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Sessió 17 de la CSC

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

ferència, s’obre a un quart d’onze del matí i un minut. Presideix Antonio Espinosa Cerrato, 

acompanyat del vicepresident, Francesc Viaplana Manresa, i del secretari, Josep Puig i 

Boix. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez Garcia.

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

Cabezas, Manuel Losada Seivane, Martí Pachamé Barrera, Sergio Sanz Jiménez i María 

Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Miquel Buch i Moya, Anna Erra i Solà, Ele-

na Fort i Cisneros, i Marc Solsona i Aixalà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antoni Castellà 

i Clavé, Josep M. Jové i Lladó, Lluïsa Llop i Fernàndez, Alfons Montserrat Esteller i Eduar-

do Reyes i Pino, pel G. P. Republicà; Rafel Bruguera Batalla i Òscar Ordeig i Molist, pel 

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

en Comú Podem, i Manuel Reyes López, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

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

i Reyero, i els síndics Jordi Pons i Novell, Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom i Miquel Salazar 

Canalda, acompanyats del secretari general, Manel Rodríguez i Tió.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2019, sobre el Compte general de les 

corporacions locals, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 258-00019/12). Síndic major 

de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Tramitació del procediment.

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2020, sobre el Compte general de 

les corporacions locals, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 258-00026/12). Síndic ma-

jor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Tramitació del procediment.

3. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020, sobre els impostos propis 

de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018 (tram. 256-00044/12). Sín-

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

662, 87).

4. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020, sobre l’Institut Cartogràfic i  

Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00045/12). Síndic major de  

la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 671, 103).

5. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020, sobre l’Hospital Clínic de Bar-

celona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya (tram. 256-00046/12). 

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

BOPC 671, 104).

6. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la Universitat Autò-

noma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-

00036/12). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat i votació de les 

propostes de resolució (informe: BOPC 516, 32).

7. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la Fundació Institut Ca-

talà de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00039/12). Síndic ma-

jor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat i votació de les propostes de reso-

lució (informe: BOPC 569, 33).

8. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les empreses públiques, 

els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat 

de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00041/12). Síndic major de la 

Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat i votació de les propostes de resolució (infor-

me: BOPC 599, 50).

9. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la Mun-

tanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00042/12). Síndic major 

de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat i votació de les propostes de resolució 

(informe: BOPC 603, 48).

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

lització relatiu a la contractació pública i a l’adjudicació a persones físiques o jurídiques pri-
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vades de la gestió de centres d’atenció a la infància i l’adolescència en el període 2016-2020 

(tram. 253-00021/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

El president

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció del president.) ...la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Procediments acumulats relatius als informes de fiscalització 7/2019 i 
11/2020

258-00019/12 i 258-00026/12

I avui presentaran els procediments relatius als informes de fiscalització sobre el 
Compte general de les corporacions locals, corresponents als exercicis 2017 i 2018. 
I per fer aquesta presentació, tenim amb nosaltres i donaré la paraula immediata-
ment al síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom.

El síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

Bon dia, president. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per l’ocasió que ens han 
donat de poder explicar aquests informes i d’haver acceptat la sol·licitud de que la 
presentació fos conjunta, donat que el contingut és exactament el mateix, el redactat 
molt semblant i lo que varien essencialment són les xifres.

Per començar, m’agradaria dir que la sindicatura ha d’elaborar, d’acord amb la 
seva llei, l’informe anual sobre el Compte general de les corporacions locals i mos-
trar els resultats de la presentació i el contingut dels comptes lliurats per les corpora-
cions locals a la data legal màxima de remissió. L’objectiu principal de l’informe és 
constatar que les corporacions locals reten llurs comptes d’acord amb la normativa 
reguladora i proposar les mesures de caràcter general que es considerin necessàries 
per millorar en el futur la presentació i el retiment dels comptes anuals de les cor-
poracions. L’informe és, davant d’això, una revisió limitada dels comptes i estats de 
la documentació del compte general i no suposa, en cap cas, una fiscalització dels 
comptes presentats ni de l’argumentació que l’acompanya, ni que es doni la confor-
mitat ni que es manifesti la disconformitat a la gestió econòmica financera de les 
entitats locals. 

Els comptes d’aquests dos anys s’han retut a la sindicatura d’acord amb els for-
mats, fitxers i procediments establerts en l’acord del Ple de la sindicatura del 8 de 
març del 2016, que estableix la forma en què les corporacions locals han de retre a 
la Sindicatura de Comptes el compte general per mitjans telemàtics a través de la 
plataforma Eacat, que continua sent l’única via acceptada per a la tramesa del comp-
te general. 

El nombre d’unitats comptables susceptibles de fiscalització ha estat de 1.806 en 
l’exercici 18 i 1.811 en l’exercici 17. Aquesta petita variació interanual de cinc ens 
segueix la tendència minvant de l’estat rere anys. Van ser setze menys el 17 que el 
16 i ara han sigut cinc menys el 17 que el 18. 

Els grups amb més variació són els organismes autònoms locals, les empreses 
municipals amb participació íntegra dels ens locals i les entitats sense ànim de lucre. 
Cal citar que aquest any s’ha produït també la disminució d’un ens matriu a causa 
de la baixa de l’Ajuntament de Medinyà per sentència del Tribunal Constitucional, 
que declara nul·la i inconstitucional la llei de creació del municipi.

El 31 de desembre de 2018, cal dir que encara hi havia cinquanta-cinc consorcis 
inscrits en el registre que no estaven adscrits formalment a cap administració pú-
blica local i que, per tant, no estan tractats en aquest informe. En el decurs de l’any 
19, deu d’aquests consorcis ja s’han adscrit a alguna corporació local o han sigut o 
han desaparegut per dissolució. En canvi, hem tractat dintre de l’informe dotze en-
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titats sense ànim de lucre –l’any 17 en van ser nou– incloses en l’àmbit d’aplicació 
de la llei d’estabilitat pressupostària, que han enviat els seus comptes malgrat que 
no consten inscrites en el registre. Aquestes entitats incloses en l’informe es poden 
consultar o les tenen vostès a la seva disposició a la pàgina 15 de l’informe que els 
vam fer arribar. 

Els resultats del retiment de comptes de la sindicatura –a la finalització del pe-
ríode màxim legal de presentació i en el període d’elaboració de l’informe, que és el 
mateix, 15 d’octubre del 19 i 15 d’octubre del 18, per als dos anys– van ser –els tenen 
també recollits en un quadre, però que els podríem explicar– que, si considerem úni-
cament els ens matrius, el percentatge de comptes retuts el 18 va ser del 58 per cent, 
que s’incrementaria al 66 si considerem també els comptes que s’han presentat de 
forma incompleta i que, per tant, no s’han donat per retuts. Aquest percentatge suposa 
una disminució del retiment complet de quatre punts percentuals respecte de l’any 17.  
I en el lliurament també ha sigut un decrement, en aquest cas només del 3 per  
cent, en bona part motivat pel decrement dels comptes lliurats pels ajuntaments i les 
mancomunitats de municipis. Amb això s’ha trencat la tendència creixent dels anys 
16, 17, i es trenca en el 18, per aquest tipus d’ens. En canvi, els consells comarcals i 
les entitats municipals descentralitzades han augmentat el nombre de comptes lliu-
rats el 18 respecte al 17.

Durant els exercicis 18 i 17 s’han portat a terme, per part de la sindicatura, una 
sèrie de mesures destinades a ajudar a assolir un més bon grau de retiment, i van ser 
publicades a la web de la sindicatura escrites per recordar als ens locals que havien 
de sotmetre el compte general, primer, a la comissió especial de comptes, abans de 
l’1 de juny, que l’havien d’enviar degudament aprovat abans del 15 d’octubre, etcète-
ra. Es van enviar, per altra banda, recordatoris de l’obligació de trametre el compte 
general abans del 15 d’octubre a tots els ens locals en la data de l’escrit, que van ser 
el 27 de juny i el 5 de setembre per a l’any 2019 i per a l’exercici 18, i el 21 de juny 
i el 5 de setembre també per a les de l’any 17, com a recordatoris de la necessitat de 
complir el 15 d’octubre. 

Per altra banda, el 16 d’octubre, i un cop exhaurit el termini legal de tramesa, 
es va enviar un escrit de requeriment a totes aquelles entitats que no havien retut el 
compte general o ho havien fet de manera incorrecta i incompleta oferint la possi-
bilitat d’al·legar, en un termini de deu dies, qualsevol causa excepcional que pogués 
justificar l’incompliment. Cal dir que es van presentar quaranta-un escrits d’al·le-
gacions l’any 18 i quaranta-cinc l’any 17, però que, pel tipus d’al·legacions que pre-
sentaven, no es va considerar cap d’elles suficient com per donar per bo el fet de no 
haver complert. 

En l’informe es posen de manifest una sèrie de limitacions que s’han trobat en 
estudiar tots els comptes retuts. Alguns o els més importants d’aquests són, d’una 
banda, que s’ha produït incompliment en la tramesa de comptes abans de la data 
límit. Per altra banda, que s’ha produït incompliment en la forma d’aprovació del 
compte general. Alguns dels comptes rebuts no han acreditat documentalment de 
forma fefaent que hagin estat correctament aprovats o han presentat mancances al 
procediment. En aquests casos –els dos–, la sindicatura s’ha posat en contacte amb 
l’ens per tal de que esmenés l’error de forma que els comptes generals es poguessin 
presentar en la forma escaient i, si això s’ha produït abans del 15 d’octubre, doncs, 
s’han donat per vàlids. 

Per altra banda, s’ha trobat que signatures de la tramesa per Eacat són incorrec-
tes. La norma establerta per la sindicatura estableix que la signatura ha de ser la del 
president de l’entitat, en aquest cas, l’alcalde, no? En alguns casos, això no s’ha pro-
duït, ha signat una altra persona. En aquests casos, hem considerat que els comptes 
no havien estat d’acord amb el procediment i, per tant, no el seguien, i s’ha sol·licitat 
a la corporació que tornés a fer la tramesa. 



DSPC-C 619
12 de novembre de 2020

Sessió 17 de la CSC  6

Hi ha hagut incompliments en el contingut dels comptes, donat que alguns dels 
comptes s’han lliurat incomplets, tant pel que fa a comptes com a estat comptable, i 
en alguns també en el que fa referència a la documentació complementària que estan 
obligats a fer juntament amb els comptes. (Pausa.)

A partir d’aquí, jo els podria explicar..., i de fet ho tenia preparat, però em fa 
l’efecte que és innecessari, però estic a la seva disposició per explicar quines són les 
observacions més importants que s’han produït durant..., que consten en l’informe i 
que, d’alguna manera, confirmen que hi ha hagut un endarreriment generalitzat en 
la presentació del 18 respecte del 17. De totes maneres, això està escrit, és un detall 
una mica enutjós i llarg i, si volen, els hi explicaré, però, si no, jo penso que per en-
tendre lo del compte que vostès han llegit és innecessari. 

Cal dir també que es produeix una... A l’exercici 18, el 15 per cent del total dels 
comptes lliurats dins de termini van ser aprovats després de l’1 d’octubre, és a dir, 
fora del termini que marca la legislació. L’any 17 havia sigut un 11 per cent. No vol 
dir re. En tot cas, van arribar a temps. Ara bé, sí que m’agradaria fer notar, i ja ho he 
fet en altres ocasions, que el període entre la data d’aprovació definitiva del compte 
general per part de molts ens, en el cas de 18, ha sigut trenta-quatre dies anteriors a 
la tramesa del compte, és a dir, hi ha trenta-quatre dies que l’informe aprovat no ha 
trobat el moment oportú per ser tramés a la sindicatura. L’any 17 van ser vint-i-nou... 
(Per raons tècniques, no han quedat enregistrada part de la intervenció de l’orador.) 
...perquè això produeix una tramesa molt gran... (tall de comunicació) ...de comptes 
probablement arribaran corregits amb posterioritat al dia 15. (Tall de comunicació.)

Per això, la connexió del retiment de comptes... (tall de comunicació) ...totes les 
incidències detectades per... (tall de comunicació) ...és a dir, suposa un buit... (Tall 
de comunicació. Pausa.)

La sessió se suspèn a dos quarts d’onze del matí i tres minuts i es reprèn a dos quarts 

d’onze i sis minuts.

El president

Degut a que s’ha tallat l’emissió, tornem a donar la paraula, perquè acabi la seva 
exposició, al síndic Joan-Ignasi Puigdollers.

El síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

Gràcies, president. Penso que estàvem dient que la immensa majoria de les inci-
dències, un 92 per cent l’any 18 i un 94 per cent l’any 17, fan referència a la manca de 
coherència interna de les dades comptables en els termes definits en la metodologia, 
mentre que els comptes i estats amb saldos amb signes contraris a la seva naturalesa 
han suposat pràcticament el 8 i el 6 per cent restant.

Dèiem també que l’evolució del lliurament dels comptes en l’exercici 16 i 17 a la 
data límit del termini fixat legalment, el 15 d’octubre, mostra un lleuger increment 
dels comptes lliurats a cada exercici, que es veu trencat amb el resultat obtingut en el 
lliurament de comptes del 18. A 6 de novembre del 2020, s’han lliurat un 98 per cent 
dels comptes de l’exercici 16 i 17, s’havien lliurat, i només un 97, és a dir, un punt 
menys, dels comptes de l’exercici 18. Cal dir també que aquests resultats superarien 
el 99 per cent en els tres exercicis, si exceptuéssim el grup de les mancomunitats de 
municipis, que és especialment dolent quant a la seva trajectòria.

L’informe... (per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la 
intervenció de l’orador) ...una sèrie de recomanacions. A l’apartat 2.2 de l’informe, 
explicitem una sèrie de recomanacions que considerem pertinents per millorar tant 
el resultat de la tramesa dels comptes de les corporacions locals com el contingut 
dels comptes presentats. Com vostès han pogut observar, tenen... (tall de comunica-
ció) ...recomanacions als ens locals per tal de que millorin el seu procés de valoració, 
aprovació i presentació dels comptes, però també fem recomanacions al Govern de 
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la Generalitat sobre coses que podria fer per millorar o per incentivar el retiment de 
comptes. 

I, per últim, sota l’epígraf de «Recomanacions als òrgans corresponents», hem 
donat recomanacions sobre la necessitat de convocar places de funcionaris amb 
habilitació nacional a la conveniència d’establir criteris mínims per a l’elaboració 
de les memòries referides al compliment d’objectius i a la justificació del cost... 
(tall de comunicació) ...també sobre la necessitat de que s’aprovi la normativa per 
la regulació dels... (tall de comunicació) ...i, per últim, sobre la conveniència d’es-
tudiar la possibilitat de reducció dels terminis legals per a la formació i aprovació 
dels comptes. Hem posat aquest títol de «Recomanacions als òrgans corresponents» 
perquè alguns d’aquests no tenen un òrgan clar i, en el cas concret de l’últim que 
he dit, la possibilitat de reducció de terminis, tant seria amb la capacitat d’actuació 
del Govern central, com del Tribunal de Comptes, com del Parlament de Catalunya; 
tots tres podrien modificar-ho. Malauradament, haig de dir que aquestes recoma-
nacions..., la majoria d’aquestes. o moltes d’aquestes recomanacions, ja s’han fet en 
anys anteriors, però considerem que és obligat anar-les repetint i esperar que en al-
gun moment tinguin bona acollida per part dels òrgans corresponents.

Quant a l’actuació de la sindicatura durant tot aquest procés, doncs, cal dir, pot-
ser –potser– és innecessari dir, que la sindicatura continua complint allò a què es va 
obligar o a què està obligada pel conveni signat amb el Tribunal de Comptes per al 
retiment dels ens locals de Catalunya, complint amb l’obligació amb el Tribunal de 
Comptes; que seguim subministrant a la Direcció General d’Administració Local la 
informació necessària per al manteniment de l’inventari públic de control de com-
pliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera que 
condiciona el lliurament de determinats fons als ens locals; que seguim fent pública 
la... (Tall de comunicació.) Segueixo? 

El president

Tenim problemes.

El síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

M’espero?

El secretari 

President? 

El president

No, continuï –continuï. 

El secretari 

Sí, sí, està bé, de moment. 

El síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

Bé, deia que seguim fent pública, en la seva crònica, la relació de corporacions 
locals que han incomplert l’obligació de subministrament en els cinc exercicis ante-
riors a l’últim, en aquest cas l’any 18. Donem també publicitat a la seu electrònica 
dels comptes i estats anuals que envien tots els ens locals i totes les corporacions 
locals un cop tractada la informació i intentant al màxim que no es produeixin fil-
tracions de dades protegides. I, per últim, dir també que, per facilitar el retiment 
de comptes, a la seu electrònica de la sindicatura s’han ampliat i s’han millorat les 
eines que la sindicatura posa a disposició dels ens locals. 

Per últim, i ja fora d’aquest informe, només fer referència al que passarà amb 
els comptes de l’any 2019, que han de ser presentats aquest any i que... Dir-los, su-
poso que en són coneixedors, però com a conseqüència de l’estat d’alarma per la 
pandèmia, que va modificar multitud de terminis, que el termini de lliurament mà-
xim legal per a la tramesa dels comptes va ser ampliat –com tots els altres terminis 
afectats per l’estat d’alarma– en noranta-nou dies i, per tant, ha quedat fixat que el 
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compte de l’any 19 es presentarà el 22 de gener del 21 en comptes del 15 d’octubre 
del 20, com hagués sigut lo normal.

Moltes gràcies. Penso que això és lo que els volia dir i quedo a la seva disposició 
per atendre qualsevol consulta o aclariment que em demanin.

El president

Moltes gràcies, síndic Puigdollers. A continuació donaré la paraula als diferents 
grups parlamentaris. I començo amb el Grup de Ciutadans, i concretament amb el 
diputat Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí, hola. Molt bon dia a tots. Agrair al síndic major, a la resta de síndics i, en 
concret, al síndic senyor Puigdollers la seva aportació en el format d’aquest informe 
referent als ens locals, no? Jo diria que aquest informe m’ha semblat que ja l’havia 
vist, i és probable, perquè el del 2018, que és molt semblant al del 2017, que és molt 
semblant al del 2016 i que segurament serà molt semblant al de la resta d’anys... 
Malauradament, jo que tinc experiència o història suficient en aquesta comissió per 
saber si efectivament és això, encara que estan els informes al meu abast, però su-
poso –haig de suposar– que es repeteixen d’una forma sistemàtica les mateixes inci-
dències, no? I sembla, doncs bé, que això no té cap pinta de canviar. 

Aleshores, els meus dubtes, a més d’expressar el meu escepticisme sobre que 
això, aquestes incidències que s’han anat trobant, se solucioni algun dia, són els se-
güents, no? Es diu que s’ha de reforçar l’àrea de gestió economicofinancera, és un 
dels punts que crec que és més important. Llavors, la meva pregunta és, segurament, 
si tots els ajuntaments tenen capacitat per fer-ho, no? En part, la resposta, jo crec que 
a l’informe s’ha respost, degut a que es demana a institucions de caràcter més supra-
municipal que facilitin els elements necessaris perquè aquesta situació se solucioni, 
no? Així doncs, bé, no sé si el problema rau en els ajuntaments, realment, o en les 
entitats més petites, o bé si és un problema de capacitat de les institucions més ma-
cro per poder donar aquests serveis i per poder-ho facilitar, no? 

Llavors, una miqueta el que tinc el meu dubte, no? Es donen dades, en certa ma-
nera, generals. Lo que en certa manera em pregunto és, i l’hi pregunto a vostè: els 
ajuntaments o les entitats que presenten dificultats són les mateixes any rere any? 
Hi ha dispersió respecte dels ajuntaments que incompleixen o dels ens que incom-
pleixen o sempre són els mateixos? Ho dic perquè, doncs bé, si hi ha dispersió amb 
relació a les dades, llavors és un problema, no? Però si els problemes es concentren 
sempre en els mateixos ens, llavors, doncs, podríem articular solucions diferents, 
no? Llavors, jo crec que seria bo, no sé si han fet un estudi al respecte o si no l’han 
fet, però, no sé si tenen aquestes dades, si sempre són els mateixos els que incom-
pleixen la presentació de les dates, tota la... –ja ho diré–, tot el procediment adminis-
tratiu que, en certa manera, sembla que estiguin incomplint sistemàticament. 

Per tant, s’ha fet algun estudi sobre la tipologia dels ajuntaments que incomplei-
xen? En aquest sentit, quines mesures creuen que serien les més adients per reduir 
les incidències en els terminis de presentació? Parlen d’una eina que han posat a dis-
posició dels ens, no? S’utilitza, aquesta eina? Tenen alguna forma de veure si aques-
ta eina s’ha utilitzat pels ens? O si tenen problemes per saber-la fer funcionar o per 
utilitzar-la o simplement no volen? Tenen algun estudi, alguna anàlisi, al respecte? 
Perquè està bé que es facilitin mitjans perquè es puguin complir les fites que es po-
sen reglamentàriament i resulta que, bé, doncs si després no s’utilitza l’eina, llavors 
queda com una mica inservible, no? Llavors, si vostès han fet algun tipus d’anàlisi 
sobre la utilització de l’eina que s’ha posat al seu abast. 

També els voldria preguntar, bé, doncs, en certa manera, si els elements que es 
posen de manifest són bàsicament sempre els mateixos, no? Llavors, en certa ma-
nera, la preocupació potser si depèn de quina és la mostra sobre la que s’expliquen 
aquestes incidències és significativa o no és significativa, no? I aquí, doncs, una mi-
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queta, seria una segona anàlisi sobre les dades que ens faciliten. Si això té importàn-
cia o no té importància, i sobretot importància amb relació al control intern. 

El que em preocupa o ens preocupa seria, doncs, bé, que es fa molta incidència 
en diversos llocs sobre el control intern, i llavors inclús es demana a la Generali-
tat..., no, perdó, a qui correspongui la convocatòria i provisió de places de funciona-
ris amb habilitació nacional... Llavors, clar, en certa manera, s’està evidenciant una 
manca de personal, una manca de mitjans, una manca d’elements que són necessa-
ris per elaborar el que ens sembla més important de tot el que es veu aquí, no?, que 
és el control intern. Llavors, veure si realment està afectat el control intern dels ens 
segons han vist en el seu informe o no és significatiu? Perquè parlar de números, de 
cinc sobre nou-cents, de quinze sobre nou-cents, això, per mi, no és significatiu, per 
exemple, no? Ja sé que no, eh?, però si és l’Ajuntament de Barcelona qui incompleix 
és molt més significatiu que sigui un altre..., un poble de cinquanta habitants, perquè 
la seva significació, encara que administrativament pugui ser la mateixa, des d’un 
punt de vista de control intern no és la mateixa. Era per veure si tenen alguns ele-
ments de referència respecte a això. 

I en aquest cas, doncs bé, comentar també si aquestes recomanacions que es fan 
a la Generalitat i a qui correspongui, no?, als òrgans corresponents, que sembla... 
No sé si aquestes peticions que es fan a la Generalitat tenen algun eco, perquè, bé, 
doncs, hi han algunes coses que podrien ser fàcilment resoltes per la Generalitat o, 
si no fàcilment, amb una miqueta de voluntat política hi ha algunes coses que es po-
drien fer. I com que es van repetint, no sé si poden explicar si hi ha algun tipus de 
problema especial perquè no es puguin fer. Doncs no sé si han trobat alguna expli-
cació per què l’administració de la Generalitat no ho desenvolupi. 

I per acabar, aquesta referència als òrgans corresponents. Em sembla..., no sé si 
aquest informe l’eleven a aquests òrgans corresponents, si al final els arriba o sim-
plement es queda en l’àmbit que tenim aquí, no? Llavors, no sé si això ho..., aquest 
informe arribarà als òrgans corresponents. I si no, potser fer que arribi als òrgans 
corresponents perquè sàpiguen que efectivament falten una sèrie de recursos, no?, 
i que hi ha, doncs bé, una regulació que hauria de modificar-se d’una forma signi-
ficativa. 

Per la meva part, de moment, res més. 
Moltíssimes gràcies.

El president

(El president intervé sense fer ús del micròfon.)

Miquel Buch i Moya

Està «mutejat», president. 

El president

Gràcies. És veritat, estava desconnectat, el micro. Bé, deia que agraïa l’actuació 
del Grup de Ciutadans, el diputat Martí Pachamé. I, a continuació, dono la paraula, 
per posicionar el Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar, al diputat 
Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Moltes gràcies, president. Una salutació a tot l’equip de la Sindicatura de Comp-
tes, i especialment un agraïment al síndic Puigdollers per l’explicació detallada 
d’aquest informe. Jo crec que són dos informes que donen per molt. El grau d’im-
plantació territorial de les administracions públiques locals, els organismes autò-
noms, les entitats públiques, diputacions, ajuntaments, mancomunitats..., realment un  
volum d’entitats públiques molt i molt gran, amb uns pressupostos radicalment di-
ferents els pressupostos més grans de les administracions més grans amb els ajun-
taments, mancomunitats o EMDs més petites. Per tant, crec que té una complexitat 
molt important. 
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Nosaltres voldríem, primer de tot, destacar un tema que ens ha sorprès molt, que 
és que en els últims cinc anys, perquè aquí es fa una comparativa de com s’han pre-
sentat els comptes d’aquestes 1.800 entitats, més o menys, i veiem que en cinc anys 
el retiment de comptes no millora, des del 14, 15, 16, 17, 18, el retiment de comptes 
no ha millorat, i veiem com hi ha una diferència consolidada entre les grans corpo-
racions –com són les diputacions, les àrees metropolitanes– respecte a la resta –res-
pecte a les mancomunitats, ajuntaments i EMDs, que són els que menys compleixen 
en temps i forma al presentar els comptes. Per tant, tenim un problema. I quan a ve-
gades ens omplim la boca de dir que ho fem tot tan bé, doncs home, no ho fem gaire 
bé, perquè que el 60 per cent de les administracions públiques locals de Catalunya 
no presentin els comptes en temps i forma, quan és un tema bàsic –bàsic– de qual-
sevol administració pública, que és el tancament del pressupost, veure què ha passat, 
veure què s’ha fet bé, què no s’ha fet bé, tenim un problema.

Per altra banda, jo voldria dir al síndic..., li voldria demanar l’informe. Ho he 
llegit i ho dona a entendre. Diu: «Home, el que hauria de fer la Generalitat a aquells 
que incompleixen és no transferir, no fer les transferències ni fer els pagaments que 
els toquen. I així tothom ho presentaria.» Per tant, diu: «Això ja s’hauria de fer així. 
Haurien de retenir pagaments a aquell que no presenta els comptes.» Però entenc 
que dona a entendre que no s’està fent. Llavors, aviam si això ens ho podria aclarir. 
I també compartim, evidentment, que s’ha de dotar de majors recursos humans i re-
cursos econòmics les administracions públiques locals, sobretot les més petites. És 
impossible que les mancomunitats, els ajuntaments o les EMDs –sobretot EMDs o 
mancomunitats– tinguin els recursos suficients per tal de portar una comptabilitat 
al dia i complir amb tots els requeriments comptables i legals. 

Per tant, la Generalitat hauria..., o no la Generalitat, evidentment, la norma hau-
ria de contemplar més i majors recursos per al control financer, i no només a través 
de places d’habilitació nacional, sinó també segurament places que poguessin com-
partir les administracions públiques més petites, que sempre es troben en el mateix: 
moltes exigències i cap mena de compensació o de recurs per tirar-les endavant. 
I com ha dit vostè, també dic, home, jo crec que avui dia, amb les facilitats tecnolò-
giques que hi han, no ser capaços d’enviar els comptes un cop s’han aprovat pel Ple, 
doncs, home, realment tenim un problema. 

Voldria que em digués el síndic..., aviam si em pogués dir per què hi ha aquesta 
diferència tan gran entre mancomunitats, ajuntaments i EMDs respecte..., o sigui, 
hi ha tant percentatge tan baix de compliment del retiment de comptes respecte a la 
resta d’entitats i si proposen alguna solució. D’acord? 

I per últim, sí que els volia dir... Vostè ha parlat d’alguns incompliments més fla-
grants, d’acord? Per tant, aviam si em pot explicar què ha passat amb aquests ajunta-
ments o algunes entitats que no han presentat re, i també que em pogués dir la seva 
opinió... Jo crec que aquí hi ha moltes entitats. Vostès analitzen el període..., que es 
presentin els comptes en temps i forma, però jo crec que això és la punta de l’iceberg 
d’una realitat segurament molt més incòmoda, que és: per molt que es presentin en 
temps i forma els comptes, aquí lo important és, llavors, fer una fiscalització, una 
comprovació, una... (Tall de comunicació.) Crec que també caldrien més recursos, i 
aviam quina és l’opinió del síndic, per comprovar realment que els comptes que es 
presenten són correctes i que la informació és la que toca. 

Bé, en principi, res més. Un agraïment per l’explicació del síndic, per les expli-
cacions de l’informe, i estem a la seva disposició. 

Moltes gràcies. 

El president

Moltes gràcies, senyor Ordeig. A continuació, i per posicionar el Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem, té la paraula Conchita Abellán.
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Concepción Abellán Carretero

Gracias, president. Si me llamas Conchi, te lo agradeceré, será mucho mejor, 
(l’oradora riu) por temas personales. Bueno, agradecer el trabajo que está haciendo 
la Sindicatura de Cuentas, especialmente el señor Puigdollers, con estos informes 
realizados que ha venido aquí a explicarnos y también... (per raons tècniques, no 
han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de l’oradora) ...del Parlament 
para que la comisión sea lo más normal posible. 

Bueno, como siempre en estos casos, la vara de medir en un informe de fiscali-
zación que habla en global de todas las corporaciones locales es injusta para las que 
hacen lo que toca y cuando toca, puesto que cuando siempre... (tall de comunicació) 
...lo que siempre destacan los informes. (Tall de comunicació.) ...mejoran en la entre-
ga del compte general en el tiempo y en la forma, finalmente... (tall de comunicació) 
...entregas incompletas y fuera de tiempo. (Tall de comunicació.) ...la Administra-
ción local, al no poder... (Tall de comunicació.)

Los servicios públicos hacen... (tall de comunicació) ...en cumplimiento de... (Per 
raons tècniques, no han quedat enregistrats els darrers mots de la intervenció de 
l’oradora. Pausa.)

La sessió se suspèn a les onze del matí i es reprèn a les onze i dos minuts.

El president

Degut a interrupcions en l’emissió, tornem a donar la paraula a la diputada Conchi 
Abellán perquè continuï la seva exposició.

Concepción Abellán Carretero

Gracias, president. Bueno, sigo. Me gustaría destacar una cosa en la que el in-
forme hace hincapié: la necesidad de implementar memorias justificativas de los 
costes y del rendimiento de los servicios públicos, así como del grado de cumpli-
miento de los objetivos. Hay que ser realistas en la gestión pública. Debemos saber 
qué nos cuestan los servicios públicos y, a su vez, si cumplen o no con los objetivos 
marcados al inicio del año contable. Asimismo, la necesidad de presentar con los 
mismos criterios contables la documentación parece una demanda aceptable y útil 
para que la sindicatura pueda realizar su trabajo de una manera óptima. Deberíamos 
poner sobre la mesa también el papel de apoyo y coordinación que debería tener la 
Generalitat, como han comentado ya antes, con nuestros municipios, que quedaba 
un poco en el aire, a la espera también de que se le conteste la pregunta al diputado 
Ordeig. Y también, bueno, así como también intentar acabar con consorcios y entes 
que hoy en día sean manifiestamente innecesarios. 

Y ya directa voy hacia al segundo punto del orden del día, que se presentan con-
juntamente, que trata un informe de fiscalización muy similar al anterior, en el que 
empeoran algunas variables de manera leve. La mayoría de nuestras corporaciones 
locales siguen cumpliendo con las obligaciones que tienen con la Sindicatura de 
Comptes a la hora de presentar sus cuentas. 

En este caso, pondría el acento en la petición que se hace a las administracio-
nes no locales. La sindicatura insta a los órganos competentes de la Administración 
central y autonómica a promover la cobertura –por proceso selectivo o por cualquier 
otra forma de provisión– de los puestos de trabajo vacantes, reservados a funciona-
rios de Administración local con habilitación de carácter nacional, en especial aque-
llos relacionados con el ejercicio de las funciones de control interno. 

La importancia del cuerpo nacional de funcionarios que velan por los procesos 
internos de los ayuntamientos está fuera de toda duda, a pesar de no estar de acuer-
do con el contenido de las medidas que se recogen en los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, la regla de gasto límite de deuda pública y el informe resumen de 
los resultados del control interno. Así pues, sería importante que en la cuenta gene-
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ral estuvieran los informes de intervención que hacen referencia al cumplimiento de 
esta normativa. 

Y, por último, deberían agilizarse los plazos de entrega de la documentación te-
niendo en cuenta las condiciones y facilidades tecnológicas actuales. 

Gracias, síndico, por todo el inmenso trabajo, que ya se ve que va colgando siem-
pre en la web y estáis intentando hacer lo posible para que vaya todo lo más cómodo 
posible.

Gracias.

El president

Gracias, diputada Abellán. A continuació, té la paraula, per posicionar el Grup 
Republicà, la diputada Lluïsa Llop.

Lluïsa Llop i Fernàndez

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

El president

Diputada, no se la sent.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Hola?

Manuel Reyes López

Perdón, presidente... 

Lluïsa Llop i Fernàndez

Això deia, el grup del PP no intervé? 

Manuel Reyes López

Sí, perdón, presidente, si me da la palabra... (L’orador riu.)

El president

Ah, sí, disculpa, és que no sabia que estàveu aquí, que estàveu..., i no et veia per 
la imatge. Disculpa. Doncs té la paraula el diputat del Partit Popular de Catalunya, 
el diputat Manu Reyes.

Manuel Reyes López

Gracias, presidente. Desde el grupo popular queremos darle las gracias al síndic 
por la explicación de ambos informes, ¿no? Nosotros, como ya han comentado algu-
nos de los portavoces que me han precedido en la palabra, vemos que hay bastante 
continuidad, en los últimos años, relativa a la documentación y a la información que 
desde los diferentes entes se está entregando. No sabemos a qué se debe eso, esa evo-
lución prácticamente plana, donde incluso en los años 13 y 14 se presentaba en tiem-
po y forma más documentación por parte de ayuntamientos, consorcios y demás, 
cosa que parece que con los años se ha ido relajando la medida y que se ha perdido 
un poco el miedo a no entregar la documentación. Nos da esa sensación, ¿no?

Yo no sé si se podría hacer algún tipo de benchmarking o incluso de ranquin de 
los municipios más incumplidores y de los municipios que son las best practices, 
¿no?, los que mejor están presentando la documentación en tiempo, en forma y con 
todo lujo de detalles. Yo creo que sería bueno para que los que no lo hacen también 
puedan tomar el ejemplo de los que lo hacen mejor, ¿no? 

A mí me sorprende, como ya se ha comentado anteriormente, que en un informe 
se habla del 10 por ciento, en otro se habla del 12 por ciento, de que los informes 
están incompletos. No sabemos... Si nos puede dar más detalles sobre por qué esa 
información es incompleta. ¿Es falta de formación de los profesionales? ¿Falta de 
recursos? ¿Debería la Generalitat de Catalunya dar más medios a los entes munici-
pales para que puedan presentar correctamente toda la documentación? Sobre todo, 
queremos poner el acento en las mancomunidades, ¿no? Vemos que son las más 
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incumplidoras. ¿A qué se debe? ¿Merece la pena que haya tantas mancomunidades 
actualmente que dependan de la Administración?

También quisiera, en el informe del año 2017, en la página 38, hace referencia 
a la Colonia Güell y al Consorcio de Turismo del Baix Llobregat, que..., y dice el 
informe que no presentan el mismo modelo que la entidad matriz, es decir, que  
el consell comarcal. ¿Eso supone algún incumplimiento? Me gustaría que me acla-
rase a qué se debe, si es correcto el que haya diferentes formulaciones o si es que se 
está haciendo mal por lo que sería el Consorcio de Turismo y por la Colonia Güell. 
Nada más.

Gracias, presidente.

El president

Muchas gracias, diputat Manu Reyes. A continuació, sí, té la paraula, en repre-
sentació del Grup Republicà, la diputada Lluïsa Llop.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. Molt bon dia al síndic major, a tot l’equip de síndics que 
l’acompanyen, diputades, diputats. Abans d’entrar pròpiament en aquest punt, co-
municar, perquè no ho hem fet abans, per part del Grup Republicà, que el diputat 
Eduardo Reyes substitueix el diputat Josep Maria Jové. 

Ara ja sí, abordant pròpiament el tema, agrair evidentment al síndic Puigdollers 
la presentació d’aquest informe; les explicacions d’aquests dos informes que han fet 
conjuntament. 

Amb aquest compte general de les corporacions locals es dona la imatge, ente-
nem, de tot el sector públic català; acaba completant la imatge que ja tenim pel comp-
te general de Generalitat i de tots els seus ens participats. Per tant, entenem que és 
aquesta imatge que acaba de completar tot aquest servei públic a nivell català. 

Com bé deia el síndic, i intento anar una mica al gra per no repetir el que han anat 
comentant els portaveus que m’han precedit, aquests informes no fan pròpiament 
una intervenció, sinó que el que fan és aquest inventari, aquesta classificació, aques-
ta validació de la diferent informació lliurada pels diferents ens per donar aquesta 
visió detallada i de conjunt, que dona moltíssim per a una anàlisi de l’Administració 
local i d’un volum d’ens gran, com ens explicaven. A més, un volum d’ens gran que, 
a més a més, tenen tipologies molt diferents, és a dir, anem des d’administracions 
tan grans com les diputacions o les àrees metropolitanes fins a ajuntaments –amb 
tota la seva vessant de diferents grandàries–, però arribem a consells comarcals, 
entitats municipals descentralitzades, a mancomunitats, etcètera, etcètera, etcètera. 
Que això, evidentment, dona una anàlisi sobre ens molt diferents. Entenc que les 
diferents opinions, les diferents qualificacions, les diferents maneres de funcionar 
també tenen a veure, sovint amb aquesta diferent tipologia. 

És evident..., i una primera reflexió, i ho han dit portaveus que m’han prece-
dit: és evidentment preocupant que aquesta tendència de millora en el retiment de 
comptes, que hauria de ser universal, que tots hauríem de ser conscients de les obli-
gacions que tenim a nivell de retiment de comptes, perquè al final som administra-
cions públiques i ens devem a aquesta transparència i a aquesta claredat davant de 
la ciutadania..., però és evident que és preocupant que no és que no millorem aquest 
retiment de comptes, sinó que en el darrer informe que se’ns proposa, en el del 2018, 
l’empitjorem –igual no molt, però l’empitjorem. I, per tant, trenquem una tendèn-
cia, que ja era difícil d’explicar per què no tothom feia aquest retiment de comptes, 
doncs si, en lloc d’anar millorant, anem a pitjor, és evident que és preocupant. Com 
ens explicava el síndic, un 58 per cent dels comptes retuts en el termini, que podrien 
arribar al 66 si parléssim dels que s’havien presentat de forma incompleta, és evi-
dent que ens ha de demostrar una preocupació important de per què no s’està duent 
a terme aquest compliment. 
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Jo no sé..., i això ho voldria consultar al síndic, perquè els informes donen al-
gunes pistes, però jo no sé si tenen una relació directa entre la mida que pot tenir 
l’ens amb la tipologia de l’ens i, sobretot, entenc, amb la capacitat econòmica que té 
aquest ens i l’incompliment. No sé si es tracta realment d’un problema de manca de 
consciència, de que cal fer el que cal fer perquè ho marca la normativa i perquè, a 
més, és normal que els ens públics retin aquest compliment i donin imatge dels seus 
pressupostos. Per tant, no sé si és desconeixement o realment el problema s’agreuja 
quan parlem d’ens que tenen més dificultats de, segurament, capacitat econòmica, i, 
per tant, de capacitat tècnica, que això lligaria amb una segona cosa, que entenc que 
hauríem de també tenir clar si el que tenim és un problema de personal qualificat 
en les àrees econòmiques financeres; és si tenim un problema perquè alguns ens no 
poden en disposar, no poden tant per disponibilitat com per capacitat de poder-ho 
pagar, eh?, si poden..., tenen problemes en poder tenir personal dins d’aquestes àrees 
economicofinanceres, o realment és que hi ha un problema amb el sistema de provi-
sió i aquestes places del sistema de habilitación a nivel nacional, que acaba suposant 
–i qualsevol que hagi estat en un ajuntament ho sap– un problema gravíssim en el 
nivell de trobar persones per cobrir les places amb unes habilitacions que es dema-
nen i en què no sempre hi ha disponibilitat de que sigui possible. 

Per tant, una mica això, eh?, saber si realment aquest incompliment ve determi-
nat per la manca de capacitat dels ens. Hi insisteixo, entenem que no és una excusa, 
però que sí que donaria una sèrie d’explicacions i, a més a més, això, si és un pro-
blema econòmic, és un problema de capacitat de personal. 

Especialment importants m’han semblat algunes reflexions que es feien en els 
informes. Entenc que és important aquesta necessitat de poder fer l’anàlisi no només 
dels números fredament, sinó de poder analitzar el compliment de les polítiques que 
hi havia darrere d’aquests pressupostos i que, per tant, hauria de ser una fita que ens 
poguéssim passar perquè, al final, els pressupostos de les administracions han de 
donar peu a que puguem explicar que, amb aquests diners, s’han complert les polí-
tiques públiques que es perseguien. 

I també ens semblen especialment importants les recomanacions que es fan als 
òrgans, que diu amb un títol així una mica genèric que diu «als òrgans correspo-
nents», per tant, als que pertoqui. Perquè, hi insisteixo, crec que sovint pot ser un 
problema de que el mateix ens local no té capacitat per fer segons què. I, per tant, és 
important que, des de les administracions superiors, es prenguin les mesures neces-
sàries per aconseguir que els ens locals tinguin capacitat per tenir un control sobre 
el seu compte i, a més a més, poder donar les explicacions i la informació que se’ls 
requereix.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, diputada Lluïsa Llop. A continuació, per posicionar el Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Miquel Buch.

Miquel Buch i Moya

Gràcies, president. Bon dia a tots i totes, especialment al síndic major i a la resta 
de síndics, i també de forma molt especial al síndic Puigdollers, i agrair-li la feina i 
l’explicació que ens ha fet. 

Estem davant d’una fotografia, la fotografia dels comptes generals del 17 i del 18 
del món local, no? I a nosaltres ens agradaria fer sis punts de la intervenció. 

La primera fotografia que veiem és que l’Administració local, com més gran és, 
més capacitat de resposta té i més capacitat de presentar les dades –per tant, del 
compliment de la norma–, i a mesura que és més petita, doncs, aquest compliment 
va baixant; però no perquè l’Administració sigui més gran o sigui més petita vol dir 
que és més necessària o menys necessària per a la població. A moltes de les manco-
munitats que els ha costat presentar els números dins del termini, doncs, són també 
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molt necessàries pels serveis que presta a la població. Per tant, ens ho hem de mirar 
en un conjunt del que és el món local, però sí que és cert que, com més gran és l’Ad-
ministració, més fàcil o més dona compliment a la norma. 

En segon punt, m’agradaria comentar..., i en això el síndic Puigdollers ens pot 
ajudar, perquè quan comparem el 17 i el 18 amb el mateix punt, veiem que el 18 
ha baixat, no?, i en l’informe del 17 explica que estem tenint una tendència cap al 
compliment del retiment de comptes i hi ha un salt, hi ha un gap en l’any 2018. I és 
si ho atribuiria vostè a que l’any 2019, que és l’any que es realitza tot aquest tràmit 
per poder-lo presentar –anem a any vençut, per entendre’ns–, a l’haver-hi eleccions 
municipals, si això va tenir una afectació negativa a l’hora d’aquest compliment i 
podríem, d’alguna manera, assenyalar que, a l’haver-hi les eleccions municipals i tot 
el trasbals que pot comportar en una Administració local, com són unes eleccions 
municipals, doncs si això pot ser causa-efecte per aquesta petita davallada que hem 
tingut.

Un tercer punt que ens agradaria destacar també és... Això és una moneda de 
dues cares, no? Per un costat, la fotografia que veiem de l’informe fixa dos punts, 
no? Un són les entitats locals que han resolt bé o no han resolt bé el que és la gestió 
econòmica, i un altre, també, les que presenten les diferències, retards o incompli-
ments. Respecte a aquest segon punt, les que representen deficiències o retards, el 
síndic ens ha explicat que, fora de termini, arribem a pràcticament un 96-97 per cent 
de retiment de comptes, o sigui, d’entrega de dades de comptes. I el que ens agra-
daria saber és si, un cop rendits aquests comptes, els resultats positius, els resultats 
econòmics d’aquests administracions, són tan favorables com les que els presenten 
dins de termini. 

Què vull dir? M’explico. En l’informe del 17, xifra que hi ha un 7,8 per cent d’ad-
ministracions locals que han presentat els comptes amb un cert desequilibri econò-
mic i en un 1,5 les que presenten les dades econòmiques amb un romanent negatiu. 
En l’any 18, els percentatges passen al 9,3 i el 0,9 al mateix punt. Què vull dir amb 
això? Que sí que és cert que hi ha un 7,8 per cent que presenten els números en des-
equilibri o fins i tot un 1,5 per cent que presenten les dades amb un romanent nega-
tiu; però l’altra banda de la moneda, la moneda que els deia abans, estem parlant de 
que un 92 per cent dels ajuntaments que han presentat –ajuntaments i administra-
cions del món local– les dades, un 92 per cent les presenten amb equilibri financer 
i un 98,5 per cent les presenten amb romanent positiu. Això pel que fa a l’any 2017. 
Pel que fa l’any 2018, estaríem parlant que un 90 per cent de les administracions 
locals que han presentat les dades les presenten amb equilibri financer, i, per tant, 
han fet bé els deures econòmicament parlant, i un 99 per cent presenten romanents 
positius. 

La pregunta que els volem fer és: les administracions que presenten fora de ter-
mini, hi ha una gran variació amb aquests percentatges? Perquè la fotografia de les 
administracions locals que presenten les dades dins de termini és que nou de cada 
deu administracions locals estan fent bé la feina econòmicament. En les que presen-
ten les dades fora de termini, es manté aquest nou de deu o baixa?

Hi ha un quart punt que també voldria fixar-los, i algú ho ha esmentat o fins i tot 
ha apuntat que, malgrat que no té per què ser així, la realitat dels ajuntaments és que 
un 62,6 per cent dels ajuntaments de Catalunya tenen entre zero i dos mil habitants. 
Això què vol dir? Doncs que tenen realment unes mancances òbvies de recursos, de 
recursos humans, de facilitats a l’hora de gestionar i de presentar i de retre comptes 
i de complir amb tota la normativa. Perquè hem de recordar que la normativa és per 
a tots igual, independentment de les realitats que viuen a cada municipi. Si realment 
hi ha una causa-efecte que als ajuntaments més petits els costa més complir termi-
nis, complir les dades, complir la normativa i, per tant, doncs, hauríem de treballar 
d’una forma més individualitzada amb aquests ajuntaments més petits per tal d’aju-
dar-los a complir les dades, a complir el retiment de comptes, etcètera. 
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De totes maneres, sigui com sigui, que un 62,6 per cent dels ajuntaments de Ca-
talunya o..., els ajuntaments de Catalunya, sí, conjuntament amb les administracions 
locals, siguin de caràcter petit també dona molt més valor a aquest 90 per cent que 
jo els deia en el punt anterior que els estava explicant, que és que, tot i ser petits, es-
tan complint les dades tal com els demana la normativa.

Un cinquè punt que els voldríem, també, posar sobre la taula és que, un cop te-
nim les dades, un cop tenim les recomanacions de la Sindicatura de Comptes, que 
entenem que són recomanacions bones, que ajudaran a fer millor la feina i a la ve-
gada també a la fiscalització dels comptes de l’Administració local... Per tant, un cop 
tenim les dades, un cop tenim les recomanacions, un cop tenim les recomanacions 
que s’adrecen al món local però també s’adrecen a la Generalitat de Catalunya, la 
pregunta que els fem –i amb això, doncs, acabem, que és una observació final– és 
que, si amb aquestes recomanacions, amb la predisposició que donem per descomp-
tat que segur que tenen les administracions locals, més la fiscalització interna –que 
algú ho ha esmentat al llarg de la seva intervenció, la fiscalització interna que poden 
tenir els secretaris i els interventors–, més les fiscalitzacions externes que tenen, la 
Sindicatura de Comptes, etcètera, etcètera, si tot sumat, si podríem plantejar real-
ment que, ara segurament no hi estem a temps, però que la propera legislatura pu-
guem trobar un sistema, una lògica, un mètode per ajudar aquestes administracions 
a rendir els comptes on toca i com toca, quan toca i com toca. Perquè dubtem de que 
hi hagi un problema de voluntat. Estem convençuts de que, si no es reten els comp-
tes, segurament és un problema de capacitat, de capacitat de fer-ho i de capacitat, 
també, per realitats econòmiques que s’han trobat a les administracions locals per 
haver de capgirar unes dades segurament adverses.

Per tant, d’entrada, confiem en la gestió del món local i entenem que hem de 
buscar mètodes, sistemes, per ajudar-los a rendir els comptes i a rendir-los bé. Per 
tant, la proposta que fem o la pregunta que ens fem és si sabríem trobar, de cara a 
la propera legislatura, un sistema per ajudar..., siguin administracions locals petites 
o siguin grans, igual d’indispensables per al servei de la ciutadania de Catalunya, 
perquè visquis on visquis has de tenir els mateixos serveis. Per tant, si els podem 
trobar un sistema per ajudar –siguin grans o siguin petits– a rendir els comptes i a 
rendir-los bé. Jo estic convençut que, amb la predisposició del món local, de la Sin-
dicatura de Comptes, de la ciutadania de Catalunya, del Parlament de Catalunya, 
podem trobar un sistema perquè aquestes dades millorin i siguin més favorables de 
cara als propers informes que pugui presentar la sindicatura. 

Fins aquí, president, la nostra intervenció. Gràcies. 

El president

(El president intervé sense fer ús del micròfon.)

El vicepresident

President, micròfon.

El president

Deia que moltes gràcies al diputat Miquel Buch. I a continuació, per respondre 
les qüestions plantejades, torno a donar la paraula al síndic Puigdollers.

El síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

Bé, intentaré respondre lo millor possible a aquest examen que ha començat amb 
la intervenció del diputat Martí Pachamé, que pràcticament m’ha fet un examen  
total. 

A veure, sí que és veritat que es repeteixen incidències, sí que és veritat que en 
els informes nostres es repeteixen les incidències, però, bé, és que els ens són sem-
pre els mateixos, les lleis –amb petites modificacions– són les mateixes i els resultats 
són els mateixos. Per tant, el format de l’informe difícilment pot ser molt diferent per 
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recollir això. Podríem afegir altres coses i altres derivacions i altres anàlisis, però, 
per lo que ens estem centrant, jo penso que poca diferència hi podem trobar. 

Les dades són significatives? Home, les dades..., jo penso que les dades de què 
vostès disposen són absolutament significatives. Sí que és veritat que parlem d’uns 
percentatges..., diem tant sobre tant, d’acord, però és que són les dades. Lo que sem-
blen dades és un informe de 1.800 ens, de 1.800 ens que estan, per cert, absoluta-
ment detallats en l’informe. L’informe té, no recordo quantes pàgines són, però són 
de l’ordre de cent setanta pàgines, de les quals, de lletra, n’hi ha, doncs, seixanta, 
setanta; la resta són quadres –la resta són quadres. I allà, en aquells quadres, estan 
pràcticament detallades totes les dades.

Jo, és veritat que si volem veure... (per raons tècniques, no han quedat enregis-
trats alguns mots de la intervenció de l’orador) ...evidentment no és còmode, perquè 
s’han d’agafar els ens de diferents anys i posar ordre un darrere l’altre, però les da-
des, a la sindicatura, les tenim totes. Per tant, podríem explicar i podríem respondre 
a preguntes concretes que puguin ser d’interès, però, vaja, no em sembla operatiu 
publicar mil pàgines més de possibles comparacions de dades fetes sobre la utilit-
zació de les dades. 

Jo diria que una de les coses importants que ha dit vostè era si el control intern 
està afectat, i això s’ha repetit en altres intervencions. A veure, nosaltres tenim clara-
ment la percepció que el control intern és molt important, i això no és una opinió 
nostra, és una opinió generalitzada. El control intern és el que, d’alguna manera, ha 
de garantir als ens gestors de les entitats que les coses es fan ben fetes i que es fan 
les coses de la manera que es poden fer i no d’una altra. Això porta a que si hi ha in-
suficiència de mitjans o hi ha insuficiència de places dotades, però sobretot si hi ha 
insuficiència de personal qualificat, que això és lo que s’està produint. I això no és un 
problema de Catalunya, això és un problema del conjunt del territori espanyol. 

Jo recordo, quan encara fèiem reunions presencials, en una reunió que vaig 
coincidir amb el president de l’associació de secretaris i interventors, em va està 
explicant la seva gestió, perquè no es convoquen les places que es buiden. Com 
qualsevol organització humana, formada per persones, aquestes persones arriben a 
la jubilació. Cada any es jubilen més dels que es convoquen. Per tant, cada any hi 
ha més vacants. Quan m’ho explicava –i d’això ja fa un any, un any i escaig–, ell em 
deia que la meitat de les places a nivell espanyol estaven vacants i que això creixia 
perquè se’n jubilaven més, plegaven més, dels que es cobrien. 

Clar, això a què porta? Això porta, en concret a Catalunya, que passa, i a més 
passa amb més... (tall de comunicació) ...és que no hi ha persones per cobrir pre-
parades. Les persones s’han de preparar. Es cobreixen amb personal més o menys 
format però no definitiu i, al contrari, els que tenen les places ocupades valoren les 
seves places i això genera inclús un encariment. 

Jo recordo una vegada que una alcaldessa que... (tall de comunicació) ...perquè 
podia, perquè era de categoria superior, però... (tall de comunicació) ...de l’ajunta-
ment, pel tipus interventor que tenia... (tall de comunicació) ...un interventor. No, tu 
el que vols és ensorrar el meu pressupost, perquè jo estic pagant una cosa i sí que 
puc tenir-lo millor, fixant-lo d’un altre lloc, on està amb destinació i pagant-li el... 
(tall de comunicació) ...i les ganes, clar. És un fixatge. 

Per tant, sí que és important i sí que hi ha un problema greu amb el cobriment de 
places. Llavors hi ha moltes places mal cobertes i places que estan compartides. És 
lògic compartir les places quan les places són petites, ja no és tan lògic quan són de 
segons quina dimensió. I això també es produeix. Per tant, això sí. 

Jo, perdoni, diputat, però he pres unes notes i no entenc lo que m’he apuntat. Si 
tenim elements de referència? La veritat és que no sé a què es referia amb els ele-
ments de referència. Bé, això és una mica la resposta general, la que li he donat. Si 
em deixo alguna cosa, me la torna a preguntar o m’ho recorda i l’hi contesto.
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Al diputat Ordeig... Han insistit diverses vegades dient que tenim un problema. 
I sí, jo estic convençut de que tenim un problema. Preguntava si caldria fiscalitzar 
la qualitat dels comptes i no només l’estadística de la presentació. Bé, amb això, jo 
diria que una primera..., sí que està instal·lat. Nosaltres, quan es reben els comptes, 
els passem un filtre per comprovar les dades, el detall, a veure si estan ben fetes. 
Lo que ja no fem és fiscalitzar si això..., si s’han posat les dades reals o s’ho han 
inventat, no? Això no ho podem fer. Però sí que som coherents, és a dir, es fan 650 
o 670 comprovacions abans d’acceptar com a rebut i retut un compte. Per tant, la 
qualitat dels comptes presentats, almenys quant a coherència de les dades que do-
nen, és bona. Fer la fiscalització? Tant de bo. Seria molt interessant, fiscalitzar tots 
els comptes, però per això he insistit a l’explicar-ho que això no és una fiscalització. 
Una fiscalització de comptes són les que fem quan anem a un ajuntament i realment 
ens estem mil, mil tres-centes hores per fiscalitzar. Evidentment, no tenim, ni molt 
menys, capacitat, personal, mitjans, per poder fer una fiscalització de tots els ajun-
taments, i menys amb el termini de presentació dels comptes.

La senyora Abellán parlava de si era injust. Bé, jo diria que les dades que donem 
no pretenen ser justes ni injustes amb els grans ni amb els petits. Jo penso que són 
unes dades estadístiques, unes dades que expliquen la situació, i la situació és aques-
ta, sense insistir-hi. A veure, és veritat que els informes que estem presentant és un, 
el del 17, que és una millora respecte al 16; l’altre és el del 18, que trenca les millo-
res successives i és un empitjorament. Però les dades en conjunt no són unes dades 
dolentes, són unes dades relativament bones, i si les comparem amb la resta de les 
comunitats autònomes espanyoles, no estem els primers però devem estar entre els 
quatre o cinc millors. No «devem», estem entre els quatre o cinc millors quant a re-
timent i, en molts casos, quant a qualitat, perquè aquí sí que als requeriments que 
posem nosaltres estan comprovades moltes més coses que les que estan comprovant 
o exigint en altres zones, començant pel Tribunal de Comptes.

El diputat del Partit Popular em deia que tenim una evolució plana. Bé, sí que 
tenim una evolució plana, però tenim una evolució plana en general, i ens movem 
per sobre d’uns percentatges alts i pugem respecte dels alts. Per tant, excessivament 
planes, excessivament pessimistes, no, jo penso que no hem de ser-ho. 

Ha parlat de que si era incomplet. Jo, aquí, la veritat, no he acabat d’entendre què 
volia dir amb allò d’incomplet. 

Ha parlat, sí, concretament, de les mancomunitats. El tema de les mancomu-
nitats, com ho havia sigut el dels consorcis, és un tema que ens preocupa essen-
cialment, i ens preocupa amb el tema dels consorcis, perquè hi ha clarament un 
incompliment legal. Això més o menys s’estava corregint, però encara he dit que 
queda un tros important per corregir. En el cas de les mancomunitats, hem comen-
çat, des de fa set o vuit mesos, a mirar, a buscar les raons i a posar-nos en contacte 
amb totes aquelles mancomunitats, sobretot aquelles que no reten. Bé, en molts ca-
sos, el problema és trobar la mancomunitat. Nosaltres estem utilitzant com a punt de 
referència, de les que hem de tenir de cada una de les categories, del número d’ens 
que hem de tenir a cada una de les categories, lo que consta en el registre. I en el re-
gistre consten aquells ens que s’han donat d’alta i deixen de constar-hi els que s’han 
donat de baixa. I és veritat –i és veritat– que hi ha entitats petites, evidentment no 
són ens matrius, però ho hem trobat amb els consorcis, ho estem trobant amb les 
mancomunitats, que s’han creat en un moment per respondre a una necessitat, que 
posteriorment aquesta necessitat ha desaparegut o els mateixos associats han decidit 
que era millor fer-ho d’una altra manera, però no s’han donat de baixa del registre. 

Pel rigor de la garantia que vol tenir el registre, no es poden donar de baixa d’ofi-
ci i ara s’han generat procediments perquè, si en el termini d’un temps donat no 
s’han presentat dades o s’han modificat i s’han fet requeriments, poder-los donar de 
baixa. És a dir, aquestes dades, per exemple, de les mancomunitats, que són així i 
les continuarem presentant així, tenen un component, que no sabem quin és, de que 
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estem comptant que no reten mancomunitats que potser ja no existeixen o que, si 
existeixen, només és sobre el paper. Per tant, aquí sí que s’hauria d’insistir –que ho 
estem fent– en la reducció o l’eliminació d’aquells ens que no té cap sentit que con-
tinuïn existint i, en canvi, estan inscrits en el registre.

Que l’informe no és de fiscalització, la representat del Grup Republicà m’ho 
deia, ja ho he dit, i és veritat, no és de... Llavors, sí que preguntava si tenia relació 
la mida o la capacitat econòmica amb la presentació dels comptes. Segurament és 
molt difícil dir que no, però tampoc m’atreveixo a dir un sí molt definitiu. Lo que 
és veritat és que els més grans o els que tenen més capacitat econòmica tenen més 
mitjans i els més petits en tenen menys, però jo diria que hi influeixen també altres 
coses, fora d’aquells que realment no en tinguin cap, de mitjà, i d’aquests pràctica-
ment no n’hi ha cap. El que és la priorització que facin els gestors de l’ens, si donen 
més o menys importància a conèixer l’estat econòmic, si donen més o menys impor-
tància a conèixer l’estat dels seus comptes. Llavors, si n’hi donen més, en tenen més; 
si n’hi donen menys, en tenen menys. Els primers que presenten comptes, que reten 
comptes, acostumen a ser ajuntaments molt petits, i el mes d’abril, quan fa quatre 
dies que hem obert ja la possibilitat de retre comptes, els estan retent. També com-
pleixen els grans, evidentment. Però si hi ha una gran influència? Sí, però només és 
una. Jo diria que n’hi ha una altra, que és la priorització que facin els gestors de la 
importància que té conèixer l’estat de la comptabilitat, per entendre’ns.

També preguntava si hi ha algun problema per a la cobertura de places. Això em 
sembla que ja ho he explicat: hi ha un problema, sí, hi ha un problema greu. O sigui, 
no hi ha places i no hi ha places realment que estiguin certificades les seves capaci-
tats perquè han superat un examen. Ara bé, no tot s’acaba amb l’habilitació nacional, 
no sé si ho ha dit vostè o ho ha dit un altre. Es poden trobar altres mitjans, i penso 
que, en aquest sentit, els òrgans de l’Administració de la Generalitat hi podrien tre-
ballar, de buscar altres..., de fet ho han fet o ho estan fent, lo que passa és que no han 
acabat de trobar-ho, de trobar altres maneres de cobrir les places amb persones amb 
capacitat suficient per poder desenvolupar-les de manera satisfactòria.

I, per últim, el senyor Buch ha plantejat cinc temes. Un ja l’hem parlat: si com més 
gran és, es fa millor. No, jo diria que com més gran és, té més obligació de fer-ho millor, 
i normalment ho fan força bé. Però ja he dit que no és l’única causa que incloc. 

Em preguntava, en segon lloc, si entenem que en els resultats del 18 poden influir 
les eleccions. L’experiència sí que ens dona que els anys electorals hi ha una dificultat 
afegida al retiment de comptes. De fet, si mirem els calendaris, ja es veu que la cosa 
no acaba de quadrar. Les eleccions són a finals de maig, l’1 de juny és l’últim dia 
per reunir-se la Comissió Especial de Comptes i, a partir d’aquí, s’inicia el procés 
final d’aprovació de comptes. Això vol dir que s’ha començat amb una legislatura de 
govern i s’acaba amb la següent. Això, en molts casos, no representa re. En alguns 
casos, que desgraciadament jo diria que són masses, resulta que el nou consistori té 
dificultats en..., vol fiscalitzar molt a fons lo que ha fet el primer i que estava seguint 
el procés de retiment de comptes abans d’aprovar-los. I això de vegades fa que sí que 
es retardi una mica tot. O sigui, sí, jo crec que les eleccions tenen influència. 

Ha fet una pregunta interessant –que li haig de dir que això no ho hem mirat 
però que ho mirarem, és fàcil; no diria que és prémer un botó però gairebé, perquè 
està tot ficat dins d’un ordinador–, si hi ha diferència entre els resultats de l’exercici 
dels que ho presenten dintre de termini i els que ho presenten fora de termini. Jo di-
ria, m’arriscaria a dir que no hi ha diferència, però en tot cas li trucaré quan ho hagi 
comprovat, cosa que espero que sigui molt ràpidament.

Aquí trobo una altra d’aquestes paraules meves que jo no entenc, que era una 
causa-efecte en l’ajuntament.

I l’última és, potser, per mi, la més interessant. Bé, la que a mi em preocupa i 
m’interessa més de les tres i que crec, penso que, d’alguna manera, ja queda recolli-
da en les mateixes recomanacions, que és si es podria trobar un sistema per ajudar 



DSPC-C 619
12 de novembre de 2020

Sessió 17 de la CSC  20

aquells ens, aquells ajuntaments que, pel seu terreny, disposen de pocs mitjans per 
millorar. Jo penso que no tan sols es pot trobar sinó que, d’alguna manera, ja s’ha 
trobat, com a mínim un: és el servei d’assistència de les diputacions, que això ho 
podríem ampliar segurament a altres serveis d’assistència o altres recolzaments. Els 
serveis d’assistència de les diputacions estan fent una gran feina. 

En aquest moment, tenim una diputació, la Diputació de Girona, que ha introduït 
tot un sistema de recolzament i d’ajut a la intervenció, que alhora serveix per com-
plir amb tot això amb més eficàcia, que està difonent-se pràcticament en versió di-
recta o en versió replicada en altres zones, pràcticament per tot el territori espanyol. 
S’ha aprofitat l’aparició del reglament de la intervenció –que reclamàvem des de feia 
molts anys i que no es produïa mai–, s’ha aprofitat la publicació d’aquest reglament 
per establir un procediment per a la mateixa diputació de com aplicaria tot aquest re-
glament de manera tendint a la perfecció. Això ho vam fer. Vam preparar un progra-
ma informàtic per fer tot el seguiment. La cooperació facilita molt la feina per evitar 
errors. I quan ho vam tenir fet, vam dir: «Home, això seria ideal oferir-ho als ajunta-
ments petits.» Ho van fer i ara ho estan fent. A partir d’aquí, la resta de diputacions 
han entrat a formar part d’aquest club –unes. Es convenia amb Girona la utilització 
de tota la programació preparada per Girona i, en altres casos, fent la pròpia, però 
pràcticament seguint el mateix esquema. Això representa realment, pot representar 
–i en el cas d’algunes de les diputacions comença ja a ser-ho– un gran ajut per a les 
diputacions, que pràcticament tindrien informatitzada tota la gestió dels comptes i 
alhora tota l’anàlisi i la intervenció i la formulació del compte final. 

Bé, es poden fer altres coses. Potser seria bo, i és una competència que la té el 
Govern de la Generalitat, fer la coordinació de les diputacions per evitar que es pu-
gui donar el cas de que comencin a fer coses molt interessants però en direccions 
contràries, la qual cosa podria arribar a ser un problema; en aquest moment no ho 
és. I jo penso que ens hem de felicitar perquè ja hi és. 

Hi ha alguna cosa més, per la meva falta de cal·ligrafia, però estic a la seva dis-
posició pel que calgui.

El president

Bé; moltes gràcies, síndic Puigdollers. 
A continuació, passem al punt número 3, relatiu..., en relació amb el procediment 

a l’Informe de fiscalització 6/2020, sobre els impostos propis de la Generalitat de 
Catalunya, corresponent a l’exercici 2018.

Per fer aquest informe, passo la paraula al síndic major, Jaume Amat i Reyero. 
(Pausa.) Síndic major, té la paraula.

El lletrat 

A mi em surt la icona de que té problemes de connexió. A veure ara? Que l’apa-
gui i intenti parlar, síndic Amat.

El president

Síndic, pot parlar? Té problemes?

El lletrat 

President, a veure, passaria al següent punt de l’ordre del dia, que és del síndic 
Salazar.

El president

(El president intervé sense fer ús del micròfon.)

El lletrat 

President, no el sentim.

El president

Sí. 
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020, sobre l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017 

256-00045/12

Deia que, mentre es recupera la connexió amb el síndic major, Jaume Amat, pas-
sem al punt 4, eh?, que és el procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020, 
sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017. 

Per fer la presentació de l’informe, té la paraula el síndic Miquel Salazar.

El síndic Miquel Salazar Canalda

Gràcies, president. Bon dia. Bon dia, president. Bon dia, diputades i diputats, i 
bon dia als companys de la sindicatura. 

Bé, el que presentem ara és un informe on hem intentat fer una lectura sobre un 
instrument que moltes vegades –com vostès recordaran, els que assíduament llegei-
xen els nostres informes– trobem a faltar quan anem a les entitats del Govern i, tot 
i que la seva llei ho diu, moltes vegades aquest instrument no s’utilitza, que és el 
contracte programa. És a dir, a banda de ser un incompliment de la seva pròpia llei, 
sí que trobem a faltar moltes vegades que el contracte programa, que podria donar 
molt de joc quant a informació, quant a demanda del resultat, d’allò que el mateix 
Govern espera de les seves entitats o de les entitats, tenir una eina per poder treba-
llar en allò que li demana el Govern, això no hi és. 

I, per tant, el que hem volgut fer en aquest informe ha sigut aprofitar el fet de... 
(per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de 
l’orador) ...fer un contracte programa amb el... (tall de comunicació) ...correspo-
nent... (tall de comunicació) ...i analitzar-lo; analitzar-lo a bastament i veure, doncs, 
quin és el paper que fa aquest instrument. Per tant, si m’ho permeten, és important 
–evidentment, com tots els informes que fem, ja que, si no, no els faríem–, aquest in-
forme; però, si em permeten, jo diria que el que és important és que posem l’èmfasi 
en el fet, en aquest element del contracte programa. És a dir, més enllà del mateix 
informe, de dir: hi ha un instrument que no fem servir, que no fem servir suficient-
ment i que probablement caldria. 

En aquest cas, què hem fet? Hem analitzat, hem fixat una part de l’informe on 
fiscalitzem el compliment del programa, que l’últim que hem fet és del 2014 al 2017. 
I aquí hem analitzat les clàusules més significatives d’aquest contracte, que són les 
previsions pressupostàries, els permisos del Departament de Territori i Sostenibi-
litat, les previsions de personal, la facturació per a la prestació dels serveis com a 
mitjà propi a tercers, la gestió del pressupost, el grau d’autofinançament i el compli-
ment dels objectius productius i tècnics. També hem analitzat la taula econòmica. 
La taula econòmica prevista en el contracte programa és l’instrument amb el qual 
ens dirigim al full comptable amb el que es controlen les despeses i les aportacions 
entre el departament –entre el Govern, en definitiva– i l’ens que executa el contracte. 
I també... (tall de comunicació) ...en compliment de la normativa corresponent als... 
(tall de comunicació) ...principis, el procediment emprat, les implicacions... (tall de 
comunicació) ...etcètera, etcètera. 

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la intervenció de l’ora-
dor.) ...ja s’estableix la durada del contracte, va ser de quatre anys, i d’altres... (tall 
de comunicació) ...que ha tingut aquesta durada, des de l’1 de gener del 2014 fins al 
31 de desembre del 2017.

Si segueixen tot l’informe, veuran que hem anat analitzant punt per punt, de ma-
nera detallada, cadascun dels aspectes del contracte programa. I, per tant, hem fet 
una lectura de fiscalització, al cap i a la fi, igual que la que podem fer en molts casos, 
però des d’una perspectiva diferent. Hem analitzat personal, hem analitzat contrac-
tes, hem analitzat despeses, però sempre des d’una lectura diferent, que és aquest 
element inicial que és el contracte. 
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Finalment, els hi explico, els voldria detallar les informacions més rellevants que 
hem trobat. Un cop hem analitzat el contracte, l’actuació portada a terme per l’ins-
titut, hem pogut concloure que els resultats assignats es van destinar als projectes 
previstos. Fins aquí, no hi ha una desviació. Tanmateix, per avaluar el grau de com-
pliment dels objectius productius i tècnics fixats en contracte programa, l’activitat 
fixava i quantificava uns indicadors per als objectius que no eren suficientment re-
presentatius per mesurar el progrés del producte o servei. Nosaltres hem analitzat el 
grau de compliment global, que ells fixaven en un 92 per cent de cara... I ho hem fet 
analitzant-lo d’una manera individual, i analitzant-lo de manera individual ens surt 
més baix –surt més baix. No és una diferència, diguem-ne, diametralment oposada, 
però sí que, si ells parlen del 99,2 per cent, nosaltres parlem d’un 89. 

Per altra banda, l’institut disposava d’eines adients per calcular els costos dels di-
ferents projectes. Hem observat que els costos indirectes globals, lògicament, s’im-
putaven als subprojectes continguts pel contracte programa i que no es va efectuar 
cap imputació dels costos d’amortització de les inversions. És a dir, més enllà de si 
és molt o poc rellevant, el que és important és veure que, malgrat que estem en un 
contracte programa, encara ens falta molt per avançar, per acabar de fer la feina com 
seria òptim. Tanmateix, això no vol dir que el nivell d’aquest contracte programa 
que vam fiscalitzar sigui un nivell –a criteri, com hem dit al principi– acceptable, 
perquè no hi havia una desviació entre els recursos que s’havien de destinar. Hem 
revisat els indicadors individuals establerts per l’institut: vint-i-dos es va complir 
amb més del 85 per cent i, pel que fa als vuit restants que no van assolir un percen-
tatge mínim, fins i tot no es va deixar constància per escrit dels motius de la desvia-
ció. I, a més, la comissió de seguiment no va analitzar els motius pels quals hi havia 
indicadors que no complien el grau previst.

I per últim... No, per últim no. L’última que volia comentar l’explicaré després, 
però n’hi ha una que crec que és rellevant de comentar, que és un tema de titularitat 
de l’edifici. Com vostès saben, diputats i diputades, l’institut està ubicat en un edifici 
i té la seu a Montjuïc i no és titular d’aquest edifici. Jo crec que nosaltres ressaltem 
aquest tema, un tema a resoldre, a formalitzar, i que, per tant, la direcció del patri-
moni formalitzi la cessió a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de l’edifici, 
com s’ha fet amb altres ens. 

Per acabar, una última observació. En la lectura de l’informe deuen haver vist 
que l’institut, en el període fiscalitzat fins al darrer any, és mitjà propi de la Gene-
ralitat. El que passa que en el darrer any, que és el 2017, és l’any en què ja està en 
vigor la nova llei de contractes i, per tant, l’institut passa el sedàs, l’anàlisi, de la co-
missió que dintre de la Generalitat va analitzar tots els mitjans propis per si podien 
ser o podien continuar sent mitjans propis de la Generalitat o no, i al no arribar a 
una facturació del 80 per cent, tal com diuen les directives i després la transposició 
que es va fer a la llei espanyola, doncs, deixa de ser mitjà propi i, per tant, el 2017 
no hauria d’haver actuat com a mitjà propi de la Generalitat. 

Bé, això ha sigut el procés d’adaptació de molts mitjans propis a les seves admi-
nistracions matrius, d’acord amb el que reclamaven les dues directives comunitàries 
i la transposició a la llei espanyola. 

El que és important d’aquesta observació –que en si ja ho és– és tornar a ressal-
tar, en la mesura en què deixa de ser un mitjà propi, que encara pren molta més relle-
vància en les relacions entre aquests ens instrumentals i el Govern de la Generalitat 
el fet de que la seva relació es basi en un contracte programa. Per tant, donat que les 
seves competències i funcions estan atribuïdes per llei, el mecanisme pel contracte 
programa sembla que seria el més adient i no un encàrrec de la Generalitat, com ha 
quedat a bastament explicat en l’informe i en els informes en els que ens hem basat 
de la mateixa Generalitat quan ha perdut la condició de mitjà propi. 

En definitiva, i per acabar, el nostre objectiu era –i espero haver-lo assolit– poder 
explicar la importància o posar èmfasi en la importància dels contractes programa, i 
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que això serveixi d’exigència per a molts ens de la mateixa Generalitat, que, tot i que 
la seva llei, tot i que les lleis que vostès han aprovat en seu parlamentària ho contem-
plen, quan nosaltres fiscalitzem, constatem, per la raó que sigui, que aquest instru-
ment no s’utilitza i, per tant, hi ha –a banda d’un incompliment legal, evidentment, 
perquè si hi ha una llei és per complir-la– una insuficiència que impedeix que la ges-
tió entre aquest ens instrumental i el mateix Govern no vagi per una via que seria molt 
més clara, molt més inequívoca, molt més ordenada, on podríem calcular o podríem 
avaluar de la millor manera els resultats de la seva activitat. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, síndic Miquel Salazar, per la seva exposició. I ara, per posicionar 
els grups parlamentaris i per un màxim de cinc minuts –i, si us plau, siguem res-
pectuosos amb aquest temps–, dono la paraula al Grup de Ciutadans i, en concret, 
al diputat Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. Sí, seré molt breu. Gràcies, senyor Salazar, senyor síndic, per 
la presentació d’aquest informe i també per la seva elaboració prèvia. Com vostè ha 
dit, ha assenyalat la importància dels contractes programa. Moltes vegades hem vist, 
en aquesta comissió, ens que, tot i haver de tenir contractes programa, no els han fet. 
I, per tant, en aquest cas, estem veient un ens que sí que en disposa i crec que és un 
ens que, en línies generals, aquells que hem tractat amb ell considerem que funciona 
bé, eh? Penso que hi ha una gestió documental de la cartografia i de la geologia que 
es nota, aquesta trajectòria d’anys que té aquest institut, no?, tot i que hi hagi hagut 
aquesta fusió l’any 2014.

Fem nostres les seves observacions. Reclamarem o ens interessarem perquè 
aquestes observacions i aquestes recomanacions que han fet, com ara assenyalar els 
motius pels quals hi han indicadors que no es compleixen o que es facin no només 
informes de seguiment o memòries d’avaluació de compliments, sinó memòries fi-
nals a cada exercici, aquestes recomanacions que fan, es compleixin. 

Sí que li demanaria si pot explicar una mica més, a partir d’aquesta diferència en 
el grau de compliment que té l’institut i el grau de la Sindicatura de Comptes, si ens 
podria posar algun exemple o concretar per què s’han donat aquestes diferències i 
quines series les qüestions que s’haurien de fer diferent en el moment en què no es 
pot considerar..., no hauria d’actuar com a mitjà propi, l’institut, des del 2017. Això, 
doncs, seria tota la meva intervenció. 

Com que tinc entès que aquesta és l’última comissió on estarem amb els síndics, 
aprofito per saludar-los a tots i desitjar-los que vagi tot molt bé.

Gràcies. 

El president

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

Rafel Bruguera Batalla

Gràcies. Bon dia, senyor president, diputades i diputats. Una salutació també als 
membres de la Sindicatura de Comptes i, en especial, al senyor Miquel Salazar per 
la seva intervenció, per les seves explicacions. Jo també seré breu. 

Vull ressaltar dues qüestions: una, l’informe en si, és a dir, informe respecte a 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, globalment bastant acceptable, di-
guem-ne. Fan, al final, cinc recomanacions, cinc observacions que nosaltres com-
partim i que, per tant, l’informe, en les propostes de resolució, les comentarem per 
demanar, doncs, que es tinguin en compte aquestes recomanacions, aquestes obser-
vacions i que es treballi en aquesta línia. 
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Però a mi m’interessaria més la part més global, no? El senyor Salazar ho ha dit, 
d’alguna manera. Ho ha dit, vaja. I és que el contracte programa, almenys en aquest 
cas –i, per tant, no sé si podríem dir que una flor fa primavera però creiem que no–, 
és un bon instrument, és un molt bon instrument per a la relació entre els organis-
mes o els ens instrumentals i la mateixa Generalitat per a la consecució de determi-
nats objectius. Evidentment, vol dir que són compartits, que són negociats, que són 
pactats i que després s’han de retre comptes dels contractes programa. 

Per tant, el contracte programa és un bon model, és un magnífic model i segu-
rament seria desitjable que s’estengués en altres organismes de la Generalitat, que, 
com s’ha fet en el cas de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, doncs, sem-
bla –i fins i tot crec que els sembla– que està donant bons resultats, més enllà de si el 
grau de compliment del contracte programa és del 94 o el 95 per cent o és del 89. En 
tot cas, és un percentatge elevat, és un percentatge important i, per tant, en aquesta 
línia, crec que s’hi hauria d’aprofundir molt més i hauríem de disposar d’aquest me-
canisme, d’aquest recurs del contracte programa, perquè en el cas de l’Institut Carto-
gràfic i Geològic ha demostrat que és un molt bon instrument i, per tant, cal pensar 
que també ho ha de ser, per què no, en altres organismes. 

Res més per la meva part. Gràcies. 

El president

(El president comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han 
quedat enregistrats els primers mots.) Disculpin, tornava a tenir..., tenia silenciat el mi-
cròfon. Deia que moltes gràcies al diputat Rafel Bruguera. I, a continuació, per posi-
cio nar el Grup de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la diputada Conchi Abellán.

Concepción Abellán Carretero

Gracias, presidente. Agradecer al señor Salazar su labor con el informe y sus ex-
plicaciones sobre él. En general, salvo alguna disfunción, todo parece correcto con 
este informe, teniendo en cuenta lo que nos solemos encontrar en esta comisión de 
entidades similares. 

En este caso, la titularidad del inmueble no está a nombre del instituto y, a pesar 
de tener un contrato programa obligatorio, algunos indicadores de evaluación no se 
han cumplido, como ha comentado el síndic. Creemos importante que el contrato 
programa tenga su máximo cumplimiento y se insistirá en ello. 

A pesar de ello, se debe continuar trabajando en pos de la transparencia y seguir 
por la senda que dibuja el informe, que, como bien dicen en los cinco puntos, mar-
can una buena línea. Así que nada más que añadir.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada Abellán. A continuació, i per posicionar el Partit Popu-
lar de Catalunya, té la paraula el diputat Manu Reyes.

Manuel Reyes López

Gracias, presidente. Agradecer al señor Salazar el informe, con todo detalle, que 
nos acaba de comentar. Parece que hay un grado importante de cumplimiento y es 
de agradecer que el Instituto Cartográfico y Geológico esté aparentemente haciendo 
bien las cosas. 

Nosotros hacemos nuestras también esas observaciones y recomendaciones que 
nos ha explicado el señor Salazar. Creemos que algunas de esas recomendaciones 
son muy positivas, por ejemplo, todo lo que sería establecer unos indicadores eco-
nómicos para conocer también, pues, ese seguimiento de la institución desde esa 
visión más también económica. Y, por lo tanto, pues agradecer esas propuestas, que 
entendemos que van en el buen camino para tener mayor detalle y mayor informa-
ción. Simplemente eso. 

Gracias, presidente.
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El president

Gràcies, diputat Reyes. A continuació, i posicionar el Grup Republicà, té la pa-
raula el diputat Francesc Viaplana.

Francesc Viaplana Manresa

Moltes gràcies, president, i moltes gràcies, com sempre, a tot l’equip de la sindi-
catura per la feina que fa i, en especial, al síndic Salazar per l’informe que ens ocupa 
i, a més a més, per haver-lo explicat d’una forma tan entenedora, tan detallada i, a 
més a més, d’una manera àgil. 

Per no repetir i per ser breu, jo només voldria comentar dos temes. Primer de tot, 
el tema dels indicadors, i no ens és especialment..., no afecta només aquest informe 
que ens ocupa, sinó que crec que aquest sistema de que un mateix es marca els ob-
jectius i es marca els indicadors és un sistema que es podria pervertir. I no dic que 
sigui el cas, eh? Però potser seria més convenient que aquests indicadors els fixés 
un òrgan superior o extern. I també, continuant amb els indicadors, se’n van fixar 
trenta, vint-i-dos dels quals van superar un grau de compliment del 85 per cent, que 
es va establir com el percentatge mínim, i els vuit restants no es va deixar per escrit  
el motiu de la desviació ni es van analitzar els motius pels quals no s’havia assolit el 
compliment mínim. 

Al meu entendre, i si no és així agrairé que el síndic em corregeixi, el sistema de 
seguiment amb indicadors és incomplet, ja que no permet –vull dir, si es fa d’aques-
ta manera, eh?– corregir els processos per tal d’assolir el grau de compliment de-
sitjat, que no és només amb una foto del grau de compliment, però sense saber què 
s’ha de corregir per millorar, ja que, en un principi, la intenció hauria de ser assolir 
el compliment del cent per cent de tots els objectius. 

I per acabar, pel que fa a la titularitat de l’edifici, òbviament, vull dir, res a dir, 
però el que voldria demanar és si en la documentació han trobat alguna..., tot i que 
la responsabilitat entenc que és del departament, però l’institut en algun moment ha 
demanat aquesta cessió? 

Per acabar, tornar a agrair al síndic la seva feina i, com sempre, la seva disponi-
bilitat per presentar-la de forma pedagògica i entenedora.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Viaplana. A continuació, i per posicionar el Grup de Junts per 
Catalunya, té la paraula el diputat Josep Puig.

Josep Puig i Boix

Bon dia a tothom. Gràcies, síndic Salazar, per l’informe i per l’explicació que ens 
ha donat. L’hem llegit atentament. Hem llegit les sis observacions finals i les cinc 
recomanacions, així com les nou al·legacions que fa el mateix institut, de les quals 
veiem que quatre, almenys, han permès modificar el text original de l’informe. 

Simplement dir, perquè ja gairebé tot el que es pugui dir de l’informe s’ha dit 
pels companys anteriors, que l’institut és una gran eina que tenim al país, per la seva 
feina que fa i pel gran prestigi que té tant aquí al país com a l’estranger.

Simplement dir que aquest informe, doncs, de tots els que m’ha tocat llegir en ser 
membre d’aquesta comissió, és dels que són més positius i pel qual ens hem d’enor-
gullir que l’institut faci aquesta feina. Res més. 

Moltes gràcies a tothom i bon dia.

El president

Bé; gràcies, diputat Josep Puig. A continuació, per donar resposta a totes aque-
lles qüestions que han plantejat i suscitat, dono la paraula al síndic Miquel Salazar.
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El síndic Miquel Salazar Canalda

Gràcies, president, i gràcies a tots per les seves intervencions. Intentaré, de forma 
clara i sintètica, respondre a totes elles i, si alguna me la deixo, doncs, vostès estan 
en el seu dret a torna-la a demanar, només faltaria. 

Aviam, respecte als dos comentaris que ha fet el diputat Sergio Sanz. El primer, 
la diferència entre el 89 i el 99 està en que ells fan una avaluació global i nosaltres 
entenem que s’ha de fer individualitzada. I si la fas individualitzada, en el quadre, 
i per tant analitzes cada un dels indicadors i cada un dels factors que donen lloc a 
aquest indicador, la xifra surt diferent. I per això nosaltres els fem ressaltar això. 
En la pàgina 51 hi han dos paràgrafs que jo crec que ho resumeixen, que un és: «La 
sindicatura considera que l’indicador global, tot i ser representatiu perquè es refereix 
als objectius més representatius de cada projecte i de l’activitat general de l’institut, 
no és suficient ja que no es fa una valoració de tots i cadascun dels objectius que 
deriven del contracte programa.» I després, a continuació, diem que: «També s’hau-
ria de considerar que pel càlcul de l’indicador global en aquells projectes en què el 
percentatge de compliment de l’indicador individual superi el cent per cent es tin-
gui en compte la ponderació prevista inicialment de l’indicador individual.» Si es té 
en compte aquesta ponderació que diem, aquesta metodologia, segons els càlculs, 
passaria a un índex del 89 en lloc del 99. Aquesta és la diferència que nosaltres..., i 
que, en certa manera, al contestar-se les al·legacions, entenem que, en part, acaben 
admetent. Bé, en tot cas, això seria..., això probablement seria una interpretació ex-
cessivament subjectiva per part meva.

Respecte a la segona pregunta que feia el mateix diputat, efectivament, el 2017 
actuaven com a mitjà propi i no hi podien actuar. Però permeti’m que els faci una 
observació: el 2017 és l’any en què comencem a aplicar la transposició de les direc-
tives. Vostès se’n recordaran: les directives, primer, s’han de transposar de forma 
directa perquè el Govern de l’Estat no va portar a Corts la transposició i, per tant, 
es va exhaurir el termini que les autoritats comunitàries donen perquè una directiva 
s’apliqui a través de la transposició. 

De tota manera, el que és important no és –que també ho és– que actuï com a 
mitjà propi, sinó que, en aquest procés, la mateixa Generalitat, com s’explica a l’in-
forme, fes l’avaluació i acabés concloent que no ho era. Pensin que no ha sigut fei-
na fàcil, vull dir, i al poder anar analitzant ens parents, ells veuen si són o no són 
mitjans propis. Jo crec que la directiva ens ha ajudat molt, que ens ha ajudat molt al 
transposar tots aquests criteris a l’ordenament intern a entendre quelcom que moltes 
vegades ens generarà conflicte a nosaltres i els mateixos ens, al que són els ens ins-
trumentals o el mateix Govern a l’hora de determinar què era i què no era un mitjà 
propi. 

Nosaltres, al que volíem posar èmfasi en l’informe, i hi torno a insistir, és en el 
fet de que, en la mesura que no és mitjà propi, encara té més rellevància el contracte 
programa. I aquest jo crec que és el tema important amb el que, si em permeten, jo 
em quedaria, és a dir, molts pocs ens dels que eren mitjà propi ho seguiran sent i, 
per tant, encara és més important que aquests ens, amb el Govern, a través del de-
partament corresponent, estableixin contractes programa. 

Segueixo, si els sembla. Si em deixo alguna cosa, m’ho van dient, per favor. Res-
pecte al diputat Viaplana, aviam, els indicadors amb un contracte programa sempre 
són aquells índexs, aquells valors que es fixen entre ambdues parts. Per això es diu 
«contracte programa». I, per tant, en aquest cas, és allò que l’Administració –anava 
a dir paterna, però no vull que ningú... paterna o materna, eh?–, que seria el depar-
tament, diu al seu ens instrumental què ha de fer i com mesurarà la seva feina. És 
a dir, jo t’aportaré aquests diners, però jo vull que tu assoleixis aquests nivells en 
aquestes variables. És a dir, que aquests indicadors arribin fins a aquest percentatge. 
Per tant, els indicadors són allò que sempre determina en el contracte l’Administra-
ció que fa el contracte, que, en aquest cas, en tots els contractes programa sempre 
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són els departaments. I, per tant, com a conseqüència, el seguiment de l’incompli-
ment és un seguiment que nosaltres l’hem avaluat i que és un seguiment que s’ha de 
fer entre el departament que ha fixat els indicadors i l’òrgan instrumental que els ha 
hagut d’executar. 

Respecte a la titularitat de l’edifici, que hi ha hagut un parell de preguntes, aviam, 
nosaltres no estem dient si és culpa de Patrimoni, si és culpa de l’institut o del de-
partament, nosaltres el que diem és que s’havia de fer una cessió i no s’ha fet. No em 
consta que el cartogràfic l’hagi demanada, però en qualsevol cas crec que aquest no és 
el tema rellevant. El tema rellevant és que o ell no l’ha demanada o Patrimoni no l’hi 
ha exigit. Tant se val. En tot cas, el que és rellevant és que hi ha una cessió que s’ha 
de fer i que a aquesta és on posem l’èmfasi com a observacions a l’informe. 

Em sembla que no em deixo res. Si em deixo alguna cosa, els agrairia que m’ho 
diguessin i, si no, ho donaria per... (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats 
els darrers mots de la intervenció de l’orador.)

El president

Moltes gràcies, síndic Salazar. 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020, sobre els impostos 
propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018

256-00044/12

A continuació passarem al punt número 3, que, una vegada recuperada la comu-
nicació amb el síndic major, Jaume Amat, serà qui ens faci l’informe de fiscalització 
sobre els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 
de 2018. Té la paraula, síndic major.

El síndic major (Jaume Amat i Reyero)

Gràcies, president. Ara se’m sent bé? Perquè abans... Sí?

El president

Ara se’l sent molt bé. 

El síndic major

Gràcies, gràcies. Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Faré una presen-
tació breu d’aquest informe, l’Informe 6/2020. L’informe el va aprovar el Ple de la 
Sindicatura de Comptes el passat 30 de juny, el 30 de juny del 2020. És un informe 
de fiscalització limitada que té com a objectiu tres àmbits: verificar el compliment 
de la legalitat vigent en els impostos propis de la Generalitat; en segon lloc, analitzar 
el sistema de gestió, els procediments de gestió d’aquests impostos, i, en tercer lloc, 
també revisar lo que seria la comptabilització a nivell pressupostari, a nivell comp-
table, dels imports d’aquests ingressos deguts a aquests imports. 

Els ingressos propis són una partida petita en comparació amb els ingressos..., 
els impostos propis en comparació amb els ingressos d’altres impostos del pres-
supost de la Generalitat, però són els impostos que neixen de lleis aprovades per 
aquest mateix Parlament. Aleshores aquí, per això hem cregut que, perquè no l’ha-
víem fiscalitzat mai, valia la pena posar-ho en el pla de treball i fiscalitzar-ho. 

Ja l’any 18 hi havien vigents deu impostos propis. Hem escollit els quatre més 
grans. Hem escollit els quatre que, sumats, tenien una recaptació de 131 milions 
d’euros, que, sobre el total de 149, fa un percentatge molt alt de tots els impostos 
propis de la Generalitat. Hem escollit els quatre més grans, que són l’impost sobre 
grans establiments comercials, l’impost sobre habitatges buits, l’impost sobre les 
estades en establiments turístics i l’impost sobre begudes ensucrades i envasades. 
D’aquests, què n’hem fet? Primer s’ha revisat lo que són les seves característiques 
bàsiques, és a dir, el fet imposable, la meritació, el subjecte passiu, la base imposable 
i el tipus. Després, de cada un d’aquests impostos, el que hem fet és que hem aga-
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fat una mostra d’alguns expedients concrets i hem analitzat, d’aquesta mostra, tot el 
procediment, des de l’inici fins al final de cada un d’aquests, de com s’ha arribat a 
la liquidació final d’aquest import. Després, ens hem centrat..., també hem analitzat 
una cosa... Els dos imports... D’aquests quatre, n’hi ha dos que tenen finançament 
afectat, és a dir, que l’ingrés cobrat d’aquests impostos ha d’anar a un fons determi-
nat. Hem analitzat aquest procediment de l’afectació dels ingressos i el fons al que 
anava centrat. I, després, de tot el sistema, el que hem analitzat és la revisió de la 
seguretat de la informació. És a dir, si es compleixen els cànons de control de segu-
retat tant de protecció de dades com de seguretat de tot el suport informàtic que hi 
ha darrere de la informació que es gestiona, en aquest cas l’Agència Tributària, que 
és l’òrgan que gestiona aquests impostos.

Anem directament a les observacions. Les observacions més significatives i que... 
La més significativa probablement, i que també provoca la recomanació que fem al 
final, és que, tot i que la presentació de l’autoliquida... tots són per autoliquidació; és 
automatitzada. El fet de que la presentació es basi en una sèrie de dades que surten 
de diferents bases de dades..., hi ha un cert risc o incertesa respecte d’on surten les 
dades. És a dir, l’autoritat de control no sap si tots els que havien de presentar la li-
quidació són tots els que l’han presentat, perquè surten de diferents censos que ales-
hores no estan agrupats o unificats i no hi ha un control directe sobre aquests.

La següent observació és, sobretot, pel traspàs del sistema informàtic antic –que 
era l’Espriu– al sistema informàtic nou a l’agència –que és el Gaudí–, que en aquest 
traspàs hi han unes xifres o unes quantitats determinades que hem vist que no es-
taven abocades. 

Una tercera observació fa..., afecta a la comptabilització de l’ingrés de la liquida-
ció d’aquests impostos, que hem vist que alguns impostos que s’haurien... que el fet 
imposable era a l’any 17 s’havien comptabilitzat a l’any 18, quan realment haurien 
d’haver-se comptabilitzat en el mateix any on s’havia realitzat la liquidació. 

I després, un detall concret: que l’agència no disposa, per a aquests impostos, 
de l’antiguitat real dels drets pendents de cobrament dels exercicis. Torno a dir que, 
degut a aquestes observacions, fem una sèrie de recomanacions, i que una d’elles és 
que s’hauria de determinar un manual de procediment per al control d’aquests im-
postos. I després, que s’hauria de sistematitzar un pla de requeriments automàtics 
per als subjectes que figuren en els censos corresponents i així saber qui presenta i 
qui no presenta declaració respecte al fet imposable. 

Re més. Aquí acabo la presentació i, com altres vegades, resto a la disposició 
dels grups i dels diputats per aclarir tot allò que sigui possible d’aquest informe. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, síndic major. A continuació, i per posicionar els diferents grups 
parlamentaris, dono la paraula a la diputada Maialen Fernández, en representació 
del Grup de Ciutadans. 

Maialen Fernández Cabezas

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció de l’oradora.) ¿Me oyen? ¿Me oyen ahora? (Algú diu: «Ahora sí».)

El president 

No se escucha bien. 

Maialen Fernández Cabezas

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

El president 

Por favor, vuelve a empezar –vuelve a empezar. Por favor, vuelve a comenzar. 
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Maialen Fernández Cabezas

Aprovecho el... (per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de 
la intervenció de l’oradora) ...para indicar... (Tall de comunicació.)

El president 

Se oye mal. Acércate más al micrófono o algo así.

Maialen Fernández Cabezas

¿Me oyen ahora? (Pausa.) ¿No? (Pausa.) Pasen a la siguiente toma de interven-
ción e intento solucionarlo mientras tanto. ¿Sí?

El president 

Inicia –inicia. Venga.

El lletrat

Sí, president, que li diu que doni la paraula al representant del Grup Socialistes 
i ella intentarà reactivar o reiniciar... 

El president

Sí. D’acord, és que no la sentia. D’acord. Passo la paraula, per tant, al diputat 
Òscar Ordeig perquè faci el seu posicionament en relació amb el Grup Socialistes i 
Units per Avançar.

Òscar Ordeig i Molist

Moltes gràcies, president. Síndic major, gràcies per l’informe. Molt ràpidament. 
Jo crec que la valoració de l’informe és positiva. S’han analitzat uns pocs impostos 
de la Generalitat que, també per volum d’ingrés, no representen molts diners, però 
sí que és important veure, d’aquests nous impostos que es creen des del Parlament 
de Catalunya, quina és també la seva implementació, la seva gestió, com ha dit, la 
legalitat, la gestió i la comptabilització correcta que se n’ha de fer. 

Jo només una reflexió, li faria, perquè jo crec que ha sigut molt clar. Compartim 
els requeriments sobre l’automatisme que s’ha de crear, sobre crear un manual de 
procediment perquè estigui molt clar com s’han de gestionar aquests impostos. Però 
jo, potser una valoració més política, que segurament em dirà que no entrarà a va-
lorar, però jo crec que, més enllà de crear molts impostos, que alguns, a més a més, 
tenen un cost important per la seva gestió i una repercussió i un ingrés econòmic 
baix, jo crec que és molt important anar a caminar en la línia del que ja deia l’Esta-
tut amb el consorci tributari de Catalunya. Què vol dir això? Doncs home, compartir 
dades. No pot ser que a dia d’avui encara no tinguem clar quin és el cens, que no hi 
hagi automatismes, que com que esperem que tothom faci autoliquidació però aquell 
que no en faci no sabem massa bé què passa. 

Per tant, és molt important que hi hagi un cens clar, que hi hagi un intercanvi 
d’informació clar i, per tant, que treballem amb un intercanvi constant de les dife-
rents administracions o de la Hisenda, l’Agència Tributària, per tal de que tothom 
faci el que li toqui i que s’hagin de presentar menys papers, també, perquè aquí, 
també, papers amunt, papers avall, jo crec que és important que les administracions 
s’organitzin, que comparteixin informació i que al contribuent se l’hagi de marejar 
el mínim possible. Només això. 

Jo crec que seria important, en els futurs impostos que es puguin crear o les mo-
dificacions dels impostos actuals que tenim, intentar anar en aquesta línia: compartir 
informació, fer autoliquidacions, tenir els censos clars i que al ciutadà se’l maregi una 
miqueta menys, perquè ja sigui l’Administració la que col·labori i que comparteixi  
la informació, sigui de la Hisenda estatal o sigui de l’Agència Tributària. 

En tot cas, un agraïment i compartim totes les recomanacions de l’informe.
Gràcies. 

Fascicle segon



DSPC-C 619
12 de novembre de 2020

Sessió 17 de la CSC  30

El president

Gràcies, diputat Ordeig. A continuació, torno a donar la paraula a Maialen 
Fernández per aviam si la podem escoltar.

Maialen Fernández Cabezas

Sí, hola. Buenos días a todos. ¿Ahora me escuchan bien? (Pausa.) ¿Sí? (Pausa.) 
Bueno...

El president

Perfecto.

Maialen Fernández Cabezas

...disculpad por la incidencia anterior. Comentaba, efectivamente, que el dipu-
tado Manuel Losada, en nuestro caso, sustituirá al diputado Francisco Domínguez. 

Gracias, síndic, síndic mayor, por la realización y la elaboración de este informe, 
que hago extensivas también al resto de su equipo. 

En este caso, hablamos de la Agencia Tributaria de Cataluña, y quizás tendríamos 
que hablar en términos del fracaso de una hacienda catalana en la que apenas hay 
contribuyentes. Atrás quedaron los tiempos, por allá en octubre del 2017, en que esta 
agencia se vendía como un embrión de la hacienda propia de Generalitat y que su-
puestamente estaba preparada para asumir la recaudación de todos los impuestos en 
el momento en que Cataluña fuera una república imaginaria de Petete. Sin embargo, 
esta estructura ha servido para inyectar en ella más de 80 millones de euros de di-
nero público y colocar a unas ochocientas personas haciendo funciones que, muchas 
veces, ya se hacen en la Hacienda estatal. 

El año pasado, 2019, en el que se recaudaban las rentas del 2018, apenas fueron 
15.465 los catalanes que optaron por presentar allá su declaración de renta, de un 
censo total de 3.600.000 declaraciones, apenas un 0,42 por ciento del total. Tampo-
co nos respondieron a una pregunta parlamentaria de nuestro Grupo Parlamentario 
de Ciudadanos en el Parlament.

En este informe se habla de los impuestos propios. (Per raons tècniques, no han 
quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de l’oradora.) ...por qué Cataluña 
es la comunidad autónoma con más impuestos propios –dieciocho en total–, lo que 
la convierte también, tristemente, en una comunidad autónoma tristemente y fiscal-
mente poco atractiva. Tres de ellos, además, han sido declarados inconstitucionales, 
como menciona también la sindicatura en su propio informe: el impuesto al sector 
audiovisual y difusión cultural, el impuesto al riesgo medioambiental en la produc-
ción de elementos radiotóxicos, un impuesto de la producción de energía nuclear, 
para, entre todos, como también comentaba el síndic, apenas recaudar 149 millones 
en el año 2018. Son impuestos inconstitucionales pero que ilógicamente se siguen 
cobrando.

Y, como ya es habitual con los gobiernos tanto autonómico como general, sole-
mos hacer los cuentos de la lechera, ya que recaudamos mucho menos de las previ-
siones imaginarias realizadas. Además, en este punto, merece la pena mencionar el 
comentario que hace la propia sindicatura en el informe, que dice lo siguiente: «Los 
tributos que establecen las comunidades autónomas no pueden recaer sobre hechos 
imponibles gravados por el Estado ni por los tributos locales», aunque parece que 
tanto este Govern como los anteriores no se han dado todavía cuenta. 

Por último, al igual que en el cien por cien de los informes que hemos visto en 
esta comisión y gracias al trabajo de los síndicos, vemos cómo... (tall de comunica-
ció) ...numerosas incidencias, importe de liquidaciones de los impuestos o deficien-
cias del control, como comentaba el propio síndic, con lo que volvemos a mencionar 
e incidir en que es imposible llevar a cabo una correcta contabilidad de las partidas, 
lo cual nos lleva a pensar lo que llevamos transmitiendo en los últimos años: una 
falta de transparencia y opacidad por parte de este Govern una vez más.
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Y, por último, me gustaría hacer una pregunta al síndic, en este caso, y es: una 
vez analizado precisamente este organismo, ¿la sindicatura cree que es necesaria e 
imprescindible la existencia del mismo o los catalanes nos podríamos ahorrar los 
más de 80 millones que nos cuesta este organismo?

Quiero agradecer especialmente a los síndicos, a todo su equipo, porque pare-
ce que es la última vez que tendremos oportunidad de tenerlos presentes, todo el 
trabajo que han realizado, la amabilidad con la que nos han atendido siempre y la 
oportunidad que nos han dado a todos los diputados en general, y a mi grupo en 
particular, de poder aprender con las elaboraciones y el trabajo exhaustivo de todos 
sus informes.

Muchas gracias.

El president

Gracias, diputada Fernández. A continuación, i per posicionar el Grup de Cata-
lunya en Comú Podem, té la paraula la diputada Conchi Abellán.

Concepción Abellán Carretero

Gracias, presidente. Bueno, agradecer al síndic Amat el informe realizado y su 
explicación, y también, como decía la diputada Maialen, gracias por todo el traba-
jo a la Sindicatura de Comptes que está realizando, a los técnicos, por este trabajo 
ingente. 

Este informe de fiscalización, en concreto, se basa sobre todo en la recaudación 
de los cuatro impuestos propios principales que gestiona la Agència Tributària de 
Catalunya: establecimientos comerciales, bebidas azucaradas, establecimientos tu-
rísticos y viviendas vacías. Como conclusión general, parece que hay problemas 
de origen de los datos y de cómo cotejarlos. Asimismo, me parecen especialmente 
graves los problemas de cobro de obligaciones reconocidas no recaudadas. Grosso 
modo y en global, parece que existen unos trescientos mil euros sin recaudar, pro-
blema que parece recurrente, pues el informe también apunta a problemas de recau-
dación del año anterior, como bien decía el síndic. 

El Govern de la Generalitat debería ser capaz de velar por sus ingresos, debería 
construir una Agencia Tributaria de Cataluña con todo lo necesario para poder con-
seguir recaudar lo que debe recaudar en el año que toca y, sobre todo, que no se pier-
dan ingresos por el camino. Así pues, el protocolo de sistematización de los procesos 
parece urgente para poder así optimizar la recaudación de los impuestos propios y 
también los cedidos.

Sin más, muchas gracias por todo el trabajo que se está realizando.

El president

Gràcies, diputada Abellán. A continuació, i per poder fixar la posició del Sub-
grup del Partit Popular de Catalunya, té la paraula el diputat Manu Reyes.

Manuel Reyes López

Gracias, presidente. Por parte del Partido Popular, agradecer al síndic el infor-
me. Compartimos gran parte de sus observaciones y de recomendaciones, ¿no? Por 
tanto, no me extenderé mucho. 

Simplemente quisiera señalar –constatar, quizá– ese fracaso de la Agencia Tri-
butaria de Cataluña, una agencia que prácticamente nos cuesta casi lo mismo que 
recauda y que, por lo tanto, seguramente hubiese sido mucho más eficaz establecer 
un convenio de colaboración con la Agencia Tributaria nacional y que pudiera ges-
tionar los cuatro impuestos propios que finalmente gestiona esta Agencia Tributaria.

Lamentar que los catalanes tengamos esa mayor presión fiscal que el resto de Es-
paña y, por lo tanto, pues seguiremos insistiendo que hay que bajar impuestos, que 
hay que ayudar –ahora mismo más que nunca– a las empresas, a los autónomos, a la 
gente que lo está pasando mal en nuestra comunidad autónoma, y lamentablemen-



DSPC-C 619
12 de novembre de 2020

Sessió 17 de la CSC  32

te esta Agencia Tributaria poco contribuye a solucionar los problemas que tenemos 
los catalanes. 

Muchas gracias, presidente.

El president

Moltes gràcies, diputat Manu Reyes. A continuació, i per posicionar el Grup Re-
publicà, té la paraula Alfons Montserrat.

Alfons Montserrat Esteller

Hola, bon dia a tothom. Moltes gràcies. Agrair al síndic, el senyor Jaume Amat, 
l’informe que ha fet sobre els impostos propis de la Generalitat en l’exercici 2018. Jo 
entenc que en aquest informe no es pronunciaran sobre qüestions com la idoneïtat 
política, eh?, de més impostos propis o menys ni sobre la pressió fiscal. Entenc que 
això és qüestió d’un altre debat. I com deia el mateix informe, l’objecte se centra 
més en verificar el compliment de la legalitat, analitzar sistemes de gestió, revisar 
actuacions, etcètera. I això ho fa, com ha dit, amb els quatre impostos que represen-
ten una major recaptació, al voltant d’uns..., una mica més d’uns 130. 

Formula cinc observacions, eh? Les he estat mirant i francament me costa veu-
re un escenari apocalíptic. D’estes cinc observacions, diria que dos serien al voltant 
d’autoliquidacions, s’haurien d’haver fet i que s’haurien d’haver passat a l’executiva; 
un, per un import de 260.000 euros i l’altre de setanta mil; un seria sobre l’impost 
de grans establiments comercials i l’altre, l’impost d’estades i establiments turístics. 
A les al·legacions ja es confirma que efectivament això és així, amb la qual cosa 
dona per descomptat que aquesta observació és molt adient. S’explica el motiu en el 
sentit de que és una incidència informàtica i està controlada, està situada i que, en 
aquest moment, lo que es diu en les al·legacions és que ja es troba en via executiva, 
que és on hauria d’haver estat. 

Una altra de les observacions és una periodificació incorrecta, que seria, si ho 
tinc ben entès, en l’impost de begudes ensucrades i envasades, eh?, que tocava..., 
seria del tercer trimestre del 17 i es comptabilitza el 18. També l’al·legació confirma 
exactament l’adient d’esta observació i també comenta la incidència informàtica que 
hi va haver.

I després fa dos observacions més: que no es disposa de l’antiguitat real dels 
drets pendents de cobrament, eh? Aquí el que es diu, en les al·legacions, és que sí 
que es tenen identificats los deures pendents de cobrament, en lo que efectivament 
era esbrinar l’antiguitat real, aquestos drets; no s’obté esta informació d’una manera 
automàtica, d’una manera directa, sinó que cal un cert procés laboriós, un cert pro-
cés d’elaboració. 

I finalment se fan altres observacions sobre els registres externs no autoritzats, 
etcètera, etcètera. I finalment, eh?, formulen quatre recomanacions molt adients 
com, per exemple, caldria elaborar un manual de procediments, un cens actualitzat 
dels establiments, en concret de l’impost, etcètera, etcètera, perquè són recollides en 
les pròpies al·legacions i que se reconeix que estes recomanacions representen una 
oportunitat de millora per a incorporar-les a la correcta gestió dels impostos. 

Per acabar, res més. I agrair al síndic la feina que han fet.

El president

Moltes gràcies, diputat Montserrat. A continuació, donaré la paraula al diputat 
Marc Solsona perquè exposi la posició del Grup de Junts per Catalunya.

Marc Solsona i Aixalà

Gràcies, president. Disculpeu, faré una intervenció molt ràpida perquè tinc bas-
tants problemes, avui, de connexió. Agrair al síndic Amat l’informe, un informe 
nou, és un informe molt tècnic... (per raons tècniques, no han quedat enregistrats 
alguns mots de la intervenció de l’orador) ...bàsicament quatre impostos, que per 
volum, via recaptació... (tall de comunicació) ...que no és molt substancial pel que 
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serien els ingressos de la Generalitat, però que, bé, s’ha de poder fer bé i, per tant, el 
fet de posar també en auditoria, fiscalització, en saber com actua l’Agència Tributà-
ria catalana, doncs també està bé que es pugui fer amb aquests paràmetres i que, al 
final, les observacions que hi ha i les recomanacions són totes absolutament esme-
nables, de mètode, i que, per tant, dona garantia també, com consta en l’informe, de 
que les coses, gràcies a... (tall de comunicació) ...a nivell del que seria l’operativa de 
recaptació dels impostos. Per tant, compartim les recomanacions. 

Creiem que és un informe positiu, que cal fer-ho independentment de les quanti-
tats. I, a partir d’aquí, agrair l’informe a la sindicatura.

El president

Moltes gràcies, diputat Solsona. A continuació, tornaré la paraula al síndic ma-
jor, Jaume Amat, precisament perquè doni alguna resposta o faci alguna precisió a 
totes aquelles qüestions que s’han plantejat. 

El síndic major

(L’orador intervé sense fer ús del micròfon.)

El president

Senyor Jaume Amat, posi el micròfon, posi’l, que el té desconnectat.

El síndic major

Ara?

El president

Ara sí.

El síndic major

Ara se’m sent? 

El president

Ara, ara. Sí, sí.

El síndic major

Perdó. Deia que seré breu a la resposta. Només volia centrar-me en dos o tres 
temes que crec que donarien resposta a part dels comentaris que s’han fet des dels 
grups. Un era el fet de que aquests quatre impostos que hem analitzat són impostos 
relativament nous i que cada un té una naturalesa diferent. Aleshores, jo crec que 
més importants que les observacions serien les recomanacions. És a dir, pel fet de 
que siguin relativament nous es pot arribar a entendre que el control encara no ha 
estat ben, diguéssim, acotat, és a dir, però que sí que és cert que ens trobem que són 
impostos on la base del registre és la que trontolla i és la que s’ha de revisar. 

Una altra cosa que també voldria dir és, que és de calaix, és a dir, que aquest 
informe no és un informe de l’Agència Tributària de Catalunya, sinó d’aquests qua-
tre impostos. Aleshores, no entrem en l’informe a analitzar la viabilitat i fins i tot la 
gestió de tota l’agència, sinó que ens centrem en la gestió d’aquests quatre impostos. 
Però sí que voldria afegir una cosa que probablement ja se sap, però que probable-
ment és que l’agència no només gestiona aquests impostos propis, sinó que gestiona 
també tots els impostos que es diuen «cedits», és a dir, que aquests, en comparació, 
són molt més grans que els propis, és a dir, dels cedits aproximadament es liquiden 
uns 3.000, 3.500 milions d’euros cada any; aquests també els gestiona l’Agència 
Tributària. Si poden haver-hi altres solucions diferents a les que actualment s’han 
plantejat, no només s’escapa d’aquest informe, sinó que fins i tot s’escapa del que em 
sembla que hauria de ser la resposta que a la sindicatura no li toca donar. 

Respecte... Només una altra coseta, és a dir, el que sí que el que també diem a les 
recomanacions és que probablement, tot i que els imports són petits, sí que seria bo 
que la inspecció que ja té l’agència per als impostos cedits –estem parlant de 3.000 mi-
lions sobre 7 milions, entenc que la diferència és gran–, que també utilitzi els serveis 
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d’inspecció de l’agència per poder controlar el resultat d’aquests impostos. Fent-ho, 
probablement es tindria un control més exhaustiu de la liquidació d’aquests. 

Re més. Probablement dir que no hi havia massa qüestions sobre aquest tema i 
crec que probablement he intentat respondre-les. Si hi ha alguna cosa, estaríem, lò-
gicament, disposats a afegir-ho. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, síndic major. 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020, sobre l’Hospital 
Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de 
Catalunya 

256-00046/12

I vostè mateix serà el que ens informarà sobre justament l’Informe de fiscalització 
8/2020, sobre l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del 
Parlament de Catalunya. Per tant, li torno a donar la paraula perquè ens faci una pre-
sentació d’aquest informe. 

El síndic major

Gràcies, president. Aquest informe, com veuen, no té a veure res amb l’anterior. 
És un informe reiteratiu. Aleshores, la sindicatura ja hem anat molt sovint a analit-
zar els comptes i la gestió de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb les seves diferents 
naturaleses jurídiques, atès que va canviar i ara és un consorci, però abans ja tenia 
una presència molt important. 

Aquest informe es va aprovar el 14 de juliol d’aquest any i neix d’una resolució 
d’aquesta mateixa comissió arran de la presentació de l’Informe 29/2016, on analit-
zàvem els exercicis 10, 11 i 12. Aquí se’ns demanava que ho seguíssim analitzant, 
és a dir, que féssim el 13, el 14, el 15 i el 16. Ho hem fet amb una estructura que ens 
ha semblat més clara que no fer quatre informes de quatre anys, que probablement 
seria molt més carregós d’entendre. 

Què hem fet? Hem agafat les observacions que teníem de l’informe anterior, dels 
anys 10, 11 i 12, i hem analitzat si en el 13, 14, 15, i ho hem allargat fins al 19, és a 
dir, fins a l’últim any, aquestes observacions se seguien mantenint, s’havien solucio-
nat o estaven a mitges, per dir-ho així. Això és lo primer que hem fet, és a dir, aquest 
informe té tres paquets diferents: un, que seria per poder actualitzar què estava pas-
sant en els anys 13 fins a l’actualitat. Hem agafat les observacions anteriors i les hem 
revisat una per una i amb una estructura observació per observació igual, és a dir: 
què dèiem, quina és l’actualitat i quina és la conclusió. Això ho hem fet. Després, 
dels dos paquets que hem cregut més importants, que en l’àmbit dels hospitals sem-
pre són on surten o on hi han més coses, que és contractacions i personal, en aquest 
sí que hem agafat una mostra de l’any 2016 i hem fet una mostra d’expedients tant de 
contractacions administratives com de personal. I aquí hi ha hagut una fiscalització 
d’aquests dos àmbits, que estan dins de les observacions respecte a aquests dos àm-
bits, que són contractació administrativa, ho torno a dir, i personal. I després el que 
hem fet, d’alguna manera, és, de les recomanacions que havíem fet abans, de les re-
comanacions que sortien dels informes fins i tot anteriors al 2010, quines d’aquelles 
recomanacions s’estan complint i quines no s’estan seguint. Aquesta és l’estructura 
de l’informe. 

Aleshores, quin és el resultat? Doncs el resultat és que, de les quaranta-dues ob-
servacions que la sindicatura va fer l’any 2016, dinou han estat resoltes, vuit estan 
resoltes parcialment i quinze segueixen pendents de resoldre. De les recomanacions 
que s’havien fet, una s’ha implantat, una altra s’ha implantat... De les cinc recoma-
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nacions, una s’ha implantat, una s’ha implantat parcialment i tres estan pendents de 
ser implantades. 

I de la fiscalització de l’àmbit de contractacions i de l’àmbit de despeses de per-
sonal, es fan una sèrie d’observacions. De l’àmbit de contractacions, probablement 
el més important, i aquesta és una frase que surt molt sovint en altres informes, hem 
detectat una sèrie de fraccionaments de contractes, és a dir, que contractes d’un àm-
bit menor s’han fraccionat per no passar a la categoria superior que la llei hi obliga. 
Aleshores, hi ha un procediment indegut a contractes. I a l’àrea de personal també 
hem observat qüestions que també surten en altres àmbits, com és el tema de jor-
nades, és a dir, que s’han fet més hores de les que estaven contractades en alguns 
casos. 

Per altra banda, de reincorporacions a una plaça que no s’ha reincorporat cor-
rectament a la plaça anterior. I després hi han alguns casos de places que hi estan 
vinculades a temps complet, que també hem vist que hi havia un complement, que 
hi havia a la vegada una activitat privada que no quadrava amb el fet de que la con-
tractació era a temps complet. 

Amb això crec que, d’una manera molt ràpida, perquè aquest és un informe bas-
tant llarg, he intentat resumir aquest informe i, a partir d’aquí, em poso a la seva 
disposició, com no podia ser d’una altra manera, per poder intentar contestar tots 
aquells dubtes, preguntes o comentaris que em vulguin fer. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, síndic major. A continuació, i per posicionar el Grup de Ciuta-
dans, dono la paraula a la diputada María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

(L’oradora intervé sense fer ús del micròfon.)

El president

Diputada? No... Pot començar quan vulgui. Té el micròfon tancat.

El lletrat

Crec que tenia problemes, eh? No sé si...

El president

No –no–, jo la veig bé. No sé si... María, em sents? (Pausa.) María, ¿me escu-
chas? (Pausa.)

Bé, mentre resol els seus problemes, donem la paraula al Rafel Bruguera perquè 
posicioni el Grup Socialistes i Units per Avançar.

Rafel Bruguera Batalla

Gràcies de nou, president. Diputades i diputats; senyor síndic major, senyor Amat. 
Si em permeten, començo amb una petita broma, que potser no ho és tant. Vistes les 
incidències, i no només en aquesta comissió, però també en aquesta comissió, no sé 
si estem construint una república, però de digital, en tot cas, ho és bastant poc.

Dit això, crec que és molt interessant, francament, l’enfocament de l’informe, 
perquè crec que respon a la resolució que en el seu moment va prendre aquesta co-
missió i que s’ha reiterat en altres temes, que són les recomanacions, les observa-
cions de l’informe de fiscalització, el que sigui, al cap d’un temps, com estan, no? 
Jo crec que és bastant revelador; tens molta informació respecte de l’evolució o de 
la millora o no, si es millora o no la gestió en funció de l’informe de la sindicatura. 
El senyor Amat ho ha dit. 

En tot cas, ja hi ha un informe, el 17/2012, que és de l’exercici del 2009, sobre 
l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, aleshores, del qual encara hi ha alguna 
recomanació pendent; concretament, de les vuit, tres encara resten pendents. I així 
mateix, i ho ha dit el senyor Amat, de l’informe del 2016, dels anys del 10 al 12, 
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doncs, de les quaranta-dues recomanacions, com a mínim quinze estan pendents de 
resoldre. Per tant, és evident que caldrà insistir-hi, que caldrà veure... Hi ha un man-
dat perquè s’acabin de resoldre aquestes incidències. 

Però jo volia fer especial èmfasi en el darrer apartat de la intervenció del senyor 
Amat, que és en el tema de..., temes nous relacionats amb els anys que venen a con-
tinuació fins al 2019. Per què? Perquè estem parlant de recursos públics i, per tant, 
quan hi ha incidències respecte a temes de personal, respecte a temes de contrac-
tació –per tant, manca de transparència i incompliment de normatives laborals, et-
cètera, etcètera–, crec que estem davant d’incompliments que són importants i que 
són greus. No és el primer informe que parla del tema, ni molt menys, però a l’Hos-
pital Clínic es constata que hi ha fraccionament indegut de contractes. Bé, aquesta 
és una pràctica que s’ha de corregir a l’Hospital Clínic i arreu i, per tant, jo crec que 
alguna cosa caldrà fer perquè això es pugui fer i, per tant, s’elimini aquesta pràctica 
fraudulenta de fraccionar contractes per evitar la transparència, precisament, i per 
evitar la lliure competència. 

Respecte al tema de personal, jo voldria fer èmfasi en dos elements. Un, el tema 
de les places vinculades, que això també, si no ho recordo malament, en algun in-
forme d’alguna universitat també passa; places vinculades que tenen dedicació ex-
clusiva però, en canvi, aquestes persones mantenen una activitat privada al marge 
d’aquesta dedicació a temps complet. En fi, el dia té les hores que té. Per tant, jo no 
sé com es pot fer això. En tot cas, s’incompleix d’una manera flagrant el règim d’in-
compatibilitats. I jo, la pregunta que voldria fer al senyor Amat és: quin és l’organis-
me que ha de vetllar perquè aquestes pràctiques no passin i es corregeixin?

I l’altra qüestió que volia plantejar és el tema de la indemnització indeguda del 
director general, que va reingressar en el seu lloc de treball després de la seva fun-
ció i que se’l va indemnitzar, però de manera indeguda, segons la Sindicatura de 
Comptes. I també la pregunta que faig al senyor Amat és, en primer lloc, s’ha dema-
nat la devolució d’aquest ingrés indegut? I, en segon lloc, si no s’ha fet, qui l’ha de 
fer? L’ha de fer el mateix Hospital Clínic? L’ha de fer la Generalitat? Ho dic perquè 
em sembla que hem de vetllar, i amb això acabo, per la transparència i per la bona 
gestió dels recursos públics, que, per definició, són finits, no són infinits i són insu-
ficients sempre. Però que cal, per tant, tenir-ne una especial cura perquè el seu destí 
sigui el més adequat i d’acord amb la normativa i amb les lleis. 

I em sembla que no tinc res més. Hi ha qüestions relacionades amb la relació de 
llocs de treball, amb la jornada màxima laboral anual, de sobrepassar-la, etcètera, 
però que estan reflectides i que evidentment en la proposta de resolució, doncs, ja 
en farem esment.

Moltes gràcies. 

El president

Moltes gràcies, diputat Bruguera. A continuació, per posicionar el Grup de Cata-
lunya en Comú Podem, dono la paraula a la diputada Conchi Abellán.

Concepción Abellán Carretero

Gracias, presidente. Gracias al señor síndic Amat por el informe y por seguir 
analizando, como bien ha comentado, durante todos estos años. Aprovecho este pun-
to para hacer un reconocimiento público a todo el personal sanitario que se está de-
jando la piel para salvar vidas, para superar y para poder vencer el virus, el Covid-19, 
que tanto está entrando en nuestro día a día y nuestro quehacer. Aquí tenemos una 
muestra, porque estamos haciendo esta comisión, como vemos, de forma telemática 
debido a esta situación que estamos viviendo.

Dicho esto, y dando un fraternal abrazo a nuestro personal sanitario, quería po-
ner en la mesa las cuestiones del informe del año que tratan, dejando un poco de 
lado, y para no alargarnos, la valoración de las recomendaciones anteriores, cum-
plidas o no. 
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Quiero destacar tres cosas. La primera, el clásico posible fraccionamiento de 
contratos ilegales por contrataciones menores con un mismo proveedor, que, no sé, 
parece que algo no se ha hecho bien: o no se ha explicado bien la ley o bien la ley 
no está bien hecha, pero es que no es ni medio normal que siempre aparezca este 
tema en la gran mayoría de los informes y que encima sea como algo muy norma-
lizado. 

Por segundo, el cese del director general. Según el informe, no tenía derecho a 
indemnización por ese cese, como también han comentado otros diputados, pues el 
director general se reincorporaría a su puesto de trabajo anterior a ser director ge-
neral. Y, señor Amat, en su opinión, ¿por qué cree que puede pasar eso y por qué 
motivo?

Y, en tercer lugar, en un sector tan importante como es el sanitario, no nos po-
demos permitir que ni un solo trabajador trabaje más de treinta horas seguidas. Que 
entiendo, o sea, que en el informe pone que es una cuestión puntual, como lo expli-
ca, pero hay que evitarlo a toda costa, y lo que no puede ser es que la precariedad 
siga instalándose en el sector y que esto se vea muy normalizado. Y, por lo tanto, 
aquí, todo mi apoyo a los trabajadores y trabajadoras, no solo del Hospital Clínico 
sino de todo el sector sanitario, y todo mi apoyo y más. 

Muchas gracias por todo el trabajo realizado, señor Amat.

El president

Moltes gràcies, diputada Abellán. A continuació i per posicionar el Partit Popu-
lar de Catalunya, té la paraula el diputat Manu Reyes.

Manuel Reyes López

Gracias, presidente. Muchas gracias al síndic por este informe detallado sobre el 
Hospital Clínico, un hospital que, como todo el mundo sabe, es un hospital de refe-
rencia, un hospital importante para nuestra comunidad autónoma. Y como también 
ha dicho ya alguna compañera que me ha precedido en la palabra, primero, transmi-
tir desde el grupo popular todo el ánimo a esos trabajadores que están cada día en 
primera línea de batalla en esta pandemia del coronavirus, agradecerles ese trabajo 
que hacen para cuidarnos a todos nosotros, ¿no?

Dicho eso, nos preocupan algunas de las conclusiones que señala el síndic en su 
informe, sobre todo las que hacen referencia al tema de la contratación menor, a ese 
fraccionamiento indebido de contratos, que parece que es una praxis habitual en 
muchas administraciones públicas; también en el tema que señala el propio informe 
del contenido de algunos pliegos de condiciones, que también nos parece que es un 
tema importante, ¿no?

Sobre el tema de los excesos de jornada, dice el informe que hay dos trabaja-
dores que han tenido un exceso importante. Nos gustaría saber el perfil que tienen 
esos trabajadores. Estamos hablando de médicos, enfermeras, ¿de qué tipo de per-
fil estamos hablando? ¿Es un perfil administrativo o no? Porque nos preocupa que 
esos profesionales que están cada día mirando por la salud de las personas lo hagan 
en condiciones adecuadas. No sé si sabría decirme también el síndic qué tempo-
ralidad laboral hay en el Hospital Clínico. ¿Cuántos trabajadores de la plantilla se 
encuentran en situación de temporalidad o de interinidad? Que sería un dato im-
portante, ¿no? 

También, con relación al cese del director general, nos sumamos a esa petición 
hecha por otro grupo de saber si ha devuelto la indemnización indebida. ¿Se ha de-
vuelto el dinero? O, por lo contrario, se lo ha quedado, ¿no? Y por el tema de las 
incompatibilidades que también señala el informe, quisiéramos saber si se han re-
suelto esas incompatibilidades o todavía hoy siguen existiendo.

Gracias, presidente.
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El president

Moltes gràcies, diputat Reyes. A continuació, i per posicionar el Grup Republicà, 
té la paraula el diputat Toni Castellà. 

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. Evidentment, primer de tot, gràcies per l’informe al síndic 
major, senyor Amat. Ha estat un informe més sintetitzat i tot l’informe en si està 
molt detallat. De fet, una avaluació de l’avaluació i, com vostè ens ha descrit, doncs, 
en aquelles observacions, crec que és una bona pràctica el poder fer un informe en 
el qual analitzem quines es van complint i quines es resolen i no. 

Jo també, abans de començar, s’hi ha fet referència, però a més ho vull fer des de 
la mateixa institució que representa l’Hospital Clínic, que és essencial en tot el seu 
equip humà davant de la pandèmia que estem vivint, però precisament ho és perquè 
estem analitzant una de les institucions que ens situa en el món. L’Hospital Clínic, 
en els rànquings d’hospitals, el Newsweek, que és el més important, està situat en el 
vint-i-cinc del planeta. I en termes de recerca, que vostès saben que es fan a través 
de l’Idibaps, l’Idibaps és el centre de recerca situat al número vint en el planeta en 
recerca biomèdica. 

Com que és important la gestió dels recursos públics, és una idea interessant 
saber i compartir que tota la recerca que fa l’Hospital Clínic amb diner del contri-
buent només representa un 11 per cent. Amb un 11 per cent capten el restant 80 per 
cent, quasi 90 per cent, de tots els recursos. Per tant, estem davant d’una institució, 
diguem-ne, de referència, que ens situa en el món. 

Vostè ho ha dit, síndic major. Jo em centraré només en algunes preguntes o ob-
servacions sobre algunes de les observacions pendents o recomanacions en funció 
d’alguns aclariments. En termes generals, jo faria la valoració, des del meu grup 
parlamentari, és que no hi ha incompliments greus. No crec que tampoc ho hagi dit 
el síndic, però alguns aclariments. Per exemple, respecte a l’execució contractual, 
sí que, al final, un aclariment que sistemàticament... Bé, i la pregunta seria sobretot 
en productes, dit clarament, farmacològics, dels quals la valoració –jo ho tinc... així 
he entès en l’informe– és que haurien d’haver passat per la licitació i no han anat a 
licitació. Com es resol? Almenys l’al·legació és que són medicaments en exclusivitat 
del propietari per patent i, per tant, has de comprar al propietari de la patent, no tens 
més sortida. Això és així? No és així? Per si ho han tingut en compte. 

Després, respecte a una de les observacions que defineix que no hi han..., és a 
dir, que no es pot definir de convenis del negoci jurídic, sinó que hi ha relació one-
rosa. Em refereixo exactament que en l’àmbit de recerca és important. El Clínic té 
referència al món, té diversos quiròfans que, al final, els equipaments són cedits, 
directament, són donacions d’empreses, perquè, de fet, és, en termes de responsa-
bilitat social d’empresa, un luxe poder fer una inversió d’aquest tipus o una donació 
d’aquest tipus al Clínic. I, per tant, quan l’informe diu que s’hauria de, diguem-ne, 
valorar que sí que hi ha una espècie de contraprestació, a què es refereix? De quin 
tipus de contraprestació onerosa fa la valoració l’informe?

Després hi ha la referència, que crec que és un etern conflicte i no és..., jo crec 
que no és responsabilitat de l’hospital, ni molt menys de la sindicatura quan en fa 
l’anàlisi, és que què és el que es considera alta direcció o no. Això reiteradament 
ens passa en els centres de recerca quan es considera una alta direcció amb caps de 
grup. Per tant, en tot cas, jo crec que aquest és un tema pendent que tenim. 

Respecte a la jornada laboral, que s’ha reiterat per altres diputats de diferents 
grups, de fet, l’al·legació el que ve a dir és que és una qüestió puntual. Sí, puntual 
amb un pic assistencial de necessitat urgent. La pregunta és: això és exactament 
així? És a dir, podem parlar de que generalment, diguem-ne, no es compleix la jor-
nada laboral? O, en tot cas, sí que és puntualment en algun pic respecte a alguna 
necessitat puntual, com defineix l’al·legació del mateix hospital.
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I dos comentaris finals. Un, també, d’aclariment respecte a les places vinculades. 
El fet, i considerem i coincidim amb la sindicatura que aquest és un problema que 
s’hauria de regularitzar, doncs, que aquells professors vinculats –és a dir, aquell met-
ge que està, diguem-ne, fent la seva tasca assistencial i a la vegada és professor de 
la universitat– reben, per estructura, dos nòmines, i això no hauria de ser en aquest 
sentit. De fet, la sindicatura ja diu que això no és responsabilitat de l’Hospital Clínic 
i això és responsabilitat de resoldre-ho del Departament de Salut i del Departament 
d’Universitats. Aquesta era la sorpresa, és a dir, per què no..., és a dir, per què en la 
definició no són les universitats, perquè, de fet, qui contracta i qui fa el model de con-
tracte i qui emet la nòmina i qui paga la nòmina és la universitat. Així com Salut, en 
el seu capítol I, i la universitat no forma part del seu capítol I, del capítol I de la Ge-
neralitat. La Generalitat, evidentment, fa transferència en termes de capítol IV, però 
no del capítol I. I, per tant, era aquest aclariment.

I per últim, és una valoració, només. Respecte a les recomanacions, donar-los 
tot el recolzament. I és veritat que..., en les recomanacions, i estem d’acord amb 
el plantejament que fa la sindicatura, com no pot ser d’una altra manera, però no-
més una valoració, eh? Respecte a una de les recomanacions, la sindicatura ve a dir 
–i amb bon criteri, eh?, davant de les deixes, les donacions que té l’Hospital Clínic 
en termes d’habitatges, pisos, terrenys o pàrquings– que hauríem d’optimitzar la uti-
lització dels mateixos en termes d’alguns pisos que ara estan buits i que no estan en 
lloguer i per treure’n un rendiment determinat. La pregunta d’aquesta recomanació 
és, i permetin-me la valoració, aquí és funció de la sindicatura? No estem entrant 
massa en un tema que és de gestió, és a dir, la sindicatura també podria opinar que 
un director de recerca no és el que té prou talent per optimitzar o no optimitzar la 
recerca. Aquests són actius que no perden valor. Llavors, no sé fins a quin punt... No 
acabo d’entendre la recomanació, és a dir, entenc el fons i estic d’acord amb el fons 
de la recomanació. La pregunta és si aquest és un paper en termes de la sindicatura, 
perquè jo ho defineixo més com a gestió, eh? Podríem definir quin nivell de talent hi 
ha en cada àmbit i com pot ser la contractació, si un metge ho fa millor o pitjor en 
termes de la seva optimització. 

En qualsevol dels casos, per tota la resta, torno a agrair l’informe, que és un in-
forme, a més, molt detallat i molt ben fet. I donarem suport, lògicament, a les reco-
manacions de la sindicatura.

Gràcies. 

El president

(El president intervé sense fer ús del micròfon.)

El lletrat

President, no té so.

El president

Sí, deia que dono les gràcies al diputat Castellà. I, a continuació, dono la paraula 
a la... (per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
del president) ...en representació del Grup de Junts per Catalunya.

Elena Fort i Cisneros

Gràcies, president. En primer lloc, com és oportú, donar les gràcies al síndic per 
un informe tan exhaustiu i tan detallat, que jo sí que vull donar-li la raó que aquesta 
metodologia, per a la gent d’aquesta comissió, és molt... (Per raons tècniques, no han 
quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de l’oradora.) ...comparativa any a 
any ens aclareix moltes coses. 

Estem davant d’una entitat, com han dit tots i ha explicat molt bé el diputat Cas-
tellà, essencial en el país; és una estructura bàsica, és un dels millors hospitals del 
món i, per tant, és important que sapiguem el seu funcionament. 
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Entenc que les observacions que es fan del comparatiu d’anys anteriors, on s’ha 
de fer un seguiment per aconseguir el compliment de les màximes, aquí ens hi 
hem de posar tots. Entenc també que no són uns incompliments d’una gravetat, 
com també... (tall de comunicació) ...facin saltar cap qüestió d’alerta. Per tant, s’han 
d’anar seguint i s’han d’anar..., per justificar el molt millor funcionament dels diners 
públics. 

Pel que fa a les puntualitzacions posteriors, entenc, diguéssim, sobretot en clàu-
sules de plecs i contractació... El tema de la contractació menor és un tema recurrent 
constantment en tots els informes que veiem de la sindicatura. Entenc que a l’hos-
pital –i això ja ens ha passat també amb algunes altres qüestions–, la necessitat de 
contractació..., parlava el company Castellà de medicaments concrets, sobretot hem 
de fer una reflexió i segurament tenir una visió molt més flexible del que és aquesta 
contractació, perquè és molt més dinàmica i molt més puntual, molt més gran, amb 
tot tipus de serveis i de productes. I, per tant, jo m’afegeixo a la reclamació que faig 
sempre en les darreres comissions en diversos informes que hem tingut de que seria 
bo que aquesta comissió, juntament amb la sindicatura, establís criteris molt més 
clars de què és un contracte menor, tinguéssim pautes molt més grans, perquè, al 
final, se’ns repeteix tan habitualment que o ho normalitzem o intentem aclarir exac-
tament de què estem parlant. 

Entenc que la qüestió de la jornada de les hores és puntual, perquè parla de dos 
treballadors. Estem parlant d’un monstre amb molt treballador puntual. Per tant, evi-
dentment, demanar que es garanteixin els drets laborals, però en tot cas establir que 
ha estat una qüestió molt puntual, no generalitzada. 

I pel que fa al cessament del director general i al règim d’incompatibilitats, he 
llegit les al·legacions que ha fet el Clínic. Entenc que presenta una qüestió d’interpre-
tació estrictament jurídica i, per tant, en aquests dos punts sí que m’agradaria pre-
guntar si ens pogués, una mica, escatir on està aquest conflicte interpretatiu jurídic 
sobre el dret o no a indemnització del director general. I l’altre, el règim d’incompa-
tibilitats, que, pel que posen a les seves al·legacions, no semblaria que hi hagués cap 
incompatibilitat. I jo, potser també per desconeixement, si pot intentar explicar-nos 
una mica més, en aquest sentit, a què ens estem referint. 

En tot cas, evidentment, la nostra proposta serà que totes les recomanacions i 
observacions es duguin a terme.

Gràcies. 

El president

Moltes gràcies, diputada Fort. A continuació, diputada Maialen, que, com a por-
taveu de Ciutadans... La intervenció de María Valle és possible, des del punt de vista 
tècnic, o no?

Maialen Fernández Cabezas

Pues en estos momentos está intentando solucionarlo con los servicios informá-
ticos, pero todavía no se ha podido solucionar. En este momento, todavía no. No sé 
si es posible que se intente...

(Pausa.)

El president

Pues entonces tendremos que pasar...; al síndic major Jaume Amat perquè res-
pongui a les qüestions plantejades.

Martí Pachamé Barrera

...el proceso hasta que los servicios informáticos solucionen este problema. Es un 
problema de los servicios informáticos, creo, eh. 

El president

De fet, la comunicació és bastant dolenta. 
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Maialen Fernández Cabezas

¿Podríamos hacer ese receso mínimo?

El president

A ver, ¿y si hacemos otra cosa? ¿Y si pasamos a las propuestas de resolución, a 
las votaciones de las propuestas? (Pausa.) Jo no tinc retorn de vosaltres.

El vicepresident

President, jo crec que el millor és que passem a les votacions. Si quan acabem les 
votacions, la diputada pot intervenir, intervenir. Però és que, si no, ens enganxarem 
amb les comissions que tenim a la tarda i hi ha diputats que no podran... 

El president

Sí –sí–, efectivament –efectivament–, farem això. Passem a les votacions de les 
diferents propostes de resolució, de moment, no? Avancem aquest tema. 

Bé, doncs, si us sembla, passem a lo que recollim com a votacions de propostes 
de resolució coincidents. Farem, per simplificar-ho, que cada grup, a partir de la 
persona que és portaveu, doncs, digui com es posiciona en relació amb les diferents 
propostes de resolució. Únicament la persona que és la portaveu, d’acord? (Pausa.)

Procediments acumulats relatiu als informes de fiscalització 20/2019, 
1/2020, 3/2020 i 4/2020 (continuació)

256-00036/12, 256-00039/12, 256-00041/12 i 256-00042/12

Bé, doncs, com deia, votacions de les propostes de resolució coincidents. 
Votació, en aquest cas, de Ciutadans. A favor? Contra?

Maialen Fernández Cabezas

A favor.

El president

Molt bé. El Grup de Catalunya en Comú Podem?

Concepción Abellán Carretero

Yo me he perdido. ¿Me podéis explicar qué estamos votando ahora mismo? 

Òscar Ordeig i Molist

Les votacions coincidents, Conchi, les coincidents.

Concepción Abellán Carretero

Vale. A favor.

El president

Del Grup Socialistes i Units per Avançar?

Òscar Ordeig i Molist

A favor, president.

El president

Del grup popular?

Manuel Reyes López

A favor, presidente. 

El president

Grup popular, si us plau: a favor?, en contra?, s’absté? 

Manuel Reyes López

A favor, presidente. 
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El president

Del Grup Republicà?

Lluïsa Llop i Fernàndez

A favor.

El president

I del Grup de Junts per Catalunya?

Elena Fort i Cisneros

A favor.

El president

A favor. Doncs, així, totes les propostes de resolució coincidents queden aprova-
des per unanimitat. D’acord? (Pausa. Per raons tècniques, no han quedat enregis-
trats els darrers mots de la intervenció del president.)

El lletrat

President, no té so. En el xat he posat el que votarem ara mateix. President, no 
té so.

El president

Sí. Se m’ha tret. 
Deia que ara passem a la votació de les propostes de resolució específiques 

i, concretament, en referència al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
20/2019, sobre la Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, cor-
responent a l’exercici 2017. 

Vots a favor del Grup, per exemple, de Ciutadans? Com es posiciona? 

El lletrat 

President, ha de dir que només voteu l’apartat 2, lletres a, b, c, d, e i f. Només 
estem votant la resolució de Ciutadans. Així estava.

El president

Efectivament. Ho faig. Es sotmet a votació la proposta presentada pel grup popu-
lar... –carai, estic una mica espès–, el Grup Parlamentari de Ciutadans. I és l’apartat 2, 
lletres a, b, c, d, e i f. Vots a favor, en contra i altres. 

I en el cas del Grup de Ciutadans?

Maialen Fernández Cabezas

A favor.

El president

Dels Socialistes i Units per Avançar? 

Òscar Ordeig i Molist

A favor.

El president

Del Grup de Catalunya en Comú Podem?

Concepción Abellán Carretero

Abstención. 

El president

Abstenció. Del Subgrup Popular? 

Manuel Reyes López

A favor, presidente.

El president

A favor. Del Grup Republicà?
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Lluïsa Llop i Fernàndez

En contra, president.

El president

En contra. He entès en contra, eh?

Lluïsa Llop i Fernàndez

Sí –sí–, en contra.

El president

I del Grup de Junts per Catalunya? 

Elena Fort i Cisneros

En contra, president.

El president

En contra. 
Per tant, entenc que aquesta proposta presentada pel Grup de Ciutadans queda 

rebutjada. D’acord? (Pausa.)
Passem al punt 8: procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre 

les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no ad-
ministratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017. 

Se sotmet a votació la proposta presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
apartats 3 i 4.

Vots de Ciutadans?

Maialen Fernández Cabezas

A favor.

El president

Socialistes? 

Òscar Ordeig i Molist

A favor.

El president

El Grup Socialistes? 

Òscar Ordeig i Molist

A favor –a favor. Sí, molt a favor.

El president

Grup Socialistes, a favor. Molt bé. Del Grup de Catalunya en Comú Podem?

Concepción Abellán Carretero

Disculpar, ¿eh? Estamos en el punto 8, donde todo el mundo estamos de acuer-
do, ¿no? 

El president

Proposta presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, apartats 3 i 4.

Concepción Abellán Carretero

Abstención. Es que no escucho bien, ¿eh? 

El president

Abstenció. Per part del Subgrup Popular? 

Manuel Reyes López

Voto a favor.

El president

El Subgrup Popular, si us plau?
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Manuel Reyes López

A favor. 

El president

Ho sento. A favor. Sí –sí. I ara, per part del Grup Republicà?

Lluïsa Llop i Fernàndez

En contra.

El president

En contra. I per part del Grup de Junts per Catalunya?

Elena Fort i Cisneros

En contra, president.

El president

En contra. 
Per tant, aquesta proposta de resolució també queda rebutjada. 
Passem al punt 9: procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre 

el Patronat de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017; la pro-
posta presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

I per tant, si us plau, vot de Ciutadans? Suposo que a favor.

Maialen Fernández Cabezas

A favor.

El president

El Grup Socialistes? 

Òscar Ordeig i Molist

A favor.

El president

A favor. El Grup de Catalunya en Comú Podem?

Concepción Abellán Carretero

A favor. 

El president

A favor. El Subgrup Popular? 

Manuel Reyes López

A favor.

El president

Subgrup Popular?

Manuel Reyes López

A favor. 

El president

No sé si està dient que a favor o no. A favor, Popular, a favor. Pel Grup Repu-
blicà?

Lluïsa Llop i Fernàndez

A favor.

El president

El Grup Republicà? 

Lluïsa Llop i Fernàndez

A favor.
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El lletrat

A favor, president. 

El president

A favor, d’acord. I el Grup de Junts per Catalunya? 

Elena Fort i Cisneros

President, entenc que les comunes ja les havíem votades, i en el punt 9 no hi ha 
cap...

El president

Et sento tan malament.

Elena Fort i Cisneros

Que dic que entenc que les comunes ja les havíem votades de tots els informes 
–6, 7, 8 i 9. Per tant, aquí no hi ha cap, diguéssim, punt que divergeix. En tot cas, vo-
tem a favor perquè són comunes, si és així. Perquè és que no entenc una altra cosa.

El president

Lletrat, ens pot aclarir aquest tema?

El lletrat

Sí, es votava –potser el president no ho ha dit– l’apartat 2 de la proposta pre-
sentada per Ciutadans, que no és coincident amb la resta de propostes de resolució.

Elena Fort i Cisneros

Perdó, perquè insta el patronat. Però bé, d’acord. Doncs a favor –a favor.

El president

A favor. 
Doncs aquesta proposta del Grup Parlamentari de Ciutadans s’aprova per una-

nimitat. 

El lletrat

Haig de dir que nosaltres haurem de dir que «insta el Govern a que insti el patro-
nat», perquè no és la tècnica més correcta, però així ho farem.

El president

Bé. 

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe 
de fiscalització relatiu a la contractació pública i a l’adjudicació a persones 
físiques o jurídiques privades de la gestió de centres d’atenció a la infància 
i l’adolescència en el període 2016-2020 

253-00021/12

Doncs passem a la votació del punt 10: la Proposta de resolució d’encàrrec a la 
Sindicatura de Comptes d’un informe de fiscalització relatiu a la contractació públi-
ca i a l’adjudicació a persones físiques o jurídiques privades de la gestió de centres 
d’atenció a la infància i l’adolescència en el període 2016-2020. 

Per tant, vots de... El Grup Parlamentari de Ciutadans, com es posiciona en el 
seu vot?

Maialen Fernández Cabezas

Perdone, presidente. Esta es la propuesta... Presidente, ¿me escucha?

El president

Sí, ahora sí.
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Maialen Fernández Cabezas

¿Esta es la propuesta de fiscalización de informe que hace el Grupo Parlamenta-
rio de Ciutadans para que se fiscalice la DGAIA?

El president

Sí.

Maialen Fernández Cabezas

¿Estamos en este punto? (Pausa.) Es que como se oye... 

El president

Sí.

Maialen Fernández Cabezas

Vale, pues me gustaría hacer un inciso.

El president

Sí, aquest és el punt, sí. 

Maialen Fernández Cabezas

Vale, un momento. Me gustaría hacer un inciso y explicar por qué solicitamos 
esta fiscalización. Queremos recordar que el Parlament aprobó auditar el gasto de 
la DGAIA y que no lo ha hecho. Mi grupo parlamentario, de Ciutadans, lleva más 
de dos años instando para que se le entregue toda la contratación pública realizada 
y, al final, como no ha sido posible, hemos tenido que pedir amparo a la Mesa del 
Parlament. 

De ahí, llevamos precisamente esta propuesta para que se realice un informe de 
fiscalización relativo a la contratación pública y adjudicación a personas físicas o 
jurídicas privadas de la gestión de centros de atención a la infancia y adolescencia 
en el período 2016-2020. 

Es una pena que en este apartado falte la CUP, que precisamente habían denun-
ciado ante la Oficina Antifraude los conflictos de intereses del jefe de la DGAIA. 
Y espero que los grupos estén a favor de votar porque se fiscalice este departamento 
de la DGAIA en pro de la transparencia y de la falta de opacidad. En caso contrario, 
entenderemos que precisamente hay temas y circunstancias, cosas que ocultar, con 
lo que nos darán la razón en la petición de este informe. 

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies. Bé, doncs una vegada expressada o donada l’explicació per part 
de la portaveu de Ciutadans, sí que passem a la votació. 

Votació del Grup Parlamentari de Ciutadans, entenc que serà a favor. 

Maialen Fernández Cabezas

A favor. 

El president

Grup Socialistes?

Òscar Ordeig i Molist

A favor.

El president

Del Grup Catalunya en Comú Podem?

Concepción Abellán Carretero

A favor. 

El president

Del Subgrup Popular? 



DSPC-C 619
12 de novembre de 2020

Sessió 17 de la CSC  47 

Manuel Reyes López

A favor.

El president

Del Grup Republicà?

Lluïsa Llop i Fernàndez

A favor, president, però permeti’m fer... A favor, però permeti’m fer una breu ex-
plicació. És a dir, és a favor, i no ens calia la recomanació de la portaveu de Ciuta-
dans de que volguessin parlar de transparència, perquè evidentment així ho fem i 
ho fem sempre. 

Aquesta, a més a més, malgrat que es digui que no s’ha pogut consultar, és tota 
una sèrie de documentació que s’ha ofert als diferents diputats que així ho han anat 
demanant i que fins i tot han anat al Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies a veure aquesta informació referent a tota la contractació de la DGAIA. Així 
mateix se li va oferir al Grup de Ciutadans, però van dir que no, que preferien que 
se’ls fes arribar tota la documentació; una documentació que és amplíssima, per 
això s’ofereix –i és una cosa que habitualment fan els departaments quan parlem de 
moltíssima documentació– que es pugui anar directament a consultar allà. En tot 
cas, ho reiterem, no hi ha cap mena de problema. És més, estem encantats de que 
es demani a la Sindicatura de Comptes aquest informe per, precisament, que pugui 
quedar aclarida qualsevol suspicàcia, com les que es posaven aquí sobre la taula. 

Gràcies. 

El president

Moltes gràcies, diputada. I a continuació, quina és la posició de Junts per Cata-
lunya? 

Elena Fort i Cisneros

A favor.

El president

A favor. 
Doncs aquesta proposta de resolució queda aprovada per unanimitat. 
Bé, hem acabat les votacions de propostes de resolució i hauríem de veure si és 

possible la comunicació amb la diputada María Valle.

Maialen Fernández Cabezas

Presidente... 

El president

Si no és possible, jo crec que no podem interrompre més la dinàmica de la... 
(Maialen Fernández Cabezas demana per parlar.) Sí. Sí, diputada, digui.

Maialen Fernández Cabezas

No sé si es posible, en este caso, porque la diputada Valle tiene problemas de 
conexión... 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020, sobre l’Hospital 
Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de 
Catalunya (continuació)

256-00046/12

Me ha pasado todo su informe y no sé si es posible al menos leerlo, sobre todo 
reconociendo el trabajo de la diputada y en pro de poder expresar la opinión de 
Ciuta dans respecto al informe realizado.



DSPC-C 619
12 de novembre de 2020

Sessió 17 de la CSC  48

El president

Diputada Maialen Fernández, té vostè la paraula.

Maialen Fernández Cabezas

Bien. A ver, este informe se da por mandato del Parlament a través de la Resolu-
ción 747/XI, donde se instó a la Sindicatura de Cuentas a la revisión y seguimiento de 
las recomendaciones hechas en los informes 17/12 y 29/16 y donde se solicita a la sin-
dicatura que elabore informes sobre el Hospital Clínic de los años 2013 a 2016. 

En ese sentido, hemos podido analizar un informe de estructura diferente a lo 
que estamos acostumbrados a ver normalmente. Nos ha parecido muy interesante. 
Se van comprobando una por una aquellas recomendaciones que en su día se rea-
lizaron a la entidad y si han sido implementadas, teniendo en cuenta que la entidad 
HCPB es de una enorme complejidad, tanto por el volumen de contabilidad como 
por su patrimonio y el gran número de personas que forman parte de su plantilla. 
Por eso, es evidente que es imposible poder analizar en toda su profundidad todos 
los pormenores y tenemos que atenernos a muestras que, por ese motivo, no pueden 
ser un reflejo exacto de la existencia de mayores o menores irregularidades. 

Por poner un ejemplo, la plantilla es de 483 empleados, de los que se seleccio-
na una muestra de treinta y siete contratos. Haremos mención de lo que más nos ha 
llamado la atención. Es importante saber que la indefinida naturaleza del HCPB ya 
se ha corregido desde el 2015. Se le dota por fin de una forma jurídica concreta, que 
es la del consorcio sanitario. De la misma forma, también han corregido, a partir de 
2015, la cesión de uso del edificio donde presta sus servicios, ya que, siendo propie-
dad de la Universidad de Barcelona, no se había regularizado hasta ese momento. 
En cuanto a otras irregularidades de anteriores informes, algunas se han corregido, 
como las referidas al balance; de siete, se han resuelto cinco. Sin embargo, en lo re-
ferido a las cuentas de las ganancias se mantienen las irregularidades.

Respecto a la contratación, también en esta entidad, sigue persistiendo uno de 
los males endémicos que parece que afecta a todas las entidades públicas en mayor 
o menor medida, cual es el fraccionamiento indebido de los contratos. Se mantie-
ne esta irregularidad: hay fraccionamiento de contratos negociados sin publicidad, 
obviando el procedimiento que requería publicidad u otros que se tenían que haber 
licitado por procedimiento abierto y se hicieron por procedimiento negociado sin 
publicidad. Un ejemplo del fraccionamiento de contratos lo vemos en los contratos 
menores del sistema de seguridad o de mantenimiento de aplicaciones informáticas. 
Es curioso ver en el cuadrante de seguimiento cómo de catorce observaciones refe-
ridas a contratos no hay ni una sola resuelta. 

Con respeto al personal, las irregularidades se mantienen en su mayoría, seis 
de catorce... (per raons tècniques, no s’ha enregistrat alguns mots de la interven-
ció de l’oradora) ...resueltas y resueltas parcialmente. Entre las no resueltas están el 
régimen de compatibilidad, que debería observarse en aquellos profesionales que 
deberían dedicarse exclusivamente a la entidad y sin embargo lo compaginan con 
la actividad privada, o la indemnización percibida por quien fue director hasta el 
31 de diciembre de 2015, indemnización que no debió percibir porque se incorpo-
raba en la anterior plaza que ocupaba dentro del propio hospital.

Por último, tratándose del ámbito sanitario, quiero finalizar mi intervención, por 
un lado, criticando al Govern por no haber sabido estar a la altura de las circuns-
tancias en muchos ámbitos y, sobre todo, en el sanitario, donde desde hace mucho 
tiempo ha habido muchos recortes y durante la pandemia hemos podido comprobar 
las consecuencias de estas políticas de recortes y dejadez. Esperamos que en lo su-
cesivo tomen nota. Y, por otro, nuestro reconocimiento a los profesionales sanita-
rios y demás personal que trabaja en centros de salud de Cataluña y, en especial, al 
Hospital Clínic de Barcelona, quienes nos han dado una lección, en esta pandemia, 
de su profesionalidad con mínimos recursos. Nuestro agradecimiento por su labor, 
esfuerzo y sacrificio en beneficio de la salud de todos los catalanes. 
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Y en este caso, también, la última frase va a ser dedicada a mi compañera María 
Valle, que ha sido una pena que no pudiera defender ella su informe porque actual-
mente ella precisamente está aquejada por el Covid. Así que muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada Maialen. A continuació, per donar resposta a les qües-
tions suscitades, torno a donar la paraula al síndic major, Jaume Amat. 

El síndic major

Gràcies, president. Gràcies, senyores diputades, senyors diputats. Intentaré donar 
resposta a part de les qüestions i preguntes que s’han fet. 

I començaré per una de genèrica, que una mica la comentava el diputat Bruguera, 
respecte a qui ha de vetllar per això o qui ho ha de controlar, no? He de dir que –com 
passa amb altres casos, però jo diria que especialment a l’Hospital Clínic– la direcció 
de l’Hospital Clínic s’ha posat, en més d’una ocasió, a disposició de la sindicatura, i 
especialment dels auditors que segueixen l’hospital des de fa anys, per tal de resol-
dre tots els problemes que hi ha pendents. És a dir, que he de manifestar que, tot i 
que en alguns casos no estem d’acord amb alguns dels criteris, sí que és cert que en  
moltes ocasions ens hem assegut i ens seguirem asseient amb els responsables de les 
diferents àrees de gestió de l’hospital per intentar no només acostar posicions, sinó, 
a l’hospital, identificar aquells problemes que són els que veiem als informes i ells 
mateixos proposar o treballar conjuntament en solucions. És a dir, que hi ha una pre-
disposició per part de la gestió i la direcció de l’hospital important per tal d’intentar 
resoldre, intentar i resoldre els problemes que puguin anar apareixent, sobretot en 
l’àrea de gestió, que són els que hem identificat nosaltres. Això per començar. 

Qui ha de vetllar per això? A veure, l’hospital ara és un consorci, on hi ha el Ser-
vei Català de la Salut, per una banda, i la Universitat de Barcelona, per l’altra; és a 
dir, són els propietaris d’aquest consorci, per dir-ho així, els que han de vetllar per-
què es vagin complint o que es vagin arreglant tots aquests problemes que puguin 
anar sortint. 

A veure, parlant de l’àrea de contractació, jo separaria dos coses: la segona, molt 
vinculada al món sanitari, i una cosa és el fraccionament i l’altra és la no concur-
rència d’alguns contractes administratius. Pel tema del fraccionament, jo diria que, 
a l’hospital, els problemes detectats són els mateixos –i que els han de solucionar– 
que hem vist en altres entitats, on hi han factures o contractes menors que sumats 
haurien de donar peu a fer un contracte de més entitat o contractes que es renoven 
any rere any que s’haurien de plurianualitzar per poder contractar. Això seria el 
fraccionament. 

Una altra cosa, i en el món sanitari es dona i moltes vegades està enormement 
justificat, és el tema de la no concurrència perquè només hi ha un proveïdor. És a 
dir, això ho vam veure en el seu dia, per exemple, amb la compra de la vacuna de la 
grip, és a dir, que es van invertir molts milions d’euros en la compra de la vacuna i 
només es podia comprar a un proveïdor. Aquí no ho discutirem mai.

El que passa que en aquest àmbit, a vegades, passen dos coses. El que diu l’audi-
tor és que no està prou justificat, és a dir, que va a l’expedient i no hi ha cap docu-
ment que justifiqui que aquell proveïdor és l’únic que pot subministrar aquell tipus 
–sobretot en l’àrea de farmàcia– de producte. Aleshores, moltes vegades l’auditor 
diu: «Probablement sí, però no ho veig.» És a dir, no està justificat, no està ben ex-
plicat. És a dir, que aleshores això és un tema que s’ha de resoldre i en altres casos 
potser s’ha anat més lluny i es veu que, tot i la justificació..., que sí, en el mercat hi 
ha més d’una entitat, més d’un proveïdor que pot subministrar aquell producte. 

Això és l’anàlisi que sempre fem en el món sanitari, on comparem el nivell de 
contractes que s’han signat en un exercici i el nivell de despesa que hi ha, és a dir, 
normalment el nivell de despesa és molt més alt que el nombre de contractes fets. 
Aquesta diferència, en part, és justificable; però, en part, o no és justificable o no 
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han trobat la justificació d’aquesta despesa. Això per parlar de contractació admi-
nistrativa. 

Si entrem a l’àrea de personal... És clar, en l’àrea de personal, sobretot en entitats 
tan grans com aquesta, per sobre de quatre mil persones treballant-hi, amb molts com-
plements, amb moltes jornades, amb molts casos concrets, tenim el problema de que 
si, com ha dit alguna diputada, treballem amb una mostra, està clar, no arribem..., in-
tentem globalitzar a partir de la mostra però a vegades es pot fer difícil. 

Aleshores, normalment, quin és el perfil de l’excés de jornada? És un perfil, lò-
gicament, més de personal sanitari. És una de les preguntes que em feien. Si hi ha 
temporalitat? Hi ha temporalitat. Si aquesta és molt gran o no? Home, se’m fa difí-
cil dir-ho en general. Hauríem d’entrar any a any i hauríem de veure, a cada un dels 
anys, quin és aquest tipus de temporalitat. Incompatibilitats? Incompatibilitats n’hi 
han i les hem definit i, fins i tot, si es miren les al·legacions, la mateixa direcció ho 
reconeix, reconeix que hi han incompatibilitats. L’únic que la direcció diu: «Moltes 
estan resoltes i altres no.» Aleshores, bé, les que estan pendents de resoldre són les 
que s’han de resoldre. És a dir, però la mateixa direcció ho diu, a les al·legacions, que 
hi han incompatibilitats. 

El tema de si havia de cobrar o no el director cessat. Aquí tenim una postura jurí-
dica diferent. Nosaltres creiem que sí, atès que aquest senyor es va reincorporar –per 
molt poc temps, però es va reincorporar– a la plaça que tenia abans de ser director. 
I aquesta reincorporació feia no admetre el dret a cobrar un plus pel fet d’haver dei-
xat el càrrec. La direcció el que argumenta és que hi ha un tema de canvi jurídic 
de contractes i, per tant, té un altre criteri diferent. És a dir, si al final es determina 
un pagament indegut o no, també hi ha un altre àmbit on es veurà. Tots els nostres 
informes, com ja saben i repetim moltes vegades, van al Tribunal de Comptes. La 
Fiscalia del Tribunal de Comptes, en l’àmbit de responsabilitat comptable, tot allò 
que analitza en els informes que poden ser pagaments indeguts, els identifica, i a 
partir d’aquí obre una instrucció que o s’arxiva si es justifica o es tira endavant si no 
es justifica. Aquest és un àmbit que es veurà en el seu dia. Just està obert, és a dir, 
que encara no s’ha començat a fer la instrucció, però és veurà en el seu dia si és jus-
tificable o si no és justificable, i si és indegut i si s’ha de retornar o no. 

Què més? El diputat Castellà ha fet una sèrie de..., ha fet diversos comentaris. 
El tema dels productes farmacològics ja l’he dit. És a dir, n’hi ha alguns que tenen 
exclusivitat, sí. Moltes vegades l’auditoria el que diu és que no estan prou justificats 
en l’expedient que han analitzat. Si els convenis... El fet de que la crítica que fem en 
l’informe és que hi han molts convenis que haurien de tenir una altra fórmula però 
que són onerosos. En què ens basem? Ens basem en que comptablement hem vist que 
arran d’aquest conveni hi ha una entrada o sortida de diners, és a dir, que hi ha hagut 
un moviment de tresoreria arran d’aquest conveni. Això és el que nosaltres ho vincu-
lem com que hi ha una relació onerosa amb aquest, és a dir... 

El tema de les places vinculades. Les places vinculades han sortit en més d’un 
informe. El que nosaltres mantenim és que no poden..., un funcionari, una persona 
contractada no pot tenir dos retribucions públiques amb la relació laboral que tingui. 
Aleshores, això, el problema és que... I ells, les mateixes entitats ho saben i ho de-
terminen. És a dir, s’ha de determinar si ha de cobrar d’un o ha de cobrar de l’altre. 
Aleshores, això s’ha de determinar cas a cas en cada un d’aquest tipus de places. 

El tema de l’optimització de la gestió dels immobles, si ens toca dir-ho o no ens 
toca dir-ho. Bé, l’auditor, entre altres coses, el que fa és auditar l’actiu del balanç 
d’aquesta entitat, i en l’actiu del balanç d’aquesta activitat hi han els immobles i en 
el compte dels resultats hi han els ingressos atípics, perquè no són ingressos vincu-
lats a la funció sanitària, sinó atípics, però també són ingressos que estan compta-
bilitzats allà i, com a tals, la sindicatura, en aquest àmbit, per això també no només 
els controla, sinó que intenta posar la seva opinió respecte a aquells immobles on 
podria haver-hi un ingrés que no s’ha perseguit. Més, sobretot en els dos grans hos-
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pitals que tenen molt patrimoni cedit, que són els que tenen més història darrere, 
que són, per una banda, el Clínic, i per l’altra, Sant Pau, on a cada un dels dos casos 
hi ha molt patrimoni cedit. I a partir d’aquí hi ha tot un negoci de gestió d’aquest 
patrimoni i d’ingressos. 

El tema de contractació ja l’he intentat explicar abans i voldria acabar per on he 
començat. Tot i que hi han coses a resoldre, tot i que hi han observacions pendents, 
tot i que possiblement en alguns casos hi han criteris diferents per part de la direcció 
del Clínic i els auditors, i els auditors i la sindicatura, he de dir que el Clínic sempre 
ha estat disposat –i així ho està fent– a seure a treballar, a poder revisar cada una 
d’aquestes incoherències o aquests problemes per intentar buscar solucions. I així 
ho hem fet. Jo mateix m’hi he assegut, amb la direcció de recursos humans, amb la 
direcció general, amb la direcció de l’àrea de contractes, per anar veient com podem 
solucionar aquests problemes. 

No sé si amb això més o menys he donat resposta als temes que s’havien plante-
jat per part dels grups.

Moltes gràcies. 

El president

Moltes gràcies, síndic, per la seva exposició.
Abans d’aixecar la sessió, voldria, lògicament, acomiadar-me dels síndics per la 

seva paciència i exposicions.
I recordar-vos, que això potser no s’ha entès, que a la propera comissió, que es 

celebrarà el dia 10 de desembre, també comptarem amb els síndics, que ens presen-
taran quatre informes. I, per tant, serà llavors quan ens acomiadarem com a legis-
latura d’ells, no?

També dir que, una vegada celebrada aquesta comissió el dia 10 de desembre, 
fins al dia 15, es podran presentar propostes de resolució en base a aquests dictà-
mens, aquests dictàmens que es veuran a la comissió del dia 15, i que el dia 17 o el 
dia 18, justament, ens reunirem deu minuts per votar aquestes propostes de resolu-
ció. Aquesta seria, una mica, doncs, l’exposició del que ens queda com a legislatura 
amb relació a aquesta Comissió de la Sindicatura de Comptes.

I ara sí que, sense res més, per mi, s’aixeca la sessió...

María Francisca Valle Fuentes

Perdón –perdón–, presidente –presidente. 

El president

Sí, María.

María Francisca Valle Fuentes

¿Me permite, por favor? (Pausa.) ¿Puedo? (Pausa.) ¿Presidente? (Pausa.) ¿Presi-
dente? (Pausa.)

El vicepresident

Sembla que el president s’ha...

María Francisca Valle Fuentes

Sí, bueno, simplemente...

El vicepresident

Si el president no pot fer de president, jo, com a vicepresident, doncs entenc que 
assumeixo les funcions. 

El president

Sí, María, sí que pots, sí.

María Francisca Valle Fuentes

Ah, de acuerdo. Le oigo. Primero, pedir disculpas debido a esto que ha ocurrido, 
¿no?, este error informático que ha ocurrido. No he tenido audio, he estado práctica-
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mente toda la mañana con audio y, en un momento dado, me he quedado sin audio. 
Los servicios informáticos han hecho, desde luego, todo lo que han podido, pero 
no he podido llegar a la intervención que me correspondía. Y, por tanto, tengo que 
pedirles disculpas a todos ustedes por esto y agradecer, por supuesto, a mi compa-
ñera, que en estas condiciones tan precipitadas haya tenido que hacer el trabajo que 
ya había hecho yo, sobre todo en un informe de gran complejidad, como ella misma 
ha expuesto.

Y, por último, no quería acabar sin despedirme, en esta comisión, de los síndics 
de cuentas, de todos y cada uno de ellos, de todo el personal de la Sindicatura de 
Cuentas, que, como bien ha dicho mi compañera anteriormente, pues siempre nos 
han tratado exquisitamente bien y animarlos a que continúen haciendo un trabajo de 
gran necesidad para la sociedad catalana. 

Muchas gracias a todos.

El president

Bé, ja he dit que la possibilitat d’acomiadar-nos d’ells d’aquesta manera ja ho fa-
rem la propera reunió, la propera comissió, eh? 

Per tant, res més. Gràcies, com us he dit...

Lluïsa Llop i Fernàndez

Perdó, president. 

El vicepresident

President, la diputada Lluïsa Llop demana la paraula. 

El president

Sí, Lluïsa.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Sí, perdó, per si ens pot dir: les propostes de resolució referents als informes 
d’avui, quina data límit tenen, si us plau?

El lletrat

Sí, perdó. Vam dir quinze dies, sempre són quinze dies. Avui és dia 12, seria, 
llavors, el 26 de novembre.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies. 

El president

Aclarit tot. Ara sí, aixequem la sessió, que tenim una altra comissió d’aquí a una 
estoneta. 

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i catorze minuts.
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