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Sessió 7.2 de la CSC

La sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC), suspesa el dia 2 de fe-
brer, es reprèn a les deu del matí i deu minuts. Presideix Oriol Amat i Salas, acompanyat de 
la vicepresidenta, María José García Cuevas, i de la secretària, Adriana Delgado i Herreros. 
Assisteix la Mesa la lletrada Immaculada Folchi i Bonafonte.

Hi són presents els diputats Albert Batet i Canadell, Carmina Castellví i Vallverdú, Ma-
ria Senserrich i Guitart, Anna Simó i Castelló i Roger Torrent i Ramió, pel G. P. de Junts pel 
Sí; Antonio Espinosa Cerrato, Lorena Roldán Suárez, Sergio Sanz Jiménez i María Francis-
ca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Rafel Bruguera Batalla i Òscar Ordeig i Molist, pel 
G. P. Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza 
García González, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Benet Salellas i Vilar, pel G. P. de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

El president

Es reprèn la sessió amb les votacions de les propostes de resolució presentades.
Abans de començar, hi ha algun grup que tingui substitucions? (Pausa.) No. Molt bé.

Procediments acumulats relatius als informes de fiscalització 10/2016, 
11/2016 i 12/2016 (continuació)

256-00014/11, 256-00015/11 i 256-00016/11

Aleshores el que farem en primer lloc és votar les propostes de resolució que són 
d’aprovació dels informes i de seguiment genèric de les recomanacions. Com que els 
diferents grups han fet tota una sèrie de PR que proposen aprovar l’informe i un se-
guiment genèric, el que faríem en una primera votació és votar totes aquestes. Ales-
hores això..., aquesta votació afecta el procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
10/2016, sobre l’Autoritat Catalana de la Competència, del 2014; el procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 11/2016, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent 
als exercicis 2011, 12 i 13, i el procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2016, 
sobre Equipaments i Edificis de Catalunya, corresponent al 2011. 

La votació que farem ara és de propostes de resolució presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-
da Constituent, el Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup de Junts pel Sí i el Grup 
del Partit Popular de Catalunya. S’ha entès bé la votació que farem ara? (Pausa.) Sí? 
D’acord. 

Doncs, vots a favor?
Unanimitat.
Bé, i ara fem la votació de la resta de les propostes de resolució.
I en primer lloc, del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2016, de 

l’Autoritat Catalana de la Competència, corresponent al 2014, hi ha la proposta de reso-
lució del Grup Parlamentari del Partit Popular, eh?

Vots a favor?
D’acord. Per tant, vots a favor de tots els grups excepte la CUP.
Llavors, vots en contra?
Abstenció?
De la CUP.
(La proposta de resolució és aprovada per 19 vots a favor, cap vot en contra i  

1 abstenció.)
Aleshores, del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2016, sobre l’Agèn-

cia Catalana de l’Aigua, corresponent als exercicis 2011, 12 i 13, tenim dues propostes 
de resolució.

Votarem en primer lloc la del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent... (Roger Torrent i Ramió demana per parlar.) Sí?
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Roger Torrent i Ramió

Sí, president. No sé si correspon en aquest moment dir-ho, però hem arribat a una 
transacció amb el Grup de la CUP; en tot cas, l’hauria de fer in voce perquè ha sigut just 
abans de començar la comissió. Si li sembla bé, la llegeixo, o com...

El president

Perdó. (Pausa.) Un segon. (Veus de fons.) D’acord. D’acord amb la indicació de la 
lletrada, segueixi.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, president. En tot cas, llegeixo la transacció tal com quedaria. El primer 
punt de la proposta de resolució es mantindria igual a la proposta. I en el segon punt 
en canviaríem el redactat per un que digués: «Insta l’Agència Catalana de l’Aigua a es-
tudiar econòmicament i jurídicament una millora de les condicions» –i passaríem, per 
tant, al 2.a: –«de l’acord de reestructuració de l’endeutament bancari de l’ACA subscrit 
el 2012.» Això seria la transacció.

I en tot cas, nosaltres després també demanaríem vot separat del punt 2.b i el punt 2.c.

El president

Cap part...

Roger Torrent i Ramió

Sí, ho repeteixo, eh? En tot cas, l’1 es mantindria igual. El 2 és amb el redactat que 
he llegit –si convé, el tornarem a llegir. I demanaríem vot separat del 2.b i el 2.c.

El president

Cap part a la transacció? (Pausa.) I el diputat de la CUP què hi diu?

Benet Salellas i Vilar

Totalment d’acord.

El president

D’acord.
Doncs, llavors votem en primer lloc l’apartat 2 lletra a, que seria aquesta transacció 

que...
Vots a favor?
Vots en contra?
Dos.
18 a favor i 2 en contra. D’acord.
Aleshores ara queden el b i el c. El b i el c els votem junts? (Pausa.) D’acord.
Doncs, ara votem els apartats b i c d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Dos vots a favor.
Vots en contra?
Setze.
I abstencions?
Dues abstencions.
Per tant, 2 a favor, 16 en contra i 2 abstencions.
D’acord. I ara quedaria l’última proposta de resolució referida al mateix procedi-

ment: és el procediment relatiu a l’Informe de fiscalització de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, exercicis 2011, 2012 i 2013, i és una proposta de resolució del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, eh?

Vots a favor...? (Albano Dante Fachin Pozzi demana per parlar.) Sí?

Albano Dante Fachin Pozzi

Volíem demanar votació separada del punt 1.

El president

Votació separada del punt 1.
Per tant, repetim la votació i votem en primer lloc el punt 1, eh? Només el punt 1 

d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Unanimitat.
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D’acord, ara passem a votar del punt 2 al 5.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Dues abstencions. 
18 a favor i 2 abstencions.
D’acord. Per tant, ja hem acabat aquesta primera part.
I ara s’aixeca aquesta sessió. Però espero que seguiu asseguts, eh?, i començarem la 

sessió d’avui.

La sessió s’aixeca a un quart d’onze del matí i dos minuts.

Sessió 8.1 de la CSC

La sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) s’obre a un quart d’onze 
del matí i cinc minuts. Presideix Oriol Amat i Salas, acompanyat de la vicepresidenta, María 
José García Cuevas; de la secretària, Adriana Delgado i Herreros, i del secretari en funcions, 
Roger Torrent i Ramió. Assisteix la Mesa la lletrada Immaculada Folchi i Bonafonte.

Hi són presents els diputats Albert Batet i Canadell, David Bonvehí i Torras, Carmina 
Castellví i Vallverdú, Germà Gordó i Aubarell, Maria Senserrich i Guitart, Anna Simó i Castelló 
i Marc Solsona i Aixalà, pel G. P. de Junts pel Sí; Martín Eusebio Barra López, Antonio Espi-
nosa Cerrato, Lorena Roldán Suárez, Sergio Sanz Jiménez i María Francisca Valle Fuentes, 
pel G. P. de Ciutadans; Rafel Bruguera Batalla i Òscar Ordeig i Molist, pel G. P. Socialista; Al-
bano Dante Fachin Pozzi, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, 
pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Benet Salellas i Vilar, pel G. P. de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat 
i Reyero, i els síndics Emma Balseiro Carreiras, Andreu Morillas Antolín, Joan-Ignasi Puig-
dollers i Noblom, Miquel Salazar Canalda i Maria Àngels Servat i Pàmies, acompanyats del 
secretari general, Manel Rodríguez i Tió.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2014 (tram. 

257-00002/11). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Nomenament de la 
ponència de caràcter informatiu (compte general: BOPC 335, 3).

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2016, sobre la Corporació Sanitària 
Parc Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 2012, 2013 i 2014 (tram. 256-00017/11). 
Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 
206, 173).

3. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2016, sobre el Campus Diago-
nal-Besòs, corresponent als exercicis 2008-2014 (tram. 256-00018/11). Síndic major de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 206, 173).

4. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2016, sobre les eleccions al Parla-
ment de Catalunya del 2015 (tram. 256-00020/11). Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
Tramitació (informe: BOPC 211, 28).

5. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fiscalit-
zació relatiu a la construcció del canal Segarra-Garrigues (tram. 253-00001/11). Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

6. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fiscalit-
zació relatiu a la construcció de la línia 9 del metro (tram. 253-00002/11). Grup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

El president

Bon dia. S’obre la sessió.
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Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 
2014 (nomenament de la ponència)

257-00002/11

Començarem amb el primer punt, que és el procediment relatiu al Compte general 
de la Generalitat corresponent al 2014, el «tram» 257-00002/11. En aquest punt el que 
farem és que els diferents grups parlamentaris proposaran el membre que formarà part 
de la ponència.

Aleshores, Ciutadans ja ens ho ha comunicat: la senyora Lorena Roldán.
I el Grup de Catalunya Sí que es Pot?

Albano Dante Fachin Pozzi

Àngels Martínez.

El president

Àngels Martínez, molt bé. I el Grup Parlamentari del Partit Popular? (Pausa.) I el 
Grup de la CUP?

Benet Salellas i Vilar

Jo mateix.

El president

Molt bé. (Veus de fons.) Sí: del Grup Popular, Esperanza García; del Grup de la 
CUP, el diputat Benet Salellas, i del Grup de Junts pel Sí, el diputat Roger Torrent. 
D’acord.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2016, sobre la 
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 
2012, 2013 i 2014

256-00017/11

Doncs, passem al punt número 2, que és el procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 15/2016, sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent als 
exercicis 2012, 2013 i 2014.

Ara, com fem aquesta legislatura, el presentarà el síndic..., en aquest cas, el síndic 
senyor Andreu Morillas farà una presentació de cinc minuts; després intervindran els 
diferents grups parlamentaris per espai de cinc minuts, i al final el síndic, en aquest 
cas el senyor Andreu Morillas, donarà resposta a les qüestions plantejades per un espai 
d’uns deu minuts, eh?

I aleshores comencem amb la presentació de l’informe a càrrec del síndic senyor 
Andreu Morillas.

El síndic Andreu Morillas Antolín

Gràcies, president. Em plau presentar aquest informe, el 15/2016, relatiu a la Cor-
poració Sanitària Parc Taulí de Sabadell, que abasta els exercicis 2012, 13 i 14. Va ser 
aprovat pel Ple de la sindicatura en la sessió del 28 de juny del 2016. Ha estat una fisca-
lització de regularitat.

La Corporació Sanitària Parc Taulí és un consorci públic integrat per la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona. L’any 
2014 atenia una població de referència d’unes 394.000 persones, incloses en nou muni-
cipis del Vallès Occidental, i tenia una plantilla de 2.865 treballadors. El balanç de la 
corporació té un volum d’actiu i de passiu de 138 milions d’euros l’any 2012, que passen 
a ser 136 el 2013 i 115 el 2014; per la seva part, el pressupost d’ingressos i despeses té 
un volum de 223 milions d’euros el primer any, 218 el 2013 i 218 també el 2014. 

La sindicatura emet una opinió en l’informe: que, excepte per la manca d’informa-
ció que s’observa en un apartat descrit en l’informe, que és l’observació número 3, «els 
comptes anuals expressen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimo-
ni i de la situació financera de la corporació» al tancament dels exercicis fiscalitzats, «i 
també dels resultats, dels fluxos d’efectiu i de la liquidació pressupostària» corresponent 
a aquests exercicis, segons el marc normatiu d’informació financera aplicat i dels crite-
ris comptables que conté.
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També, a banda d’aquesta excepció, la sindicatura destaca dues incerteses, que apa-
reixen en l’informe en les pàgines 18 i 60, que, no obstant, aquestes incerteses no fan 
variar l’opinió.

Les observacions més rellevants que la sindicatura fa en aquest informe. La primera, 
la que dona lloc a l’excepció, fa referència que en la memòria dels comptes anuals dels 
exercicis fiscalitzats hi ha una «manca d’informació en relació amb el detall o càlcul de 
les desviacions de finançament afectat» que donen lloc a ajustaments en el resultat pres-
supostari i en el romanent de tresoreria. També destaca la sindicatura que l’any 2014 la 
corporació va aplicar ingressos de l’exercici, 0,79 milions d’euros, que provenien d’un 
excés de provisions, i la sindicatura considera que això s’hauria d’haver comptabilit-
zat en el patrimoni net, sense passar pel compte de resultats, pel compte de pèrdues i 
guanys, la qual cosa suposa que el resultat de l’exercici, en lloc d’equilibrat, hauria pre-
sentat una pèrdua de 0,79 milions d’euros.

En els aspectes de contractació, la sindicatura destaca la prestació de serveis de la 
corporació per import superior a les despeses adjudicades mitjançant els corresponents 
procediments de contractació per un total de 8,7 milions d’euros l’any 2014, que és el 
que s’analitza en aquest cas. També destaquem que, no obstant això, la corporació va 
iniciar la implantació d’un procediment per fer el seguiment de la despesa facturada 
pels proveïdors i vinculada als contractes adjudicats, cosa que no tenia suficientment 
desenvolupada en els exercicis fiscalitzats.

També, i no m’hi estenc, la sindicatura assenyala diverses incidències en aspectes 
formals i de contractació, i una incidència més concreta relativa a les obres de reforma 
de l’edifici de Santa Fe i a la tercera planta de l’edifici Taulí, executades amb retard res-
pecte dels terminis previstos en el contracte, tot i que l’execució de les obres amb termi-
ni va ser un dels criteris d’adjudicació.

També assenyala una incidència sobre la prestació de serveis a accidentats de tràn-
sit, prestada per una societat integrada pels propis treballadors del centre, que no ha se-
guit els tràmits formals de procediment contractual, i a més pot tenir conseqüències en 
matèria d’incompatibilitats.

En qüestions de personal es fan diverses observacions relacionades amb les retribu-
cions per objectius abonades als directius i a la resta de personal, i sobre el pagament 
d’un complement transitori específic per retribuir la realització de tasques fora de la jor-
nada ordinària.

En un altre ordre de coses la sindicatura destaca que durant aquest període fiscalit-
zat la corporació tenia en vigor tres convenis amb l’Hospital General de Catalunya per 
desplaçar-hi personal facultatiu per prestar assistència en les especialitats d’angiologia 
i cirurgia vascular, neurologia pediàtrica i cirurgia pediàtrica; tanmateix, el contracte 
entre el CatSalut i l’Hospital General de Catalunya per atendre pacients del sistema sa-
nitari públic no incloïa aquestes tres especialitats. Per tant, la sindicatura considera que 
en aquests casos es podria incórrer en una cessió de treballadors sense empara legal des 
de la corporació a l’Hospital General de Catalunya.

Cal assenyalar també que, amb relació al seguiment de les observacions de l’infor-
me anterior, que es va realitzar per part de la sindicatura l’any 2013, l’informe 20 del 
2013, del Parc Taulí, es constata –en aquest informe, en el que estem comentant– que de 
les catorze observacions que es van fer en aquell moment, vuit estan resoltes totalment 
o parcialment, tres estan en vies de solució i d’una no se’n fa el seguiment perquè no és 
aplicable en l’actual informe. De les recomanacions, que eren quatre, dues s’havien im-
plantat ja, una ho estava parcialment i una restava pendent.

Les recomanacions que fa la sindicatura en aquest informe –i amb això acabo– es re-
fereixen a la conveniència de signar clàusules addicionals amb el CatSalut, les que regei-
xen el concert amb el CatSalut, abans del començament de l’exercici, que permetria una 
planificació més adequada d’activitats; incloure una memòria econòmica justificativa  
de despesa en els expedients de contractació, una memòria suficientment justificativa, i 
aprovar el manual de conceptes retributius abans de l’inici de la vigència del pressupost.

I amb això donaria per explicat l’informe. I estic a la seva disposició.



DSPC C 344
2 de març de 2017

Sessió 8.1 de la CSC 8

El president

Moltes gràcies, senyor Morillas. I ara comencem el posicionament dels diferents 
grups parlamentaris. I per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, intervé el diputat 
Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Muchas gracias, presidente. La Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell, como 
hoy se ha dicho, es una entidad jurídica pública, y por tanto sometida a fiscalización 
periódica por parte de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que nos presenta hoy el 
informe sobre los ejercicios 2012-2014; un informe exhaustivo, detallado, como por otra 
parte lo son los de la Sindicatura de Cuentas, cuya profesionalidad y objetividad quere-
mos reconocer y agradecer.

De la lectura de este informe, desde Ciutadans queríamos destacar algunos aspec-
tos; la mayoría de ellos ya han sido puestos sobre la mesa por el síndic, pero haremos la 
valoración más, lógicamente, desde un punto de vista político.

En la cuenta hay pérdidas y ganancias, como se dice, obtiene unos resultados equi-
librados, aunque está esta partida ya mencionada, esa partida que se incluye como in-
greso en el 2014 y que no debería haber sido así, y hubiera dado un resultado negativo 
en ese ejercicio. Pero a nuestro modo de ver hay una anotación más relevante a realizar 
sobre el equilibrio de las cuentas.

El equilibrio contable es algo siempre deseable, por supuesto, pero en este caso no 
se ha conseguido por una buena gestión de ingresos y gastos, sino por dejar de pagar a 
los profesionales: no se han reconocido retribuciones por objetivos ni se ha pagado el 
cien por cien de la paga extra de 2013. Así cualquiera cuadra las cuentas. A este respec-
to, recordar la Resolución 110 de esta legislatura, de abril de 2016: este Parlament ya 
pedía al Govern hacer efectivos en el plazo de tres meses los pagos pendientes con los 
trabajadores de Parc Taulí; han transcurrido diez meses. También esta petición se reite-
ró en el punto c de la Resolución 310 de esta misma legislatura.

Pagar a los trabajadores públicos las partidas pendientes no parece tener plazo; tra-
mitar las leyes del monotema requiere de la máxima urgencia, casualmente coinci- 
diendo con la apertura de juicios sobre despilfarros y mangoneos multimillonarios que 
apuntan directamente a próceres históricos y al partido que fue hegemónico en Cata-
luña, pero que ha perdido el nombre. La partida del 9-N, que es de estos mismos ejer-
cicios analizados en este informe –ese 9-N en el que, pobrecitos, no se habían enterado 
que desobedecían: «Si es que no me lo habían explicado, señor juez, bien..., ¿qué culpa 
tengo yo de no ser muy espabilado?»–, daba más que de sobras para pagar las deudas 
con los trabajadores del Parc Taulí y con otros hospitales públicos.

También –también– podrían haber tenido ingresos adicionales para pagar a los tra-
bajadores si se hubieran aplicado a las adjudicatarias las penalizaciones previstas en los 
pliegos por los retrasos en la entrega de las obras. ¿Cuántas bulas tienen las adjudicata-
rias de obras en Cataluña?, ¿cuántas bulas tienen o cuántas han comprado?

Resulta también una cosa habitual en muchos de estos informes, no solo en el Parc 
Taulí, los errores en las contrataciones. Informe de valoración de las ofertas mal moti-
vados o que introducen criterios no previstos inicialmente en los pliegos, falta de mo-
tivación de ofertas desproporcionadas, incumplimiento de plazos, adjudicaciones que 
se declaran desiertas habiendo ofertas admisibles. ¿No habían pasado previamente por 
caja?

Y también la falta de control de las compras según estos contratos, que terminan 
una facturación muy superior al importe inicialmente licitado sin modificar el contra-
to previo o sin abrir una nueva licitación. Tampoco es algo exclusivo del Parc Taulí, es 
algo que se ha observado, que yo he observado en otros informes de la sindicatura en 
otros centros sanitarios. En general, demasiadas bulas para los contratistas; repito: no 
sé por qué será.

Eso sí, en 2014, como se ha comentado, se ha implantado un procedimiento para ha-
cer un seguimiento del gasto facturado a los proveedores vinculándolo con los contratos 
firmados, y esperaremos los informes subsiguientes para ver hasta qué punto ha sido 
efectivo ese procedimiento.

Además, hay otros detalles de este informe que, sin desmerecer su repercusión eco-
nómica, tienen otras implicaciones adicionales, desde nuestro punto de vista quizá in-
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cluso más importantes: personal del Parc Taulí –como ya ha comentado el síndic– se 
desplazaba al Hospital General de Cataluña, en función de tres convenios entre estos 
hospitales, para atender pacientes de especialidades que el CatSalut no tiene contra-
tadas con el General de Cataluña. Personal de un hospital público trabajando para un 
hospital privado y con algunas condiciones diferentes a las de su convenio colectivo. El 
señor Comín tienen mucha faena para desprivatizar la sanidad del Vallés, más de la pre-
vista inicialmente. 

También mencionar lo relativo a la atención a las personas con accidente de tráfico, 
como se ha comentado, que se traspasó a un centro privado sin concurso, sin licitación; 
se le han pagado casi 5 millones de euros en tres años, y esos facultativos, además, que 
también trabajan en Parc Taulí, pues, tampoco han solicitado la compatibilidad.

Quisiera terminar mencionando los conciertos del CatSalut, de los que también el 
síndic ha hecho mención, que ayudarían a la mejor gestión de estos centros. El CatSalut 
fija los precios a mitad de año, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, eso sí, pero 
los fija a mitad de año y firma la extensión de los convenios en vigor a final del ejercicio. 
Pero los centros tienen que prestar la atención desde el 1 de enero; tienen que prestar la 
atención desde el 1 de enero sin saber ni cuánto cobrarán y sin tener los conciertos fir-
mados. Buen ejemplo, buen ejemplo de maravillosa gestión de la Generalitat en un área 
como es la salud, en la que tiene todas las competencias transferidas, y esperan que nos 
creamos que si tuvieran más competencias lo harían mejor. Bueno, por supuesto la cul-
pa será de otro.

Muchas gracias.

El president

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

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Bon dia, diputades, diputats. Síndic major, Jaume Amat; síndic 
Andreu Morillas, gràcies per l’informe. Saludar tota la gent de la sindicatura que ens 
acompanya. En primer lloc, per valoracions, reflexions generals en base al que s’ha dit, i 
per demanar sobretot si comparteix el senyor Morillas aquestes reflexions.

Primer, entenc que ha dit –o ens ha semblat entendre– que la direcció està..., o ja ha 
implantat i ja ha corregit, o està en vies de solucionar totes les recomanacions que fan. 
Per tant, he entès que els diferents temes estan en vies de solucionar-se.

Entenem també que –i ho reiterem una altra vegada– és important que el Departa-
ment de Salut clarifiqui i exigeixi d’una manera clara i concreta, doni instruccions per 
al compliment dels procediments de contractació pública als diferents hospitals, perquè 
anem repetint..., alguns amb més irregularitats, altres amb menys, però evidentment 
tornem a veure problemes en els contractes: amb dinou proveïdors que han gastat més 
del que se’ls havia adjudicat. Per tant, és un tema també recurrent: criteris de valoració 
de les clàusules poc clares, import de la licitació poc justificat, eh? Llavors recomanen 
que evidentment es faci una memòria econòmica de les contractacions: el contracte amb 
Trafisaba, doncs, d’aquests 4,9 milions que hi havia en el tema de les incompatibilitats i 
que havia de ser contracte obert.

Per tant, jo crec que ens estalviaríem..., donem unes consignes clares, concretes i 
potser també un seguiment, i tot i que no veiem les irregularitats que hem vist en d’al-
tres informes, jo crec que és important també definir-ho bé i aquell que paga és aquell 
que ho ha d’exigir. Jo crec que no hem de perdre de vista que estem parlant d’un pressu-
post d’uns 220 milions d’euros l’any, per tant, un volum molt important; de 2.800 treba-
lladors, i d’un actiu de 115 milions d’euros, per tant, d’un volum relativament important, 
i, per tant, que també és normal que surtin alguns temes a millorar.

Jo, una pregunta molt concreta també sobre l’actiu: hem vist que el 2014 l’actiu baixa 
–baixa l’actiu. Llavors, si ens pogués explicar a veure com és que hi ha aquesta baixada.

I després, evidentment, jo crec que el que..., tenim una imatge de tres anys, la qual 
cosa ens dona una certa perspectiva de què és el que passa, quina és la seva situació. 
Nosaltres continuem demanant, també, el que ja havíem dit, també: que és important 
que el Departament de Salut clarifiqui molt bé la col·laboració dels centres públics amb 
els centres privats. Les normes han de ser clares, i quan les normes no són clares hi han 
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les incompatibilitats i ens passa tot això que surt aquí. Per tant, no només s’ha de corre-
gir, sinó que a més a més des del departament s’ha de clarificar.

Al mateix temps, també recomanen –i nosaltres també evidentment ho fem nostre, 
no?– al Departament de Salut que hauria de fer la signatura de les clàusules addicionals 
a la contractació abans de començar l’any. És impossible fer un pressupost ajustat, i per 
tant fer una bona previsió de despeses i dels serveis, si no signem la contractació fins a 
finals d’anys, no?

Per tant, nosaltres, bé, faríem aquesta reflexió d’aquests contractes abans de comen-
çar l’any, clarificar la col·laboració amb els centres privats per evitar incompatibilitats, i 
evidentment demanar si he entès bé que tots les vuit recomanacions ja estaven implan-
tades. I només una última cosa: de cara a la resposta de les al·legacions jo crec que tam-
bé és important que..., a mi m’ha agradat perquè he vist que com a mínim la direcció 
deia..., diu: «Responem a les que creiem que..., expliquem a veure per què no ho hem 
fet bé; les que no, les assumim com a..., les assumim, les canviem, i, per tant, assumim 
l’informe de la sindicatura.»

Res més. Moltes gràcies, senyor Morillas.

El president

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

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies, president. Gràcies, senyor Morillas. Saludo tots els membres de la sindica-
tura que avui ens acompanyen. Abans de re, jo me sumo a la pregunta que feia el diputat 
del Partit Socialista. Jo, pel que he entès de la seva exposició, allò que s’ha complert o que  
encara falta per complir es refereix a recomanacions d’anteriors informes, no d’aquest 
del que estem parlant. Això s’haurà de veure... (Pausa.) D’acord.

Aniré d’allò particular a allò general, per dir-ho d’alguna manera. Hi ha un moment 
en el que se’ns explica, a l’informe, que, fruit d’ampliacions de contractes o continuació 
de contractes, hi han 8,7 milions d’euros que, diguéssim, no es justificarien per la sola 
renovació automàtica, sinó que haurien requerit un concurs nou. Això és el que hem en-
tès. Això..., d’una manera planera es podria dir que aquests 8,7 milions d’euros, doncs, 
s’han adjudicat a dit, tot i que aprofitant aquesta forma d’anar estenent els contractes.

Després, hi ha una pregunta, una qüestió que m’ha cridat l’atenció, perquè, a més, 
l’hem vist moltes vegades en molts altres informes, no només en el de l’àmbit del siste-
ma sanitari, sinó en altres àmbits: amb relació a les obres que es van efectuar, s’explica 
que, en el plec de condicions, un dels criteris d’adjudicació era la capacitat d’acabar les 
obres en un temps determinat, i que, després, aquest temps determinat no es compleix. 
Bé, amb relació a això, la primera qüestió és: és rellevant? És a dir, el pes que tenia en 
el plec el fet d’acabar l’obra a temps és rellevant?, o senzillament estem parlant de que 
era un punt més i que tots sabem que les obres, a vegades, fluctuen, no? Per tant, quina 
rellevància tenia això?, si era determinant o no.

I, independentment de si era determinant o no, entenc que hi havia unes clàusules 
que penalitzaven el no compliment d’aquests terminis. I aquí és el que deia que veiem 
en molts altres informes: per què tantes vegades, no només en qüestions d’obres sinó de 
tot tipus de contractes, quan existeixen clàusules de penalització per qüestions concre-
tes que després no es compleixen, veiem que qui contracta no fa efectiva la seva capaci-
tat penalitzadora? Costa entendre-ho, perquè normalment qualsevol persona que signa 
un contracte amb un proveïdor, i el signa i el fa de manera que es guarda pel que pugui 
succeir..., normalment qualsevol persona que contracta l’intenta fer complir al màxim, i 
si, a més a més, passa alguna cosa que li suposa un retorn econòmic, doncs, ho fa com-
plir. I moltes vegades veiem, i en aquest cas també, que, malgrat la possibilitat d’exercir 
això, no s’exerceix. I volia preguntar a què es pot deure: o que qui rep el servei no ho 
sap, o... Bé, si pot fer aquest...

Després hi ha la qüestió de la retribució variable, i sembla ser que hi ha alguna dis-
crecionalitat. Bé, el tema de les retribucions variables arreu del sistema, doncs, provoca 
–i ho hem vist en diferents informes– alguns problemes.

I una qüestió important: tant allò que s’explica sobre el contracte a Trafisaba, aquests 
5 milions d’euros, que sembla ser que no ha seguit totes les passes que caldria haver se-
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guit per contractar un servei d’aquesta mena, més enllà de la discussió que poguéssim 
tenir sobre la conveniència de que això estigui integrat d’una manera tan clara dintre..., 
o tan poc clara, del sistema públic...

I això me porta a la següent qüestió, que és aquesta de la cessió de treballadors. 
I aquí faré la valoració política. Entenem que aquí és on queda clara la dificultat que 
suposa aquesta barrera difuminada entre allò públic i allò privat, que fa que, més enllà 
dels informes de la sindicatura que ens adverteixen de que pot haver-hi problemes –de 
fet, hi ha problemes– per aquesta manca de definició, doncs, ens porti a situacions, si 
més no, molt, molt, molt preocupants (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhau-
rit el temps d’intervenció) de cessió –acabo– de treballadors, de dificultat de veure qui 
és qui i on treballa, qui paga el sou a qui. I això no només ho hem vist a Parc Taulí, ho 
hem vist a l’Hospital Clínic i ho hem vist en molts altres llocs.

Per tant –i amb això acabo, de veritat–, es torna a confirmar que tenim un problema 
greu en el model sanitari, que nosaltres sempre hem intentat posar en qüestió, malgrat 
que sempre es neguen els grups a mirar de cara el problema de fons del model sanitari 
català.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. I ara té la paraula, per part del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, la diputada Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Moltes gràcies, síndic, síndic major i la resta de síndics. A veure, 
en aquest informe no ens trobem en una situació diferent d’un informe que se’ls va en-
carregar en compliment d’una resolució parlamentària la passada legislatura, que el que 
ens assenyalava eren les irregularitats recurrents als consorcis i empreses d’àmbit sani-
tari; és pràcticament una fotocòpia. Vull dir que sembla que és un mal comú a l’hora de 
gestionar el que és la sanitat pública a Catalunya. Després, d’altres diuen que «¿quién 
se quiere cargar el sistema sanitario?», però la realitat és que els que governen des de fa 
molts anys a Catalunya sempre tenen irregularitats dintre de la gestió de l’àmbit sanitari 
que són recurrents i on sempre apareixen els mateixos noms. I això és el que ens trobem 
també en aquest informe.

Volia fer reflexions, però també preguntes. Preguntes. Hi han dos aspectes que jo 
crec que són molt rellevants en aquest informe, que són: primer, fer servir personal 
contractat per l’Administració pública dintre de l’àmbit sanitari públic que treballa a 
d’altres centres. Això passa en aquest informe i en el d’irregularitats, que era general. 
Aquesta, una. I la segona: el fet de derivar pacients a sanitat privada que té conveni però 
que no cobreix les especialitats per les quals els pacients són derivats.

Quan vostès van trobar aquestes irregularitats en aquest informe i en aquesta fisca-
lització, ho van posar en coneixement de la fiscalia, per si hi hagués algun possible..., o 
alguna possible comissió de delicte i no només una errada de tipus administratiu en la 
gestió d’aquestes qüestions? Això m’agradaria saber-ho, perquè sé que vostès col·labo-
ren quan detecten que alguna irregularitat pot ser objecte de delicte, i m’agradaria saber 
si ho van fer.

I després, les reflexions són..., jo crec que són comunes, en això hi ha un cert con-
sens, no? L’aprovació dels pressupostos que vostès recullen en aquest informe és irre-
gular, és fora de termini; passa també en d’altres centres. I això té molt a veure amb la 
manca de compliment del Govern de la Generalitat a fer les transferències corrents en 
el temps que toca i l’exigència dels centres sanitaris d’anar funcionant a base d’anticipar 
crèdits a futur i que llastren, al final, el que és la sostenibilitat del sistema. Perquè s’hi 
inclouen, fins i tot –i vostès ho refereixen a l’informe–, obligacions de crèdit que són de 
crèdits d’exercicis anteriors que es porten a aquest, i això es fa al marge absolutament 
d’autorització o, fins i tot, de comunicació a la Intervenció General.

Jo crec que és important, també, destacar que aquesta manca de control que es fa 
sobre el personal sanitari i la seva..., per a cessió dels serveis a altres centres sanitaris és 
una..., vaja, és un mal comú, però és una situació que jo crec que, des del punt de vista 
administratiu, té fàcil solució. Vull dir, complir que els treballadors que són contractats 
per l’Administració pública dintre de l’àmbit sanitari públic compleixin amb el seu ho-
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rari, que no facin servir l’horari i els recursos públics per després treballar en un centre 
privat és fàcilment controlable.

I, després, em sobta bastant que en el tema obra sempre ens trobem pràcticament 
amb el mateix, no? No amb els endarreriments, que podrien ser comprensibles –vull 
dir, en una obra de la complexitat com és crear centres de tipus hospitalari–, sinó, fins 
i tot, les condicions, que fan que sempre..., vaja, que s’entomi la necessitat de realitzar 
una nova instal·lació i de complir amb un requeriment de fer un nou edifici de tipus sa-
nitari, i al final els pressupostos acaben disparant-se i s’acaben multiplicant per quatre i 
per cinc, no? 

Dit això, igualment jo crec que per la tasca que fan vostès de fiscalització de centres 
sanitaris se’ls ha de donar les gràcies; entre altres coses perquè –tot i que hi han coses 
que segueixen no funcionant i alguns fem la lectura política que potser la setmana que 
ve el senyor Montull, quan se’n vagi una mica més de la llengua, ens parlarà i ens ex-
plicarà exactament quines empreses eren habituals al Palau de la Música, i que final-
ment les seves aportacions anaven directament a la seu de Convergència– jo crec que 
és important que, com a mínim, ni que sigui per llançar una mica d’esperança, hi hagi 
un compliment parcial dels informes que fan vostès amb anterioritat, i que, quan fan la 
segona fiscalització –o la tercera, la que toqui–, hi hagi com a mínim un propòsit d’es-
mena, que en diuen, no?, i que hi hagi una millora, encara que sigui encara substancial-
ment no rellevant, és a dir, encara que els mals persisteixin any rere any i que vostès ens 
ho hagin d’explicar aquí.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. I ara, per part del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Consti- 
tuent, té la paraula el diputat Benet Salellas.

Benet Salellas i Vilar

Gràcies, president. Molt breument. Sí que prèviament he d’entrar un moment a con-
testar al diputat de Ciutadans en les manifestacions que ha fet. Més que res, perquè, di-
guem-ne, ja sabem que..., ja que intentes repetir una mentida moltes vegades per veure 
si així es converteix en veritat, i aquesta mentida consisteix en posar tot l’independen-
tisme en el mateix sac, a veure si així acabem fent una caricatura, no?, d’un moviment 
de milions de persones.

Ho dic perquè quan ahir començava el judici del cas Palau, els diputats i diputades 
de la CUP estàvem molt clarament posicionats en aquest judici, no només perquè hi 
érem físicament, sinó perquè som, entre moltes d’altres persones, els que hem finan-
çat l’acusació popular d’aquest judici que s’iniciava ahir. I, per tant, a mi no cal que 
m’intenti confondre i intenti posar el 9-N al costat del cas Palau i posar tots els inde-
pendentistes en el mateix vagó, perquè això no només és fals, sinó que és, diguem-ne, 
clarament una voluntat difamatòria cap a l’independentisme, que, a més a més, és exac-
tament contrari a la voluntat de bona part de l’independentisme que nosaltres, entre 
d’altra gent, doncs, representem. 

Dit això, sobre l’informe, clar, una de les coses que a mi em preocupa més –i ja s’ha 
dit, però no per això no deixaré de dir-ho– és que vostès facin referència a l’Informe 
39/12 de la sindicatura, que tenia per objecte, també, el consorci en qüestió, i que vostès 
facin una comparativa de les recomanacions que varen fer en aquell moment i l’estat de 
compliment en aquell moment, i que precisament una de les qüestions que més ens pre-
ocupen, que és la cessió de treballadors al sector privat, doncs, resulta que això ja apa-
reixia en aquell informe del 2012 –entenc que referit a activitats del 2011, 2010, 2009, 
etcètera–, i que el 2017 continuem amb la mateixa qüestió sobre la taula.

I això torna a posar una altra vegada aquell debat que hem tingut tantes vegades 
sobre quin sentit tenen, quina eficàcia tenen les institucions de control que nosaltres te-
nim. Perquè està molt bé que vostès facin aquesta feina –i jo crec que és molt lloable, 
que és molt correcta, que té molt de mèrit i que és molt útil–, però crec que com a Parla-
ment hem d’intentar donar-hi més sentit, perquè si d’aquí a cinc anys han de tornar a ve-
nir vostès a dir que el que deien el 2017 i ja havien dit el 2012 continua existint el 2021, 
potser –no ho sé, eh?– estarem fregant el ridícul, penso.
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Per tant, nosaltres sí que farem una proposta de resolució en el moment de votar 
aquest informe, en el sentit de que hem d’anar més enllà de les recomanacions que vos-
tès proposen per intentar escatir on estan les responsabilitats d’aquesta situació, que, 
per nosaltres, no només estan en els responsables concrets del parc sanitari de Sabadell, 
sinó que tenen a veure amb el model.

I quan parlem del «model», parlem d’aquest model mixt «sociovergent», perquè és 
així, i perquè si comprovem qui compon aquest cercle de salut que es presentava ara a 
finals d’aquest mes de gener per tal de promocionar el model de salut de Catalunya i 
veiem qui forma part del consell assessor, doncs, veurem que tant en formen part exdi-
rectors del CatSalut de l’època convergent com el senyor Josep Maria Pedrosa, com ex-
directors del CatSalut a l’època tripartit, com el senyor Carles Manté, per exemple, que 
després va ser imputat pel cas Innova i que, diguem-ne, després de cessar del CatSalut 
va estar «trapitxejant» amb empreses pròpies per tal de saquejar els recursos públics del 
Servei Català de la Salut.

Per tant, com que aquests són..., diguem-ne, de esos polvos, estos lodos, no?, nosal-
tres aquesta és la situació amb què ens trobem. I quan ara aquí el Partit Popular o Ciu-
tadans, o el mateix PSC, s’estiren dels cabells per dir: «Ostres, i com pot ser que hi hagi 
cessió de treballadors al sector privat, i que no estiguin dins de conveni?» Doncs, bé, és 
que potser el problema té a veure amb el fet que hi hagi un conveni, i com que hi ha un 
conveni per a molta part de la cartera de serveis de salut, llavors això és el que permet 
que es faci el salt cap a especialitats que no estan cobertes en aquest conveni. Però, hi 
insistim, això no és més que el símptoma de la malaltia, que la malaltia és el model de 
sanitat que nosaltres tenim.

Jo només els demanaria, si em permet, un aclariment sobre aquesta qüestió, que és 
si vostès en aquest informe han analitzat –que entenc que és molt complex, que por-
ta moltíssima feina i que potser no era ben bé l’encàrrec que vostès tenien, eh?–, di-
guem-ne, les possibles incompatibilitats entre els responsables, no només de la corpo-
ració sinó del mateix Departament de Salut, durant tota l’època que comprèn la seva 
fiscalització, amb possibles relacions amb les empreses, i amb els interessos privats, que 
són receptores, al final, d’aquest model mixt que no fa altra cosa que reconduir diners 
de tots cap a les butxaques d’uns quants.

Res més.

El president

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

Adriana Delgado i Herreros

Gràcies, president. Bon dia a tothom, diputats, diputades, membres de la sindicatu-
ra. Moltes gràcies al síndic per l’explicació de l’informe. Breument, perquè s’han desta-
cat ja anteriorment, doncs, les observacions i les recomanacions que inclou l’informe, i 
una mica, nosaltres, centrar-nos en dues observacions que ens han cridat l’atenció, i que 
s’han comentat ja prèviament, com és la prestació dels serveis sanitaris als pacients per 
accidents de trànsit –també ho ha destacat el síndic. Nosaltres entenem que no ha de ser 
aquesta la solució a la seva atenció, potser el debat tampoc hauria de ser aquí, perquè 
estem parlant de l’informe, però en tot cas, defensem la possibilitat de rescabalar a les 
mútues d’accidents el cost de l’atenció, i no fer aquest circuit, aquest circuit diferenciat, 
que a més a més crida l’atenció que existeix des dels anys noranta, sense concurs públic 
i a més a més, doncs, amb la pluriocupació que també ja hem comentat.

De l’informe també ens sembla rellevant el fet que hi hagi aquestes especialitats sen-
se conveni i que es pugui considerar que amb professionals del Parc Taulí es fa activitat 
privada de l’Hospital General de Catalunya. Per sort, i és així, el Govern està treballant 
en ordenar tot això, com s’ha demanat, en transparentar, i de fet aquestes situacions de 
no reconeixement en els contractes d’on s’està treballant, doncs, no és la millor manera 
d’actuar.

I ja per acabar, en el sentit que comentava el diputat Salellas, que en aquest infor-
me trobem aquest seguiment de les recomanacions i observacions de l’informe anterior, 
que en molts casos tampoc es dona, doncs, el que està clar és que hem d’exigir que es 
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resolguin, que es compleixin, perquè és això, ara en tenim unes altres, però ja en tenim 
unes altres de pendents. Per tant, posem solució al que es demana.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. I ara, per donar resposta a les qüestions plantejades, té la paraula 
el síndic senyor Andreu Morillas.

El síndic Andreu Morillas Antolín

Gràcies, president. Gràcies per les seves intervencions. Intentaré respondre-les totes. 
Ara he perdut un full... (Pausa.) Ah, no.

Intentaré agrupar-les, perquè algunes s’han repetit. La primera és..., no xocant, però 
és sorprenent, que es presenti un compte de resultats equilibrat. Però això té una expli-
cació: s’equilibra per les retribucions variables del personal, eh? Diu: «Caram, quina ca-
sualitat que cada any es presenti equilibrat, surten igual els ingressos i despeses.» Però 
en funció dels pactes entre treballadors i empresa que existeixen, els resultats s’equi-
libren precisament amb aquella partida que són el pagament de les retribucions extra-
ordinàries o de les dedicacions per objectius, que estan condicionades precisament a 
l’equilibri dels comptes i, per tant, s’ajusten en aquesta mida.

En les reflexions que ha fet posteriorment ja no hi entro, perquè, primer, surten del 
període fiscalitzat i, segon, correspon a un altre àmbit solucionar-les, no? 

Les clàusules addicionals. És una observació recurrent en els nostres informes, que 
perjudica la planificació i la gestió de l’activitat dels hospitals. I jo crec que en cada in-
forme del sector salut que hem fet o dels hospitals fem una anotació dient al departa-
ment, que n’és conscient, que això s’ha d’agilitzar i firmar-ho a ser possible abans que 
finalitzi l’exercici anterior per poder-les aplicar en el següent, no?

La caiguda de l’actiu que apareix entre l’exercici primer fiscalitzat i l’últim es deu 
a la desaparició dintre de l’actiu, que està explicat a la pàgina 26, dels deutors de l’hos-
pital, perquè es canvia un sistema de facturatge per un..., i es cancel·len els crèdits que 
estaven pendents d’aquest sistema de facturatge. Aquí hi han quasi 40 milions que ex-
pliquen la caiguda de l’actiu, eh?

Hi ha una cosa que ha assenyalat el diputat Ordeig que jo volia reforçar, que és que 
afortunadament aquest és el –«afortunadament» des del punt de vista de la sindicatu-
ra– segon informe que fem del Parc Taulí i ens permet observar l’evolució del Parc Taulí 
entre l’informe anterior i aquest informe. I l’opinió d’aquest síndic és que es percep una 
evolució positiva de la gestió administrativoeconòmica del Parc Taulí –no em ficaré en 
la gestió sanitària, que, com a quasi tots els hospitals de Catalunya, és excel·lent. En la 
gestió economicoadministrativa del Parc Taulí es percep una millora substancial, que 
nosaltres intentem reflectir o que es reflecteix objectivament en el seguiment d’obser-
vacions i recomanacions de l’anterior informe. Això no vol dir que no quedin temes per 
resoldre, perquè en queden i bastants, com és palès i com passa a la majoria del sistema 
sanitari català. Hi insisteixo: des del punt de vista del compliment dels aspectes econo-
micofinancers, administratius, contractació, etcètera, no des del punt de vista sanitari, 
que és tot un altre debat.

La qüestió de la sobrecontractació. És a dir, nosaltres sempre hem adoptat el criteri 
de..., atès que és un tema que és recurrent en la majoria dels hospitals, o pràcticament 
en tots, que es compra més enllà del que s’havia contractat per a un període determinat. 
Això respon a múltiples causes, eh?, que nosaltres no analitzem però que intentem, amb 
l’entitat, a la vegada que l’aflorem, que s’adoptin les mesures perquè això es limiti al 
màxim. Es produeix per contractacions per fàrmacs urgents, es produeix perquè coses 
que es podien tramitar com a contractes menors no es tramiten com a contractes me-
nors i el servei corresponent continua comprant, etcètera. És un defecte de gestió recur-
rent que nosaltres posem de manifest i que a poc a poc jo crec que es va corregint per-
què van posant en marxa els mecanismes informaticoadministratius que els permetin 
reduir això al màxim; dic «reduir al màxim», no «eliminar-ho», perquè probablement 
serà molt difícil eliminar-ho.

Bé, el tema de les obres no només és en la qüestió dels hospitals, jo crec que pas-
sa molt sovint, no?, que –en aquest cas– les obres tenen sobrecostos, o que les obres no 
s’acaben en termini, o que no s’apliquen les clàusules de penalització previstes. En el 
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que no podem entrar nosaltres és a valorar per què no s’han aplicat, perquè hauríem de 
fer un tipus d’indagació que no ens correspon. El que sí que posem de manifest..., i ara 
jo no en tinc les dades, ho haurien de mirar l’expedient de contractació, però en la me-
sura que ho posem de manifest és perquè aquest factor devia tenir una certa importàn-
cia en el procés d’adjudicació. I, per tant, per això ho posem de manifest, però ara no 
tinc aquí l’expedient de contractació per saber fins a quin punt era important o no era 
important en les condicions de l’adjudicació.

En l’anterior informe de fiscalització sortia també el conveni del Taulí, del Parc 
Taulí amb l’Hospital General de Catalunya. En aquell moment nosaltres vam posar en 
qüestió, la sindicatura va posar en qüestió el contingut del conveni amb relació a..., so-
bretot era un conveni que tenia unes prestacions que el Taulí, el Parc Taulí prestaven a 
l’Hospital General de Catalunya, i rebia com a contraprestació una certa remuneració. 
En aquell moment nosaltres vam posar en qüestió si això estava equilibrat, si el cost que 
al Parc Taulí li significava aquesta col·laboració estava suficientment compensada pel 
que l’Hospital General contribuïa per pagar-ho, no? I vam dir que calia ajustar-ho sufi-
cientment perquè no semblava del tot ajustat. En aquest informe ja no apareix aquesta 
informació, vol dir que s’ha solucionat.

El que continua existint és aquest desplaçament de facultatius per prestar un servei 
en l’Hospital General de Catalunya que té uns defectes en matèria laboral que nosaltres 
posem de manifest i que cal solucionar. I a més, no està emparat per un conveni supe-
rior entre el CatSalut i el mateix Hospital General de Catalunya. Ho posem de manifest, 
ho hem deixat escrit en l’informe, el ple de la sindicatura no ha observat aquí que hi pu-
gui haver un comportament que pugui tenir unes conseqüències com les que vostè ma-
nifestava, perquè, si no, ho hauria posat de manifest, perquè tenim l’obligació de fer-ho. 
No obstant, com sempre, hi insisteixo, els nostres informes han d’anar al Tribunal de 
Cuentas, el Tribunal de Cuentas té un departament d’enjudiciament suportat per diver-
sos fiscals que miren amb detall tots els informes, i si aprecien més del que hem apreci-
at nosaltres ho envien a on correspongui. Si no ho hem posat és que no ho hem apreciat.

Vejam, intentaré... Em sembla que no em deixo massa cosa, en queda alguna. Crec 
que la senyora García feia referència al propòsit d’esmena. I el senyor Benet Salellas em 
comentava l’eficàcia del control de la sindicatura o dels òrgans de control, i en aquest 
cas de la sindicatura. Estenent-m’hi una mica, el catecisme, que ara recordo que deia 
que per una bona confessió calia –ho diré en castellà perquè el vaig aprendre en caste-
llà– «hacer examen de conciencia, decir los pecados al confesor, propósito de enmienda 
y cumplir la penitencia». «Examen de conciencia y decir los pecados al confesor» és 
l’obligació de la sindicatura i és el que fem; el «propósito de enmienda» ens el manifes-
ten i a vegades es constata amb el seguiment de les recomanacions i observacions, però 
«complir la penitència» no competeix a la sindicatura: nosaltres fem les observacions, 
posem de manifest el que passa en aquella institució, i jo crec que això entra dintre de la 
funció de control al Govern, que correspon al Parlament no a la sindicatura. La sindica-
tura controla posant de manifest quins són els defectes o els problemes que pugui tenir 
una gestió determinada des del punt de vista de la seva legalitat.

Tampoc hem pogut analitzar, com vostè ja ha posat de..., intuïa, diguéssim, no?, 
aquests interessos creuats que hi puguin haver o conflictes d’interessos entre responsa-
bles polítics o responsables dels hospitals. No, no ha sigut objecte de l’informe, i jo crec 
que excediria, també, les nostres funcions i capacitats.

I potser ho deixaria aquí, president.

El president

Moltes gràcies al síndic, al senyor Andreu Morillas. I... (Martín Eusebio Barra 
López demana per parlar.) Endavant. 

Martín Eusebio Barra López

Muy brevemente. Simplemente para comentarle al señor Salellas, que ha pensado 
que mi intención era difamatoria..., mi intención era puramente descriptiva, pero una 
vez que se hace una intervención lógicamente cualquiera tiene libertad de interpretarlo 
como considere. 

Son de sobras conocidas las inmensas diferencias entre los dos únicos grupos que 
dan apoyo al procés que ahora está procesado. Comprendo perfectamente que le moles-
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ten cosas que afectan al otro grupo que absolutamente nada tienen que ver con ustedes, 
pero, bueno, van de la mano, eso sí que no nos corresponde a nosotros evitarlo.

Gracias.

El president

Bé, doncs, passarem al punt següent.
(Pausa llarga.)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2016, sobre el Campus 
Diagonal-Besòs, corresponent als exercicis 2008-2014

256-00018/11

Passem al punt 3 de l’ordre del dia. És el procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 17/2016, sobre el Campus Diagonal-Besòs, corresponent als exercicis del 2008 al 
2014. I presentarà l’informe el síndic senyor Jordi Pons.

El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies, senyor president. Bé, aquest informe és lleugerament diferent dels 
que normalment aprova la Sindicatura de Comptes. Normalment, el que fem és, com 
en el cas anterior que ha presentat el síndic Morillas, d’una entitat, en fiscalitzem l’evo-
lució durant un o més anys, com ha estat el cas anterior, o, d’una entitat, se’n fiscalitza 
algun aspecte concret; normalment, aquests són els informes que realitza la sindicatura. 
Aquest és un informe una mica diferent. És: fiscalitzar l’actuació de diferents entitats 
que han participat en la construcció del Campus Diagonal-Besòs; per tant, és lleugera-
ment diferent del que fem habitualment. 

El Campus Diagonal-Besòs, que està situat –potser vostès el deuen haver vist– a la 
ronda del Litoral, entre els dos municipis, de Barcelona i Sant Adrià de Besòs, va ser 
una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la politècnica i 
els ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià de Besòs.

Esmentaria tres moments, que es recullen en l’informe, que potser són rellevants per 
veure l’evolució d’aquest projecte. El primer és al desembre del 2000, el moment en què 
es modifica al Pla general metropolità en el sector C.4 del front litoral i marge dret del 
riu Besòs. Aquest seria un primer moment important.

El segon és el 2002, quan es crea el que actualment es denomina –anteriorment te-
nia un altre nom– el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, en què 
participen els dos ajuntaments que ja he esmentat, l’àrea metropolitana i el Consell Co-
marcal del Barcelonès, en què l’objectiu és desenvolupar aquest sector; sector en el qual 
el que deia el Pla general metropolità és que s’hi podien fer activitats universitàries, de 
recerca i activitats econòmiques relacionades amb aquest àmbit universitari.

I un tercer moment rellevant per entendre el Campus Diagonal-Besòs és un conveni 
signat l’any 2005 entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de l’Escola Industrial de 
Barcelona i el Consorci del Campus Interuniversitari, en el qual s’acorda –l’any 2005– 
que el campus... El Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona, que fa un parell d’anys 
la sindicatura també en va elaborar un informe, la seva funció era gestionar l’escola in-
dustrial d’enginyers tècnics i industrials, situada a l’edifici de l’escola industrial, al car-
rer Urgell, un edifici que és propietat de la Diputació de Barcelona que estava cedit per 
a aquests usos i que la docència estava..., era un centre adscrit a la Universitat Politèc-
nica de Catalunya. En aquest conveni de l’any 2005 s’acorda que l’escola universitària 
es traslladarà al campus, i que s’hi traslladarà, com a molt tard, el 31 de desembre del 
2008, que la diputació en recuperarà la propietat i ajudarà en la construcció del campus 
mitjançant l’aportació de 23 milions d’euros.

Aquest ha estat un projecte molt complex –també la fiscalització–, ha estat un pro-
jecte complex perquè hi han participat, com vostès deuen haver vist, moltes entitats; 
ha sofert moltes modificacions al llarg del temps; també, inclús, dintre dels àmbits..., 
la gent ha canviat d’idea del que havia de ser cada cosa. Per tant, és un procés que s’ha 
allargat. I, finalment, el trasllat que s’havia de fer el 2008 no s’ha acabat fent fins al 
principi del curs 16-17, al setembre d’aquest any, que potser en deuen recordar la inau-
guració, que va sortir en diferents mitjans de comunicació. Per tant, durant tot el procés 
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ha estat un projecte complex; també ha estat complex per les diferents fonts de finança-
ment en un moment, també, de crisi econòmica.

La complexitat també es veu –a part d’aquests vuit anys de retard en el trasllat, pràc-
ticament, eh?– en el fet que en un principi el projecte parla de catorze edificis. Actual-
ment, en el moment de realitzar això, i és la situació actual, de construïts, n’hi ha tres, 
d’edificis, i n’hi ha dos en què estan fets els fonaments, eh? Per tant, és un projecte com-
plex, molt ampli, en el qual, com deia, han intervingut moltes entitats al llarg del temps.

L’objecte de l’informe ha estat fiscalitzar des del període 2008. Per què des de l’any 
2008? Perquè l’any 2008 és quan es comencen els moviments de terra, d’acord? Iniciar 
tot el procediment d’obres, tot el procés de les obres, fins a l’any 2014, en el... I tot, el 
que estava iniciat el 2014, fer el seguiment fins a finals de l’exercici 2015.

En concret, la fiscalització s’ha centrat en tres aspectes: en primer lloc, s’han revisat 
tots els convenis entre les diferents entitats que han intervingut en la construcció dels 
campus. En segon lloc, s’han fiscalitzat els moviments econòmics, tant d’ingressos com 
de despeses. I en tercer lloc, per les entitats que efectivament han fet contractació amb 
relació al campus, s’ha fiscalitzat la contractació feta per aquestes entitats, que bàsica-
ment són tres: Infraestructures.cat, BIMSA i la Universitat Politècnica de Catalunya, i, 
en menor mesura, la Fundació Btec i el Consorci del Campus Interuniversitari Diago-
nal-Besòs. El que s’ha acabat fiscalitzant, tot el licitat des del 2008 al 2014, és, d’aques-
tes entitats..., s’ha acabat fiscalitzant, seleccionant els contractes –el criteri ha estat de 
seleccionar els més grans, més altres de criteri d’auditors–, el 95 per cent de l’obra li-
citada, eh?, i portant tant el seguiment de les actuacions com el procés de finançament 
fins a desembre del 2015. 

Per últim... En les conclusions no hi entraré; si de cas, molt breument. Si de cas, en el 
torn per contestar les seves intervencions, si és necessari, ja hi entraré.

Les observacions fan referència als encàrrecs de gestió fets a BIMSA i a Infraestruc-
tures per licitar part de les obres del campus; en primer lloc, seria un grup... (veus de 
fons) –ah, perdó–, seria un del primer grup d’observacions. En segon lloc, es fa una va-
loració sobre les funcions que havia de desenvolupar i les que ha acabat desenvolupant 
la Fundació Btec. En tercer lloc, es fa alguna observació sobre la inversió i el finança-
ment. I, finalment, hi ha un conjunt d’observacions sobre la contractació efectuada per 
les entitats que han acabat licitant contractes d’aquest projecte. 

Res més. Resto a la seva disposició per a qualsevol tipus de pregunta o aclariment.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Pons. I ara, per exposar el posicionament dels diferents grups 
parlamentaris, intervé en primer lloc, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat 
Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. Gràcies, síndic, per la seva presentació. Bé, aquí trobem, doncs, 
que, efectivament, com vostè mateix deia, era un procés complex, una cosa que s’ha 
allargat: comencen a planificar-se fa disset anys, el trasllat ha portat un endarreriment 
de vuit anys i hem vist que la gestió no ha estat correcta, no?

Moltes vegades aquí, al Parlament, sentim el Govern reclamar competències, perquè 
diu que quan es gestionen les coses des d’aquí es fan millor. Doncs, aquest és un altre 
cas en el que es demostra que les coses són molt complexes i que aquestes afirmacions 
no responen a la realitat.

El problema d’això..., clar, hauríem de tindre catorze edificis, en tenim tres. Aquí hi 
havia un projecte per fer tot un complex que està vinculat al món universitari, al món 
de la investigació, que volia impulsar una economia del coneixement, i ens trobem amb 
que no s’han assolit els objectius en els terminis previstos.

Però, a més, també ens trobem, quan veiem totes les consideracions que han fet so-
bre irregularitats, que hi ha una sèrie de problemes que apareixen contínuament, sigui 
l’informe que sigui, relacionats amb si es compleix o no la Llei de contractació del sec-
tor públic; si els plecs de condicions de les ofertes, doncs, són clars; si es justifica degu-
dament la puntuació de les diferents ofertes.



DSPC C 344
2 de març de 2017

Sessió 8.1 de la CSC 18

És una cosa que la veiem recurrentment, és veritat. Aquí, ho ha dit el síndic anterior, 
el que hem de fer és el control del Govern, un govern que intenta escapar-se del control 
últimament, bé, mobilitzant el carrer, amagant-se darrere d’una estelada, per amagar 
una gestió nefasta i amagar una sèrie de qüestions que ja les coneixem, no?

Sí que li volia preguntar –he vist que surt diverses vegades el tema del mitjà propi, 
no?– si BIMSA es considera mitjà propi o no, si Infraestructures de la Generalitat es 
considera mitjà propi o no a l’hora dels encàrrecs que s’han efectuat durant tot aquest 
procediment. És veritat que hi ha unes al·legacions en les que BIMSA, em sembla que 
era, diu que és mitjà propi i ho intenta justificar. M’agradaria conèixer, ens agradaria 
conèixer, al Grup de Ciutadans, quin és el criteri de síndic sobre què és «mitjà propi», 
i si l’al·legació aquesta..., doncs, quin valor hi donen: si consideren que és cert, que no; 
com ho veuen?

També volia preguntar-li sobre la Fundació Btec, que fa unes adjudicacions negoci-
ades a uns despatxos d’arquitectura i enginyeria que assenyalen que no s’han fet bé, que 
hi ha un possible fraccionament encobert, perquè es parla de dues empreses relaciona-
des que poden formar part del mateix grup; a la mateixa contractació del sector públic 
hi ha previsions per evitar aquest tipus de coses. Ens agradaria també saber si..., quina 
és la relació entre aquestes empreses i quines són aquestes empreses? 

Una altra cosa que és sorprenent és que no s’ha pogut determinar el cost de les obres 
des de l’inici; ho diuen en el punt 7 de les observacions. Ens agradaria si pogués inci-
dir una mica en aquesta qüestió, perquè, clar, és curiós no saber quin és el cost d’una 
obra. Per altra banda, està bé, perquè tampoc no se sap quin és el 3 per cent, i, per tant, 
a l’hora de fer..., clarament és més difícil, no? Però, bé, ens agradaria saber com és que 
no s’ha pogut determinar una cosa que, al final, doncs, hauria d’estar recollida perfec-
tament.

I una altra qüestió: respecte a les ofertes dels licitadors de la UPC, que, bé, no hi ha 
la documentació, es veu que s’ha retornat. I es parla de que hi ha un..., que, clar, que han 
de guardar la documentació durant quatre anys, però dificulta fer aquesta tasca de con-
trol en el moment en el que aquesta documentació desapareix.

Doncs, bé, serien les qüestions que ens agradaria que ens aclarís. 
Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. I ara, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el 
diputat Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Trenta segons, només per..., no he demanat torn de rèplica abans, 
però per contestar algunes de les coses que s’han dit al punt anterior. I, per tant, ho faré 
molt ràpid, per no generar un excés de debat en aquest tema, però, per al·lusions del se-
nyor Salellas, de la CUP, quan parla de la «sociovergència».

Bé, jo crec que s’ha de tenir molta barra per fer coincidir, alguns..., que, a més a 
més, molts ja no estan ni al PSC, alguns dels que, a més a més, estem aquí asseguts, que 
no hem tingut cap mena de responsabilitat; dir que hi ha «sociovergència» o que hi ha 
segons quins pactes, quan el problema no ha sigut de coincidir en algun model, sinó que 
ha sigut de les corrupteles que alguns han aprofitat.

I s’ha de tenir molta barra dir «de la “sociovergència”» en els moments que estem, 
quan la CUP vota un president de Convergència, dona estabilitat al Govern de Conver-
gència i vota uns pressupostos de Convergència. Per tant, diu: «De aquellos polvos...»; 
hi dic: «Bé, sí, de aquellos presupuestos, eh?, doncs, evidentment, aquestes misèries.» 
I, per tant, està molt bé que prediquem, però potser que ens ho practiquem, i no exigim 
tant els altres i mirem-nos també a nosaltres mateixos.

Per tant, a nosaltres evidentment ens sembla una bestiesa la comparació que s’ha 
fet, les retribucions del personal sanitari amb el que deien de la consulta, d’acord? –ens 
sembla una bestiesa–, com també ens sembla una bestiesa i també demagògia, doncs, 
les comparacions que vostès en fan d’alguns exemples concrets per fer-ne un tot.

Dit això, l’Informe del Campus Diagonal-Besòs... Perdó, eh?

El president

Cent vint segons, ha sigut.
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Òscar Ordeig i Molist

Cent vint?

El president

Sí, però...

Òscar Ordeig i Molist

Doncs, ho escurçaré de l’Informe Diagonal-Besòs. Ho he fet per no allargar-me 
abans en el punt anterior, i, bé, no ha servit de massa, no?

En tot cas, des del Grup Socialista, de l’Informe del Campus Diagonal-Besòs 2008-
2014, evidentment, només nosaltres defensar, reivindicar aquest projecte important per 
a l’àmbit científic, educatiu i també des d’un punt urbanístic important.

Col·laboracions i tot el que s’ha comentat, per anar directe al gra. El que sí que ens 
ha sobtat molt és aquesta afirmació que fa després de veure totes les reflexions –i agrair 
al Jordi Pons l’informe, evidentment–, de dir: «No ha estat possible determinar l’evolu-
ció del cost de les obres.» Jo crec que és una afirmació que, home, si més no genera una 
certa incertesa i és realment preocupant, i que ens hauria de clarificar. Home, si no po-
dem determinar l’evolució del cost de les obres, doncs, bé, tenim un problema, no? Per 
tant, a veure si pogués concretar una miqueta més això.

Llavors, evidentment hi ha tota la relació amb Infraestructures.cat, jo crec que no 
només pel que es diu del 6 per cent, no només pel tema de les clàusules administratives 
que van ser declarades nul·les per abusives. Jo crec que realment també en Infraestruc-
tures.cat hauríem de fer un replantejament, ja potser a nivell polític, d’aquelles coses..., 
segurament és una eina que, si s’utilitza bé, és útil, però jo crec que tenim diferents 
exemples de persones que ho han gestionat, de procediments que no han sigut correctes, 
que no ha funcionat, i que, per tant, home, cal, amb tot el que ha plogut, doncs, intentar 
veure com és que..., no pot ser que coses com aquestes continuïn passant i que a més a 
més Infraestructures.cat cobri el 6 per cent però que ho pagui l’adjudicatari en comptes 
de la UPC, com comentaven vostès.

Evidentment ja ha comentat els errors de l’IVA, que era deduïble. Crec que és greu 
que els encàrrecs de la UPC a Infraestructures.cat..., es facin encàrrecs sense crèdit 
pressupostari, un tema greu que és..., i bàsic. I, llavors, un altre tema jo crec que bastant 
greu de la UPC és que es torni –no fa falta ser un expert–la documentació de les licita-
cions; jo crec que això, ostres, és un tema també gravíssim precisament per comprovar 
a veure si tot el procediment s’ha fet correctament, no?

Per tant, res més. Gràcies per l’explicació, per l’informe. Disculpi la meva introduc-
ció, que no hi tenia res a veure. I res, esperem les respostes que ens pugui fer als nostres 
dubtes. Gràcies.

El president

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

Albano Dante Fachin Pozzi

Moltes gràcies, president. Gràcies al senyor Pons per la seva exposició i el seu infor-
me. Efectivament, jo recordo que, quan vam analitzar l’informe que es va fer en el seu 
moment de l’escola..., bé, ho tinc amb les inicials: EUETIB; quan vam fer aquell informe  
recordo que anàvem preguntant i escatint algunes de les coses que allà es posaven, i no 
sé si va ser vostè o un altre síndic que va dir: «Això ho haurem de veure en un informe 
posterior en el qual estem treballant que entrarà en aquest punt.»

I recordo que un dels temes que es van posar sobre la taula en aquell moment i que 
poder pertanyien més a aquest informe era, bé, aquella típica discussió del mitjà propi o 
del no mitjà propi. Ho veiem, per exemple, entre el CB i BIMSA, ho veiem entre Infra-
estructures.cat i la UPC, que hi ha aquesta discussió, per dir-ho d’alguna manera, que 
també en l’àmbit sanitari sempre l’hem vist.

Veiem també en les conclusions –i ja s’ha dit abans–, per una banda, exclusions no 
suficients..., vull dir, en processos de contractacions, entenc, hi han exclusions que no es- 
tan suficientment motivades o que qui exclou són òrgans que no tenen la potestat per 
fer-ho, o que s’exclou en òrgans que no són els que haurien de ser.
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I després veiem, com també s’ha dit, aquesta manca de documentació, que es re-
torna... Jo, malgrat que intento ser molt malpensat quan llegeixo aquests informes, tan 
malpensat com puc, sempre intento també dir: «La normativa és molt complexa –molt 
complexa.» I a mi no m’hauria passat pel cap, quan veia aquesta part de la normativa, 
que «ei, atenció, els que no han guanyat també han de guardar la documentació fins que 
no sé què perquè...» I dius: «Ostres, està tot molt ben pensat.» També és veritat que pot 
ser molt difícil complir amb tot això, però veiem que aquí no es compleix.

I, clar, intento ser ben pensat, però és que vivim a un país on, pel que estem veient 
avui, aquí, a pocs metres o quilòmetres, moltes vegades aquests forats, que a vegades 
són qüestions administratives de poc ordre, en principi, al final acaben servint –i no ho 
dic jo, està bastant documentat– perquè una sèrie d’empreses amb alguns partits, doncs, 
facin negocis, i paguin percentatges i es lucrin arran de poder aprofitar els forats que hi 
ha en el sistema de contractació.

Això és una realitat d’aquest país, per tant, quan llegim l’informe i veiem aquests 
forats que en principi, bé, podrien ser unes qüestions administratives, jo m’imagino que 
aquestes grans empreses deuen tenir grans bufets buscant aquests forats o aquests er-
rors: «Ostres, mira, hi ha una exclusió que no s’havia de fer i, mira, s’ha fet.» «Ostres, 
ens hem oblidat de guardar els documents.» Bé, Ferrovial m’imagino que deu tenir un 
enorme equip jurídic, que deu ser més gran que el de la sindicatura, buscant forats per 
on colar qüestions. I, clar, al final, a la pàgina..., bé, al final, en un annex, veiem que una 
de les empreses que està per aquí al mig és Ferrovial. Ahir, avui i demà passat segu-
rament es parlarà molt de Ferrovial i es parlarà molt de Convergència. Per tant, estem 
obligats a ser molt malpensats, i cada paperet que falti ens preocupa molt.

És veritat que potser era una bona idea, en aquell moment, fer això que es volia fer, 
que no s’ha fet, perquè si de tants edificis hem passat, al final... No s’ha fet, podia ser 
bona idea... Entenem que també respon a aquells anys on inaugurar coses, i presentar 
coses i grans projectes, doncs, donava rèdits, una manera d’entendre l’avenç que també 
ens ha portat on ens ha portat. No vull posar-ho tot en el mateix sac, però sí que passa 
en un moment donat de la nostra societat i de la nostra economia.

Aquesta és una valoració molt limitada, política, del que es veu aquí, i jo no vull 
posar en un compromís el síndic, però segurament la propera sessió ens veurem amb 
la resta de grups parlamentaris, i podríem agafar i fer allò típic, no?: aprovem aquest 
informe i instar el Govern a seguir les recomanacions. Nosaltres tampoc som un jutjat 
–nosaltres tampoc–; vosaltres no sou legisladors, i jo sé que el síndic em dirà que això 
no toca, però jo li he de preguntar: què faria, vostè, si fos diputat amb aquest informe? 
(Rialles.) Bé, i si el síndic no em pot respondre, ho entenc, i nosaltres farem la nostra 
feina, òbviament. Però quan veiem tantes vegades que es presenten coses i s’insta el Go-
vern a dallò i després no passa re, jo, de veritat, estic molt preocupat.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. I ara té la paraula la diputada del Partit Popular de Catalunya se-
nyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, moltes gràcies al síndic per aquesta explicació tan clarivi-
dent, perquè un dels informes on estan més clars tots els punts i irregularitats detec-
tades és aquest, perquè com que ve enumerat a totes les conclusions jo crec que ens 
facilita a tots molt la feina. Voldria fer preguntes sobre aclariments d’irregularitats de-
tectades i relacionades amb aquests punts de les conclusions que m’hi he referit, i també 
una valoració, diguem-ne, política, no?

Respecte dels aclariments, jo crec que és important..., si ens ho pot aclarir una mica 
més, perquè després quan vas, diguem-ne, a l’exposició de motius, que serien els punts 
més desenvolupats, no ens trobem un aclariment massa extens de si, primer, en el cas 
del pagament d’aquest import d’adjudicació del 6 per cent, aquesta és una pràctica habi-
tual? O fins i tot li preguntaria –jo no ho he trobat–: és una pràctica que contravé la Llei 
de contractació pública?
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Segon: s’ho ha trobat en d’altres fiscalitzacions? Perquè jo del poc temps que porto  
a aquest Parlament no ho he trobat en altres informes i m’agradaria saber si és dels er-
rors aquests que són repetitius i reiteratius.

Després, també, de la conclusió número 7: si no és possible determinar l’execució 
del cost de les obres, aquest informe, de fet, compleix amb la seva –sense menystenir, 
eh?, la seva feina– funció?, que és fiscalitzar, precisament, la construcció de les obres 
del Campus Diagonal-Besòs.

Al número 10, també, que és el que es refereix al plec de clàusules, es fa referència, 
dintre del 2.4, doncs, que, bé, hi ha una declaració de nul·litat de clàusules respecte de 
l’adjudicació que es va fer a Infraestructures.cat, però no es fa referència a amb quin 
sentit es va declarar nul·la. Es va declarar nul·la perquè era una oferta temerària? Es fa 
referència a que pot alterar els processos i les condicions per adjudicació, però no s’ex-
plica explícitament si és o no..., o si va ser o no una oferta temerària que després expli-
caria bastant bé el perquè els costos sembla que es disparin i siguin incontrolables.

Amb això, una reflexió: al final, quan es centra la feina de governar en intentar ges-
tionar eficientment els recursos públics, tenim la sort de que altres parlaments com el 
Congrés dels Diputats, que es centra en allò que és essencial, ara té molt avançada una 
nova llei de contractació, que en breu segurament vostès hauran de tenir com a eina de 
treball als seus despatxos, que serà una nova llei de contractació que precisament pro-
hibeixi això, les ofertes temeràries, i que no caldrà anar a un tribunal per declarar nul·la 
una oferta.

I després també li volia fer una sol·licitud d’aclariment d’on diu, al punt 11, que els 
encàrrecs que es van fer a Infraestructures.cat..., i en això Infraestructures sembla que 
és un autor perenne, amb casos que a més figuren a expedients de fiscalització, però 
també a d’altres que figuren als tribunals per suposats casos de corrupció. Vostè fa re-
ferència a que no hi ha certificat d’existència de crèdit. No és un requisit previ tenir el 
certificat de crèdit per poder adjudicar? Això és un clar incompliment de la Llei de con-
tractació pública? Si ens ho pot explicar.

Gràcies.

El president

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

Benet Salellas i Vilar

Sí; gràcies, president. Intentaré, en noranta segons, contestar a Ordeig, i després en-
traré en la qüestió de l’informe. El company Albano Dante explicava el tema dels des-
patxos d’advocats amb relació a les grans firmes, no? Hem sabut que precisament un 
dels penalistes més reconeguts de l’Estat, Cristóbal Martell, és l’advocat de Ferrovial al 
cas Palau. Segurament, va una mica en la línia del que plantejava el company.

Però a mi m’agradaria posar, si em permet el senyor Ordeig, una altra dada sobre la 
taula: Cristóbal Martell és també l’advocat de Luis García, Luigi, exdiputat socialista 
acusat en el cas Pretòria. Per què m’interessa parlar del cas Pretòria? Doncs, perquè el 
cas Pretòria és un cas de corrupció precisament de la «sociovergència». I el senyor Or-
deig no s’ha d’enfadar perquè jo parli de la corrupció pròpia del model de «sociovergèn-
cia», perquè això és ja un fet històric, és un fet... (Veus de fons.) No, no, no! Això és un 
fet... (Veus de fons.) No, perquè... (Veus de fons.) No, perquè si el que nosaltres busquem 
–i aquest és el meu objectiu– és evitar que aquestes situacions es repeteixin, el que hem 
de fer –el que hem de fer– és buscar mesures que evitin que aquestes situacions es pu-
guin reproduir. I aquestes mesures, al nostre entendre, formen part de la discussió del 
model. Hi deu haver qui entengui que les mesures van per un altre costat, per nosaltres 
formen part de la discussió del model.

I, per tant, per evitar noves situacions de corrupció el que hem d’evitar és el que el 
mateix fiscal Sánchez Ulled repeteix de forma insistent: aquests espais de temptació 
permanent que suposen el model mixt entre servei públic per adjudicació via privada, i 
són aquests espais els que són focus i nínxols de corrupció. Al nostre país de la «socio-
vergència», més enllà de la Franja, via PP. És a dir, això és, al final, pròpiament...

El president

Si pot anar acabant...



DSPC C 344
2 de març de 2017

Sessió 8.1 de la CSC 22

Benet Salellas i Vilar

...del model. Sí, acabo. I amb relació a la qüestió de l’informe, que és sobre el que em 
tocava intervenir, dues preocupacions permanents...

El president

Fins ara, cent cinquanta segons.

Benet Salellas i Vilar

No, no, clar, és que el... Gràcies, president.

El president

Hauríem de centrar-nos en l’informe...

Benet Salellas i Vilar

Sí, ara ho farem. Dues qüestions que a nosaltres ens preocupen. Per una banda, el 
tema de la construcció de consorcis i de noves entitats compostes per multitud... És a 
dir, quan un comença a llegir aquest informe s’ha de fer, d’entrada, un mapa per en-
tendre què és el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, és a dir, per 
quines entitats està conformat; després hi ha un altre actor, que és la Fundació Btec, 
que, al seu torn, un dels actors que el componen és precisament el Consorci del Campus 
Interuniversitari Diagonal-Besòs.

I, per tant, tenim aquí un conjunt d’administracions que al seu temps participen de 
consorcis, que al seu temps participen d’altres consorcis, que participen de fundacions, i 
es genera un entramat que, la meva preocupació..., i aquí la meva pregunta: és a dir, creu 
el síndic que aquestes construccions de consorcis i fundacions faciliten la fiscalització 
de la sindicatura o la compliquen? És a dir, són instruments que generen transparència 
o són instruments que dificulten la transparència? I si són instruments que dificulten la 
transparència, la meva pregunta és: sap el síndic quina és la utilitat de la construcció 
d’aquestes estructures administratives combinades, i per què s’utilitza l’instrument de la 
fundació, en aquest cas la Fundació Btec, per crear un mitjà propi a favor de la UPC per 
tal de desenvolupar el consorci? És a dir, per què les fundacions ens dificulten la trans-
parència?, aquesta era la meva pregunta.

I, en segon lloc, es constata en l’informe un element que a nosaltres sempre ens pre-
ocupa molt, que és la qüestió, precisament, de l’abusivitat amb relació a la qüestió dels 
crèdits i de les condicions creditícies. En aquest cas, s’especifica que hi va haver una 
sentència del Tribunal Superior de Justícia, del Tribunal Suprem, que va anul·lar per 
abusiva una clàusula que havia establert Infraestructures.cat amb relació al consorci, 
no? Ens agradaria que ens aprofundís una mica més sobre aquesta qüestió: és a dir, on 
està l’abusivitat? I si creu que aquesta abusivitat la podem estendre a d’altres crèdits que 
en aquests moments té l’Administració, no entre administracions sinó entre administra-
cions i entitats bancàries. No sé si m’estic explicant; és a dir, si les condicions que van 
ser objecte de declaració d’abusivitat les podríem trobar en altres contractes de l’Admi-
nistració que el síndic en tingui coneixement.

Per tant, abusivitat i transparència.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passem ara a la intervenció del Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí, i té la paraula la diputada Carmina Castellví.

Carmina Castellví i Vallverdú

Gràcies, president. Gràcies, síndic. Jo sí que parlaré d’aquest informe. D’aquest in-
forme es desprèn bàsicament que la contractació administrativa i la gestió d’expedients 
va ser bastant caòtica, i és de suposar que ho sigui, com molt bé ha dit, per la comple-
xitat del projecte. Trobem ofertes retornades als licitadors que no han estat adjudica-
taris sense que en quedi constància a l’expedient administratiu; clàusules nul·les per 
abusives en els plecs de clàusules dels expedients de contractació, com acaba de dir el 
company Benet Salellas; contractes que no s’ajusten a la normativa en matèria de con-
tractació; possibles pactes entre licitadors contraris a la lliure competència; ofertes pre-
sumptament anormals o desproporcionades que no han estat suficientment justificades 
pels equips tècnics del perquè han estat rebutjades. 
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I, si bé aquest projecte ja està acabat, i és per això que entenc que sindicatura no fa 
cap mena de recomanació, potser es podrien donar recomanacions a tots aquests equips 
de contractació de les diferents entitats intervinents en aquest projecte que adoptessin 
les mesures corresponents en un futur.

I finalment –soc molt breu, eh?– dir al Grup Parlamentari de Ciutadans que no per-
din cap oportunitat, fins i tot en aquesta sindicatura de comptes, per treure la seva ob-
sessió malaltissa en contra del que vol la majoria social d’aquest país.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. I ara, per donar resposta a les qüestions plantejades, té la paraula 
el síndic senyor Jordi Pons.

El síndic Jordi Pons i Novell

Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies per les seves intervencions. Per a algunes pregun-
tes algunes respostes..., diverses de les seves preguntes són coincidents, per tant, inten-
taré agrupar-les.

Començaré justificant per què es va proposar fer aquest informe del Campus Diago-
nal-Besòs i després ho va acceptar el Ple de la sindicatura en el programa anual. Es va 
fer aquesta informe partint de l’informe de la Universitat Politècnica de Catalunya, en 
veure que en l’informe de la Universitat Politècnica de Catalunya hi havia una sèrie de 
fons europeus que no ens quedava clar com es justificaven i que fiscalitzant una univer-
sitat era difícil de veure-ho.

Llavors, vam pensar que ho podríem veure fiscalitzant el Consorci Escola Industrial  
de Barcelona, que és on hi havia l’escola industrial d’enginyers tècnics i industrials, 
però allà tampoc vam poder justificar aquests fons europeus. I vam veure que, per jus-
tificar aquests fons europeus, que ens preocupava perquè eren d’imports elevats, la seva 
justificació..., vam haver d’anar a fiscalitzar el Campus Diagonal-Besòs, però, clar, lla-
vors vam haver de fiscalitzar-ho tot.

Aquest va ser una mica l’origen de l’informe, en què jo la conclusió que en trauria, 
no ho sé, no seria tan negativa de la que m’ha semblat que vostès treien de la construc-
ció del campus. Efectivament, hi ha hagut un gran retard, i el que hi haurà, no?, perquè 
això encara no s’ha acabat, segueixen construint i..., però també han estat anys difícils i 
ha costat molt aconseguir el finançament.

Bé, voldria començar per una de les coses que..., molt malament devem escriure per-
què no ho hem explicat bé: l’observació número 7. L’observació número 7 no diu que no 
hàgim pogut calcular el cost; el cost l’hem calculat perfectament: el cost el tenim a la 
pàgina 29, a la 29 tenim... La crítica és una altra, eh?, per això probablement és un error 
nostre a l’escriure. A la pàgina 29 sabem, fins al moment en què fiscalitzem, quina ha 
estat la inversió; i la sabem per edificis, per cada edifici. Ho sabem tot: sabem quina part 
ja està licitada, etcètera –ho sabem tot.

I a la pàgina –una mica abans– 23, sabem qui ho ha pagat, això, quin ha estat el fi-
nançament, eh? Tinguin en compte que en el període aquell encara no s’havia acabat; 
no coincideixen les xifres, perquè el finançament que tenia fins al 2015 encara..., el 2015 
es van licitar coses, i el 16. Per tant, tenim per una banda..., el cost el tenim, i tenim 
cada edifici. Tenim..., ho tenim... Per exemple, al quadre de la pàgina 23, el finançament 
de 99,15 milions, em sembla –sí?–, el tenim; per cada un dels edificis ja construïts, i 
pels altres que se n’estan fent..., sota rasant, cada entitat, què ha donat: la Generalitat, el 
ministeri, via el... el competent en recerca, o mitjançant inclús la disposició addicional 
tercera en el seu moment, quan se’n feia una interpretació diferent, abans de la sentència 
del Constitucional. En fi, està..., això ho tenim tot.

L’observació el que diu és una altra cosa: no diu que no hàgim pogut determinar el 
cost, sinó que el que critiquem és que no hem pogut determinar l’evolució del cost. No 
hem pogut dir quant es va dir al principi que això valdria i quant ha valgut al final, per-
què no hem trobat enlloc planificació del que costaria això. S’ha anat fent i no podem 
veure si s’han desviat des del principi o no s’han desviat. No sabem, en un principi, en 
quant, eh?... Per començar –ho he dit–, hi ha hagut moltes modificacions, es pensava fer 
una altra cosa; bé, es pensava fer molta més cosa, i s’ha anat adaptant al ritme. Per tant, 
no podem saber... L’edifici A aquí diem que, fins al moment concret, 42,39 milions d’eu-
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ros; això és així, però no sabem des del principi quant es pensava que valdria l’edifici A. 
El que critiquem és això, no el cost; el cost el tenim perfectament..., eh?, i, per tant, deu 
ser un error..., que potser hauríem pogut afinar més en la redacció.

Pel que fa al tema del mitjà propi, que crec que també ha sortit..., per exemple en 
la del senyor Sanz i també en una altra intervenció, que és potser la principal crítica. 
A veure, quina és la postura de la sindicatura? –i això, per exemple, es veu en molts in-
formes de la sindicatura. Què entenem que és un...? Què ha de passar perquè un ens si-
gui mitjà propi d’un altre? Això s’intenta resumir –m’ho estava mirant per dir-los la pà-
gina– en una nota a peu de pàgina, a la pàgina 16. És a dir, el que s’ha de complir –per 
resumir-ho– és que l’ens que encarrega, que la politècnica, eh?, tingui un control sobre 
l’altre, el mateix que té sobre ella mateixa; és a dir, aquest és el primer, és a dir, que qui 
encarrega controli l’altra entitat, a qui encarrega. I el segon és que l’encarregat, a qui se 
li fa l’encàrrec, faci la major part de la seva activitat per a l’ens que encarrega. Aquestes 
són les condicions. I el que concloem en l’informe és que ni BIMSA compleix això amb 
el Consorci del Besòs, ni ho compleix Infraestructures per a la politècnica.

En el cas... Llavor, efectivament, està..., molta part de les al·legacions..., és que gaire-
bé són tan llargues les al·legacions com el mateix informe, perquè, clar, se’ls va enviar, 
han contestat tots menys una entitat; hi ha moltes entitats, i una gran part de les al·lega-
cions fan referència a això.

En referència..., ara seria molt tècnic respondre-ho, però ens ho hem mirat molt. Per 
començar les al·legacions, amb relació a aquest tema, fan una cosa: és a dir, citen una 
transposició d’una directiva comunitària que no era aplicable, perquè no estava..., és del 
2014, no es va adaptar aquí, per tant..., i no era d’aplicació obligatòria fins al 2016. I a 
més a més diuen coses que la directiva no diu, eh? Bàsicament no era aplicable la di-
rectiva –estem parlant des del 2008 al 2014– i diuen coses que la directiva no diu. I, per 
tant, hem rebutjat totes aquestes...

És curiós, en el cas de les al·legacions, que no s’han coordinat entre ells. Perquè, per 
exemple, és evident que, si la politècnica hagués llegit les al·legacions d’Infraestructu-
res, no hi hauria estat d’acord, en aquest tema. Per què? Perquè el que fa Infraestructures  
a la pàgina 69, venir a dir... «Home, això és com si fos la Generalitat, la politècnica, per-
què és qui posa els diners», i tot plegat. Aquí posa en dubte el principi d’autonomia uni-
versitària, és a dir, que les universitats ja es queixen que els informes de la sindicatura 
superem el que ells entenen que és l’autonomia universitària, però és que ja les al·lega-
cions d’Infraestructures inclús jo crec que van massa enllà.

Per tant, ni entre ells estan..., diuen el mateix. Tampoc diuen el mateix –que després 
en parlaré– del tema del 6 per cent: el que diu la politècnica i el que diu Infraestructures 
a les al·legacions tampoc té res a veure.

Un altre tema que ha sortit molt i que semblava..., el tema de la politècnica. En tot 
cas la politècnica el que sí que ha declarat a les al·legacions és un propòsit d’esmena, que 
el comprovarem en el futur, perquè hi anem periòdicament. Efectivament, això dificulta 
la fiscalització, el tema que no guardin aquesta documentació.

Pel que fa al tema de la Fundació Btec i el possible fraccionament: les empreses es-
tan a la pàgina 41. Nosaltres aquí el que critiquem és que són quatre contractes en di-
ferents moments del temps, que és evident que des de bon principi està tot previst, el 
que es farà, i es va fent a parts, i s’encarreguen primer a una, després a una de diferent, 
després torna la primera i després torna l’altra. Home, això ho hem vist mirant qui for-
ma cada una de les empreses, eh? Inclús hi ha documents que els signen les mateixes 
persones de les dues empreses, per tant, no era gaire difícil. Quan al·leguen ells..., la 
politècnica diu que ells no en sabien re, home, s’ha de ser molt cec per no veure que hi 
havia una certa relació entre les dues empreses. Nosaltres el que qüestionem és això. I el 
que diem és que això ho haurien pogut fer des del principi, haurien hagut de licitar els 
quatre, els quatre de cop, eh? I ells també al·leguen que no disposaven de fons, però ho 
haurien hagut de fer tot junt.

Passaré al tema de GISA; el tema del que era abans GISA, Infraestructures. Home, 
el tema del 6 per cent..., la sindicatura això ho ha tractat moltes vegades en tots els in-
formes de GISA, que se n’han fet molts, a la sindicatura. Són les clàusules. GISA..., el 
conveni que hi ha entre –ara no voldria equivocar-me– la Generalitat i l’empresa es-
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tableix que per a ella tenir uns recursos..., es finança d’aquesta manera l’empresa, eh? 
GISA sempre ha estat així. 

El que es deriva d’aquest informe sobre el 6 per cent, els equilibris –això es diu a 
l’observació 5. No entrem a valorar el 6 per cent; el que diem és que, si realment el que 
es va fer en aquest cas valia el 6 per cent o no, no ho sabem; tampoc ho hem fiscalitzat, 
si anava més enllà. I tampoc sabem si això va encarir o no les obres; tampoc hem sigut 
capaços de determinar-ho, això, perquè tampoc ho hem fiscalitzat.

Però tots el contractes..., això és el conveni estàndard que fa GISA. Aquesta és una 
de les crítiques que fem, però la critica més rellevant que fèiem amb relació a Infraes-
tructures és que..., l’informe el que diu és que la politècnica no podia encarregar això a 
Infraestructures, eh? La crítica és aquesta, i després fem l’altra, però bàsicament la crí-
tica és aquesta.

Amb relació a –que també ha sortit en diferents ocasions– la clàusula abusiva, això 
és..., ho he vist a la pàgina 42. Bé, això, suposo que..., si no ho recordo malament, és que 
alguna empresa que es presentava als concursos d’Infraestructures, que feia molt temps 
que es posava aquesta clàusula, va denunciar que això limitava la seva capacitat de par-
ticipar, perquè si havia d’avançar l’import..., alguna empresa hi va presentar el recurs 
corresponent: la considerava abusiva, perquè dificultava el fet de que hi havia..., la con-
currència era per a tothom, però això segons l’empresa que el va presentar la limitava 
perquè, clar, havia de tenir uns recursos que potser moltes empreses no en disposen, i 
per tant va presentar el recurs.

S’ha de dir que en el moment en què hi ha les sentències, Infraestructures deixa 
d’aplicar-ho, eh? Això, també, no surt a l’informe, però ho hem comprovat amb poste-
rioritat, que ho hem deixat d’aplicar, inclús també crec que ho diuen en les al·legacions. 
Això sí, ho van seguir aplicant fins que hi va haver les sentències. Què generava, això? 
Que és una de les crítiques que també diem: generava que, en aquest cas, la politècnica, 
en uns moments en què les universitats han patit moltes dificultats econòmiques, podia 
iniciar les obres sense disposar de crèdit. Què vulnera, això? Doncs, això vulnera una 
de les coses importants..., que és la Llei d’estabilitat pressupostària, eh?, i per tant això 
sí que és un incompliment destacable.

Quant a intentar..., quant a la possibilitat? Efectivament, aquí, bé, el que diu la sen-
tència.

Quant a que era un tema molt complex? Jo crec que la pregunta del senyor Sale-
llas sobre si complica, o facilita o..., potser s’allunya una mica i n’hauria d’estar parlant 
molta estona; si volen que ho faci, però... Nosaltres també vam intentar fer, per simpli-
ficar..., de la mateixa manera que posem un plànol, vam intentar fer un organigrama de 
tot per facilitar la lectura i també per entendre-ho nosaltres. Però l’organigrama que ens 
vam construir, fins que ens el vam construir, era tan difícil que no vam gosar traslla-
dar-ho en paper perquè tampoc s’entenia el gràfic, era..., és molt complicat, amb tantes 
interrelacions.

Tan complicat és que inclús una d’aquestes entitats –a la pàgina 48– a les al·lega-
cions diu –jo crec que amb un excés, inclús, de franquesa–: «En tercer lloc, una gran di-
ficultat en la coordinació del conglomerat d’ens públics implicats, degut a les múltiples 
competències sectorials afectades –de docència, de recerca, de desenvolupament, etcè-
tera–; per tant, amb molts interessos públics en joc que requereixen una presa de deci-
sions coordinades i pactades per a garantir l’èxit del projecte.» Per tant, jo crec –i això 
ho fa la Fundació Btec, en l’al·legació– que aquí..., jo crec que ells mateixos contesten a 
la seva pregunta. Això ho ha dificultat molt, però, clar, com que molta gent hi ha apor-
tat diners, molta gent ha de participar en la gestió, tothom hi vol participar. Facilitar les 
coses, no les ha facilitat gens.

Quant a la creació de fundacions? A veure, aquí en aquest cas es va crear aquesta 
fundació, però que al final no sabem..., sabem per què la van crear, però al cap de tres o 
quatre mesos van canviar d’opinió tots. Van canviar d’opinió, i també crec que hi ha una 
declaració de per què es va fer així a la darrera pàgina de les al·legacions, quan al·lega el 
Departament d’Economia i Coneixement que estava pensat perquè fes les obres com a 
mitjà propi de la politècnica, que això no ho hauríem criticat; vull dir, era mitjà propi de 
la politècnica. Per què ho van fer en fundació se m’escapa, però al final no va fer la seva 
funció. En va desenvolupar d’altres, que és el que ells intenten justificar. Per tant, home, 
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sí que ho ha dificultat, però jo crec que l’important és que en aquell projecte, amb to-
tes les dificultats que hi ha hagut, finalment s’ha tirat endavant i seguirà endavant, i que 
acabarà amb el temps construint-se la major part d’aquests edificis.

Quant al que jo faria si fos diputat amb aquest informe? Aquesta pregunta no la puc 
contestar, perquè és difícil. Bé, és difícil de contestar. Fixin-se que en aquest informe ni 
tan sols hi ha recomanacions, que també ho apuntava la senyora Castellví. No hi ha re-
comanacions no perquè el projecte no s’hagi acabat, perquè el projecte segueix, perquè 
encara queda molt per construir, per no haver no hi ha ni pàrquing, eh?, que això també 
seria una altra cosa..., també és una cosa entretinguda, amb tot plegat; per tant, les obres 
continuen. Però les recomanacions crec que es dedueixen perfectament de les observa-
cions, perquè tot el que..., algunes de les coses que diem: «Això no ho pot fer Infraes-
tructures.» Clar, la recomanació és evident. Quan diem: «La Fundació Btec ha perdut 
totes les seves competències», crec que la recomanació també és evident.

Jo aniria per aquesta línia: les observacions crec que totes elles són traduïbles fàcil-
ment amb les actuacions que s’haurien de fer. I també és principi de la sindicatura de no 
dir..., home, han de complir la Llei de contractes, eh? Però hi ha tres o quatre observa-
cions amb relació a aquest tema.

En tot cas, si jo fos diputat, intentaria disposar, quant a l’informe..., això ja..., els he 
de dir que ha estat complex per ells, també ho ha estat per la sindicatura. Home, jo crec 
que sí que hi ha una cosa important, que seria recolzar aquest projecte més enllà de l’in-
forme i que poguessin seguir endavant les obres del campus. Això sí que ho intentaria 
fer com a diputat.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Jordi Pons.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2016, sobre les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 2015

256-00020/11 

I passarem al quart punt de l’ordre del dia.
(Pausa llarga.)
El quart punt és el procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2016, sobre 

les eleccions al Parlament de Catalunya. I presenta l’informe el síndic major, el senyor 
Jaume Amat.

El síndic major (Jaume Amat i Reyero)

Moltes gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats, faré breument la in-
troducció o el resum d’aquest informe. Aquest informe el va aprovar el Ple de la Sin-
dicatura de Comptes el passat 27 de novembre del 2016. L’objecte d’aquest informe el 
podríem dividir en dos apartats: un –és al que a més ens obliga la llei, per dir-ho així, 
és un informe de compliment legal– en el que la sindicatura es pronuncia respecte a les 
comptabilitats electorals presentades per les formacions polítiques que van obtenir re-
presentació parlamentària a les eleccions del 27 de setembre del 2015, i la segona part 
és que la sindicatura proposa l’import ajustat a les despeses electorals subvencionables, 
que és a partir d’aquí on es tanquen els imports de les subvencions que han de rebre 
cada una de les formacions polítiques.

La normativa sobre la que es basa l’informe és la LOREG, la Llei orgànica del rè-
gim electoral general. Alguna vegada, i en aquesta seu s’ha dit més d’una vegada..., 
perquè Catalunya no té una llei electoral pròpia, aleshores ens n’anem a la llei general, 
i per sota la LOREG hi han més normatives, però probablement el marc normatiu més 
important és el decret de convocatòria d’aquestes eleccions que es fiscalitzen, les del 27 
de novembre, i després els dos acords del Ple de la sindicatura, on es fa, diguéssim, el 
desenvolupament de les normes més concretes d’instruccions a seguir.

Hi ha una limitació que posem a cada un d’aquests informes que val la pena tenir-la 
en compte, i que per això la remarco, perquè pot passar desapercebuda, que és una li-
mitació al fet de que la sindicatura no pot..., i no fiscalitza les comptabilitats de les for-
macions polítiques. És a dir, al no fiscalitzar la comptabilitat del partit o de la formació 
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política, només fiscalitzem el que és la comptabilitat de les eleccions. És a dir, al no 
poder fer allò altre..., és a dir, no podem determinar si des de la formació política, en la 
comptabilitat de la formació hi han altres aspectes que podrien afectar aquestes despe-
ses electorals.

En què ha consistit aquesta fiscalització? A analitzar la presentació de la..., compta-
ble; analitzar els recursos i les aportacions fets a aquesta campanya electoral; analitzar 
les despeses electorals que han presentat les formacions polítiques, i després comprovar 
els límits i els sublímits que la norma determina a cada una d’elles, i després altres as-
pectes vinculats a tota aquesta activitat, que seria tant la tresoreria específica del comp-
te electoral, com el control dels proveïdors a partir d’unes xifres determinades i, a partir 
d’aquest, creuar la informació que ens ve dels proveïdors amb la informació que ve de 
la formació política.

He dit que el segon objecte era proposar l’import de la subvenció que rep cada for-
mació política. He de dir que respecte a aquest apartat la subvenció es liquida en tres 
fases diferents: una que seria una primera bestreta del 30 per cent, que és anterior a les 
eleccions, i que es calcula en base al resultat de les anteriors eleccions; això, el Depar-
tament de Governació ho va adjudicar amb una resolució del 14 de setembre del 2015. 
En aquest apartat, per exemple..., i per això surt aquí també la comptabilitat d’una for-
mació política, d’Unió Democràtica, que tot i no treure representants, perquè el càlcul 
es fa respecte a les anteriors, sí que va cobrar una bestreta; al no treure representació, va 
haver de retornar la bestreta que havia... Aquí surt la xifra, i ja s’ha fiscalitzat el retorn 
d’aquesta bestreta dins del termini que se li havia donat.

La segona part és la resolució de la..., ja, una vegada fetes aquestes eleccions, del 
90 per cent d’aquesta subvenció, que això es va fer a l’abril del 2016. I al final, i és una 
informació més recent, el tancament d’aquesta operació de les subvencions, que és de 
l’octubre del 2016, que és un procediment que en algunes formacions polítiques hi ha 
un pagament, i en d’altres el reintegrament perquè..., hi ha una diferència de càlculs: del 
primer pagament se’ls hi havia calculat més xifra de la que realment els pertocava.

Si anem al resultat, ja, de la fiscalització, de les sis formacions polítiques amb re-
presentació parlamentària –faré un resum ràpid de les xifres, tot i que estan en el do-
cument–, a Junts pel Sí, respecte a una subvenció teòrica de 2.895.319,85, la subven-
ció que li pertoca, segons l’informe, és de 2.702.267; a Ciutadans, sobre una subvenció 
d’1.736.000, la subvenció que li toca és d’1.223.000; al Partit dels Socialistes –resu-
meixo el nom de la formació–, 1.480.000 és la subvenció teòrica, la subvenció que li 
correspon és 1.480.000 –és la mateixa–; en el cas de la coalició de Sí que es Pot, sobre 
836.000 de subvenció teòrica, la subvenció que li correspon és la mateixa, 836.000; en 
el cas del Partit Popular, sobre una subvenció teòrica d’1.293.000, la que li correspon és 
de 946.000, i a la CUP, sobre una subvenció teòrica de 830.189, la subvenció que li cor-
respon és de 414.059.

També es fa menció, en aquest apartat de l’informe, de l’evolució a les despeses elec-
torals de les últimes quatre convocatòries: hi ha una baixada de les despeses. En la con-
vocatòria de novembre del 2006 la despesa electoral presentada per les formacions po-
lítiques s’elevava a 14.450.000 euros, i en aquesta última ha baixat a 10.705.000 euros.

Com a conclusió general, l’informe parla de que les formacions polítiques han pre-
sentat totes la comptabilitat electoral a temps, que totes les formacions polítiques han 
complert el límit de despesa total, excepte la formació Junts pel Sí, tot i que ho ha su-
perat en un 0,42 per cent, que és el marge que dona la norma, perquè, si és inferior a  
l’1 per cent, no suposa cap reducció de la proposta. I aquesta és la raó perquè la conclu-
sió general parla que la sindicatura no proposa cap reducció respecte a les xifres calcu-
lades.

Després, hi ha tota una sèrie d’observacions, unes d’específiques d’aquesta contesa 
electoral i altres que arrosseguem d’altres informes. Les específiques són certes despe-
ses considerades no subvencionables, que es determinen per a cada una de les forma-
cions polítiques. N’hi han moltes que es reiteren pel tema de totes les despeses..., aquí és 
el compliment de la norma, que parla que les despeses de catering que es presenten com 
a factures, que aleshores aquestes no són subvencionables; aleshores aquí el que fem és 
aplicar la norma directament.
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Altres, que són desviacions en el tema de la utilització de la tresoreria electoral, del 
compte electoral; algunes fins i tot són..., les hem identificat en la fiscalització i després 
s’han corregit, és a dir, la utilització del compte electoral. Després, una cosa que hem 
vist, que cap de les formacions polítiques havia complert al cent per cent, que era l’obli-
gació de tenir aprovades unes normes internes de contractació, i penjades a la web; al-
guns les tenien..., tenien algun tipus d’aquestes normes, però el que és el compliment de 
la norma cap formació el tenia.

I, després, com a recomanacions o observacions genèriques, les que hem recollit 
més d’una vegada: el tema de que manca regular amb una norma més actualitzada tots 
els sistemes de finançament actuals, del que es diu –i això ha sortit moltes vegades– la 
figura del crowdfunding i altres figures semblants que no estan regulades en la norma, 
perquè la norma, doncs, no ho preveu, i és del 85 i aquí s’ha quedat. Altres, també, com 
són les normes de despeses electorals, on encara es dona molta importància a una sèrie 
de despeses electorals que cada vegada s’utilitzen menys, com són el tema de les tan-
ques publicitàries, etcètera, on tens un límit concret, quan hi han altres, possiblement, 
mitjans i formes electorals que no estan identificades ni determinades en el control de 
les despeses electorals. I una que també destaquem: que les despeses de mailing supo-
sen el 31 per cent de la despesa total, i que probablement també s’hauria de fer alguna 
cosa per intentar buscar solucions que reduïssin aquest tipus de despesa. El 31 per cent 
és molt; o sigui, dels 10 milions, el 31 per cent es dedica al mailing, és a dir...

I aquí acabo la meva presentació. I, a partir d’aquí, el que vostès demanin i observin.

El president

Moltes gràcies, síndic major. I ara comencem el posicionament dels grups parla-
mentaris. I comença, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Antonio 
Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, presidente. Gracias, síndic major y el resto de la sindicatura, por el infor-
me. En primer lugar, decir que Ciudadanos hace suyas las recomendaciones estableci-
das desde los puntos 12 al 16, ¿eh?, del apartado de conclusiones.

Y, en segundo lugar, pues, lógicamente me voy a referir a aquellas observaciones 
que se han hecho en relación con el propio partido, ¿no? En esta ocasión, yo creo que 
tenemos la oportunidad de –se decía antes– hacer propósito de enmienda y establecer 
voluntad de corregir aquellas observaciones que se nos hacen. Desde luego, desde Ciu-
dadanos siempre nos hemos tomado y nos tomamos muy en serio los informes, y, na-
turalmente, como no podía ser de otra manera, este que, específicamente, se refiere a 
nosotros.

Se hace referencia al..., que nuestra contabilidad, en ese momento, no estaba confor-
me, digámoslo así, al nuevo plan de contabilidad de las formaciones políticas. Bueno, 
decirle que ya se ha adaptado, ¿eh?, que en estos momentos nuestra formación ya ha 
adaptado el tema.

En relación con las subvenciones electorales, estas que se comentaban, teóricas y re-
ales, que en su momento no se contabilizaron porque, al considerarlas teóricas, se esperó a  
tenerlas reales. En todo caso –en todo caso–, decirle que también en ese sentido, pues,  
a partir de ahora, haremos, lógicamente, el apunte adecuado, o correspondiente y per-
tinente en relación con la contabilización, aunque sea teórica, y después ya se ajustará, 
¿eh?, mediante un nuevo apunte a la contabilización definitiva o de la partida definitiva, 
¿no? Pero que la voluntad es evidente, que es de corregir y que no volvamos a repetir 
este pequeño error o pequeño...

Bien, se hace referencia a que contabilizamos los intereses de las pólizas de crédi-
to; o sea, mejor dicho, que salió..., esos intereses se pagaron directamente de la caja del 
partido, en lugar de a través de la cuenta electoral. Bien –bien–, es verdad que eso es así, 
es verdad que eso fue así, pero básicamente y fundamentalmente creo que más que por  
una voluntad de Ciudadanos, por un error del propio banco. Es decir, yo creo que  
eso se ha puesto pertinente, y, naturalmente, canalizaremos todo lo que son los gastos y 
los ingresos electorales a través de la cuenta electoral, como debe ser. De todas mane-
ras, quiero decir que, en ese sentido, ya se hicieron..., en las alegaciones, ya se adjuntó 
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un anexo con un certificado y demás en relación con esta modificación, que ya en su día 
se hizo propia, ¿no?, y lógicamente.

Bien, después tenemos..., bueno, se dice que se realizaron unos pagos a proveedo-
res mediante la cuenta electoral..., a proveedores y gastos que no tenían relación con la 
campaña. Eso también es verdad: se produjeron unos gastos y unos pagos en ese mo-
mento y se hicieron inadecuadamente a través de la cuenta electoral, pero se subsanó, 
precisamente, advirtiéndole al cliente..., mejor dicho, diciéndole al cliente que devolvie-
ra el dinero y nos volviera a hacer un nuevo..., y se volvió a hacer un nuevo pago, ya no  
a través de la cuenta electoral sino a través, lógicamente, de la cuenta del partido, vamos a  
decirlo así, o de la cuenta general del partido.

También hay otra referencia que se nos hace en relación con que alguno de nuestros 
proveedores no ha trasladado la obligatoria información a la Sindicatura de Comptes 
en relación con las facturas superiores a diez mil euros. En ese sentido, decirles que, 
a pesar de que éramos conscientes de que eso se produjo y de que había expirado el  
tiempo, se volvió a contactar con estos proveedores para que realizaran esa informa-
ción, trasladaran esa información, aunque fuera, incluso, fuera de plazo. 

Bien, el tema que parece ser que es común, lo de no tener el protocolo interno, mani-
festarles que, ya en el periodo de alegaciones, se anexa un punto 2, donde ya se establece 
ese protocolo, ¿eh?, ese protocolo de contratación, que en ese momento aún no había si- 
do firmado por la ejecutiva pero que ya, en estos momentos, no solamente lo tenemos, 
sino que ya está plenamente subsanado, ¿eh?, digamos, este error o esta deficiencia que 
se apuntaba a Ciudadanos.

Y ya, finalmente, hablar de un punto donde seguramente tendremos discrepancias, 
el único donde parece ser que tenemos algún tipo de discrepancia en relación con la va-
loración que hace la propia Sindicatura de Cuentas. Es en relación con lo que se consi-
deran «gastos electorales», que, por otra parte, entronca con la recomendación número 
13 que nos hace la propia sindicatura, donde dice: «Oiga, vamos a...» Nos pide que no-
sotros favorezcamos, o facilitemos, o se aclarezcan y se definan mucho más concreta-
mente lo que son los gastos electorales. Bien, aquí es donde nosotros entendemos que 
son gastos electorales lo que parece ser que la sindicatura no lo entiende, ¿no?

Bien, pues, nosotros entendemos que los gastos en encuestas y asesoramientos elec-
torales únicos y exclusivos para la campaña, realizados dentro de los plazos estable-
cidos para la misma, que, además, tienen un destino único, una utilización concreta y 
única para la campaña electoral, tienen que ser gastos electorales. Y aquí, bueno, pues, 
el criterio de la sindicatura es que esta partida, o esta partida que nosotros así la consi-
deramos, para la sindicatura son gastos ordinarios. Es una diferencia, es una diferencia 
que, efectivamente, creo que la recomendación número 13..., avanzaríamos, nos facili-
taría..., si realmente hubiera una normativa en la LOREG donde se definiera y precisara 
cuáles son exactamente los gastos que deben de ser considerados electorales, nos ayu-
daría en este sentido.

Y nada más por mi parte. Muchas gracias.

El president

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

Rafel Bruguera Batalla

Gràcies. Bon dia. Gràcies, president. Senyor síndic, crec que l’informe té dos grans 
apartats: un seria, pròpiament, l’informe derivat de la fiscalització de les despeses dels 
partits polítics en les eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya del 2015, i un 
altre punt, que jo crec no menor, seria una part, almenys, de les conclusions i recoma-
nacions, que no van tant adreçades a les formacions polítiques com a nosaltres, eh?, a 
legisladors.

Respecte de la primera, jo crec que val la pena dir diverses coses: en primer lloc, 
que efectivament, com vostè ha dit, en l’evolució de les despeses electorals del 2006 
ençà hi ha hagut una contenció, hi ha hagut una disminució jo diria que prou important, 
probablement encara no suficient però penso que és interessant posar-ho en valor. 
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En segon lloc, la presentació en temps i forma per part de totes les formacions polí-
tiques, i el compliment majoritari, amb l’excepció que vostè ha dit, petita i mínima, del 
límit màxim de despesa electoral.

I, en tercer lloc, el tema de l’adaptació al nou Pla de comptabilitat de les formacions 
polítiques, que es va aprovar no gaire temps abans de la celebració de les mateixes elec-
cions. I, per tant, probablement –probablement–, això podria explicar, en part, algunes 
de les observacions o algunes de les qüestions que la sindicatura, amb bon criteri, mani-
festa com errors, com deficiències que cal millorar. Hi ha desajustos, alguns, jo crec que 
cada formació política s’ha d’apuntar els seus. Aquí, jo crec que no es tracta de jo ara 
començar a justificar els punts que fan referència al meu partit; en tot cas, la meva obli-
gació com a membre d’aquesta comissió és traslladar –i així ho he fet– al meu partit les 
conclusions que ens afecten a nosaltres, de tal manera que ho anem millorant.

I jo crec que més rellevant, i políticament una reflexió que també volem fer, són les 
conclusions i recomanacions més genèriques, que em sembla que són realment impor-
tants. I, efectivament, partim d’un problema, i és que a Catalunya no disposem, malau-
radament –no deixa de ser sorprenent–, d’una llei electoral pròpia, encara que només 
fos com algunes comunitats autònomes tenen, que és la mateixa que LOREG, però, 
allò, copiar y pegar, la qual cosa els permet modificar-la i millorar-la; nosaltres no hem 
fet ni això, ni el copiar y pegar. I em sembla que aquest és un tema del qual en som res-
ponsables tots, el Parlament de Catalunya, i, per tant, és un tema que caldria resoldre.

Perquè –entre altres raons, eh?, però pel tema que ens porta avui aquí–, home, regu-
lar el buit legal que existeix pel que fa, efectivament, a les noves, les més modernes fór-
mules, i les més imaginatives, de finançament, com pot ser el microcrèdit, em sembla 
que és un tema que és clar que cal regular-ho, perquè cada vegada les formacions polí-
tiques hi tendirem més, a anar a aquest tipus de finançament. I, per tant, bé, aquest és 
un tema a resoldre, si pogués ser aquí, però en tot cas, si no, al Congrés i al Senat, no?

Com també precisar d’una manera més clara les despeses electorals previstes..., el 
concepte de «despesa electoral» previst a la LOREG, concretament a l’article 130. Efec-
tivament, ha plogut molt i, per tant, creiem que caldria, aquest tema també, precisar-lo 
una mica més. I també el tema de la publicitat, efectivament: la LOREG, en el seu mo-
ment, ens plantejava la publicitat en la mesura en què se solia fer en aquell moment i, 
per tant, això ha evolucionat i no té res a veure, o poca cosa a veure o és molt diferent, 
respecte a les fórmules de publicitat, per exemple, en premsa, en ràdios privades, del 
que es feia, doncs, fa vint o vint-i-cinc anys, no?

I també, finalment, el tema del mailing. Efectivament, jo crec que aquí tenim una 
assignatura pendent. I, si bé en els altres casos que he comentat tenim el problema de la 
LOREG, com a mínim en aquest cas, seríem..., pot ser una qüestió que podem resoldre, 
amb llei electoral o sense llei electoral. Res impedeix –i nosaltres ho defensem– que hi 
hagi un acord entre totes les formacions polítiques per intentar, d’alguna manera, reduir, 
a la despesa electoral la despesa pel mailing, tenint en compte que, com vostè ha dit, 
doncs, no hi arriba però gairebé és un terç de la despesa total de les formacions políti-
ques.

Aquests eren els temes que volia comentar, la majoria a nivell no tant de preguntes 
sinó d’opinió. I, en tot cas, fer constar que donarem suport al conjunt del seu informe, 
que ens sembla interessant, important, i a les seves conclusions i recomanacions.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Bruguera. I ara, per part del Grup de Catalunya Sí que es 
Pot, té la paraula el diputat Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies, president. Gràcies, síndic major. Jo abans deia, amb relació a l’informe del 
que parlàvem abans, que, a veure, tenint en compte, bé, la història i les coses que hem 
passat, doncs, hem d’anar amb molta cura, perquè aquestes qüestions, que a vegades 
semblen molt senzilletes, poden ser aprofitades, no?, deia amb relació a l’informe ante-
rior, i al del Parc Taulí vaig dir alguna cosa similar. I jo crec que, en el cas que ens afec-
ta a tots nosaltres, és totalment aplicable –totalment aplicable.
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Més enllà..., com deia abans el diputat socialista, podem entrar a mirar què ens ha 
passat a cadascú i tal; òbviament, totes les formacions ens el llegim, el revisem i m’ima-
gino que tothom farà tot el que estigui a la seva mà per esmenar i fer-ho bé. Però, òbvia-
ment, hem de buscar la manera de que hi hagi el mínim espai possible per a interpreta-
cions complexes. És a dir, nosaltres mateixos no ens podem amagar ni en la complexitat 
del compliment de la llei o en els seus espais buits, no?

I, per tant, cal legislar per intentar donar sentit i seguretat a tothom. I en aquest sen-
tit –se n’ha parlat abans–, fa tres o quatre mesos la nostra formació va presentar una 
proposta per desencallar aquesta qüestió de la llei electoral inexistent, que pot perme-
tre..., en aquesta proposta se’n parla, per exemple, del tema del mailing. És veritat que 
des que s’ha proposat no ha avançat gaire. Bé, ha passat el primer tràmit, a aquesta llei o 
aquesta proposta, doncs, com ha passat tantes vegades, li costa tirar endavant; esperem 
que en els propers mesos això s’activi.

I legislar, també..., hem presentat aquesta llei de finançament dels partits que, entre 
d’altres coses, entre moltes d’altres coses, també contempla, per exemple, abordar el 
tema del microfinançament, que efectivament és un tema que no està resolt ni aquí, ni a 
la resta de l’Estat.

Per tant, més enllà de l’obvi propòsit d’estudi i esmena d’allò que s’hagi d’esmenar, 
entenem que aquestes propostes i altres que es puguin fer de caire legislatiu d’agafar el 
toro per les banyes, i tancar i millorar el sistema en el que ens movem els diferents par-
tits polítics, creiem que és la millor manera, i així treballarem. I, òbviament, en les fases 
de ponències diverses, tot allò que es pugui aprofitar de l’informe que se’ns presenta, 
òbviament ho acollirem.

Gràcies. 

El president

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

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, felicitar per l’informe el síndic major. Jo crec que poques ve-
gades hi han conclusions bones, però amb aquest informe com a mínim hem sabut que 
ningú ha superat el límit de despesa en campanya electoral, excepte Junts pel Sí, però 
en un 1 per cent només (veus de fons), menys d’un 1 per cent –no, no t’enfadis, que no és 
dolent, que no és dolent el que he dit. (Rialles.) I jo crec que això és bo, sobretot tenint 
en compte l’historial que hem tingut d’eleccions, de despeses electorals.

Però sí que hi han algunes coses que jo crec que s’han de destacar com a molt nega-
tives: com és possible que es facin pagaments en efectiu –en el cas del PSC, per sobre 
dels 3.500 euros–, sense complir el límit legal del màxim pagament en efectiu que és 
operable des del 2012, que són 2.500 euros, i que fins i tot ara, el 2017, és de mil? A nos-
altres ens sorprèn moltíssim, perquè al cap i a la fi..., vull dir, complint amb la resta de 
condicions que més o menys es compleixen, doncs, que encara es segueixin pràctiques 
com aquestes, no? És a dir, exigim a tots els espanyols que no facin pagaments en efec-
tiu superiors a 2.500 euros o fins i tot mil, i ens trobem amb, ostres, pagaments de des-
pesa a tocateja, com es diu. I ens sobta moltíssim.

Respecte de la necessitat de regulació del crowdfunding, perquè m’imagino que 
vostès es refereixen, quan parlen de «microcrèdits» a això, no?, al crowdfunding. (Veus 
de fons.) Més o menys, semblants. Bé, jo crec que s’està treballant sobre això. Al nostre 
entorn europeu li passa més o menys igual, tant el Regne Unit com França: s’establei-
xen dubtes sobre el límit màxim que es pot permetre amb aquests microfinançaments 
pel cas de les campanyes polítiques, perquè hi hauria molta dificultat d’identificació, 
al final, del donant amb microdonacions, i jo crec que s’hi treballarà i és molt millo-
rable, no?

Respecte de les reflexions que ha fet vostè sobre el mailing, és veritat, potser és una 
eina una mica antiga, no? Però la realitat és que encara votem amb paper, amb un sobre, 
i la realitat és que una de les maneres més fàcils d’arribar a l’electorat és això, amb el 
mailing. I fer un aclariment respecte del mailing que el Partit Popular va fer: en comptes 
de fer-ho tot d’un cop i esgotar al màxim de despeses per mailing que eren subvenciona-
bles ho va fer en dos cops. Una primera, doncs, reduint la despesa màxima, i una segona 
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per reincidir... I això al final no ha sigut acceptat com a despesa, ha tingut conseqüèn-
cies, però jo crec que és bo també que hi hagin certs aclariments de fins i tot explicar 
que no és una qüestió de límit quantitatiu ni de despesa, sinó fins i tot de límit funcio-
nal, no? O sigui, no es poden fer dues fornades de mailing, s’ha de fer en una única..., 
encara que sigui un estalvi per a l’Administració i no s’esgoti el límit subvencionable. 

Dit això, de la resta més reflexions no m’hi caben.

El president

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

Benet Salellas i Vilar

Sí; gràcies, president. Seré molt breu en aquesta ocasió per compensar l’anterior 
intervenció. Només dir que, com a diputat adscrit a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes, vaig tenir l’oportunitat d’acudir personalment a la sindicatura a consultar do-
cuments i a consultar tota la documentació que ha utilitzat la sindicatura per fer aquest 
informe. I en aquest sentit vull, d’una banda, agrair a la sindicatura aquesta possibilitat, 
que, diguem-ne, es va gestionar de manera molt ràpida, molt correcta i sempre garantint 
l’accés dels diputats a la sindicatura.

I en segon lloc també, ho he de dir..., potser quedarà una mica malament que ho di-
gui, però he de dir que em va sorprendre que la feina estava molt i molt ben feta, que era 
molt i molt exhaustiva, i que vaig trobar que s’havia arribat a un detall de la fiscalització 
que jo mai m’hauria imaginat que s’arribava a fiscalitzar fins a aquest grau de detall.

Per tant, enhorabona i moltes gràcies per la feina feta.

El president

Gràcies, diputat. Li diré un petit secret: cada vegada que hi ha una picabaralla de te-
mes que no són de l’informe i intervenen després al final, no esgoten al final el total dels 
cinc minuts. Es veu que se senten..., tenen sentiment de culpabilitat i llavors escurcen 
molt la segona part. (Veus de fons.) Molt bé.

I ara –perdó–, per part del Grup Parlamentari Junts pel Sí, té la paraula el diputat 
Roger Torrent.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, president. En una intervenció anterior el diputat Fachin deia que ell tendia 
a pensar malament, eh? No sé si nosaltres pensem malament o pensem bé, en tot cas 
intentem pensar sempre, amb relació a tots els informes, sense apriorismes partidistes, 
i, per tant, amb una visió asèptica –«asèptica» amb a– amb relació a tots els informes. 

I aquesta visió sense apriorismes i asèptica ens fa dir que: u, aquest és un informe..., 
ho constato i, per tant, no m’enfado en absolut amb la diputada Esperanza García, sinó 
que secundo o recolzo, diguéssim, la seva visió optimista i positiva de l’informe; per 
tant, la primera idea. I segona, evidentment, i per la part que ens toca, assumir la res-
ponsabilitat de canviar allò que des d’un punt de vista legal pugui ser millorable, perquè 
aquesta feina que destacava el senyor Salellas tingui també una base legal per millorar 
petits aspectes alegals o buits legals que la sindicatura en aquest informe destaca.

En tot cas, insisteixo en aquesta responsabilitat que tenim tots, cosa que destaco una 
mica amb algun plantejament que ha fet algun grup. Per exemple, el Grup de Ciutadans 
en una de les seves primeres intervencions deia que el Govern s’excusa en que la culpa 
és dels altres, sempre és dels altres, i mai assumeix la responsabilitat. Això destaca una 
mica amb algunes de les expressions que ha fet servir el senyor Espinosa, que ara no és 
aquí –ho lamento, en tot cas; segur que li faran arribar els comentaris que faré–, en rela-
ció amb «la culpa es del banco» –ha dit en algun moment–, «la sindicatura no lo entien-
de»; per tant, la culpa és dels altres en comptes d’assumir aquesta responsabilitat. En tot 
cas, jo he llegit o he entès que feien propòsit d’esmena per solucionar aquests «pequeños 
errores» que deia que la sindicatura havia detectat en la comptabilitat de Ciutadans en 
relació amb les últimes eleccions. Per tant, benvingut sigui aquest propòsit d’esmena 
que evidentment hem de fer tots plegats. 

I, com deia, particularment interessants em semblen, més enllà del concret de l’in-
forme, aquestes recomanacions que fan per millorar la legislació en relació amb el fi-
nançament dels partits i les campanyes electorals. En aquest sentit, dir que la Llei de 
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finançament de partits, com sabem tots, és una competència estatal i, per tant, hi ha 
d’haver una modificació de legislació estatal, en tot cas. Nosaltres evidentment treballa-
rem per poder tenir una pròpia llei de finançament de partits i, per tant, de replantejar 
de zero, inicialment, aquesta legislació. En qualsevol cas, és veritat que en aquests mo-
ments hi han algunes iniciatives al Parlament de Catalunya que tindrem oportunitat de 
debatre i després traslladar a nivell de l’Estat. 

I, pel que fa a la llei electoral, s’ha comentat que..., i és cert, i també aquí hem d’ento-
nar el mea culpa tots plegats per no tenir una llei electoral pròpia. D’altra banda, també 
hem de dir, un cop feta aquesta reflexió, que, malgrat la possibilitat de tenir una llei elec-
toral pròpia, també és cert, d’altra banda, que hi han aspectes bàsics d’aquesta llei que  
no podríem regular, que no podem regular perquè la LOREG ens ho impedeix. Per 
exemple..., i aquesta és una proposta que s’ha fet des del Parlament de Catalunya i que 
tindria una correlació directa amb les despeses electorals, que és la de reduir els dies 
de campanya electoral, doncs, no es pot dur a terme perquè xoca amb un dels aspectes 
bàsics de la LOREG, per tant, amb la legislació bàsica estatal, que no ens permet, per 
exemple, mesures com la que acabo d’exposar.

Per tant, certament hem de fer aquest esforç legislatiu. En tot cas, nosaltres ens sem-
bla que el podrem fer de totes totes, al cent per cent, i modificar i modernitzar la llei 
quan puguem disposar de totes les competències en aquest sentit.

Acabo amb una reflexió més de caràcter general, però que entenc que les recomana-
cions que fa la sindicatura ens hi porten, o ens hi haurien de portar, que és la reflexió de 
si cal modificar la legislació per incorporar-hi aquests nous mecanismes de finançament 
de campanyes electorals, o hem de fer una legislació que ens permeti ser prou àgils per-
què tots aquests mecanismes que poden anar sortint posteriorment –hi insisteixo: sobre-
tot de finançament de campanyes electorals però també de despesa, i ara m’explicaré en 
concret–, doncs, puguin tenir cabuda a la llei sense que s’hagi d’anar modificant periò-
dicament. 

M’explico: per exemple, s’ha comentat el tema del mailing. No sé si el mailing cal 
regular-lo o cal plantejar efectivament que és un instrument que potser ja no té massa 
cabuda en ple segle xxi. I, per tant, potser seria més productiu, més interessant plante-
jar-ho des d’aquesta via que no des de la via de regular més concretament com es finan-
ça aquest mailing. 

I el mateix passa efectivament amb el finançament de les campanyes electorals. Ara 
parlem de crowdfunding, eh?, o parlem de micromecenatges, de la possibilitat de que 
particulars puguin fer donacions a les campanyes electorals. D’aquí a uns mesos, d’aquí 
a uns anys potser parlarem d’altres mecanismes; per tant, si ara regulem únicament i ex-
clusivament, i específicament, els mecanismes que avui tenim sobre la taula i que tenim 
disponibles, potser en un futur haurem de tornar a modificar la llei per incorporar-hi els 
nous que vagin apareixent.

Per tant –i aquesta és la reflexió de caràcter general–, no sé fins a quin punt hem de 
modificar la llei per adaptar aquestes noves fórmules o hem de fer una llei que permeti, 
doncs, que aquestes noves fórmules ja s’hi puguin anar incorporant, i en tot cas intensi-
ficar els controls a posteriori. En tot cas, aquesta és una reflexió que entenc, òbviament, 
que no correspon a la sindicatura: la sindicatura només apunta una pista d’aterratge, i en 
tot cas ens correspon a nosaltres fer aquesta reflexió en el marc, com deia, d’iniciatives 
que ja hi ha en el Parlament com poden ser les que van al Congrés dels Diputats o la 
mateixa ponència de la llei electoral de Catalunya que s’ha reobert aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Torrent. I ara, per donar resposta a les qüestions plantejades, té la 
paraula el síndic major, el senyor Jaume Amat.

El síndic major

Gràcies, president. Qüestions no n’hi han hagut masses, per dir-hi alguna cosa, però 
sí que volia afegir dos comentaris que crec que poden ser interessants.

El primer, aquest informe, de fet, dintre de la tipologia d’informes d’auditoria, entra-
ria de ple al que en diem «informes de compliment», és a dir, el compliment normatiu; 
és a dir, el que nosaltres estem fent és, a partir d’una norma que hi ha, veure si aquesta 
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norma es compleix o no. Ho dic perquè al primer comentari que ha sortit, del senyor 
Espinosa, respecte al criteri de la sindicatura és que quasi no tenim criteri: apliquem la 
llei. És a dir, l’article 130 de la LOREG potser està desfasat, però és molt clar en el que 
són despeses electorals i el que no ho són. Aleshores, anem allà i ho mirem: «Aquesta 
ho és, aquesta ho és, i aquesta no ho és i aquesta no ho és.» A més del que és la LOREG, 
hi ha el que seria la jurisprudència de les juntes lectorals, amb les que també ens basem 
per si en algun cas, al marge d’interpretacions més àmplies...

Aleshores jo diria que la majoria de les despeses que no s’han acceptat com a sub-
vencionables, que seria la part, diguéssim, de control més exhaustiu, ha estat una funció 
d’interpretació de la norma aplicable. És a dir, no ens hem inventat absolutament res, 
sinó que únicament és interpretar la norma. A més, en la majoria dels casos són nor-
mes que s’interpreten en el mateix sentit pel Tribunal de Cuentas, pels altres òrgans de 
control; és a dir, que és una norma que..., el sentit tot és el mateix, és a dir, no hi ha cap 
norma dubtosa.

Això no vol dir –el que diem al final, com ha sortit, i quasi tots vostès n’han parlat– 
que no s’hauria de tornar a revisar la norma, que probablement algun cas sí que, pel fet 
de ser tan detallada, o està desfasada o necessita una nova interpretació. Això respecte 
a això.

Respecte al comentari de l’anotació que ha fet el senyor Benet Salellas, li agraeixo, 
per descomptat, el seu comentari. I aprofito per dir una cosa que més d’una vegada he 
dit: convido tots els membres d’aquesta comissió a anar les vegades que faci falta a la 
Sindicatura de Comptes a veure com treballem i a veure què tenim allà. És a dir, perquè 
–també ho he dit més d’una vegada– l’informe –i deixin-me fer aquest símbol– és com 
l’iceberg, que només se’n veu la punta; al darrere de tot això hi ha un treball d’hores i 
hores d’auditoria on es revisen factures, contractes, rebuts. «Revisar» vol dir veure-les 
una per una, veure quina és la raó, com s’ha calculat, d’on ve, i tot això està justificat i 
està tot documentat. És a dir, que qualsevol de les apreciacions que surten en aquest in-
forme té un document a darrere, o més d’un document, que l’avala.

A part de que jo pugui dir-ho, convido els membres d’aquesta comissió, quan con-
vingui, quan vulguin, a veure aquest procés. És a dir, perquè, fins i tot, és un procés, 
diguéssim, clàssic, d’auditoria, però adaptat als nostres requeriments, i que, a més, en 
el nostre cas, des de fa molts anys, està suportat amb un sistema informàtic que el que 
fa és regular aquest procés de manera que pugui ser més àgil no només el que fem, sinó 
trobar la informació necessària.

I re més, només volia fer aquestes dues observacions.

El president

Moltes gràcies al síndic major. Si no hi ha cap comentari... (Pausa.) Com ara, sim-
plement recordar l’oferiment que ha tornat a fer el síndic major que està fet a tots els 
grups: que, si ho creuen oportú, organitzem una visita a la sindicatura. I la sindicatura 
s’hi va oferir fa uns mesos, ho vam plantejar i, de moment, no s’ha concretat, però que 
sapigueu que és una oferta força interessant, eh?

Bé, doncs, donem les gràcies a la sindicatura, tant al síndic major com als diferents 
síndics que han vingut i a la resta de personal que ens han acompanyat, personal de la 
sindicatura.

I ara queden per fer dos punts en l’ordre del dia, que són unes votacions. Si... (Veus 
de fons.) D’acord; doncs, aleshores pararien per espai d’un minut.

Fem un recés, i en un minut ja votem aquests dos temes que ens queden pendents.

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

El president

Doncs, vinga, reprenem la sessió.
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Propostes de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a la construcció del canal Segarra-
Garrigues i d’un informe de fiscalització relatiu a la construcció de la 
línia 9 del metro

253-00001/11 i 253-00002/11

Ens havíem quedat en el punt cinquè, que és la Proposta de resolució d’encàrrec a 
la Sindicatura de Comptes d’un informe de fiscalització relatiu a la construcció del ca-
nal Segarra-Garrigues, «tram» 253, per part del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula el diputat Benet Salellas.

Benet Salellas i Vilar

Si em permet, president, li demanaria tramitar conjuntament els punts 5 i 6. (Veus de 
fons.) Sí? (Pausa.)

El president

Tots els...

Benet Salellas i Vilar

Si no hi ha cap inconvenient. I, a més a més, hi afegiria –crec que tots els grups en 
tenen constància– que hem entrat una correcció d’errades per tal d’intentar afinar una 
mica més el que és l’objecte de l’informe, i, per tant, facilitar la feina a la sindicatura.

I, molt breument, només per deixar constància, diguem-ne, de la..., jo crec que la 
motivació que ens porta, com a grup parlamentari, a demanar que s’encomani a la sin-
dicatura aquests informes és notòria i coneguda; però, en qualsevol cas, dir que s’ha 
arribat a quantificar en 17.396 milions d’euros, en principi, els sobrecostos en obra pú-
blica, si sumem línia 9, Segarra-Garrigues i eix Transversal –aquí, de fet, només serien 
dues d’aquestes peces–; que és una xifra, fins i tot, superior a la dels interessos del deu-
te, que és aquella que sempre, diguem-ne, d’alguna manera ens agrada discutir i posar 
sobre la taula des de la CUP, no?

Deixar clar que sobrecostos i deute públic d’alguna manera van de la mà; que els 
sobrecostos –i això ho diu sempre, també, el síndic Jordi Pons en els seus vots particu-
lars quan es tracta de fiscalitzar concertació publicoprivada en l’obra pública–, aquests 
sobrecostos hipotequen els pressupostos dels governs futurs, hipotequen, fins i tot, les 
generacions futures i ens hipotequen, a més a més, a subscriure un determinat model 
que, a més a més, nosaltres no compartim. Amb la qual cosa, doncs, pensem que és un 
tema d’especial rellevància i d’especial importància, i, per tant, entenem que és impor-
tant que la sindicatura emeti aquests informes.

Per això sol·licitem que s’encomani i que sigui sotmès a votació. 
Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Hi ha algun grup que hi vulgui fer algun posicionament? (Pausa.) 
O, si no, passem ja directament a la votació.

I és la votació dels dos punts simultàniament. 
Vots a favor?
D’acord. S’aproven per unanimitat.
Per tant, doncs, queda aprovada aquesta proposta de resolució.
Sense més punts a tractar, donem per aixecada la sessió.

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