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Sessió 10.2 de la CSC

La sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC), suspesa el dia 4 de 

maig, es reprèn a les deu del matí i sis minuts. Presideix Oriol Amat i Salas, acompanyat de 

la vicepresidenta, María José García Cuevas, i de la secretària, Carmina Castellví i Vallver-

dú. Assisteix la Mesa la lletrada Immaculada Folchi i Bonafonte.

Hi són presents els diputats David Bonvehí i Torras, Maria Senserrich i Guitart i Marc 

Solsona i Aixalà, pel G. P. de Junts pel Sí; Antonio Espinosa Cerrato, Lorena Roldán Suárez, 

Sergio Sanz Jiménez i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Rafel Bru-

guera Batalla i Òscar Ordeig i Molist, pel G. P. Socialista, i Albano Dante Fachin Pozzi, pel 

G. P. de Catalunya Sí que es Pot.

El president

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

sessió? (Pausa.) D’acord.

Procediments acumulats relatius als informes de fiscalització 26/2016 
i 28/2016, i al Compte general de la Generalitat corresponent al 2014 
(continuació)

256-00022/11, 256-00024/11 i 257-00002/11

Doncs, tenim les votacions de les propostes de resolució presentades, amb rela-
ció a la darrera sessió que va tindre aquesta comissió. I hi havia un suggeriment de 
com que totes les propostes de resolució són genèriques, si us sembla bé, les votem 
totes de cop. Tothom està d’acord en fer-ho així? (Pausa.) D’acord.

Doncs, aleshores, passem a la votació de totes les propostes de resolució, que 
són el procediment relatiu a l’Informe de fiscalització sobre l’Agència Catalana de 
Patrimoni Cultural, corresponent al 2014; el procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i 2012, en 
compliment de la Resolució 508/X, i procediment relatiu al Compte general de la 
Generalitat corresponent al 2014. I també..., d’acord, són aquests. 

Per tant, passem a la votació.
Vots a favor?
D’acord; unanimitat. 
Per tant, s’aproven totes les propostes de resolució.
(Veus de fons.)
Com que ja hem exhaurit l’orde del dia, doncs, ja passem a la sessió següent. Avi-

sarem els síndics. (Veus de fons.)

La sessió s’aixeca a les deu del matí i set minuts.
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Sessió 11.1 de la CSC

La sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) s’obre a un quart d’onze 

del matí i un minut. Presideix Oriol Amat i Salas; acompanyat de la vicepresidenta, María 

José García Cuevas, de la secretària, Carmina Castellví i Vallverdú, i de la secretària en fun-

cions, Maria Senserrich i Guitart. Assisteix la Mesa la lletrada Immaculada Folchi i Bonafonte.

Hi són presents els diputats David Bonvehí i Torras, Adriana Delgado i Herreros, Fabi-

an Mohedano Morales, Jordi-Miquel Sendra Vellvè, Anna Simó i Castelló i Marc Solsona i 

Aixalà, pel G. P. de Junts pel Sí; Antonio Espinosa Cerrato, Lorena Roldán Suárez, Sergio 

Sanz Jiménez i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Rafel Bruguera Ba-

talla 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 Catalu-

nya, 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, Jordi Pons i Novell, 

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, Miquel Salazar Canalda i Maria Àngels Servat i Pàmies, 

acompanyats del secretari general, Manel Rodríguez i Tió.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2016, sobre l’Hospital Clínic i Pro-

vincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 (tram. 256-

00025/11). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe 

(informe: BOPC 372, 40).

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2016, sobre els encàrrecs de ges-

tió, corresponent al 2013 (tram. 256-00026/11). Síndic major de la Sindicatura de Comptes 

de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 372, 41).

3. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2016, sobre Xaloc, organisme au-

tònom de la Diputació de Girona, corresponent al 2013 (tram. 258-00017/11). Síndic major 

de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Presentació de l’informe.

El president

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

sessió? (Pausa.)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2016, sobre l’Hospital 
Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el 
2011 i el 2012

256-00025/11

Doncs, comencem amb el primer punt de l’ordre del dia; és el procediment rela-
tiu a l’Informe de fiscalització 29/2016, sobre l’Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012. I presentarà l’informe el síndic, 
el senyor Andreu Morillas.

El síndic Andreu Morillas Antolín

Gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors diputats. Em plau presentar l’In-
forme 29/2016 de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, que és com aleshores 
s’anomenava, corresponent als exercicis 2010, 11 i 12, segons la Resolució 21/X del 
Parlament, i d’acord amb el programa anual d’activitats de la Sindicatura de Comptes.

Aquest informe va ser aprovat al Ple de la sindicatura el 13 de desembre del 
2016. Aquesta resolució del Parlament, que es va publicar en el diari oficial del Par-
lament de Catalunya del 2 d’abril del 2013, encarrega a la sindicatura que inclogui 
en el pròxim informe sobre l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona la fiscalit-
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zació de totes les empreses que hi estan vinculades o en què participa. En aquell 
període, en aquest període fiscalitzat, l’Hospital Clínic només tenia vinculades dues 
empreses: Barnaclínic i For Tissues and Cells.

L’objecte d’aquest informe, doncs, és la fiscalització de regularitat de l’Hospital 
Clínic, dels exercicis 10, 11 i 12, i de Barnaclínic, societat anònima, exercici 2012, 
que inclou la revisió dels comptes anuals, la contractació i les despeses de personal 
d’ambdues entitats en els períodes assenyalats. La sindicatura també ha analitzat els 
comptes anuals de l’exercici 2012 de l’empresa For Tissues and Cells, societat limi-
tada. L’informe presenta, per separat, els informes de fiscalització relatius a l’hospi-
tal, per una banda, i a Barnaclínic, per una altra. 

De l’empresa For Tissues and Cells, que depenia a la seva vegada de Transplant 
Services Foundation, que és una fundació de l’Hospital Clínic, d’aquesta empresa 
–dic– només es fa una anàlisi dels comptes del 2012, ja que aquell any, i en compli-
ment d’un acord de govern de simplificació administrativa i de reducció d’entitats, 
aquesta empresa es va dissoldre i va quedar integrada en el Banc de Sang i Teixits.

En l’apartat de conclusions s’exposen també, de forma separada, en les pàgines 133 
a 150 de l’informe, les conclusions relatives a l’hospital i les relatives a Barnaclínic.  
Hi han diverses observacions, com vostès poden observar, relatives als aspectes fi-
nancers, pressupostaris, de contractació i de personal de les dues entitats, que no 
exposaré per no allargar-me. 

Em centraré, doncs, en els següents aspectes. Ja en l’Informe 17/2012 de la sindi-
catura es va exposar que l’Hospital Clínic no tenia una forma jurídica concreta, fet 
que provocava una indeterminació del règim jurídic que li era d’aplicació. Atesos, 
però, els antecedents històrics de l’hospital i l’organització del sistema sanitari cata-
là, la sindicatura va assimilar en aquell moment l’hospital a un establiment públic de 
naturalesa institucional integrat en el Servei Català de la Salut, i, en conseqüència, 
corresponia aplicar-li a l’hospital la normativa prevista en la Llei d’ordenació sanità-
ria de Catalunya, la LOSC. Durant aquest període fiscalitzat en el present informe, 
del 2010 al 2012, no es va aprovar cap nova normativa que modifiqués aquell esta-
tus. Per tant, en aquest informe la sindicatura ha continuat aplicant el mateix criteri.

La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic, no obstant, va autoritzar el Govern a dotar l’Hospital Clínic de 
personalitat jurídica en forma de consorci. I, en posterioritat, el 22 de juliol del 2015, 
el Govern va aprovar la constitució de l’Hospital Clínic com a consorci, i els seus 
estatuts va aprovar, també, com a consorci que està integrat per la Generalitat de 
Catalunya, a través del CatSalut, i per la Universitat de Barcelona. 

Pel que fa a la fiscalització de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, la sin-
dicatura conclou que, «excepte pels possibles efectes de la limitació que es descriu 
en l’observació 2» –que comentaré breument–, «i a causa dels efectes molt signifi-
catius dels fets descrits en les observacions 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 i 14, els comptes 
anuals no expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’hos-
pital a 31 de desembre» dels tres anys fiscalitzats, ni dels resultats, fluxos d’efectiu 
ni la liquidació pressupostària corresponents a aquests exercicis anuals.

Aquesta opinió ve sustentada per aquests aspectes principals que els esmenta-
ré; no tots, els més rellevants. En primer lloc, la limitació 2 fa referència a la falta 
de formalització de la cessió de l’immoble principal on l’Hospital Clínic realitza la 
seva activitat; recinte, immoble propietat de la Universitat de Barcelona. La seva 
indeterminació en el balanç representa, per tant, una important limitació que con-
diciona l’opinió. Com he comentat, però, l’any 2015 el Govern va donar solució a 
aquest problema.

Altres dues excepcions que comentaré, perquè considero que són de major im-
portància, que condicionen l’opinió negativa, fan referència a sengles problemes de-
rivats de la participació de les administracions en l’estructura jurídica provisional 
de l’Hospital Clínic, fins al 2015. Són la 3, relativa a la comptabilització d’un deute 
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històric de l’Ajuntament de Barcelona per 121,5 milions d’euros, que la sindicatura 
considera que no correspon a cap saldo a cobrar, i que, de fet, també es comença a 
compensar per la Generalitat l’any 2015. 

La segona excepció també té a veure amb un saldo que la sindicatura considera 
incobrable o no reconegut pels deutors, que és un saldo anomenat «de transplanta-
ments d’altres comunitats autònomes», de 40,8 milions d’euros, que l’Hospital Clí-
nic també corregeix, contra reserves, l’any 2015.

La limitació i aquestes dues principals excepcions que els he comentat fan re-
ferència més enllà de l’abast de l’hospital, i requereixen solucions en l’àmbit de les 
administracions responsables, que a hores d’ara ja s’han endegat, com he comentat, 
l’any 2015.

Altres excepcions que condicionen la nostra opinió són errors comptables de 
magnitud suficient perquè, a criteri de la sindicatura, hagin de condicionar també 
l’opinió que s’hi expressa.

Amb relació a Barnaclínic, l’opinió de la sindicatura és que els seus comptes 
anuals expressen la imatge fidel del patrimoni i de la seva situació financera a 31 de 
desembre del 2012. No obstant això, i crec que és important assenyalar-ho, amb re-
lació a l’activitat de Barnaclínic, la sindicatura considera que, així com està previst 
en la legislació actual que centres privats col·laborin en la prestació pública d’as-
sistència sanitària, a dia d’avui no s’ha desenvolupat un marc jurídic que empari la 
prestació d’assistència sanitària privada per part de centres públics, amb els mitjans 
personals i materials d’aquests centres públics.

Cal fer també alguna consideració amb relació a altra normativa sectorial públi-
ca que és aplicable a Barnaclínic, i sobre la que l’informe que els presento fa una 
sèrie de consideracions. Entre aquestes consideracions en destacaré les principals: 
«La societat Barnaclínic no pot ser considerada, creu la sindicatura, mitjà propi 
de l’Hospital Clínic, atès que no realitza la part essencial de la seva activitat per a 
l’hospital. D’acord amb la normativa de contractació, Barnaclínic és una societat del 
sector públic que no té la consideració de poder adjudicador i, per tant, ha d’ajustar 
l’adjudicació dels seus contractes a principis de publicitat, concurrència, transparèn-
cia, confidencialitat, igualtat de tracte i no discriminació.»

D’altra banda, «com que Barnaclínic no gestiona serveis per compte de l’Admi-
nistració de la Generalitat, tampoc li és d’aplicació el règim d’autonomia de gestió» 
que s’aplica a altres centres sanitaris del servei públic de salut.

Barnaclínic utilitza espais de l’Hospital Clínic, la qual cosa no troba suport, ac-
tualment, en la normativa patrimonial que li és d’aplicació a l’Hospital Clínic.

Amb relació a tots aquests aspectes que els he comentat respecte a l’ajust de la 
normativa de Barnaclínic a la normativa que l’hauria d’emparar, la sindicatura con-
sidera que «per promoure un model sanitari que possibiliti la prestació d’assistència 
sanitària privada per part del sector públic com una activitat no integrada en l’assis-
tència sanitària pública, si les instàncies politicoadministratives competents valoren 
la conveniència d’establir legalment un model d’aquestes característiques des d’una 
perspectiva de l’interès públic, caldria adaptar el marc jurídic vigent a aquesta op-
ció», que actualment no està prevista.

Finalment, ja per acabar, vull destacar que l’informe, com vostès saben, o veuen, 
fa referència als exercicis 2010 a 12, i es presenta ara, amb un retard pel qual de-
mano excuses, però que respon a les demores pròpies de l’encàrrec, que és d’abril 
del 2013; al seu encaix en el programa d’activitats de la sindicatura; a les demores 
pròpies de la tramitació fins a arribar al Parlament, i, sobretot, al temps, potser ex-
cessiu en aquest cas, que la sindicatura ha emprat en la seva complicada, per altra 
banda, elaboració.

Alguns dels temes que s’hi apunten han estat corregits. N’he esmentat alguns 
d’importants que s’han corregit l’any 2015, i d’altres, probablement pel temps trans-
corregut, no descriuen exactament quina és la situació actual. 
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I voldria fer una consideració en el sentit de que tindria poc sentit tornar a analit-
zar ara l’Hospital Clínic en els anys que van del 2012 al 2016, ja que en aquest període 
s’estava treballant en l’informe que avui analitzem, i, per tant, no es podria percebre 
el procés derivat del treball de la sindicatura, de les nostres observacions i de la seva 
eventual correcció.

En tot cas, per obtenir una anàlisi que posés de manifest els avenços que s’hagin 
pogut produir o els problemes que encara no estiguin resolts, caldria centrar l’anàlisi 
a partir dels anys 2016 o 2017.

Moltes gràcies, president. I aquí ho deixaria, i em poso a la seva disposició per a 
qualsevol cosa que creguin convenient.

El president

Moltes gràcies, síndic. Passem al posicionament dels diferents grups parlamen-
taris. Comencem amb el Grup Parlamentari de Ciutadans, i té la paraula el diputat 
Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. Gràcies, síndic, per la presentació de l’informe. Des de Ciu-
tadans el que valorem és que aquest informe aclareix alguns dels aspectes que la 
nostra formació ha denunciat des de fa anys, que és la utilització de mitjans públics 
per oferir prestacions sanitàries privades. 

De fet, el nostre partit, fa una mica més de dos anys, va presentar una moció, que 
va comptar amb el suport de la majoria de grups de l’oposició del Parlament, inclosa 
Esquerra Republicana, que en aquell moment donava suport al Govern i ara ja di-
rectament governa, i demanàvem el tancament de Barnaclínic precisament perquè 
s’estaven produint una sèrie de circumstàncies que enteníem que anaven en contra 
de l’interès públic, al que ha fet esment. L’informe confirma alguna d’aquestes de-
núncies que fèiem, que era com el mateix personal sanitari està prestant serveis a la 
privada en horari..., amb coincidència horària; com s’estan prestant..., es fan proves 
i anàlisis amb mitjans de l’Hospital Clínic per a la privada, i com això acaba sent, 
doncs, injust, perquè, al final, quan un té recursos econòmics pot passar per davant 
de les llistes d’espera, mentre que quan no els té ha d’estar esperant per fer servir 
els mateixos recursos. 

Per exemple, passa amb les ressonàncies magnètiques. Hi havia una notícia en 
la que un tècnic de radiodiagnòstic deia que quan li portaven algú de Barnaclínic, 
doncs, havia de deixar de fer les proves als pacients públics per fer la prova al pa-
cient privat.

Clar, l’argument que s’aplicava per tenir aquest servei era que amb els ingressos 
que generés Barnaclínic, com a privat, doncs, es tindrien recursos per al públic, però 
el problema és que la privada funciona en la mesura que el públic funciona pitjor. 
Com pitjor funcioni la sanitat pública, doncs, més gent es dona d’alta a les mútues, 
més gent va a la privada, i, per tant, si de cas, això és completament contradictori 
a l’objectiu.

A més, també veiem que durant aquesta etapa que assenyala l’informe, doncs, 
es va produir una retallada en personal; va baixar el personal d’infermeria i d’auxi-
liars un 8 per cent. Entre el 2010 i el 2012 hi havia dues-centes persones menys, un 
8 per cent menys; a més, amb unes retallades en les retribucions d’un 13,4 per cent. 
Menys gent per atendre més feina amb menys salaris. Però a Barnaclínic l’informe 
assenyala que es va contractar més personal quan no podia, i que, doncs, a una per-
sona de la direcció se li donaven unes retribucions d’antiguitat i un variable que no 
podia, mentre la resta es retallava, no?

Això passa, clar, en el govern dels millors, que li deien, no?, el que devia ser els 
millors en fer les retallades i els negocis.

En qualsevol cas, arribat aquest punt, amb aquest informe, clar, nosaltres, doncs, 
seguim mantenint que això s’ha de tancar. Sabem que el conseller Comín vol buscar 
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una fórmula per salvar-ho; no sabem ben bé en què consistiria. Nosaltres..., ja sé que 
potser no li correspondria a vostè, però no sé què en pensa, de si això de Barnaclí-
nic ha de continuar o s’ha de tancar, com ja va dir el Parlament fa més de dos anys.

I, bé, pensem que això és el més greu. Després hi ha un munt d’irregularitats en 
els expedients negociats, però pensem que aquí la qüestió és com pot ser que uns 
mitjans públics, de l’Hospital Clínic, s’estiguin fent servir per a la sanitat privada. 
Fins i tot ho va denunciar una associació..., l’Associació Catalana d’Entitats de Salut, 
que és privada, perquè, clar, deien que li feien competència deslleial. I és normal, 
perquè si un fa servir mitjans públics per a assistència privada, doncs, els que s’en-
carreguen de la privada realment també ho manifesten, que no poden competir en 
aquest sentit, no? Tot i que l’interès que hem de perseguir aquí és això, doncs, que 
hi hagi una bona sanitat pública perquè no depenguin la qualitat assistencial i les 
prestacions dels ingressos que té la gent, perquè al final estem jugant amb la salut i 
la vida de les persones.

Moltes gràcies.

El president

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

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Bon dia a totes i a tots, a la gent de..., tots els membres de la 
Sindicatura de Comptes, al síndic major, al síndic Andreu Morillas, per l’informe, 
molt llarg, eh?, amb moltes observacions, i nosaltres centrarem la nostra intervenció 
en dos aspectes que crec que són fonamentals, i són els...

Hi ha una part comuna, que repeteixen els diferents informes, sobre els proce-
diments de contractació, irregularitats, però sí que aquí potser el que ens destaca, 
dos aspectes. Una, no reflecteix la imatge fidel del patrimoni i de la situació finan-
cera a data d’avui, la qual cosa ens diria, home, doncs, com vostè ja ha dit, ens porta 
obligatòriament a demanar un nou informe de la sindicatura, el 16 i el 17, com ha 
dit, per veure a veure si s’han solucionat algunes de les recomanacions que es feien, 
algunes de molt importants. És que no les enumeraré totes, perquè és que –ni vostè 
ho ha fet– n’hi ha moltes, no?, algunes segurament amb menys impacte, d’altres, jo 
crec, amb rellevància important, eh? Contracte de la compra de medicaments de 12 
milions d’euros sense autorització; procediments..., tots els procediments..., en la..., 
de contractació hi ha alguna irregularitat o altra en el Clínic, eh?, i a part de temes 
comptables, que ja s’han anat dient.

En tot cas, és greu que després del seu informe acabi dient que no reflecteix la 
imatge fidel del patrimoni. I, per tant, això no pot ser. Cal prendre nota, resoldre-ho, 
que el Govern també ho faci complir, i llavors tornar a analitzar si s’han fet els deu-
res, fins a quin punt. Per tant..., i no, evidentment, com ha dit, del 2013 al 2014, se-
gurament, o sí, no ho sé, però segurament allò de dir..., un cop tenim les conclusions 
sabrem si se n’ha fet cas.

Dos, el segon aspecte important. Vostès fan consideracions comptables, consi-
deracions jurídiques sobre Barnaclínic i el Clínic, i la interferència entre l’activitat 
pública i privada. Nosaltres n’afegiríem una altra, que és la nostra, també, que és 
de dir consideracions de política..., des del punt de vista de la política sanitària, si 
és o no és recomanable que l’activitat privada, doncs, tingui aquest protagonisme i 
d’aquesta manera. 

És evident que ni des del punt de vista comptable, ni des del punt de vista jurídic, 
ni des del punt de vista de política sanitària s’ha demostrat un sistema que funcioni. 
No hem d’anar per aquí. És intolerable i, per tant, no pot ser, i esperem que el con-
seller compleixi els seus compromisos en aquest sentit, no?, de dir... No només falta 
regulació, sinó que veiem que hi ha cinc-cents treballadors que estan a un i altre..., 
més de cinc-cents treballadors que estan a un i altre centre sense demanar compati-
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bilitats per treballar als dos centres, amb interferències de tot tipus; les tarifes, que 
tampoc estan clares... Per tant, jo crec que és una lliçó del que no s’ha de fer en po-
lítica sanitària, que és clarificar els circuits. 

Estem en contra de l’activitat sanitària privada? No. Però jo crec que, evident-
ment, el que no pot ser és que a vegades, amb determinades decisions, debilitem..., 
o els diners públics acabin servint precisament per fer una activitat privada, i a més 
a més al mateix centre, amb els mateixos professionals, amb unes tarifes poc clares, 
en horari, a més a més, de la pública fent privada. Per tant, jo crec que és el clar 
exemple del que no ha de ser i el clar exemple que ens ha de fer obrir els ulls sobre 
cap a on no hem de caminar en el nostre model sanitari.

Per altra banda, bé, jo també..., comentar quatre cosetes que també ens han sem-
blat curioses. Són, evidentment, irregularitats des del punt de vista de tot el que fa 
relació als llocs de treball: remuneracions, els plusos, les retribucions, que no es van 
reduir tal com tocava; les irregularitats en la jornada laboral, en els acomiadaments 
improcedents; les gratificacions extraordinàries; com ja he dit, en les incompatibi-
litats; irregularitats en els procediments de contractes; com ja he dit, també, en la 
compra de medicaments, en la comptabilització d’ingressos, en el compte de resul-
tats, la valoració de les donacions. Per tant..., etcètera.

D’un pressupost de més de 400 milions d’euros, doncs, evidentment jo crec que 
és prou important com per tornar a fer un informe i reavaluar si s’han complert totes 
les recomanacions o, si més no, la gran majoria. I, políticament, al Govern donar un 
missatge de dir que cal, si no eliminar, separar l’activitat privada dels centres pú-
blics, dels equipaments públics i del personal públic, i que els circuits estiguin clars, 
perquè, si no, ens acaba passant allò que tots sabem, eh? És que hi ha dues llistes 
d’espera, en les quals una, la pública, cada vegada és més llarga, i la privada, utilit-
zant recursos públics, doncs, evidentment guanya diners, i amb unes llistes d’espera 
més curtes.

En tot cas, jo el que sí que vull tornar és a donar les gràcies. Com sempre dic, hi 
ha coses, moltes coses que no funcionen, però sí que és veritat que aquí és un infor-
me molt complet, molt detallat, que a vegades fins i tot costa acabar ponderant la im-
portància de cada recomanació per veure l’abast del problema, però sí que en aquest 
cas és un exemple claríssim de que hi ha molta feina, en tres anys diferents, d’una 
entitat pública molt gran. I, per tant, intentarem, doncs, d’estar a l’alçada d’anar fent 
el seguiment perquè es compleixin les recomanacions que han fet i el treball que ha 
fet tota la sindicatura.

Moltes gràcies.

El president 

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula el diputat Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies, president. Avui, com sempre, vull donar les gràcies a la sindicatura per 
haver fet aquest informe, però també vull..., perquè aquest informe confirma una 
qüestió denunciada per moltíssims col·lectius. Per tant, avui també vull donar les 
gràcies a molts d’aquests col·lectius que han denunciat això que ens explica l’infor-
me. Tanquem Barnaclínic, plataforma Resistència Clínic, Sicom TV, les dues mil 
signatures de la ciutadania, que veu, sense necessitat d’informe, que allò que està 
passant allà dintre és intolerable.

Per tant, en aquet sentit, agraeixo l’informe, però sobretot dono les gràcies a la 
ciutadania mobilitzada, que ha posat sobre la taula el que està passant; la ciutadania 
mobilitzada que també inclou treballadors, que veuen això que explica l’informe en 
directe, cada dia.

Us llegiré uns extractes de la periodista Blanca Blay, que va anar a parlar amb els 
treballadors. Diu: «Pacients i familiars entren i surten de l’Hospital Clínic de Bar-
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celona a ritmes diferents. La mateixa porta d’entrada i sortida serveix tant per als 
pacients atesos pel sistema públic com per als pacients privats.» 

Un infermer, que demana anonimat, explica: «Recordo un dia a urgències: una 
dona amb una apendicitis em va dir que era pacient de Barnaclínic. Al cap d’una es-
tona el cap de guàrdia em va venir a buscar i em va fer prioritzar aquesta pacient.» 
Un altre exemple que cita en aquest sentit té a veure amb les proves diagnòstiques: 
«Sovint els prioritzen, però és difícil dir si és per criteri mèdic o no.» Això ho diu 
un treballador de Barnaclínic.

Segons un altre treballador: «A Barnaclínic són» –textual– «molt i molt insis-
tents quan hi ha un dels seus pacients pendent d’una prova.» Un altre treballador ens 
diu: «Fa prop de tres anys, quan era a l’àrea de radiologia d’urgències, on es fan les 
radiografies urgents, només hi havia un lliterer de radiologia. Jo podia fer més radio-
grafies però, a l’haver-hi només un lliterer de radiologia, quan hi havia una urgència 
d’un pacient de Barnaclínic per fer-li una radiografia havia de deixar de fer pacients 
urgents públics.» Un treballador. I ens acaba dient: «Cada vegada que s’envia una 
persona a fer un servei per Barnaclínic estem deixant de donar servei a un pacient 
públic. Això és habitual», ens diu el treballador.

I com ho justifiquen els responsables i els defensors d’aquesta trama? Diuen que 
reverteixen en l’hospital. Nosaltres creiem que la història fosca, il·legal i moltes ve-
gades propera a la criminalitat que hem vist en informes de la sindicatura, però tam-
bé en denúncies de pacients que han patit aquest sistema, no ens dona cap confian-
ça. Al contrari, ens obliga a dubtar d’aquells que defensen aquest tipus de sistema. 
I avui ho veiem, no només per la història dels sistema, no només pels testimonis dels 
treballadors o els testimonis dels pacients, també perquè ens ho diu la sindicatura. 
Està fora de la llei i, fins i tot, i després si ens ho pot explicar, hem vist casos de be-
neficis negatius, no?, en la prestació de serveis. Molt interessant aquest concepte. És 
com el de creixement negatiu, beneficis negatius.

Llavors, què més veiem? Que davant l’evidència incontestable del que està pas-
sant hi ha tota una sèrie de gent en el Departament de Salut, en els think tanks eco-
nòmics neoliberals que diuen: «D’acord, bé, l’evidència és la que és, però hem de 
buscar la fórmula jurídica, hem d’adequar la llei.» Què ens estan dient? Hem de bus-
car la manera de legalitzar aquesta estafa, i estan buscant-la i no la troben. Sem-
bla ser que fa molt de temps que la busquen i no la troben. Deu ser complicat, per-
què quan es parla amb els pacients i es parla amb els treballadors aquest sistema i 
aquests muntatges desvelen la seva profunda injustícia i la seva profunda iniquitat.

L’informe ens diu que efectivament això no està emparat jurídicament, i diu: 
«Les instàncies competents haurien d’avaluar els canvis que es requereixin.» Jo en-
tenc que la instància competent és aquest Parlament. I, per tant, nosaltres, com a 
grup parlamentari que està en aquest Parlament, diem que defensarem sempre qual-
sevol canvi orientat no a legalitzar això, sinó al contrari, a fer que això quedi pros-
crit del nostre sistema sanitari.

I una altra cosa, per acabar. Sembla que tot això que ens explica l’informe cau 
del cel, i no cau del cel; cau de l’acció o de l’omissió de la «sociovergència» sanitària 
que durant trenta anys ha fet possible aquesta mena de coses, per acció o per omis-
sió: Boi Ruiz, Marina Geli i podríem anar comptant. Aquests responsables de Con-
vergència Democràtica i del Partit Socialista no poden mirar cap a una altra banda 
i fer veure que aquest informe cau del cel.

Acabo. Per sort, mentrestant, la ciutadania segueix organitzada. Esperem que ho 
continuï sent, perquè davant de tant silenci i de tanta omissió, la sindicatura i la ciu-
tadania crec que són dues eines fonamentals.

Gràcies.

El president

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

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, felicitar el síndic, perquè la tasca de l’in-
forme és molt minuciosa. Jo crec que algunes de les coses que ja es reflecteixen en 
aquest informe, doncs, ja constaven o ja eren conegudes per part pràcticament de tot 
l’hemicicle, però jo crec que és bo també filar prim i saber explicar com les irregu-
laritats que es van produir dintre de l’Hospital Clínic en la situació de prestació de 
servei de Barnaclínic arriba fins on arriba, no? Fins al punt de que fins i tot la imatge 
comptable no correspon a la realitat d’aquesta, no?

Jo crec que va haver-hi una irregular convivència, o connivència, segons com ho 
mirem, entre una prestació dins del sector privat, però amb mitjans materials, per-
sonals i..., absolutament públics, que era irregular, no? La lectura que es pot fer no 
només és tècnica, sinó política, no? El conseller el que ha dit és que vist el resultat 
d’aquest informe, com si fos sorprenent –vull dir que ja hi havien sospites–, se subs-
tituirà Barnaclínic per una altra entitat. Nosaltres tenim fins i tot dubtes que això 
resolgui els problemes que s’han detectat en aquest informe.

També estem d’acord en que seria necessari, doncs, saber què es va fer als exer-
cicis següents, si va haver-hi alguna mena de rectificació en la prestació de serveis 
que feia Barnaclínic, o no, i quina era la situació del 2013 en endavant, no?

Però, dit això, a nosaltres la veritat és que ens sembla que la possibilitat de col·la-
boració entre la privada i la pública és possible, però això ha de seguir uns criteris 
formals, s’han de respectar les lleis. Vaja, no s’han de fer gratificacions per objec-
tius; ni fins i tot noves contractacions al marge de la llei; ni en absolut, doncs, s’han 
de fer contractacions sense publicitat, sense transparència; fer servir quiròfans en 
horaris d’atenció a pacients de la pública, que tot i ser un 8 per cent, segons l’infor-
me, és suficientment greu com perquè no torni a passar; i tant les consultes externes 
com les proves i procediments, doncs, que no es facin. I ja, vaja, a nivell fins i tot 
d’una certa formalitat d’empresa, ens sorprèn moltíssim que hi hagués una discre-
cionalitat absoluta a l’hora de fixar l’import de les factures de prestació de serveis 
de Barnaclínic.

Nosaltres creiem que l’informe és necessari, perquè al marge dels rumors o de 
l’activisme, que en això sí que és veritat que en el cas de l’Hospital Clínic va ser una 
realitat, jo crec que és bo saber exactament què és el que es va fer i què és el que no 
s’ha de tornar a fer, però també esbrinar què es va fer als exercicis següents. I nos-
altres, segurament, com a partit, demanarem que es faci un informe dels següents 
exercicis.

Gràcies.

El president 

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

Benet Salellas i Vilar

Sí; gràcies, president. Jo faig, nosaltres fem nostres totes les consideracions que 
els companys de Podem han fet en aquesta comissió, quant al que seria d’alguna 
manera el context polític, no?, d’aquest informe. I sí que crec que d’alguna manera 
hauríem de fer una crida a la memòria política, perquè alguns, doncs, avui aquí fan 
determinats discursos de defensa de la sanitat pública i del model públic, de titulari-
tat i de gestió directa pública, que després no encaixen amb les votacions que fan en 
el plenari o amb les votacions que fan quan discutim els pressupostos, no? 

Però, bé, jo penso que el diari de sessions és testimoni del que cadascú diu i el 
que cadascú fa. I, per tant, amb relació a la sanitat pública, de titularitat pública i de 
gestió pública, doncs, cadascú sap fins a on arriba el seu compromís.

En qualsevol cas, diu l’informe, i deia ara el síndic quan intervenia, que amb 
relació a Barnaclínic «caldria adaptar el marc jurídic vigent». Jo crec que he pres 
al vol aquest cita textual. Nosaltres no estem a favor d’adaptar el marc jurídic vi-
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gent per incloure Barnaclínic. Nosaltres pel que estem és perquè Barnaclínic deixi 
d’utilitzar les instal·lacions públiques, i d’alguna manera estem per la desaparició de 
Barnaclínic. 

I, per tant, no es tracta tant d’una necessitat d’adaptació, que entenc, eh?, que el 
síndic ho ha dit per una qüestió de –o ho volem entendre, no?– que si es vol mantenir 
el model s’han de fer modificacions legislatives, però des del nostre compromís en 
aquest Parlament no participarem en cap adaptació legislativa que permeti la conti-
nuïtat de Barnaclínic. Al contrari, serem barrera i serem trinxera de totes aquestes 
iniciatives, perquè aquest informe avui és un exemple més, diguem-ne, dels proble-
mes que provoca el model «sociovergent» sanitari que s’ha anat implementant en 
aquest país en els últims quaranta anys.

Tres qüestions molt breus sobre l’informe que sí que m’agradaria d’alguna ma-
nera demanar-li al síndic, més enllà de felicitar-lo per la feina, per l’exhaustivitat i 
pel detall de l’informe, i amb tot el respecte, només faltaria, per davant, però jo sí 
que li he de demanar que els informes no es demorin tant. Jo sí que l’hi he de dir. 
Em sap greu, però penso que algú ho ha de dir. I penso que sí que ens hem de mar-
car o vostès s’han de marcar un termini màxim de cinc anys. És a dir, el que no pot 
ser és que nosaltres rebem informacions sobre activitats més enllà dels cinc anys en 
què s’hagin produït aquestes activitats, perquè això, almenys per la perspectiva pe-
nal que alguns volem reintroduir en tota la qüestió del control socioeconòmic en les 
institucions, doncs, ens dificulta, perquè és un termini de prescripció de molts dels 
delictes en aquest àmbit.

I, per tant, més enllà, doncs, d’altres consideracions tecnicocomptables i de con-
trol comptable, diguem-ne, que es mouen en altres àmbits, jo penso que hauríem 
d’intentar que més enllà dels cinc anys no arribessin aquí les informacions, perquè 
perdem una de les possibilitats que tindríem després per accionar.

En segon lloc, vostès fan constar en aquest informe, fan constar moltíssimes co-
ses, però nosaltres ens fixarem en dues. Una és la qüestió de la contractació admi-
nistrativa, més que re perquè, diguem-ne, apareixen vells coneguts, no? Són vells 
coneguts que apareixen sistemàticament sempre, no? I sempre apareixen de la matei-
xa manera, a més a més, no? Per una banda, els nostres amics de Pricewaterhouse-
Coopers apareixen, precisament, amb relació a l’informe, és a dir, a la contractació 
d’un estudi, dictamen que vostès fan constar que no es va licitar per la forma cor-
recta. Concretament, és un estudi que té un valor de seixanta mil euros i que tenia 
a veure ni més ni menys que amb un servei d’assessorament per a la presa de deci-
sions. És a dir, aquests alts directius que teníem en aquesta institució, doncs, a més 
a més, necessitaven contractar PricewaterhouseCoopers per prendre una decisió.

Vostès ja fan constar, no?, d’alguna manera, que aquest informe, doncs, no és 
correcte. Nosaltres posem l’alarma, no?, sabem, és conegut com aquesta consultora, 
doncs, està implicada en diversos casos de corrupció. És conegut com moltes vega-
des, a través d’aquestes contractacions, s’ha procedit a determinats finançaments i, 
d’alguna manera, a alimentar la màquina de la corrupció política, no? I, per tant, per 
nosaltres, aquesta alerta que vostès posen al seu informe, doncs..., estirarem aquest 
fil, i tenim la intenció d’estirar-lo, per tal d’aclarir i d’escatir exactament quina és la 
responsabilitat.

Però, en segon lloc, apareix un altre vell conegut. També, eh?, vostès –un, dos, 
tres, quatre, cinc, sis, set...–, doncs, amb deu, amb deu que n’analitzen, no està ma-
lament, dos vells coneguts: PricewaterhouseCoopers i Deloitte, SL. Deloitte ja va 
ser reprovada en aquesta comissió, durant aquesta legislatura, amb relació a la inefi-
càcia, per dir-ho, diguem-ne, lleument, d’una de les seves auditories. Jo aquí sí que 
l’hi voldria preguntar, és a dir, què passa amb aquesta auditoria?, que, a més a més, 
va ser mal adjudicada; que, a més a més, diguem-ne, la contractació no s’ha fet per 
la via correcta; que és irregular; que es fa durant tres anys quan no és obligatori 
legalment fer-la, etcètera. Escolti, aquest auditoria del 2012 que fa Deloitte diu, fa 
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aparèixer els mateixos defectes comptables que vostès detecten en el seu informe? 
O Deloitte, diguem-ne, va tapar alguns d’aquests defectes? O Deloitte... Expliqui’ns 
–expliqui’ns– com va anar aquesta auditoria de Deloitte, no?, de l’any 2012.

I la tercera qüestió que volíem posar sobre la taula és el tema del personal, no? Hi 
han moltíssimes qüestions sobre el personal. Evidentment, i segurament des d’una 
perspectiva comptable..., jo en això soc un profà total, eh?, però des d’una perspec-
tiva comptable és lògic que vostès barregin tots els conceptes de manera que els 
combinen en les seves conclusions, no? Per nosaltres, no és el mateix parlar de les 
condicions dels treballadors de l’Hospital Clínic que de les condicions dels directius 
de l’Hospital Clínic, no? Són irregularitats, diguem-ne, diferents, que tenen una lò-
gica diferent, que provenen, en tot cas, de contextos diferents.

Però sí que ens ha sobtat moltíssim, no?, en el foli 83 del seu informe, quan vos-
tès analitzen tota la qüestió de les indemnitzacions per acomiadament, no? Ens ha 
sorprès, diguem-ne, que hi hagi tantes –tantes, tantes– irregularitats en les indem-
nitzacions per acomiadament, perquè, a més a més, aquestes irregularitats tenen un 
cert rerefons d’amiguisme, connivència i de saqueig dels recursos públics. És a dir 
que tres acomiadaments de comandaments suposin un import de 310.000 euros, és a 
dir, a cent mil euros per acomiadament, i que siguin acomiadaments que l’Hospital 
Clínic no pot explicar ni pot donar raons de per què va acomiadar aquests coman-
daments, penso que ens han de posar en alerta i ens han de generar bastanta sospita 
de què ha passat.

En definitiva, que pràcticament 1 milió d’euros en dos anys vagi per a acomia-
daments improcedents, que no són declarats pels tribunals socials, sinó que són 
acomiadaments improcedents pactats entre la direcció de l’Hospital Clínic i les per-
sones acomiadades, i, ho repeteixo, que hi hagi un acte de falta de transparència 
absoluta, perquè no es vol donar l’explicació de per què s’han produït aquests aco-
miadaments, ens sona, malauradament una altra vegada, a aquella vella història de 
la privatització dels beneficis i de la socialització de les pèrdues.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. I 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. Bon dia, membres de la sindicatura. Mol-
tes gràcies, síndic, per les explicacions de l’informe. Bé, jo seré breu, perquè la resta 
de companys ja han anat també parlant dels fets més destacables de l’informe, com 
vostè també ha comentat al principi.

És cert que algunes de les irregularitats de les que parla l’informe es repeteixen 
en d’altres que hem anat veient, no?: finançament; pressupost; contractació; perso-
nal; indemnitzacions, que ara comentava el diputat de la CUP. Però en aquest cas 
fins i tot sembla que pugem un graó, no?, quan es diu explícitament que «els comp-
tes anuals no expressen la imatge fidel del patrimoni», ni la situació financera, ni 
els resultats, etcètera. I, d’entrada, doncs, encara que hi hagi sospites –i es llegeixi a 
fons l’informe– del que comenta, llegir això, d’entrada, ja és bastant –bastant– sor-
prenent.

Es parla també, doncs, d’algunes irregularitats que s’han anat solucionant –la 
falta de formalització de l’immoble, la participació de les administracions, la forma 
jurídica no completa, no oficialitzada–, que, sense –evidentment– voler justificar res 
del que diu l’informe, també ve una mica per aquest retard també, no?, en la presen-
tació de l’informe. Parlem de dates 2010-2012.

Pel que fa a Barnaclínic, evidentment també ens hi hem de referir. És un dels 
aspectes més destacables, i aquesta interferència entre l’activitat publicoprivada, en 
aquest cas. I el que esperem, doncs, arran de l’informe, precisament, és donar so-
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lució. Ja s’ha comentat en algun moment. El Departament de Salut, encapçalat pel 
conseller Toni Comín, doncs, ja fa setmanes que va comentar que liquidarien Barna-
clínic i que s’està estudiant una nova entitat, que evidentment tingui una estructura 
i una naturalesa jurídica compatible amb la legislació actual, però que sobretot se-
gueixi el principi d’equitat en l’accés als serveis públics, i no se segueixi amb aques-
ta interferència i aquest ús dels recursos públics per a la prestació de serveis privats.

S’ha d’anar buscant solució, doncs, a aquestes irregularitats de les que parla l’in-
forme. Jo també demanaria, doncs, que es poguessin tenir, que es poguessin pre-
sentar abans, i evidentment fer seguiment de tot el que es parla, si ha de ser a partir 
del 2016, com comentava en la seva explicació, però que es faci tant per veure com 
han anat seguint aquestes irregularitats i, en molts casos, la seva solució, i també per 
buscar responsabilitat, si és el cas.

Tornant a l’Hospital Clínic, també hi ha una observació que ens ha cridat l’aten-
ció i que també, doncs, se li hauria de buscar una solució, que és, per exemple, la 
morositat d’altres comunitats autònomes, que no paguen els transplantaments de 
pacients, per exemple, que és una quantitat d’uns 40 milions d’euros. S’ha d’anar, 
doncs, buscant solucions a totes aquestes observacions.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara, doncs, el síndic, el senyor Andreu Morillas, dona-
rà resposta a les qüestions plantejades.

El síndic Andreu Morillas Antolín

Gràcies, president. Gràcies, per les seves intervencions. Intentaré contestar a 
aquelles coses que m’han plantejat o algun dubte que hagi pogut aparèixer de la lec-
tura o interpretació de l’informe.

En primer lloc, una petita rectificació, si em permet el diputat de Ciutadans. En 
cap moment he dit que Barnaclínic estigui en contra de l’interès públic. Això no puc 
dir-ho, eh? L’únic que diem, i ho he llegit textualment, és que el marc legal no em-
para l’activitat de Barnaclínic –falta regulació, per dir-ho d’alguna manera–, però no 
que estigui en contra de l’interès públic.

Nosaltres hem fet notar, sobre Barnaclínic, sobretot els aspectes economico- 
financers, de contractació, que es compleixen molt lleument, diguéssim, els aspec-
tes de contractació. I hem fet notar també, perquè hem fet una mostra i s’ha estudiat 
aquesta mostra, les possibles col·lisions entre l’atenció pública i privada que es pro-
dueix entre l’Hospital Clínic i Barnaclínic; hem trobat algunes incidències i les hem 
posat de manifest. I sobre això també existeixen altres informes, un que va elaborar 
la mateixa conselleria de Salut amb una inspecció interna sobre Barnaclínic, i un 
altre, si no ho recordo malament, de la intervenció delegada.

Tots aquests temes de possibles col·lisions entre els horaris d’intervenció o en-
tre les proves diagnostiques, etcètera, estan molt documentades amb informes fets 
–aquest de la sindicatura, que no és el més complet, perquè tampoc és el nostre 
camp propi d’activitat–, però també per informes interns del mateix departament i 
informes de la intervenció.

El que sí que diu la sindicatura, i no voldria que s’interpretés malament, és que, 
atesa la manca de regulació legal de l’activitat actual de Barnaclínic, si les instàn-
cies politicoadministratives ho creuen convenient, perquè creuen que Barnaclínic 
pot respondre a algun cert tipus d’interès públic, han de regular tots aquests aspec-
tes que no estan regulats, començant per la mateixa Llei d’ordenació sanitària, que 
ha de donar empara a aquest tipus d’activitats privades dins de recintes públics, com 
a altres aspectes importants, com pot ser, per exemple, la Llei de patrimoni de la 
Generalitat, que no preveu actualment que...., o sigui, els béns d’ús públic, els de do-
mini públic, tenen uns certs requeriments per ser utilitzats de manera privada. Pot 
ser-ho, però s’ha de regular, i no ho està.



DSPC-C 449
8 de juny de 2017

 Sessió 11.1 de la CSC 15 

En el tema de la competència deslleial, aquest no sé..., no recordo..., i crec que 
l’ha dit vostè també. Bé, hi ha una sentència ja, eh?, a favor de l’Hospital Clínic so-
bre aquest tema, considerant que no hi ha competència deslleial per part de Barna-
clínic, i que va estar recorreguda per ACES, per l’associació d’hospitals privats o 
de clíniques privades, i va estar desestimada. I al final, atès que les instàncies com-
petents s’han compromès a donar regulació adequada en aquest tema, han retirat 
ja qualsevol altra via judicial i s’han retirat del procés, i, per tant, ho donen per bo.

Per tant, l’apartat de competència, que nosaltres no el toquem, perquè tampoc és 
nostre, en aquest sentit ha quedat solucionat, malgrat que alguns aspectes de la sen-
tència nosaltres no els compartim, sobretot quan fa referència a aspectes adminis-
tratius i de dret administratiu, que nosaltres toquem i ells toquen d’una altra manera. 
Però, bé, això no té massa importància pel que ens afecta.

L’opinió negativa i l’actuació de l’auditora, que això de l’opinió negativa és òb-
viament important, donar opinió negativa respecte a uns comptes anuals. També 
ho vam fer per a l’Hospital de Sant Pau –també ho vam fer per a l’Hospital de Sant 
Pau– en contra també o discrepant de l’opinió dels auditors privats. Per què? Jo 
crec que –no faré cap judici de valor respecte a les auditores– hi ha un tema relle-
vant, que és que, entenc jo... Nosaltres el que diem és que hi han unes masses patri-
monials que impedeixen donar una opinió positiva, perquè o bé una és la limitació 
de la cessió de la comptabilització... –perquè no s’ha fet, en aquest temps, enca-
ra–, de la cessió dels edificis principals de l’activitat de l’hospital, que poden repre-
sentar molts milions d’euros, i aquests no estan aflorats, ho estan a partir del 2015, 
i, per tant, això ens limita la nostra opinió.

I després perquè hi han unes masses patrimonials que nosaltres considerem que 
estan aflorades dins els balanços de l’hospital i que nosaltres considerem que no 
ho havien d’estar. Una és de 121 milions d’euros, l’altra és de 40 milions d’euros, 
per deutes que no existien, i l’hospital les continuava comptabilitzant. No existien 
perquè el deutor no les reconeixia; en un cas era l’Ajuntament de Barcelona, l’altre 
cas era l’Estat o el CatSalut en el tema dels transplantaments fets a pacients d’altres 
comunitats autònomes. Són 160 milions d’euros en total que, per nosaltres, condi-
cionen la imatge dels comptes. No vol dir que aquests 160 milions d’euros tinguin 
altres connotacions, que estan comptabilitzats i en la nostra opinió no havien de 
ser-ho. Ignoro per què l’auditora no ho va considerar de la mateixa manera, no puc 
dir-ho. Nosaltres aquí expliquem molt breument el treball de l’auditora, però hem 
fet la nostra pròpia anàlisi, no l’anàlisi del treball de l’auditora, i, per tant, no li puc 
contestar a això que em demanava.

Altres, que n’hi ha diverses, excepcions a l’opinió; n’hi ha d’altres, però les altres 
sí que tenen un caràcter comptable, i alguns importants, en el sentit de no deixar o 
no incorporar magnituds comptables que no s’havien d’incorporar, sinó que estan 
mal comptabilitzades, en comptes d’estar en un compte estan en un altre. Però això 
no provoca en aquest cas canvis en el total de les masses patrimonials, però el que 
sí que provoca és que una comptabilització inadequada la imatge fidel no l’expressa, 
i per això les hem inclòs també.

Des del nostre punt de vista, hi han tantes excepcions que òbviament no es 
pot donar opinió positiva, però no puc anar més enllà de dir per què les auditores 
l’han donat positiva. En algun cas es tracta perquè, malgrat que alguna d’aquestes 
excepcions puguin ser de gran magnitud, darrere hi ha l’Administració, que supor-
ta l’activitat dels hospitals, sigui Sant Pau, sigui el Clínic, i, per tant, l’auditora en 
alguns casos considera que la continuïtat està garantida, però des del nostre punt 
de vista una cosa és que la continuïtat estigui garantida i una altra cosa és que els 
comptes, la fotografia d’aquell any sigui fidel o no sigui fidel, i és per això que hem 
expressat aquesta opinió.

Tampoc a mi em toca valorar si Barnaclínic és una activitat que respon o no 
a l’interès públic, si l’activitat privada que es realitza en els hospitals públics, en 
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aquest cas a l’Hospital Clínic, s’ha de realitzar o no. Això nosaltres no ho valorem. 
El que sí que hem dit, i ho repeteixo, és que si es vol que això sigui així s’ha de re-
gular convenientment.

Sí que voldria dir, de totes maneres, que moltes vegades es contraposa activitat 
pública i activitat privada en la sanitat, però en el temps que jo porto portant aquests 
temes dins de la sindicatura sí que he pogut percebre que hi ha un problema més 
ampli que condiciona la resta. En el sector públic de la sanitat hi ha un problema 
molt important de personal i hi ha un problema molt important d’inversions. El pro-
blema molt important de personal rau en l’escassedat, moltes vegades, de personal 
que hi ha actualment –i després dels ajustos pressupostaris encara més– en els hos-
pitals públics, i l’altre és la remuneració.

Barnaclínic, segons els seus estatuts i segons expressen els seus responsables, 
pretén resoldre algun d’aquests problemes intentant que el personal mèdic i infer-
mer que treballa a l’Hospital Clínic complementi els seus emoluments, els seus sous, 
dins de l’estructura del Clínic, dins del món del Clínic, en comptes d’anar a hospitals 
privats, privats. Una de les conseqüències dels problemes de personal de la sanitat 
pública és que la sanitat privada s’alimenta de la sanitat pública a base d’atraure ta-
lent i incorporar-lo en les seves nòmines o en els seus autònoms, sense haver invertit 
en la seva formació, no només universitària, sinó també en la seva formació dins 
dels hospitals. L’experiència i la formació adquirida s’apropia privadament després.

Per tant, quan es valorin aquestes circumstàncies s’han de valorar els dos plats 
de la balança, el plat que diu «arreglem del tot el sistema sanitari», cosa veritable-
ment difícil, o intentem que el talent del sistema sanitari públic es mantingui en el 
sector públic i no vagi a alimentar el sector privat, que inverteix molt poc en forma-
ció i en l’experiència dels seus professionals i, en canvi, es beneficia de tot el conei-
xement adquirit que aquests tenen, no? Això s’ha de tenir en compte.

Respecte a les col·lisions que s’han produït entre horaris i entre proves diagnòsti-
ques realitzades a un lloc i un altre, ja he dit el que havia de dir, que està a bastament 
analitzat. També les al·legacions del Clínic val la pena llegir-se-les, perquè en algun 
punt precisen més el que nosaltres diem sense contradir-ho, és a dir, fan una anàlisi 
més detallada. Nosaltres no podem arribar a valorar, per minuts les activitats, ells 
sí que ho poden fer. Ho poden llegir i tenir-ho en compte o no tenir-ho en compte, 
però també és important.

Respecte a..., sé que el senyor Salellas m’havia preguntat una cosa que no li es-
tic contestant... Les indemnitzacions. Les hem aflorat. No puc dir re més. És a dir, 
nosaltres, des de la sindicatura i el departament que jo dirigeixo, sempre fem un 
esment d’un tema que resulta complicat de gestionar per part del gestor públic, en 
aquest cas, que és que el trade-off entre fer un acomiadament pactat, negociat amb 
el treballador, i esperar totes les resolucions judicials que es puguin produir per un 
acomiadament improcedent té un trade-off important, que és que em trec el proble-
ma de sobre i el compenso amb una quantitat que jo crec raonable, o espero fins al 
final, que encara em costarà més. Nosaltres, com a entitat que valora l’activitat del 
sector públic amb criteris de dret públic, el que diem és que s’han de complir tots 
els requisits legals perquè això arribi fins al final amb un procediment correcte, ins-
truït bé des del principi. Això per una part. I, per altra banda, si hi han quantitats 
excessives pagades per acomiadaments, o si hi han acomiadaments que..., etcètera, 
bé, el tema de les indemnitzacions el que fem és aflorar-lo i posar-ho de manifest, 
simplement, no?

I..., ah, sí, finalment, el tema de la demora. No sé si vostè hi era quan he dema-
nat excuses per aquest tema. Hi estic absolutament d’acord, no només per la qüestió 
de que es podrien derivar responsabilitats d’algun dels aspectes del nostre informe 
i aquestes hagin prescrit, sinó també perquè la imatge que projectem d’aquí a cinc 
anys no ens satisfà, a la sindicatura no ens satisfà. En aquest cas, ja ho he dit, quasi 
sempre està justificat, si triguem molt, no? No triguem molt perquè vulguem. Les 
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demores s’han produït per diversos motius, alguns imputables a nosaltres i altres 
no imputables a nosaltres, perquè són demores... Des de la resolució parlamentària 
fins a tota la tramitació ocupa –l’altre dia ho calculava– més d’un any i mig, no?, en 
aquest cas. Però, a més, ens hem estat molt temps dintre de l’hospital, molt temps, 
perquè era molt difícil i a vegades, doncs, mira, perquè no en sabem més, també, no? 
Però ja he demanat excuses i intentarem, oi?, síndic major, que cada vegada aquest 
temps s’escurci.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, síndic. Si no hi ha cap intervenció més, passaríem, aleshores, al 
punt 2 de l’ordre del dia.

(Pausa.)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2016, sobre els 
encàrrecs de gestió, corresponent al 2013

256-00026/11

Passem al punt 2 de l’ordre del dia. És el procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 30/2016, sobre els encàrrecs de gestió, corresponent al 2013. I presentarà 
l’informe el síndic major, el senyor Jaume Amat.

El síndic major (Jaume Amat i Reyero)

Gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats. Faré una breu presen-
tació de l’Informe 30/2016, que, com ha dit el president de la comissió, tracta sobre 
els encàrrecs de gestió en un període de temps determinat, el 2013. Aquest informe 
és diferent de l’anterior, és un informe on s’analitza un producte determinat, un pro-
ducte que, a més, s’utilitza a Catalunya, a l’Estat espanyol, a Europa, a tot el món; 
és un producte, diguem-ne, molt internacional. En anglès, l’in-house providing és el 
sistema que s’utilitza, i, a més, sobre el que hi ha molta legislació, molta literatura, 
i que, atès el seu nivell d’utilització, es va creure en el seu moment la necessitat de 
fer una aturada i veure d’una manera genèrica a veure com l’estem fent servir, i si 
l’estem fent servir bé o si hi han mancances que val la pena tenir en compte.

Aquest informe es va fer conjuntament amb la resta de l’Estat espanyol. És a dir, 
va haver-hi una coordinació de tots els Ocex, els òrgans de control extern de l’Estat 
espanyol, per, al mateix exercici, el 2013, fer una anàlisi conjunta i amb una sèrie de 
paràmetres conjunts, de manera a veure si érem capaços de treure conclusions con-
juntes. Les conclusions conjuntes les va xuclar el Tribunal de Cuentas i les va pre-
sentar en un informe que va sortir quasi alhora que el nostre, que és l’Informe 1197 
del Tribunal de Cuentas, on, si el veuen –si el veuen–, veuran que les observacions 
són bastant semblants. És a dir que el que passa aquí també passa a l’Estat espanyol, 
fins i tot jo diria que si ens n’anem a altres estats de la Unió Europea també ens tro-
baríem coses semblants.

Però també, si el veuen, veuran una cosa: Catalunya és la que més encàrrecs de 
gestió ha fet de l’Estat espanyol, en aquest informe. Bé, s’ha de tenir en compte que 
en aquest informe no estan els encàrrecs de gestió del Govern de l’Estat. O sigui, 
estan els encàrrecs de gestió de tot el que són governs autonòmics, és a dir... Però, 
aleshores, si només agafem això, Catalunya, en import, en nombre d’operacions i en 
dades, estem per sobre del 25 per cent respecte a tots els altres. Això també s’ha de 
tenir en compte. És a dir, a Catalunya és un tema important, i és important perquè 
el nostre objecte de treball s’ha centrat en el que serien, i això és el primer tema a 
tenir en compte, els encàrrecs de gestió de tipus contractual. Aquí és el primer pro-
blema jurídic que hi ha, és que amb un nom diguem dues coses diferents: una és el 
contractual i altre l’administratiu. Són dues figures diferents que surten des de dos 
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suports legislatius diferents. Aleshores, aquí només hem analitzat els que suporten 
des de la figura contractual, és a dir, des de la llei..., des del text refós de la Llei de 
contractes dels serveis públics.

Ens hem centrat en aquest objecte, i ens hem centrat en aquest objecte i hem ana-
litzat totes aquelles encomanes de gestió encarregades pels diferents departaments 
de la Generalitat, pels seus organismes autònoms i pel CatSalut. N’hi han moltes 
més. Hem deixat de banda, per exemple, tot el món local, que també té encàrrecs de 
gestió. Hem deixat de banda totes les empreses. Abans, si us hi heu fixat –jo m’hi 
he fixat–, en el Clínic també hi havien encàrrecs de gestió. Barnaclínic, de fet, està-
vem discutint si era un encàrrec de gestió de l’Hospital Clínic. Aquest no està aquí, 
perquè l’Hospital Clínic no l’hem analitzat. És a dir que hi ha unes vessants d’en-
càrrecs de gestió que no estan analitzades. O sigui que és molt més ampli el marge, 
però l’havíem d’acotar perquè, si no, no podíem començar i acabar amb criteri, no?

La primera cosa que pot sobtar és que per poder fer aquesta anàlisi ens hem ba-
sat en dues coses. Primer, en l’objecte. Us deia que era el que serien encàrrecs de 
gestió contractual. I després hem vist, a cada un..., hem anat a buscar expedients 
concrets i a cada un d’ells hem analitzat si compleixen les característiques que s’han 
de donar perquè es consideri un encàrrec de gestió. Que no és que han de complir 
una de les característiques, que a vegades les al·legacions entenen això, sinó que les 
han de complir totes. És a dir, si no en compleixen una d’aquelles ja no es pot con-
siderar encàrrec de gestió. A vegades aquest és un dels dubtes, no? No és una, sinó 
que totes s’han de complir.

S’ha de complir que hi hagi un control anàleg, l’encarregat ha de tenir un control 
anàleg, el que encarrega ha de tenir un control anàleg que si fos un mitjà propi. Se-
gon, l’encarregat ha de ser, al cent per cent, públic –l’entitat. Tercer, la part essencial 
de la feina que fa l’encarregat ha d’estar adreçada, com a poder adjudicador, ha de 
ser part del que li encarrega; o sigui, part de la seva activitat l’ha de dedicar una part 
important a qui li encarrega. Després, les tarifes aprovades d’aquesta operació han 
de ser aprovades per qui encarrega, no per l’encarregat. És a dir, i, a més, formal-
ment aprovades. I quart, que el concepte de mitjà propi ha d’estar estatutàriament 
determinat en els seus estatuts, és a dir, en el seu estatut de creació. És a dir, si no 
queda clar que és mitjà propi no pot exercir.

Aquestes són les circumstàncies que marca la llei i són les que hem analitzat en 
l’anàlisi que hem fet de la mostra que hem analitzat. D’on hem tret la mostra? Doncs, 
hem fet dues coses, i aquí ha sigut la primera sorpresa. Hem enviat una carta a tots 
els que podien contractar i els hem dit: «Diguin vostès el 2013 tots els encàrrecs de 
gestió que van fer, un a un, quins i amb quins imports.» I ens contesten que n’han 
fet 564. Aleshores, anem a l’altra banda, i diem: «Bé, els encarregats.» Anem a veu-
re tots els encarregats i els fem la mateixa pregunta: «Senyors encarregats, quants 
encàrrecs de gestió van rebre?» I ens en diuen 874. Això és la primera sorpresa, és 
a dir, els encarregats es creuen que els n’han encarregat més que els que encarrega-
ven, però aquesta és la realitat.

És a dir, en l’informe part de les raons s’expliquen, no? Una és que potser, al tall 
de l’exercici, pot ser que alguns es pensin: «Eren encàrrecs de l’any 12 que es van 
executar el 13», i uns els tenen a un exercici, altres els tenen a l’altre. I altres, sim-
plement, que no ho tenen anotat, és a dir que fan feines sense saber que estan fent 
un encàrrec de gestió. O l’altre es pensa que li fan un encàrrec de gestió i el que el 
rep no sap què està fent. És a dir, això és un dels dubtes i una de les recomanacions 
que al final fem, atesa aquesta diferència, no?

Aleshores, dit això, us deia que era un tema important, perquè si mirem els im-
ports que estem movent a nivell d’executat, és a dir, no encarregat, sinó realment fet, 
estem al voltant dels 300 milions, està clar. Els que encarreguen diuen que n’han en-
carregat 271 i els encarregats diuen que els n’han encarregat 386. És una diferència 
important, però, vull dir, sigui quina sigui la xifra, estem al voltant de 300 milions 
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d’euros en un any, el 2013, i tenint en compte que no hem mirat tot el sector públic 
català. Només hem mirat els departaments de la Generalitat, les entitats autònomes 
i el CatSalut, que ja és un tros important, és a dir... però n’hi han altres que no hem 
mirat, és a dir...

Quines són les observacions més importants que hem vist? Aquesta, que hi ha un 
descontrol entre que no tothom es pensa que és..., no tothom creu que és el mateix 
el que fa, atès que no és el mateix el que encarrega que el que rep l’encàrrec. Sego-
na, que hi han algunes entitats a on..., allò que us deia abans, no podem considerar 
que és un encàrrec de gestió, atès que aquesta entitat ha realitzat més del 50 per cent 
de la seva feina fora de l’àmbit aquest, amb la qual cosa això la descarta per poder ser 
un encàrrec de gestió. Després, hi ha un tema que no està en les condicions prèvies a 
l’encàrrec de gestió, però que s’ha de valorar i que, a més, amb legislació posterior, i 
això ve d’Europa, sí que entra com a condició, que és el percentatge de contractació 
externa. Hi han dues entitats molt importants, sobretot el CTTI, a on tot el que li en-
carreguen ho subcontracta a unes altres entitats. Aleshores..., això no està prohibit, és 
a dir... Però està clar: aquí posem el nostre dubte, és a dir, si els controls d’adjudicació 
no són els mateixos del departament al de l’empresa encarregada, d’alguna manera 
hi ha un problema de qualitat del control, atès que a la subcontractació no hi ha tant 
control com a la contractació. Alguns són del 100 per cent i d’altres estan per sobre 
del 50 per cent. Ho torno a dir, això en aquell moment, el 2013, no era una condició 
per considerar que no era encàrrec, però que sí que s’ha de tenir en compte.

Després, respecte a les tarifes, algunes estan molt determinades, en canvi, en al-
tres l’evidència no és tan clara i costa molt saber quina és la font de la tarifa i com 
s’ha aconseguit. I en altres, que s’aplica un percentatge de despesa general respecte 
al total, el percentatge va entre el 6 i el 8 per cent, i no hi ha una anàlisi concreta 
de per què és un 6 o per què és un 8, és a dir, simplement surt marcat en la tarifa el 
percentatge. I aquí es queda, és a dir, no hi ha una anàlisi posterior.

Després, respecte a la mateixa justificació de l’encàrrec de gestió. La norma diu 
que ha de ser molt clar, que l’encàrrec de gestió el que no pot és substituir la man-
ca de recursos propis, i que d’alguna manera s’ha d’identificar exactament la raó, la 
motivació per la que es fa l’encàrrec de gestió. En molts o alguns de la mostra, tal 
com es diu en l’informe, és una justificació molt genèrica, és una motivació molt ge-
nèrica i no es determina exactament què hi ha darrere d’aquest encàrrec de gestió. 
Això també és una mancança que s’ha de realitzar.

Després, com a proposta, i surt..., el que veiem és que no hi ha una tramitació 
administrativa homogènia, és a dir, això no és culpa dels encarregadors, sinó que 
el que hi ha..., no hi ha una tramitació homogènia, fan el que poden o el que volen. 
És a dir, cada procediment és diferent, hi han moltes diferents maneres de poder 
fer un encàrrec de gestió. Aleshores, també reclamem que es posi ordre en això, és 
a dir que hi hagi un sol procediment, i que, fins i tot, per evitar allò que uns diuen 
que n’han encarregat cinc-cents, d’altres diuen que n’han rebut vuit-cents, hi hagi 
un registre d’encàrrecs de gestió. És a dir que es quedi clar. És a dir, quants encàr-
recs de gestió estem movent? És a dir, perquè no pot ser que uns creguin que n’han 
encarregat menys dels que els altres es creuen que se’ls han encarregat. És a dir... 
I, a més, si el procediment no és clar, també demanem que hi hagi un procediment 
administratiu bastant clar, en el sentit de dir que tothom encarregui de la mateixa 
manera, és a dir, no via conveni, o via acord, o via altres diferents modalitats jurídi-
ques que es puguin actualitzar; totes bones, però que es posin d’acord. És a dir, no 
estem criticant una més que les altres, no?

Bé, aquest em sembla que és una mica el resum de tota l’anàlisi. Torno a dir el 
que he dit al començament: si mireu l’informe resum del Tribunal de Cuentas que 
ha fet per a tot l’Estat espanyol, veureu que és molt semblant. És a dir que la majoria 
de les coses que diem aquí també es veuen allà. I me’n vaig més lluny, és a dir, si 
miréssim informes semblants fets a la resta de diferents estats europeus també ens 
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trobaríem coses semblants. És a dir que el problema és molt ampli, se’n va de les 
nostres fronteres, atès que és un problema de què? D’un instrument que cada vegada 
s’utilitza més. És un instrument molt important a nivell d’utilització, un instrument 
que pot ser molt útil i que, originalment..., i, a més, jo hi advocaria, perquè és un ins-
trument que no té per què desaparèixer, és a dir que ben tractat té tot el seu sentit del 
món, però que s’ha de, primer, valorar bé; després, donar-li un cos i un procediment 
adient, i, a la vegada, un tema que és pel que va començar a sortir aquest tema, és a 
dir que és el tema de la competència. És a dir, què estem dient aquí? A tots aquells 
que creiem que no és un encàrrec de gestió li estem dient a l’encarregador que vagi a 
la via contractual normal, és a dir que vagi a aconseguir aquell servei per la via de la 
llei de contractes. Perquè quin és l’avantatge dels encàrrecs de gestió? Que se salten  
la llei de contractes, és a dir que el fet de l’encàrrec de gestió et permet no anar  
per la llei de contractes. Aleshores, nosaltres el que diem és: aquells que realment ho 
siguin, ho facin així, però tota la resta que es reencamini al procediment, al proce-
diment legal i normalitzat del món públic, que és per la via de la llei de contractes.

Re més. A partir d’aquí, com sempre, estic a la seva disposició per a les pregun-
tes o dubtes que puguin tenir.

Gràcies.

El president

Gràcies, síndic major. Passem al posicionament dels grups parlamentaris, i té 
la paraula, en primer lloc, el Grup Parlamentari de Ciutadans, i parlarà la diputada 
Lorena Roldán.

Lorena Roldán Suárez

Sí; gràcies, president. Moltes gràcies també al síndic major, doncs, i a la sindi-
catura, per l’elaboració d’aquest informe i per l’exposició que ens acaba de fer del 
mateix informe.

Bé, ho ha comentat el senyor Amat, la primera dificultat amb la que ja es va tro-
bar la sindicatura, doncs, és la inexistència d’aquest registre oficial d’encàrrecs de 
gestió que ens comentava, i, per tant, doncs, resulta que ni la sindicatura quan va fer 
l’informe ni nosaltres ara que l’estem analitzant podem tenir la certesa del total d’en-
càrrecs de gestió existents en aquell període, el 2013. I, per tant, nosaltres entenem 
que potser no es van fiscalitzar tots els encàrrecs efectuats, o fins i tot també que hi 
haguessin dades, doncs, que no s’havien comunicat de manera deliberada. Més en-
cara si tenim en compte, doncs, això que comentava el síndic major, no?, d’aquestes 
incongruències a l’hora de comunicar les dades, aquest ball de números, ballen un 
número total d’uns tres-cents, més de tres-cents encàrrecs de gestió i una diferència 
d’uns 100 milions d’euros, per tant, nosaltres trobem que això és un tema important.

Això, per exemple, ho hem vist que passa, doncs, amb els encàrrecs de gestió fets  
pel CTTI i pel Departament d’Interior. També trobem incongruències en les da-
des facilitades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i  
medi natural, o, per exemple, també amb els encàrrecs encomanats pel Departament 
de Justícia al Cire, als centres penitenciaris a Ponent, Obert de Lleida i Dones de 
Barcelona.

Per tant, clar, nosaltres ens preguntem per la veracitat d’aquestes dades, no?, que 
s’aporten a la fiscalització, perquè potser, com deien, són dades que són esbiaixades, 
com a mínim.

Li volem preguntar al síndic si quan es detecten aquestes incongruències en les 
dades comunicades o quan es comprova, per exemple, que existeixen encàrrecs de 
gestió, però que aquests no s’han comunicat, com també ha passat, o sigui, si quan 
s’ha omès aquesta informació, ja sigui de manera conscient o no, això té algun ti-
pus de conseqüència o si surt gratis no comunicar les dades o no comunicar-les bé.

També a l’hora d’analitzar els encàrrecs de gestió la sindicatura ens diu a l’infor-
me que detecta que, per exemple, Infraestructures.cat no informa de cap encàrrec, 



DSPC-C 449
8 de juny de 2017

 Sessió 11.1 de la CSC 21 

perquè tot i haver-ne formalitzat, no s’efectuen pagaments per aquests encàrrecs, sinó 
que aquests pagaments es destinen a encàrrecs que s’havien originat en exercicis an-
teriors. No sé si això ho hem entès bé. Si és així, això és legal? I es fa sovint això?

Bé, més enllà d’aquestes qüestions específiques, que ja les ha explicat molt bé 
el senyor Amat, nosaltres volíem entrar en qüestions més genèriques. Un tema que 
ens preocupa molt, doncs, és la idoneïtat d’aquests encàrrecs de gestió. El mateix 
informe reconeix que en cap moment es justifica la conveniència de fer servir els 
encàrrecs de gestió davant d’altres procediments que potser, doncs, podrien ser més 
eficients o més econòmics per a l’Administració. I, per tant, doncs, ens preguntem 
quin criteri s’adopta a l’hora de triar l’encàrrec de gestió com l’instrument adequat, 
no? I això, com deia, doncs, ens preocupa, perquè cal ressaltar que aquests encàr-
recs de gestió, i com vostè ha dit, estan exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic. De fet, ha fet servir les cometes quan ha dit que era un 
dels avantatges, perquè això es tradueix en que al final, doncs, no regeixen els prin-
cipis de publicitat, de transparència i de concurrència, que són els principis que sí 
que regeixen els contractes públics.

Per tant, a nosaltres el que ens preocupa és això, que s’estigui evitant deliberada-
ment, doncs, l’aplicació de la Llei de contractes del sector públic, que no es faci un 
ús eficient dels recursos públics i que continuem mantenint, per exemple, empreses 
que, potser, no són res més que, bé, no ho sé, instruments per poder utilitzar aques-
ta figura. Tot i que és un producte que vostè mateix ha dit que era un producte molt 
internacional i que es feia servir molt, bé, això no vol dir que sigui millor que un 
contracte normal, no? Per exemple, hem vist el CTTI que tot el que encarrega ho 
subcontracta.

Per tant, nosaltres ens preguntem si no es podia fer directament, doncs, aquest 
contracte de serveis o de subministrament, o el que convingués en cada cas, sobre-
tot tenint en compte aquesta dada que ens ha donat de que Catalunya és la que més 
encàrrecs de gestió ha fet amb relació a la resta de comunitats autònomes.

I per part nostra res més. Gràcies.

El president

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

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies, president. Jo només també una reflexió, és de dir: tots som conscients 
que tenim eines de gestió o fórmules de funcionament o d’organització del sector 
públic que poden funcionar, però segurament amb els anys moltes es distorsionen o 
es fa un abús, o no s’utilitzen quan toca, i llavors ens passen aquelles coses de que 
potser el que ens tocaria és posar ordre. Si hi ha d’haver un registre d’encàrrecs de 
gestió, doncs, que es faci, que es faci bé, que hi hagi transparència, que es redefi-
neixin els requisits per als encàrrecs de gestió, que hi hagi uns límits, que hi hagi 
un control, i que, davant del dubte, qui ha de fer la feina és l’Administració pública 
i és el departament.

Llavors, en casos molt concrets, definits, registrats i controlats, doncs, fem un 
encàrrec de gestió, però al final jo ja tremolo quan començo a veure que el departa-
ment encarrega un encàrrec de gestió a un consorci, una entitat, una societat públi-
ca i aquesta, al mateix temps, fa l’encàrrec de gestió no sé on. Clar, i com més ens 
n’anem allunyant del departament, els informes d’irregularitats de la Sindicatura de 
Comptes van en augment també. Per què? Perquè ens n’anem allunyant de la inter-
venció general. I això passa.

Per tant, ja segurament estem al pèndol en el qual ens havíem passat d’aquests 
encàrrecs de gestió. Em dona la sensació que ara estem tornant segurament a inten-
tar racionalitzar, fer les coses millor, segurament conseqüència de la crisi també, de 
dir: «Home, doncs, avaluem tot el que estem fent com ho estem fent i si es pot fer 
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millor, i si s’està complint la normativa, eh? I, per tant, gestionar bé els diners de 
tots, no?»

Per tant, jo sí que veig que dintre de tots aquests encàrrecs de gestió es perd con-
trol a vegades, es perden justificacions, eh?, i es perd, al final, el sentit del que fem, 
que no és per estalviar segons quins procediments o segons quina transparència, 
si no és perquè realment es justifiqui i perquè es pugui donar un millor servei, no?

Per tant, res a dir a l’informe, evidentment, però sí que, si us plau, utilitzem les 
eines de gestió en la seva justa mesura quan toqui i estigui justificat. I jo crec que 
aquí sí que el que hauríem de demanar, més enllà de fer una recomanació genè rica 
de que se segueixin les recomanacions de la sindicatura, doncs, escolta: «Govern, 
faci el registre d’encàrrecs de gestió», «Govern, redefineixi requisits», i «Govern, posi 
límits i control, i justificació als encàrrecs de gestió». Ho acotem, que sigui clar, 
transparent, i així tots estarem tranquils sobre quan es fa i com es fa.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula el diputat Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies, president. Gràcies al síndic pel seu informe. En primer lloc, aquest in-
forme ens obliga, entenc, a banda d’analitzar el fons jurídic i, diguéssim, el debat 
que s’obre al voltant d’aquesta figura, òbviament també obre un debat polític; polí-
tic en el sentit de com gestionem efectivament allò que és nostre, perquè òbviament 
aquí, clar, per una formació com la nostra, que defensa la provisió i la gestió des 
d’allò públic, quan l’in-house, la house, diguéssim, és allò públic, doncs, nosaltres 
hi estem a favor, i creiem que és una manera de mantenir aquesta estructura el més 
junta possible i treballant i col·laborant entre ella. Ara bé, és veritat, com deia el 
diputat Ordeig, si això suposa un allunyament d’aquest control públic, ho veiem en 
el CTTI quan fa aquesta jugada o ho hem vist històricament en organismes públics 
com el Consorci Hospitalari de Catalunya, que, finalment, doncs, sí, són in-house, 
però és un in-house qüestionable o, com a mínim, que no està subjecte a les normes 
de la house general, i per aquí se’ns escapen moltes coses.

Per tant, aquest punt de partida difús nosaltres entenem que s’emmarca en un 
procés de redefinició de la gestió pública, fins i tot podríem dir un procés històric, 
no?, des de les noves fórmules de gestió pública, les escoles de negocis que refle-
xionen sobre això... És a dir, aquest informe serveix, i crec que és molt adient, per 
donar-li a aquest debat polític, doncs, el fons tècnic que necessita.

Posaré un exemple extret d’una de les al·legacions, l’al·legació que fa el Depar-
tament de Salut. El Departament de Salut admet que aquí hi ha una complexitat no 
resolta. I quan deia la necessitat d’un debat polític que haurem de fer al voltant d’ai-
xò ens diu i ens explica el departament: «Davant d’això estem treballant una llei, un 
projecte de llei de fórmules de gestió.» Aquest és l’exemple de com això que hem 
de dirimir s’haurà de concretar en formulacions legislatives que haurem de fer nos-
altres i que tindran una forta càrrega política. Per què? Perquè aquesta figura, la in-
definició de la figura en si, normalment i pel procés històric en el que estem, sabem 
que aquesta indefinició tendeix a soscavar el sector i el control públic. Només volia 
fer una petita reflexió.

Abans parlava, en l’informe de l’Hospital Clínic, com hi han sectors que defen-
sen allò que nosaltres considerem que és intolerable, no?, el que ens explicava l’in-
forme. I ha estat una coincidència, potser, però un d’aquests grans defensors de l’es-
càndol del l’Hospital Clínic, eh?, amb relació a aquesta llei de fórmules de gestió, 
doncs, es posicionava justament aprofitant aquesta indefinició, diguéssim, per portar 
l’aigua al seu molí. Què vull dir amb això? –i no dic el nom, perquè tampoc ve al 
cas. Que estem davant d’aquest debat polític i d’aquest escenari difús que, tal com 



DSPC-C 449
8 de juny de 2017

 Sessió 11.1 de la CSC 23 

recomana el síndic, cal aclarir, perquè si no l’aclarim és una porta més oberta a allò 
que ja hem vist tantes vegades: l’aprofitament constant i el desmembrament constant 
del poder polític i del poder públic per controlar com es gestionen els seus diners.

Gràcies.

El president

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

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé; a veure, no queda massa a dir. Al final, el que demostra 
aquest informe de fiscalització és que quan no hi ha registre, quan no hi ha protocols 
d’actuació, quan no hi ha control, quan no s’envien documents, vaja, quan no se dis-
posa d’un cert ordre, d’una justificació, d’unes factures, d’un registre, d’una anàlisi 
justificativa, doncs, al final, allò de l’eficàcia i l’eficiència es perd pel camí i el que 
apareix, diguem-ne, és la sospita. I és el que ens trobem. 

I no serveix absolutament de res que es posi d’exemple, contínuament, què fan 
a d’altres territoris o a d’altres parts d’Espanya. És ridícul. La realitat és que aquí 
tenim un informe d’on, vaja, pràcticament totes les conclusions que s’extreuen s’ex-
treuen sota sospites, perquè documentació plena del que són els encàrrecs que s’han 
fet, mitjançant convenis, mitjançant consorcis, mitjançant, al final, fins i tot, con-
tractació de tercers, doncs, no queda acreditat, perquè no es justifica, es fa al mar-
ge procedimental i no hi ha un registre, amb la qual cosa a nosaltres ens preocupa.

Evidentment s’han de canviar les coses. No serveix absolutament de res fer refe-
rència a si d’altres cometen el mateix error, sinó tot al contrari, esmenar els propis 
i la resta ja s’ho faran. Però la realitat és que aquest encàrrec el que jo crec que de-
mostra l’informe, amb la manca de, en fi, documentació, al final, comptable que pu-
gui aportar una mica més de llum, és que no hi ha cap mena de control. I això, amb 
els diners públics, doncs, és greu.

El president

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

Benet Salellas i Vilar

Sí; gràcies, president. Agrair-li al síndic l’elaboració de l’informe. 
Res més.

El president

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

Carmina Castellví i Vallverdú

Sí; gràcies, president. Gràcies síndic major. Bon dia. Bé, el principal problema 
que ens trobem a l’analitzar aquest informe és precisament, com ha dit vostè, la in-
existent normativa que estableix el procediment de formalització i tramitació dels 
encàrrecs de gestió, que produeix així el desfasament que ens ha comentat entre l’òr-
gan que encarrega i l’òrgan que n’és encarregat, i que ens porta a deficients justifica-
cions de per què aquest encàrrec és econòmicament més avantatjós que contractar 
nou personal o iniciar el procediment de contractació administrativa.

Des del nostre grup, no podem estar més d’acord amb la recomanació que fa la 
mateixa sindicatura, en tant que s’han de redefinir els requisits i els aspectes deter-
minants d’aquest recurs, regulant millor la utilització d’aquest instrument jurídic, 
i també que, tal com especifica l’informe, existís un registre oficial d’encàrrecs de 
gestió per a un millor i més efectiu control d’aquest mecanisme.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, diputada. I ara, per donar resposta a les qüestions plantejades, té 
la paraula el síndic major.

El síndic major

Sí. Voldria dir dues coses. La primera: al començament, sobretot per Ciutadans, 
m’han preguntat respecte a il·legalitat. Jo no crec..., em sembla que, a més, no surt 
en cap part de l’informe. No estem parlant tant d’il·legalitats, sinó que el que hi ha 
és certa desorganització i cert descontrol que el que demanem és que es netegi, és a 
dir, no tant per il·legals. 

I un, que ja és una mica veterà, no?, voldria recordar, re, la història de quatre 
d’aquests casos, sempre. El CTTI, que originalment era Cigesa, va ser un invent de 
la Generalitat en el moment que cada departament tenia informàtics que anaven per 
lliure, i van pensar: «Escolta, en lloc de tenir quatre informàtics a cada departa-
ment, per què no els ajuntem tots en una sola entitat, que aleshores donaran més..., 
sembla que donaran més feina que no cada un per lliure?» Aleshores, es van inven-
tar un organisme, primer, totalment intern, i, després, aquest organisme va créixer 
tant que també devien pensar: «Home, ja que som tan bons i tenim tants informà-
tics, potser també podem fer coses per a fora, i aleshores així tindrem uns ingressos 
extra, i aleshores podrem seguir treballant». Aleshores, va haver-hi un moment que 
hi havia una part de dintre i una part de fora. I, aleshores, es va haver de tornar a 
reordenar tot, i es va crear el CTTI.

GISA, que és el començament d’Infraestructures, en principi, neix d’una semblant, 
és a dir: «Tenim arquitectes, aparelladors i enginyers a tots els departaments. Saps 
què? Els ajuntem tots en una entitat i a partir d’aquí totes les obres que faci la Gene-
ralitat les faran els arquitectes, enginyers, aparelladores, que estan tots junts i alesho-
res estan coordinats, treballen conjuntament i probablement amb menys gent poden 
fer més feina.» Això hi ha un moment que creix tant que aleshores es fa molt gran i, 
aleshores, els procediments pel camí es van perdent, neixen altres entitats, etcètera.

A l’EADOP és exactament el mateix. És a dir, feien el DOGC i, de cop i volta, 
van començar a fer publicacions i llibres. Abans els llibres cada departament els feia 
pel seu compte, però va haver-hi un moment que van dir: «No, no, ja no us els feu 
vosaltres, sinó que hi ha una entitat que farà els llibres de tots i farà les publicacions 
de tots, i allà ho centrarem tot.» Clar, l’EADOP no tenia impremta ni tenia tècnics, 
el que va fer és subcontractar, com feia inicialment, tots els llibres a altres entitats 
que ho feien.

Què vull dir amb això? Aquesta és la història. Estem parlant de sector públic, és 
a dir, aquí no estem parlant de privatitzar, sinó que tot és àmbit públic, és a dir que 
els controls s’han de fer des del sector públic. I es fan des del sector públic perquè no 
hem sortit al món privat, sinó que tot l’àmbit és públic. I en aquest sentit s’ha d’ana-
litzar. Per això que no és tant el fet de que estan cometent il·legalitats, sinó el fet de 
que manca prou regulació, com també heu dit –jo ja...– la majoria de vosaltres, per 
tal de posar una mica d’ordre. 

Per què? Perquè, a més, les xifres són molt importants, és a dir, estem parlant 
d’operacions molt importants. I, després, perquè, no oblidem-nos, hi han uns senyors 
de fora, que és el sector privat, que diuen: «Escoltin, s’estan saltant la competència. 
És a dir, ara resulta que jo, que faig llibres, no en puc fer, perquè tots els llibres de la 
Generalitat els fa una entitat pública que es diu EADOP. Jo també vull fer llibres.» 
O «jo, que faig obres...», o «jo, que faig no sé què...», doncs, «jo també...»; o «soc 
una..., soc enginyer, soc arquitecte i no puc treballar». 

Aleshores, hi ha una pressió, lògica i normal, de fora de dir: «Posem ordre, i si 
vostès segueixen les normes, res a dir.» És a dir, però si aquestes normes no estan 
massa clares, reclamem que estiguin clares, perquè s’acoti –s’acoti– perfectament 
quina és la part del concepte inicial, que és dir: «Tota aquella gent que abans jo la 
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tenia en nòmina, ara la trec fora, amb una entitat, però que segueixo tenint el control 
d’aquella entitat, perquè el que passa, que la compartim entre dos, tres, quatre o cinc, 
i que aquell control el segueixo tenint jo, i soc jo qui poso el preu i soc jo qui determi-
no què s’ha de fer i com s’ha de fer. I, mentre això es mantingui, aquesta és la norma 
i no hi ha res a dir. Altra cosa és que això creixi tant que aleshores es faci complicat. 

És a dir, jo no crec que s’hagi de parlar tant d’il·legalitat, sinó de posar ordre, en 
aquest sentit; també, que és important fer-ho. Després, que tot aquest control..., es-
tem dintre l’esfera pública. És a dir, no estem sortint de l’esfera pública. Aquí no estem 
parlant de privatitzar, sinó que estem parlant... –que no ha sortit la paraula, eh?, però 
hi afegeixo jo...–, sinó que és, dintre l’esfera pública, quin control s’ha de fer per con-
trolar-ho correctament, i que..., a més, el perquè.

I, ho torno a dir, a la resta..., fora d’aquí estan passant coses semblants, i això ho 
he dit moltes vegades: copiem què fan els altres, si ho fan bé. És a dir, tampoc ens 
inventem coses noves. És a dir, si veiem que a fora estan fent coses interessants, que 
tenen el seu suport jurídic, i aquest suport jurídic en el nostre ordenament o és pos-
sible, perquè ja existeix, o es podria demanar, anem a veure com ho fan i, aleshores, 
per aquí apliquem-ho. 

Hi ha una part que ens toca directament. A l’estar dintre la Unió Europea, tot el 
que és la reglamentació, que n’hi ha molta sobre aquest aspecte, d’alguna manera 
una està transposada ja a la nostra norma i una part encara queda per transposar. 
És a dir, reclamem aquesta transposició de la normativa europea i, a partir d’aquí, 
apliquem-la. 

I re més. Sembla que cap aquí ja he resumit una mica tot aquest àmbit.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, al síndic major. I, aleshores, si no hi ha cap intervenció, passarem 
al punt 3 de l’ordre del dia. (Pausa.)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2016, sobre Xaloc, 
organisme autònom de la Diputació de Girona, corresponent al 2013

258-00017/11 

El punt 3 de l’ordre del dia és el procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
32/2016, sobre Xaloc, organisme autònom de la Diputació de Girona, corresponent 
al 2013. I presentarà l’informe el síndic major, el senyor Jaume Amat.

El síndic major

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, aquest informe es va aprovar el 
13 de desembre del 2016 i aquest és un informe –no té a veure res amb l’anterior– 
de regularitat. És a dir, aquí el que es fa és, s’analitza la versatilitat dels seus comp-
tes i tota la informació i documentació comptable i econòmica que justifica els seus 
comptes, per un cantó. I, a la vegada, tot el que seria el compliment normatiu, és a 
dir, si tota l’activitat d’aquesta entitat ha seguit la norma que li és d’aplicació en cada 
un dels àmbits. Aquest és el concepte de regularitat que comporta, com en aquest 
cas, i igual que passa amb el Clínic, al final, la sindicatura dona opinió dels comptes, 
o sigui, diu si aquests comptes reflecteixen o no la realitat a partir del que hem vist.

Dit això, Xaloc és un organisme autònom creat per la Diputació de Girona l’any 
2002, amb la finalitat principal de gestionar els tributs i altres ingressos de dret pú-
blic als ens locals de la demarcació de Girona, que li deleguin a la diputació les se-
ves competències en aquesta matèria.

Xaloc és l’òrgan de la Diputació de Girona. Com sabeu, les quatre diputacions 
catalanes tenen un òrgan similar: Lleida té l’Organisme Autònom de Gestió i Re-
captació de Tributs Locals, de la Diputació de Lleida; Barcelona té l’Organisme de 
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Gestió Tributària, de la Diputació de Barcelona; Tarragona té Base, que és l’organis-
me autònom de la Diputació de Tarragona, i Xaloc és el que tenim a la Diputació de 
Girona. I dir que aquests tres, més el quart, van signar el 5 de maig del 2015 un con-
veni amb l’Agència Tributària de Catalunya –allà les quatres diputacions, que són 
els pares d’aquests, dels quatre òrgans–, per treballar conjuntament amb el que seria 
la xarxa Tributs de Catalunya. Això és una informació que sabem, és nova, és del 
15, però he cregut que val la pena també explicar-la.

Torno a Girona. En l’exercici 2013, Xaloc va actuar realitzant el 58,4 per cent 
dels 228 ajuntaments de Girona, que tenien delegada la totalitat o la part de la ges-
tió dels impostos i la recaptació voluntària dels seus ingressos. I el 52 per cent te-
nien delegada la recaptació executiva; el 95 per cent, la inspecció de tributs, i el 43,4, 
la gestió cadastral de l’impost sobre béns immobles, l’IBI. Això seria l’àmbit a on 
ha actuat Xaloc en el 2013. El pressupost per a l’exercici 2013 es va liquidar amb 
11.690.000 euros. 

De l’anàlisi de la gestió tributària, que és la part, diguéssim, el gruix, del que 
hem fet en l’informe, que és analitzar la seva gestió, el que ha fet, a base d’un seguit 
de mostres en cada un dels productes que s’ha gestionat, com a resum, es pot dir 
que s’han observat..., que Xaloc..., s’ha observat que l’organisme aconsegueix cobrar 
aproximadament el 90 per cent dels drets reconeguts d’aquells ingressos, dels quals 
té delegada la gestió i la recaptació durant els tres primers anys, sent la recaptació 
dins del mateix exercici al voltant del 80 per cent i la resta en els dos anys següents.

Si ens n’anem a l’opinió que us deia, que això és un informe de regularitat, la 
sindicatura determina que els comptes anuals de Xaloc expressen en tots aquells 
aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera a 31 de 
desembre del 2013, i també dels resultats i la dedicació pressupostària corresponents 
a l’exercici anual finalitzat en aquesta data. Com passa sempre que donem l’opinió, 
al darrere hi han una sèrie d’observacions que afecten els àmbits que s’han analitzat 
amb més profunditat. 

Per una banda, s’han trobat una sèrie d’incidències en el que serien els procedi-
ments utilitzats, en el que seria la gestió tributària i de recaptació; incidències que, 
bé, estan determinades, que van des de les..., algun risc en la segregació de funcions 
amb els que executen aquest tipus de gestió, en el tema de la comptabilitat de recur-
sos domiciliats, i en el tema d’alguns concrets rebuts d’IBI no girats.

Pel que fa al que seria la gestió de contractació administrativa, s’ha analitzat una 
mostra de contractes. En el contracte més important el que sí que tenim és un dubte 
jurídic sobre si, atesa una modificació essencial del contracte, hauria sigut necessa-
ri tornar a fer el procediment de contractació. I en una sèrie de contractes menors, 
que, com més d’una vegada, per desgràcia, es veu, bé, podria haver-hi algun indici 
de fragmentació, atesa la quantia i el mateix concepte dels contractes.

S’ha analitzat també la contractació de personal. Hi han algunes incidències, no 
massa importants, tot s’ha de dir, a efectes de personal, igual que a tot el tema de 
contractació de convenis.

I a partir d’aquí es tanca l’informe, com dic jo, com hem dit abans, amb l’opinió 
de regularitat.

Fins aquí l’exposició, i resto a la seva disposició per a qualsevol dubte.
Moltes gràcies.

El president

Gràcies, síndic major. I ara començarem el posicionament dels diferents grups 
parlamentaris. I, en primer lloc, intervindrà, per part del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, la diputada María Francisca Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Buenos días, muchas gracias, síndic, por presentarnos este 
informe tan detallado en cuanto a la gestión que realiza el organismo Xaloc. Como 
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usted bien ha dicho, es un organismo autónomo, de la Diputación de Gerona, que se 
encarga de gestión y ejecución de los tributos de los municipios. Y Gerona, como 
también ha dicho usted, y consta en el informe, tiene 221 ayuntamientos que dele-
gan estas funciones en un porcentaje bastante alto. Hay incluso un 95 por ciento de 
inspección de tributos, con lo cual tenemos que comprender que es ciertamente alta 
la delegación que se realiza en estos ayuntamientos.

El organismo Xaloc en 2014 modificó sus estatutos para que también pudiesen 
recaudar tributos de la Generalitat, y esto entendemos que no es otra cosa más que 
unirlo..., o una forma de entender o de crear el proyecto de creación de la futura ha-
cienda catalana.

Como bien saben, el modelo del Grupo Parlamentario de Ciutadans precisamente 
no es este. Nosotros promovemos el recorte de duplicidades administrativas, de chi-
ringuitos políticos, y de otros gastos que pudieran ser superfluos, con el objetivo, ade-
más, de fortalecer los municipios, ahorrando dinero de los vecinos y mejorando así los 
servicios con una mayor garantía de transparencia, mejor gestión de la contratación 
pública y evitando, en todo lo posible, todo lo que pudiera ser un foco de corrupción.

Como decimos, no solo en este informe se pueden ver algunas irregularidades en 
la generalidad del informe. Ya ha dicho usted que coincide bastante el patrimonio 
y toda la gestión, y es regular, pero existen algunas observaciones que vienen a ser 
irregularidades, y que no solo hemos visto en este informe, sino en muchos otros 
que también se gestionan con organismos autónomos; entre ellas, y yo no quiero re-
petirlas, porque ya las ha dicho usted, y además constan en el informe, con lo cual 
es absurdo volver a repetirlas, pues hay algunas que puedo destacar: que no dispone 
de inventario de bienes, o que hay..., se ha paralizado la vía de apremio en algunos 
supuestos, hay incidencias en licitaciones... En fin, ya las ha enumerado usted y no 
hace falta volver a decirlo.

Lo que sí nos sorprende es que hay alegaciones, y esas alegaciones la verdad es 
que están muy bien trabajadas y están muy bien hechas. Y lo que nos sorprende, 
como digo, es que de esas irregularidades básicamente casi todas son reconocidas, 
dicen que hay errores materiales, errores de gestión, mala praxis en cuanto a las 
aplicaciones informáticas. Y lo cierto es que la sindicatura ha aceptado tres de estas 
alegaciones. Y se pone un punto y aparte, en cuanto a las alegaciones, un punto y 
aparte a partir del año 2014. Es decir, ellos dicen en sus alegaciones que, a partir de 
2014, pues, todo esto cambia y todo va a ir a mejor, y que, por lo tanto, pues, estas 
irregularidades dejarán de existir.

Ya he dicho antes que no es precisamente el modelo de Ciutadans, pero, bueno, 
de momento no podemos hacer más que tener la esperanza de que los próximos in-
formes que nos puedan presentar, el del 2014 y los que sucesivamente nos presenten, 
pues que realmente sean ciertas las correcciones que en estas alegaciones se dicen 
que van a hacer, y que no vuelvan a aparecer esas mismas irregularidades, justifi-
cándolas de otra manera diferente a como se justifican en este momento. Esa es la 
esperanza que tenemos.

Y una pregunta que quisiera hacerle. Nos gustaría saber cuál es el motivo de que 
se haya modificado el informe puntualmente en tres de las alegaciones que hacen. 
Quiero preguntarle si es porque se presentó nueva documentación o simplemente 
porque ustedes volvieron a revisar la documentación presentada.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el 
diputat Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, president. Bon dia, senyor Amat; gràcies també per l’informe, inte-
ressant, exhaustiu, com sempre, com tots.
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En primer lloc, el que vull dir és que la valoració fins allà on aquest diputat ha 
pogut preguntar i sap de la valoració de la majoria o de molts dels municipis de les 
comarques gironines respecte a la gestió de Xaloc, de la xarxa local, de l’organisme 
autònom de tributs de la Diputació de Girona és molt positiu, eh? I vostè, amb les 
dades que ha donat, que inclús avui –si fins i tot són percentatges superiors, en al-
guns casos, al nombre de municipis que s’han adherit a partir del 2013–, doncs, em 
sembla que això ho corrobora i em sembla que és de justícia dir-ho.

També que, a diferència del primer informe que hem debatut o que hem parlat 
avui, doncs, l’opinió global de la Sindicatura de Comptes en aquest sentit és positiva, 
i, per tant, em sembla que també..., i vostè ho ha dit, però jo també ho vull destacar, 
perquè em sembla que és important.

I, efectivament, s’hi detecten una sèrie de..., la diputada de Ciutadans ha dit «ir-
regularitats», vostè n’ha dit «incidències», jo personalment també m’inclinaria a 
pensar, a creure que són més aviat incidències, respecte de l’inventari de béns, ges-
tió tributària, de personal, de contractació administrativa, pel que fa, per exemple, 
al contracte de la vigilància, o el fraccionament d’alguns contractes, fraccionament 
indegut d’alguns contractes. I, en aquest sentit, jo el que volia dir és el següent: l’in-
forme es refereix al 2013; és veritat que les al·legacions estan, en fi, molt ben docu-
mentades, la qual cosa vol dir que Xaloc ha posat especial interès i atenció, cosa que 
no sempre passa, en respondre i en fer al·legacions.

Jo també voldria dir que del 2013 a avui hi ha hagut un canvi importantíssim a 
Xaloc, que és un canvi, diguem-ne, de direcció. I, per tant, en aquest sentit, crec que 
hi ha hagut un avenç que segurament, n’estic convençut, es reflectirà si la sindicatu-
ra, doncs, d’aquí un any o dos o tres fa l’informe corresponent a Xaloc de l’any 14 
o el 15, o el 16 o el 17.

Pel que fa a l’inventari de béns, també ens consta, i a més a més em sembla que 
una al·legació, una de les al·legacions ja ho diu, que es va aprovar a finals del 2014. 
Per tant, en aquests moments Xaloc ja disposa d’inventari de béns.

I pel que fa a les conclusions, doncs, en fi, nosaltres en prenem nota. Nosaltres 
presentarem a la proposta de resolució, doncs, que Xaloc vagi resolent aquestes inci-
dències o aquestes irregularitats, com se li vulgui dir, detectades per la sindicatura. 
I, globalment, em sembla, doncs, que els gironins podem estar raonablement satis-
fets de la feina que fa Xaloc en benefici dels seus municipis.

Gràcies.

El president

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

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, a l’informe, com bé diu el senyor Amat, existeixen irre-
gularitats, que són comunes a d’altres informes, però a nosaltres ens preocupa que 
al final, si s’ha analitzat pràcticament el 79,7 per cent dels contractes, que el tercer i 
el quart en volum siguin amb procediment negociat sense publicitat, i –sorpresa– a 
favor de T-Systems. 

Què vol dir això? Que, bé, vells coneguts, no? T-Systems jo crec que és la niña 
bonita de l’Administració de la Generalitat. Sempre té contractes increïblement amb 
procediments negociats sense publicitat: el 2010-2012, amb el CTTI, 99 milions, 
pràcticament; el 2013 resulta que ens trobem amb aquest de Xaloc, de 103.000 eu-
ros; el 2014, doncs, va facilitar tot el suport informàtic per al 9-N. I a nosaltres això 
ens preocupa.

És veritat que no s’han detectat més irregularitats que aquestes dues en aquest 
informe, però és que després Xaloc apareix com a adjudicadora d’un contracte, tam-
bé negociat i sense publicitat, de pràcticament 900.000 euros, l’any 2015, precisa-
ment a una empresa que està immersa en el cas Manga.
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I a nosaltres, primer, ja la forma de gestionar els tributs que es fa mitjançant Xa-
loc ja no ens sembla correcta, perquè crec que no demostra que sigui més eficient 
que fent-ho directament les administracions. Però és que, a més a més, sembla que 
hi ha una pràctica habitual de fer contractes negociats sense publicitat a determina-
des empreses que sempre apareixen a l’escena de l’Administració pública catalana, 
amb la qual cosa intentarem buscar el recolzament dels altres grups parlamentaris 
per demanar que també es fiscalitzin els següents anys que es van..., del 2014 en en-
davant, fins al 2016, de Xaloc.

Gràcies.

El president

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

Benet Salellas i Vilar

Sí; gràcies, president. Molt breument, eh?, i, en tot cas, demanant disculpes ja, 
diguem-ne, prèviament si la petició que li faré al síndic, doncs, és inadequada, in-
correcta o, diguem-ne, fora de lloc, però sí que voldríem saber, i penso que forma 
part de les nostres obligacions com a diputats en aquest comissió, per què no pre-
senta l’informe la síndica ponent. Si és una qüestió, diguem-ne, de baixa temporal, 
doncs, hi havia la possibilitat de retardar la presentació de l’informe, suposo que no 
hi hauria hagut cap inconvenient. Però, en qualsevol cas, penso que és important que 
siguin els mateixos síndics que elaboren els informes els que vinguin aquí, perquè 
també els diputats i diputades puguem fiscalitzar la feina que els membres de la sin-
dicatura estan desenvolupant, en el bon sentit de la paraula «fiscalització», penso.

Segon, sobre el tema de les diputacions, i sense voler obrir ara aquí un debat que 
no correspondria, no?, penso, a la funció de la sindicatura, però deixar clar que, com 
a CUP - Crida Constituent, sempre hem estat a favor de la derogació de les dipu-
tacions, i que precisament Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía, ara que està go-
vernant a Madrid, doncs, té l’oportunitat per derogar-les i per fer que desapareguin 
d’una vegada aquests «chiringuitos políticos» que ha dit, que compartim que són 
chiringuitos políticos, però que ells estan governant a Madrid. O sigui que qui més 
té a la mà donar compliment a aquesta aspiració, diguem-ne, majoritària, doncs, és 
el mateix partit que ho ha posat a sobre la taula.

Parlant de Xaloc, Xaloc està –ja s’ha dit, també– vinculat, doncs, a un cas que 
en aquests moments és sub iudice, l’anomenat «cas Manga», en el que nosaltres som 
acusació popular. I, per tant, doncs, bé, la nostra posició sobre aquest tema, deixant 
clar que està sub iudice, és clara i meridiana, no? 

Deixar sobre la taula que el gerent d’aquesta entitat es troba investigat en aquesta 
operació precisament per les seves relacions amb les adjudicacions a GRS Arc Lo-
cal. Allà estan les intervencions telefòniques; són..., part d’elles han estat filtrades 
als mitjans de comunicació. I, per tant, penso que tots podem fer-nos una opinió 
clara sobre aquesta qüestió.

I deixar clar, en aquest sentit, que les irregularitats que vostès plantegen en l’in-
forme no són alienes precisament a aquesta investigació judicial, perquè, quan vos-
tès detecten que hi ha hagut un problema amb la contractació de personal, en la 
investigació judicial el que es posa de manifest és que precisament aquest personal 
contractat a Xaloc es dedicava a redactar les clàusules que estan sent investigades 
precisament per possibles adjudicacions irregulars a GRS Arc Local. 

O quan vostès plantegen que hi ha un problema d’irregularitats en les contrac-
tacions, més enllà, doncs, de l’empresa que ha citat la diputada portaveu del Partit 
Popular, és evident que apareix Teyco, a bastament coneguda també per tots els pre-
sents i tots..., diguem-ne, per l’opinió pública catalana.

I apareix també una empresa que no vull deixar, diguem-ne, de manifestar la 
nostra perplexitat, no?, de com..., diguem-ne, la nostra curiositat intel·lectual, si se’m 
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permet, no? De... Seria interessant saber com és que precisament Ombuds, Com-
pañía de Seguridad, una empresa amb seu a Madrid, amb una direcció bastant cu-
riosa, no?, que es pot consultar a través de la xarxa, amb vincles, diguem-ne, des 
d’investigats en el 23-F, amics personals del rei emèrit, gent que havia fet campanya 
per Manuel Fraga, tot un conjunt de gent... No sabem, no?, com el gerent que dèiem 
investigat de Xaloc acaba comunicant a aquesta empresa que rebrà l’adjudicació 
del contracte abans que s’hagi reunit la mesa de contractació, que és precisament 
un dels elements que vostès detecten en el seu informe. No deixa de ser, d’alguna 
manera, curiós, no?, com acaba aquesta adjudicació irregular en aquesta empresa. 

Suposo, doncs, que té alguna explicació, d’alguna manera, en aquest cas Manga, 
que investiga col·lateralment Xaloc, però que investiga una trama corrupta que abra-
ça diversos punts de l’Estat espanyol, que, de fet, va ser iniciada, no?, penso, per una 
activitat elogiable i no gratuïta, a nivell de costos personals, per la jutgessa de Lugo.

I, en aquest sentit, doncs, bé, comunicar-los que nosaltres, com a acusació popular, 
aportarem aquest informe també al procediment judicial perquè les parts en tinguin 
coneixement i perquè, si cal, sigui també utilitzat en aquest gruix d’acusació per de-
purar responsabilitats també en els organismes dependents de la Diputació de Girona.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. I per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula la 
diputada Maria Senserrich.

Maria Senserrich i Guitart

Moltes gràcies, president. Doncs, també sumar-me als agraïments a l’informe. És 
un informe metòdic, així com les al·legacions també; certament, molt transparents, 
per una banda, i, per l’altra, perquè expliquen moltes coses i aporten molta informa-
ció que ens ajuda a entendre tot això.

Però jo, aquí, intentaria separar, evidentment, el que és l’informe de tota la resta 
que s’ha explicat, perquè aquí, a la Comissió de la Sindicatura de Comptes ens dedi-
quem a analitzar la seva feina, no la de tercers. I, en tot cas, si això pot servir, doncs, 
és un bon instrument i una bona eina, i voldríem separar-ho. 

Evidentment que el llenguatge és molt important i vostès parlen d’incidències i no 
d’irregularitats, com bé també apuntava el diputat del Partit Socialista. Doncs, són in-
cidències, malauradament algunes no agradables. Però vist l’informe i tot el que se’ns 
aporta, doncs, hi ha molta transparència a tota la informació. I si hi ha alguna mesura 
que s’hagi de prendre ja es prendrà per la corresponent autoritat que s’escaigui.

I Xaloc, doncs, fa una funció important, com les altres diputacions, com bé ha 
dit vostè, i com fa coordinadament amb l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya, a través de l’agència tributària catalana, perquè és un servei públic, no... A això 
m’agradaria posar-hi èmfasi, de que això de «xiringuitos»... Eh? Un «xiringuito» és 
un petit establiment més o menys provisional. Xaloc no és un petit «xiringuito», ni 
més o menys provisional, així com l’ATC tampoc ho és. I fan una funció important 
per a molts municipis, perquè no obviem quina és la funció d’aquesta entitat: és do-
nar servei a municipis grans i petits, que bàsicament no podrien fer de la mateixa 
manera i no podrien executar de la mateixa manera. Això ho hem de posar en valor, 
malgrat que ens agradi o no l’organisme de província. Aquest crec que és un tema a 
part, però la funció que fan crec que és important i els municipis de certes dimen-
sions, doncs, ho agraeixen. I és fet, doncs, amb el que vostès aporten, de la capacitat 
que tenen de gestió. Jo crec que hem de posar en valor això.

I, en tot cas, doncs, seguirem les recomanacions que vostès diuen. Aquelles que 
realment no estiguin fetes, doncs, que l’organisme Xaloc les dugui a terme.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. Per donar resposta a les qüestions plantejades, té la paraula el 
síndic major. 

El síndic major

Bé, molt breument. Les relacions realment són llargues i molt puntuals, i molt 
treballades, però, si s’hi fixen, part important del text el que fa és o donar resposta a 
temes que estan a l’aire o justificar que un dels problemes que hem trobat el 13 pos-
teriorment s’han solucionat, que això no ho podem confirmar-ho fins que hi anem 
una altra vegada i veiem si és cert o no. Aquest és un torn bastant normal en totes 
les al·legacions.

També és cert –i això també he de dir-ho– que normalment... Què passa en un..., 
quina és la mecànica que utilitzem en un procediment? Abans de tancar el procedi-
ment, fem un procés que es diu «de preal·legacions», on anem a parlar amb el gestor, 
li expliquem l’esquema general del que hem vist perquè ell ens..., potser, alguna ve-
gada, el gestor ens il·lumina sobre temes que se’ns han escapat o un àmbit determinat. 
Però, està clar, quan aquest..., això ja està blanc sobre negre, és a dir, quan ja està es-
crit i el gestor ho veu s’adona de coses que potser abans no les havia vist o no les ha-
via passat al detall. I passa sovint –i això ho hem dit més d’una vegada– que aparei-
xen papers que no els havíem vist mai, apareixen contractes que no els havíem vist, 
apareixen determinades operacions justificades que abans dèiem que no estaven jus-
tificades perquè no les veiem. Aleshores, ho tornem a realitzar i aquelles que creiem 
que realment tenen raó, doncs, no tenim cap inconvenient a modificar el text original 
i, aleshores, acceptar les al·legacions. Si s’hi fixen, n’acceptem poques, és a dir, n’ac-
ceptem poquetes. I les que acceptem, les acceptem perquè les acceptem, és a dir, per-
què realment tenen raó. És a dir, no és discutible, no? Això respecte a les al·legacions.

Respecte al canvi de criteri de Xaloc i dels altres òrgans de gestió tributària, no 
entro ni surto. És a dir, això és una decisió de gestió que lògicament, en tot cas, si 
d’aquí dos o tres anys tornem a veure-les totes ja veurem a veure si funcionen o no, 
és a dir, si amb aquest canvi està dintre de la seva planificació o programes de treball. 

Jo, només..., no acostumo a ficar-m’hi, és a dir..., però en el tema de les adjudica-
cions, només un detall. És a dir, T-Systems..., el de T-Systems m’ha sorprès, és a dir, 
perquè estem parlant de software de gestió tributària. En el mercat no hi ha massa 
empreses que tinguin software de gestió tributària. No sé quantes n’hi han, eh?, per-
què no és la meva especialitat, aleshores, jo no soc qui per dir si aquests ho fan bé, 
ho fan malament, són els millors, no són els millors. 

Però així com, per exemple –i ho dic agafant una mica el senyor Salellas–, en el 
tema d’obres o en el tema de seguretat hi ha moltes empreses que es dediquen a això, 
és a dir..., i que aleshores tampoc sé si aquestes adjudicatàries són les millors, són 
les que van fer la millor oferta, perquè ara ho desconec, en el tema de software de 
tributari potser sí que no n’hi han tantes que podien presentar un software tributari. 
Ho dic, eh? És a dir, aleshores..., ho dic per separar una cosa de l’altra, eh?, i no estic 
defensant ni un ni l’altre. És a dir, perquè de la mateixa manera he dit que en tema 
d’obres, en temes de seguretat el mercat és molt gran. És a dir, aleshores, sí que hi 
han moltes possibilitats.

Torno a dir que aquest expedient és el que és, és a dir que, aleshores, tothom lò-
gicament té dret a investigar d’on ve l’empresa aquella, on ha treballat i què fan a 
Girona uns senyors que venen de no sé on. Això, lògicament, és una feina en què, 
estirant, estirant, potser surten altres coses. És a dir, jo no dic que no, eh?

Bé, em sembla que ja ho he dit tot, perquè ja dic que no hi han moltes més coses 
a dir. Respecte al concepte d’irregularitat, d’incidències, són les que són, és a dir... 
Per això he deixat molt clar al començament que això és un informe de regularitat. 
Un informe de regularitat és un informe típic d’auditoria, on se segueixen uns pro-
cediments molt determinats, on quan entrem en tot el tema de compliment normatiu, 
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és a dir, de compliment de la norma, expliquem quina mostra hem fet, que hem fet 
la mostra i la mostra què representa. I, aleshores, a partir d’aquí, nosaltres donem 
les nostres conclusions. I no ens n’anem d’aquí. Això són les nostres conclusions, és 
a dir, el que surt, surt. I, aleshores, a vegades la lectura –i ho he dit més d’una vega-
da– pot arribar a ser, semblar diferent, perquè les nostres observacions sempre són 
d’irregularitats. 

És a dir, en una observació d’un informe d’auditoria no posem el que es fa bé, 
sinó simplement posem el que es fa malament. Aleshores, una llista d’una, dos, tres, 
quatre o quinze irregularitats, vist des d’una anàlisi, diguéssim, molt més externa, 
pot dir: «Home, aquesta gent en té moltes.» Bé, això és l’opinió de cada u que llegei-
xi. Però el que sí que val la pena dir és que en un informe d’auditoria, quan identifi-
quem observacions, estan dient allò que fan malament, allò que incompleixen, allò 
que podrien millorar. És a dir..., però no..., aleshores això és el que surt en tots, eh?, 
en tots els informes.

Re més, sembla que amb això, més o menys, he comentat tot el que s’ha dit.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, síndic major. (María Francisca Valle Fuentes demana per par-
lar.) La diputada María Francisca Valle vol intervindre.

María Francisca Valle Fuentes

Sí; quería…, por alusiones, president. Va dirigido a usted, señor Salellas. Mire, 
le agradecemos la importancia que otorga a nuestro partido porque dice que gober-
namos en Madrid. Y yo le pido que no se confunda. Quien gobierna en Madrid es el 
Partido Popular, y nosotros no formamos parte de ese gobierno. Simplemente eso.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada. Si no hi ha cap intervenció més... (Pausa.)
Doncs, aleshores, d’acord amb els altres membres de la Mesa i de conformitat 

amb l’article 183.5 del Reglament, els anuncio que els grups parlamentaris poden 
presentar propostes de resolució congruents amb els informes debatuts en els punts 
1 i 2 de l’ordre del dia fins a les 12 del dia 12 de juny de 2017. Les propostes es tra-
metran als grups parlamentaris, que podran presentar propostes de resolució trans-
accionals fins al moment en què es reprengui la sessió, la qual es reprendrà el 6 de 
juliol, a les 10.30 (veus de fons) –10.30. 

(Veus de fons.) Sí, això..., hi han diversos diputats, sobretot..., com que tenen al-
tres comissions, i tot, que ens han dit que com que realment acabem d’hora..., perquè  
n’hi ha que també tenim comissions a la tarda, però com que n’hi ha que..., com  
que estem veient que acabem d’hora, aleshores començar mitja hora més tard, que es 
pot fer. Si ningú té cap inconvenient? (Veus de fons.) Com? (Veus de fons.) D’acord. 
Doncs, aleshores, si us sembla, ja ho posem, fixem les 10.30, que és quan ens troba-
ríem a la propera sessió. 

Moltes gràcies.
Se suspèn la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’una del migdia i un minut.
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