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Sessió 11.2 de la CSC

La sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) s’obre a dos quarts d’on-

ze del matí i cinc minuts. Presideix Oriol Amat i Salas, acompanyat de la vicepresidenta, 

María José García Cuevas, i de la secretària, Carmina Castellví i Vallverdú. Assisteix la Mesa 

el lletrat Francesc Pau i Vall.

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

sep Maria Forné i Febrer, Fabian Mohedano Morales, Jordi-Miquel Sendra Vellvè, Maria 

Senserrich i Guitart, 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 Batalla i Òscar Ordeig i Molist, pel 

G. P. Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, i Benet 

Salellas i Vilar, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

El president

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

sessió?

Adriana Delgado i Herreros

Sí; gràcies, president. (Veus de fons.) En Josep Maria Forné substitueix la Marta 
Pascal.

Gràcies.

El president

Molt bé. Moltes gràcies. 

Procediments acumulats relatius als informes de fiscalització 29/2016, 
30/2016 i 32/2016 (continuació)

256-00025/11, 256-00026/11 i 258-00017/11

Doncs, passem a votar les propostes de resolució presentades. La primera és la 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2016, sobre l’Hospital Clínic 
i Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, 2011 i 2012, i també 
el procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2016, sobre els encàrrecs de 
gestió, corresponent al 2013.

Hi ha alguna...? Em sembla que hi ha alguna transacció, unes transaccions. (Veus 
de fons.) Fem primer l’aprovació genèrica? O fem primer les particulars i després 
la genèrica, que ja seria la resta de tot? (Pausa.) Bé, fem la... (Veus de fons.) Primer 
allò específic, ens diu el lletrat. (Veus de fons.) Sí. Primer allò específic. A veure, allò 
específic són... Hi ha unes transaccions... (Veus de fons.) D’acord.

Per tant... (Veus de fons.) D’acord. A veure, votarem..., en primer lloc, la votació 
de les propostes de resolució d’aprovació dels informes i de seguiment genèric de les 
recomanacions, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialis-
ta, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya i Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. D’acord? (Pausa.) Votació.

Vots a favor?
D’acord. Per unanimitat, eh?
Per tant, les propostes de resolució han quedat aprovades per unanimitat. 
Aleshores, passem a la votació de la resta de les propostes de resolució.
I tenim, en primer lloc, el procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 

29/2016, sobre l’Hospital Clínic i Provincial, corresponent als exercicis 2010, 2011 
i 2012, i són les propostes del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar... (María José García Cuevas demana per parlar.) Sí.



DSPC-C 486
6 de juliol de 2017

Sessió 11.2 de la CSC  4

María José García Cuevas

Presidente, para pedir votación separada de los puntos 1 y 4, que se ha transac-
cionado, pero por separado, o sea, un bloque, punto 1; otro bloque, puntos 2, 3, y 
otro, la transacción del punto 4. 

Gracias.

El president

Bé. Y hay el 5..., també, no?

María José García Cuevas

No. Creo que no. (Veus de fons.) No, no.

El president

D’acord. Per tant, primer votaríem els punts 2 i 3.

Benet Salellas i Vilar

Disculpi, president... (Pausa.) Estem parlant de la proposta de resolució de la 
CUP, eh?

El president

Sí.

Benet Salellas i Vilar

Que és la que té quatre punts, sí.

El president

D’acord. Per tant, ara votarem la proposta de resolució del Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular, els punts 2 i 3. D’acord? (Pausa.)

Vots a favor?
D’acord. Són... El Grup de Ciutadans, el Grup de la CUP, el Grup de Catalunya 

Sí que es Pot i el Grup del Partit Popular han votat que sí. (Veus de fons.) Set vots, 
d’aquests grups.

Vots en contra?
D’acord. En són 10, de Junts pel Sí. 
Abstencions?
No n’hi ha... Ah, 2 abstencions, del Grup Parlamentari Socialista.
Per tant, queda rebutjada aquesta proposta de resolució, els punts 2 i 3. D’acord. 
I ara passaríem als punts 1 i 4? (Algú diu: «No, no; separats.») D’acord. Passem a 

votar el punt 1 de la proposta de resolució del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Vots a favor?
Dos, de Catalunya Sí que es Pot i la CUP.
Vots en contra?
Onze, del Partit Popular i de Junts pel Sí.
Abstencions?
Sis, del Grup de Ciutadans i del Partit Socialista.
Per tant, queda rebutjada aquesta proposta de resolució. Aquest era el punt 1.
Passem al punt 4, eh?, de la proposta de resolució del Grup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. (Veus de fons.) És la que està 
transaccionada.

Vots a favor?
D’acord. Unanimitat (Algú diu: «No, no.») Ah, perdó. (Veus de fons.) D’acord. 

Doncs, a favor hi han votat tots els grups excepte el Partit Popular. 
Vots en contra?
Abstenció?
Una abstenció, del Grup del Partit Popular. 
Per tant, queda aprovada aquesta proposta de resolució. D’acord.
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Aleshores, passem a la que tenia... Hi havia una proposta de resolució del Par-
tit Popular? (Pausa.) És així? (Veus de fons.) D’acord. Que té... Els apartats que té, 
quins serien? (Veus de fons.) D’acord. Quins serien els apartats que votarem ara? 
(Veus de fons.) 2, 3... (El lletrat diu: «Hi ha transacció a la 3 i a la 4.») D’acord. 
La 3... (Adriana Delgado i Herreros demana per parlar.) Sí, endavant.

Adriana Delgado i Herreros

Sí; gràcies, president. Hem transaccionat els punts 3 i 4. I nosaltres demanaríem 
el vot separat del punt número 2.

El president

Per tant, votarem el punt número 2 i, després, el 3 i 4 junts. És així? (El lletrat 
diu: «La resta, tot. Tota la resta: el 2...»)

A veure, el diputat Ordeig... (Veus de fons.) Els fem separats els tres. (Veus de 
fons.) Sí. Són el 2, 3, 4. El 5, no; no hi és. (Veus de fons.) Hem quedat que el faríem 
separat, i així és més clar. 

Per tant, passem a votar la proposta de resolució del Partit Popular de Catalunya, 
i comencem pel punt 2.

Vots a favor?
Set; set, de Ciutadans, la CUP, Catalunya Sí que es Pot i Partit Popular.
Vots en contra?
Deu, de Junts pel Sí.
Abstenció?
Dues, del Partit Socialista.
Per tant, queda rebutjada aquesta proposta de resolució.
Passem al punt 3, que està transaccionat.
Vots a favor?
D’acord. Són 14 vots, de Ciutadans i de Junts pel Sí. (Veus de fons.) I PP. D’acord. 

(Algú diu: «I PSC.») Ah, 17.
Vots en contra?
Abstenció?
Dos, de Catalunya Sí que es Pot i de la CUP.
Per tant, queda aprovada aquesta resolució.
Llavors, passem al punt 4 (veus de fons), que està transaccionat, eh? Per tant, és 

la PR del Grup Parlamentari del Partit Popular, la quatre, que està transaccionada. 
Vots a favor?
D’acord. Unanimitat.
Queda aprovada per unanimitat.
Passem al procediment relatiu a l’informe de fiscalització... (Veus de fons.) El 5. 

Ah, havia entès que no hi era. D’acord, passem al punt 5. 
Per tant, votem la proposta de resolució del Partit Popular, el punt número 5.
Vots a favor?
D’acord. S’aprova per unanimitat.
D’acord. Passem al següent punt, el darrer, que és el procediment relatiu a l’In-

forme de fiscalització 30/2016, sobre els encàrrecs de gestió, corresponent al 2013. 
I hi ha una proposta de resolució del Grup Parlamentari del Partit Popular, que té 
dos apartats, el 2 i el 3. Es poden votar conjuntament? (Algú diu: «Sí.») Sí, d’acord.

Passem a votar.
Vots a favor?
D’acord. Per tant, hi han 17 vots; 17 vots, de Junts pel Sí, Ciutadans, Partit Po-

pular i Partit Socialista.
Vots en contra?
Cap.
Abstenció?
Dos, de Catalunya Sí que es Pot i de la CUP.
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Per tant, queda aprovada aquesta proposta de resolució, els apartats 2 i 3.
Si no hi ha cap més punt a tractar, doncs, ja aixecaríem aquesta sessió i... (Remor 

de veus.) Ja està. D’acord.
Doncs, aleshores, ja aixequem la sessió, i d’aquí a un parell de minuts seguim 

amb l’altra sessió.
Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts d’onze del matí.
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Sessió 12 de la CSC

La sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) s’obre a tres quarts d’on-

ze del matí i quatre minuts. Presideix Oriol Amat i Salas, acompanyat de la vicepresidenta, 

María José García Cuevas; de la secretària, Carmina Castellví i Vallverdú, i dels secretaris 

en funcions, Marc Solsona i Aixalà i Fabian Mohedano Morales. Assisteix la Mesa el lletrat 

Francesc Pau i Vall.

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

ria Senserrich i Guitart i Anna Simó i Castelló, pel G. P. de Junts pel Sí; Antonio Espinosa 

Cerrato, Lorena Roldán Suárez, Sergio Sanz Jiménez i María Francisca Valle Fuentes, pel 

G. P. de Ciutadans; Rafel Bruguera Batalla i Òscar Ordeig i Molist, pel G. P. Socialista; Al-

bano Dante Fachin Pozzi, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, 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 31/2016, sobre el Centre d’Iniciatives 

per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013 (tram. 256-00027/11). Síndic major de 

la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 372, 42).

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 35/2016, sobre el retiment de comptes 

dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent als exerci-

cis del 2014 i el 2015 (tram. 256-00028/11). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 372, 42).

3. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2017, sobre el Consorci Urbanístic 

del Portal de la Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015 (tram. 256-00029/11). 

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

BOPC 384, 55).

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 31/2016, sobre el Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013

256-00027/11

Doncs, passem al primer punt, que és el procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 31/2016, sobre el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, corresponent a 
l’exercici del 2013. La presentació de l’informe la farà la síndica..., la senyora Emma 
Balseiro.

La síndica Emma Balseiro Carreiras

Sí; gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades, i membres, companys de la 
Sindicatura de Comptes. Bé, l’informe de fiscalització, de regularitat, i, per tant, fi-
nancera i de legalitat, del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, de l’exercici 2013, 
va ser aprovat el 13 de desembre del 2016.

Catalunya, comunitat autònoma de l’Estat amb competències transferides en ma-
tèria penitenciària, exerceix, segons estableix, doncs, l’Estatut d’autonomia, les fun-
cions de planificació i l’organització del treball remunerat de la població reclusa i de 
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les activitats de reinserció, mitjançant l’entitat de dret públic..., del Cire, creada l’any 
1989, per tal de garantir el dret constitucional. 

La Llei del Cire defineix el seu objecte social com «facilitar la reinserció socio-
laboral dels interns en centres penitenciaris i educatius de Catalunya, a través de 
programes formatius i educatius; la creació de llocs de treball adaptats a les necessi-
tats d’aquestes persones, i altres actuacions encaminades a aconseguir-la».

Així mateix, estableix que el Cire és mitjà propi i servei tècnic de l’Administració 
de la Generalitat, dels ens locals i del sector públic vinculat o dependent, i, en conse-
qüència, està obligat a executar, dins de les seves funcions, els encàrrecs que aquests 
li formulin, i que tenen, doncs, naturalesa instrumental i no pas contractual.

Pel que fa a les principals magnituds econòmiques, el balanç de situació del Cire 
al tancament de l’exercici fiscalitzat presentava un actiu de 13,7 milions d’euros, 
comptant pèrdues i guanys un resultat negatiu de poc més de mig milió d’euros, i la 
liquidació de pressupost uns ingressos de 34,61 milions d’euros, amb unes despeses 
de 34,7 milions d’euros.

La plantilla de l’entitat al tancament de l’exercici era de 201 persones, i el nom-
bre de personal intern ocupat a través del Cire eren 3.764 persones.

Com a resultat de la fiscalització realitzada, l’opinió de la sindicatura, i excepte per 
la reclassificació descrita en l’observació 8 de l’apartat de conclusions de l’informe, 
és que els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel 
tant del patrimoni com de la situació economicofinancera del Cire, i també pressupos-
tària. L’observació 8 fa referència que, en l’elaboració de la liquidació del pressupost, 
la despesa de personal, inclosa la relació laboral de caràcter especial dels penats, es 
registra en el capítol IV, com a transferències corrents a famílies, en comptes de fer-
ho en el capítol I, com a remuneracions de personal. I l’import en qüestió és de 10,2 
milions d’euros.

De la resta d’observacions se’n destaquen, potser per una banda, doncs, respecte 
a l’activitat del Cire, que, atès que en l’exercici 2013 la facturació del sector públic 
representava el 31 per cent dels ingressos totals, no es podia considerar que realitzés 
la part essencial de la seva activitat pels poders adjudicadors, els quals n’exercien 
el control, i per la qual cosa no podia constituir un mitjà propi i un servei tècnic 
d’aquests poders adjudicadors als efectes del que disposa la normativa de contrac-
tació pública.

D’alta banda, el conveni col·lectiu del treball del personal laboral del Cire esta-
bleix que, a l’efecte del còmput del complement d’antiguitat, s’han de considerar els 
serveis prestats a l’empresa, i no obstant això, doncs, el Cire, el seu personal, consi-
derava tota l’antiguitat al sector públic per al reconeixement dels triennis. Per tant, 
doncs, els treballadors que van subscriure el contracte de treball amb posterioritat a 
l’esmentat conveni no s’ajustava a la normativa vigent.

D’altra banda, la participació dels interns en la gestió del servei de restauració, 
quan és prestat per una empresa externa, requereix, d’acord amb la legislació, la seva 
contractació per part de l’empresa adjudicatària mitjançant el règim laboral comú. 
I, en aquest sentit, l’adscripció a aquest servei del personal intern subjecte a la relació 
laboral de caràcter especial dels penats i retribuït pel Cire no s’ajustava a dret.

D’altra banda, la col·laboració dels interns en la prestació dels serveis auxiliars 
dels centres penitenciaris que no ha estat encarregada, doncs, al Cire, sota la fórmu-
la d’un taller productiu, no es podia inserir en la relació laboral de caràcter especial 
dels penats. I, per tant, la retribució que puguin percebre els interns hauria de ser a 
càrrec de l’Administració penitenciària i amb subjecció al dret administratiu.

Referent a la contractació, en la revisió dels criteris de valoració de les ofertes, en 
alguns expedients s’havia observat que per valorar aquestes ofertes s’utilitzaven sub-
criteris de valoració que no estaven previstos en els plecs i que no estaven definides 
suficientment les millores, sobre quins elements i, en tot cas, en quines condicions 
quedava autoritzada la presentació de millores.
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Finalment, i com a conseqüència del treball de fiscalització, es va fer una úni-
ca recomanació, que era, bàsicament, en compliment..., tenint en compte, doncs, 
l’aplicació de la Directiva 2014 del Parlament Europeu en matèria de contractació 
pública, es recomanava que per garantir també el dret constitucional al treball re-
munerat dels presos i penats, mitjançant la planificació i organització d’activitats de 
reinserció sociolaboral, es revisés la gestió de l’activitat del Cire i/o la seva confi-
guració com a mitjà propi de l’Administració de la Generalitat, dels ens locals i del 
sector públic vinculat, del qual depenia.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Balseiro. Passem al posicionament dels diferents grups 
parlamentaris. I, en primer lloc, té la paraula, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
la senyora Lorena Roldán.

Lorena Roldán Suárez

Sí; gràcies, president. Bon dia, i gràcies també, doncs, a la síndica, a la senyora 
Balseiro, per l’elaboració d’aquest informe, relatiu al Cire, corresponent a l’exercici 
2013. 

Bé, a jutjar per aquest informe, ho ha comentat ara la síndica, només es va fer 
una recomanació, i les observacions que molt bé s’han desgranat aquí, doncs, tam-
poc eren com per posar-se les mans al cap. Però jo crec que sí que potser les irre-
gularitats que es cometen, doncs, al Cire no tenen tant a veure amb la fiscalització, 
sinó amb altres temes, dels que hem parlat ja a bastament en comissions com, per 
exemple, la Comissió de Justícia, relatius als sous que reben els interns, baixos, en 
comparació amb els que es paguen fora del Cire. 

O, per exemple, un tema també sobre el qual s’ha hagut de pronunciar el síndic, 
pel tema, doncs, del preu dels articles que es venen als economats. Fins i tot nosal-
tres hem presentat una proposta de resolució no fa gaire, a la Comissió de Justícia, 
sobretot perquè es parlava d’articles de primera necessitat. 

Però, bé, pel que sembla, la fiscalització sí que la porten prou bé. Hem vist que hi 
han alguns temes que ja són recurrents, per exemple, el tema de la consideració de 
mitjà propi, que si no recordo malament va ser un dels temes que vam tractar preci-
sament en la sessió anterior d’aquesta mateixa comissió.

Veiem, segons les dades, doncs, que els encàrrecs de gestió només suposen un 
31 per cent del total de la xifra de negocis, amb la qual cosa no es donen aquests 
requisits necessaris per ser considerats com a tal.

I, jo..., la meva pregunta és si de la resta de facturació que no prové ni de la Ge-
neralitat o dels ens locals, que diria que són prop de 21 milions d’euros, que consta 
en el quadre 28, això com s’ha fet? Mitjançant un encàrrec de gestió o s’ha aplicat 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic? Perquè, clar, estem parlant de 
molts diners.

També ens preguntem si no existeix cap òrgan de control previ, com, per exem-
ple, la Intervenció, doncs, que detecti aquest tipus de qüestions, o si hem d’esperar 
que la sindicatura hagi d’anar a fiscalitzar. Perquè, clar, veiem que això fa referèn-
cia al 2013, nosaltres estem al 2017, i potser quan detectem les irregularitats és una 
mica tard.

També veiem que el Cire, consta aquí a l’informe, va pagar amb retard els seus 
proveïdors pràcticament més de la meitat dels casos, no?, en contra del que determi-
nava en aquell moment..., o del que determina la Llei 15/2010, de la lluita contra la 
morositat. Hi ha alguna conseqüència per pagar fora d’aquest termini? Entenc que 
s’incrementa el deute amb interessos, però no sé si es penalitza d’alguna manera 
quan es comprova que això és així. Nosaltres, per exemple, hem presentat una llei de 
lluita contra la morositat, en la que es preveuen aquest tipus de sancions pels deutes 
que pugui tenir el sector públic, sobretot amb petites i mitjanes empreses.



DSPC-C 486
6 de juliol de 2017

Sessió 12 de la CSC  10

També veiem irregularitats en la contractació –ja se n’ha parlat–, dels plecs, de 
condicions que no surten en els plecs, que això també és recurrent, i que no sé si 
això es podria millorar, doncs, fent, no ho sé, unes guies de contractació genèriques 
per a tots els ens públics. És una idea.

També irregularitats en la contractació dels interns –«contractació» entre co-
metes–, perquè el problema jo crec que és que precisament no es donava aquesta 
contractació en el servei de restauració quan aquest servei el prestava una empresa 
externa, però estaven col·laborant, estaven participant els interns. Quines conseqüèn-
cies té això per als interns, és a dir, que no es faci de la manera adequada? 

I també hem vist que passava amb la col·laboració dels interns en la prestació 
dels serveis auxiliars, que no s’encarregava com a taller productiu. Ens agradaria 
saber què passa amb aquesta retribució dels interns, si es corregeix d’alguna manera 
un cop es comprova que no s’ha fet, doncs, de manera ajustada a dret.

I, per últim, també volíem preguntar, que crec que no s’ha comentat en l’exposi-
ció, el tema de l’IAE, doncs, que no tributaven per aquest impost en tots els casos. 
I també voldríem saber si s’ha fet algun tipus d’inspecció al respecte, doncs, per veu-
re si hi estaven subjectes o no, i per elaborar, doncs, les corresponents liquidacions 
d’aquest impost.

Moltes gràcies.

El president

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

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. Un agraïment a la senyora Balseiro 
per l’informe i la feina que ens presenten. També la benvinguda a tots els membres 
de la sindicatura i a tot el seu equip.

Només una prèvia. La reflexió que farem nosaltres..., jo crec que estem parlant 
d’una empresa pública, el Cire, el qual té un objectiu, que és la inserció de presos 
i el treball remunerat, en el qual jo crec que hi ha una petita diferència respecte a 
altres informes que hem anat veient, sobretot pel que fa, per exemple, al tancament 
en negatiu. Doncs, jo crec que algunes dades potser són menys preocupants que si 
estiguéssim parlant d’altres supòsits, no?

Per tant, jo crec que la filosofia de l’empresa..., hem de continuar pensant..., està 
bé la visió empresarial, però sobretot amb la visió d’inserció i del dret dels presos a 
tenir el treball remunerat, no?

Per tant, està bé que tenim..., els comptes reflecteixen la imatge fidel. Veiem com 
es repeteixen una seria d’irregularitats que veiem en els diferents informes; com als 
comptes anuals hi ha una sèrie de deficiències en la liquidació; en la memòria, tam-
bé, que algunes dades són incomplertes. Jo potser em centraria en aquest, en l’últim 
punt d’irregularitats, que és en la contractació i en els procediments. Hi han algunes 
fuites que veiem que es repeteixen una i una altra vegada.

I sobretot, com ja han dit, perquè sí que el 30 per cent, evidentment, són..., els hi 
encarrega l’Administració pública, però hi ha una part molt important que no ve de 
l’Administració i crec que és important que es facin els procediments com toquen.

Jo sí que, com ha dit la meva companya, voldria a veure si pogués detallar una 
miqueta més, doncs, tots els que no venen..., els encàrrecs de gestió que no venen de 
l’Administració pública, a veure quines són aquestes irregularitats. 

I, llavors, també li volia preguntar si... entenc que també estem ara amb l’informe 
del 2013, han passat quatre anys. Moltes vegades ens trobem que presenten l’infor-
me i al mateix moment vostès d’elaborar l’informe ja hi han alguns temes que ja es 
resolen després, però en el moment de fer l’informe, no. Si d’aquests temes, quatre 
anys més tard, tenen constància de que alguns dels temes, sobretot els més impor-
tants, ja s’han resolt per part del Cire, si els hi han fet arribar o en tenen constància.



DSPC-C 486
6 de juliol de 2017

Sessió 12 de la CSC  11 

En principi. res més.
I moltes gràcies per tot.

El president

Gràcies, diputat Ordeig. I 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. Bé, dues qüestions fonamentals. La primera, analitzant aquest 
informe com a tal, com un de tants informes que fa la sindicatura, bé, trobem el 
que solem trobar en molts altres informes: els problemes de contractació recurrents 
–això segueix formant part de la majoria dels informes que tenim aquí–; la qüestió 
i el concepte del mitjà propi, que, com que també és recurrent, sembla que hi ha un 
debat pendent en com organitzem el sector públic, perquè sabem que aquesta dis-
cussió sobre el mitjà propi finalment la trobem gairebé a tots els informes i això ens 
diu que no és un problema del Cire, és un problema de l’estructura dels mètodes de 
contractació.

Per tant, no m’estendré gaire. Informe rere informe parlem sobre aquesta qües-
tió estructural. Però l’altra qüestió que cal posar sobre la taula és que, a diferència 
d’altres informes, en aquest cas concret les afectacions que pugui haver-hi i les man-
cances que pugui haver-hi d’una manera més directa o menys directa afecten també 
persones que estan privades de llibertat. I, per tant, crec que aquesta dimensió que 
no li correspon, potser, a la sindicatura analitzar i que correspon a d’altres comis-
sions on es parla profundament del Cire i de l’afectació que pot tenir, crec que s’ha 
de tenir en compte a l’hora de fer la lectura tècnica de l’informe.

I m’afegeixo al que han dit els dos diputats que m’han precedit. Estem parlant 
d’un informe del 2013 i volíem saber quina informació teniu sobre el que ha passat 
al Cire des del 2013 fins ara.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Albano Dante Fachin. I per part del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, té la paraula la diputada María José García.

María José García Cuevas

Gracias, presidente. Bien, en primer lugar, agradecer a la síndica Balseiro su tra-
bajo, el de su equipo y su comparecencia hoy aquí, exponiendo este informe.

Bien, teniendo en cuenta el objetivo de reinserción sociolaboral, que es la base 
del funcionamiento que debe regir el Cire, por encargo de la sociedad, así como el 
carácter instrumental y no meramente contractual del mismo, desde el Partido Po-
pular de Cataluña lamentamos que, como nos explica el informe, queremos desta-
car, no se cumplan con las instrucciones internas de contratación y claridad y trans-
parencia a las mesas de contratación, como explica el apartado 2.9.1 del informe; 
que las adjudicaciones directas en contratos de dieciocho mil a cincuenta mil no 
contengan el procedimiento para seleccionar ofertas sin contratos de suministro que 
garanticen la concurrencia, o que en los procedimientos de concurrencia limitada 
no se soliciten ofertas al menos a tres empresas para justificar que se cumplen los 
criterios de concurrencia e igualdad, así como que no se publiquen en el perfil del 
contratante los contratos de menos de dieciocho mil euros.

El Cire ha facturado un 31 por ciento al sector público. Hay que considerar que 
no es un medio propio de las administraciones adjudicadoras y no podía recibir en-
cargos de gestión como medio propio. El pago a proveedores y acreedores se dispara 
a ciento tres días, sin cumplir con la ley del 2010 de medidas contra la morosidad. 
Mal ejemplo damos desde el sector público.

Cuando el Cire presta el servicio de comedor en centros penitenciarios, los tra-
bajadores entendemos que deben tener el mismo régimen que cuando estas tareas 
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se encargan a empresas externas, con régimen laboral común. Que sea el Cire quien 
preste este servicio no debe ser visto como un ahorro por instituciones penitencia-
rias y un aprovechamiento del proceso de reinserción con presunta vulneración de 
derechos constitucionales.

Lo mismo sucede con los servicios auxiliares de los centros penitenciarios pres-
tados por el Cire que no obedezcan a la fórmula de taller productivo. O bien la venta 
de puntos elaborados en talleres del Cire, que debe pagar IAE.

Se adjudicaron contratos sin fijar bien los pliegos y las condiciones a valorar más 
allá del precio. También se adjudicaron de manera directa catorce contratos de su-
ministro de materias primeras destinadas a alimentación de los internos antes de la 
finalización de tal procedimiento de licitación para este fin, por falta de previsión 
del departament y las fechas en las que debería hacerse efectiva esta prestación.

Muchas de las sospechas sobre el uso del Cire como medio de prestación de ser-
vicios económicos se confirman con este informe. Es necesario, creemos, que se es-
tablezcan criterios claros que limiten un uso contractual alejado del instrumental que 
debe regir el Cire. Su objetivo no es prestar servicios a bajo coste para el funciona-
miento de un centro penitenciario, sino servir de base para la reinserción sociolaboral 
del penado una vez obtenga la libertad.

Y, en definitiva, pues, vemos aquí, una vez más, que en Cataluña asumimos com-
petencias, somos muy rápidos y muy diligentes a la hora de asumirlas, en concreto 
está asumida en el Estatuto, pero luego no somos tan diligentes y tan audaces a la 
hora de desempeñarlas con excelencia. Creemos que deberíamos dar ejemplo desde 
el sector público catalán de esta audacia y esta excelencia, y no todo lo contrario.

Nosotros queríamos preguntarles, un poco en la línea que han dicho los demás 
portavoces, pero también con relación a informes anteriores, porque entiendo que 
este es uno que se hace regularmente, si se mantienen las observaciones y las reco-
mendaciones, o no, o desde la sindicatura se ha observado alguna voluntad de corre-
gir por parte del Govern de la Generalitat de Catalunya las deficiencias observadas 
e indicadas por la sindicatura.

Gracias.

El president

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

Benet Salellas i Vilar

Gràcies, president. Abans d’entrar en la qüestió de l’informe, i aprofitant que és 
la primera convocatòria que tenim de la Comissió de Sindicatura, i que hi ha el sín-
dic major també present, sí que voldria fer una breu menció, doncs, felicitar d’alguna 
manera la Sindicatura de Comptes per la seva pluralitat política, atès que hem tingut 
coneixement que hi ha un membre de la sindicatura, un dels síndics, que ha firmat el 
manifest en contra del referèndum titulat «Per Catalunya i la democràcia».

I, per tant, en aquest sentit, penso que és important que els síndics, diguem-ne, 
siguin plurals. I no em vull ni imaginar què hauria passat si un membre de la sindi-
catura hagués firmat un manifest independentista. Segurament PSC, PP i Ciutadans 
ens haurien demanat tota una bateria de compareixences i tot un procés de fiscalit-
zació, pràcticament, d’expulsió d’un síndic, si hagués firmat un manifest indepen-
dentista. En aquest cas, la firma d’un manifest contra el referèndum jo penso que 
és una demostració de la pluralitat de la sindicatura i, en aquest sentit, doncs, de 
l’exercici, no?, de la llibertat d’expressió de tots els membres dels òrgans designats 
per aquest Parlament.

Dit això, i entrant en la funció de preguntar-li sobre el contingut de l’informe del 
Cire, jo sí que li volia fer tres apunts en la mesura del possible, no? Per una banda, 
li he de dir que, clar, el Cire, més enllà del que vostès expliquen en aquest informe, 
té una funció essencial, no?, en el que és la prestació del règim especial de treball 



DSPC-C 486
6 de juliol de 2017

Sessió 12 de la CSC  13 

en situació de privació de llibertat. Llavors, l’informe no fa cap menció a les condi-
cions, règim..., d’alguna manera, tot el que és la fiscalització, del pagament d’aquest 
treball, no?, de les condicions en les que es fa. No dic que ho hagi de fer, eh?, perquè 
jo entenc que vostès el que fan és fiscalitzar pròpiament l’estructura administrativa, 
no? Però a mi sí que em sorprèn, quan un agafa un informe del Cire, que en cap mo-
ment no es parli de les condicions en què treballen els interns i les internes. Llavors, 
no sé si és que simplement no ho han analitzat o és que ho han analitzat i funciona a 
la perfecció i funciona de manera correcta. I a criteri de la Sindicatura de Comptes, 
doncs, les condicions..., que és un règim especial, que ve regulat d’una forma espe-
cífica per la legislació espanyola, en som perfectament coneixedors. És a dir, quina 
anàlisi ha fet la sindicatura de les condicions de treball dels interns i de les internes, 
no? Aquesta era la meva primera pregunta.

En segon lloc, era per preguntar-li amb relació a les retribucions que vostès fan 
constar que de manera indeguda es van atribuir o van cobrar en un moment deter-
minat la senyora Elisabeth Abad i la secretària del Cire, que després sembla que van 
retornar, segons vostès fan constar a l’informe. Sí que m’agradaria que ens expli-
qués com va funcionar això. És a dir, penso que és un gest a destacar i a valorar que 
efectivament algú..., crec que és la primera vegada que veiem un informe on es parla 
de retribucions indegudes i s’explica que aquestes retribucions s’han tornat, perquè 
generalment el que ens passa aquí és que parlem de retribucions indegudes, però 
després ningú es preocupa de demanar el seu retorn. I, per tant, sí que m’agradaria 
que ens expliqués com va funcionar això, també, doncs, perquè la senyora Elisabeth 
Abad avui és senadora designada per aquesta cambra.

I finalment, en tercer lloc, vostès fan menció a la qüestió del cap de protocol, 
que es va designar, o un lloc de cap de protocol del Cire. M’agradaria que ens ex-
pliquessin com va ser el procés de selecció d’aquest cap de protocol, perquè no fan 
referència en l’informe, no sé si és perquè vostès entenen que ja va ser correcte. Però 
amb independència de que fos adequat a la llei, com que hi ha moltes coses que són 
adequades a la llei que ja sabem com són, doncs, sí que m’agradaria que ens expli-
qués com es va seleccionar aquest cap de protocol del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Salellas.

María José García Cuevas

Presidente, por una cuestión de orden... (Pausa.) No tengo a mano el Reglamento 
y no le puedo decir el artículo, pero entiendo que la presidencia debería haber lla-
mado la atención al diputado Salellas cuando ha iniciado su exposición, alejándose 
radicalmente del objeto del debate, que es valorar desde el punto de vista de su par-
tido político el Informe 31/2016.

Yo creo que hacer alusiones irónicas a las cuestiones o a las actitudes o las ini-
ciativas por parte de miembros de la sindicatura haciendo futuribles sobre lo que ha-
ríamos los demás partidos políticos si hubiera sido de otra manera, pues, creo que es 
improcedente y, de hecho, una utilización impropia del Parlamento y del tiempo que 
tenemos destinado por la Mesa a posicionarnos sobre el informe.

Gracias.

El president

Tècnicament, té raó, eh? Ho he consultat. Tècnicament, té raó, el que passa que 
la intervenció ha sigut molt breu. Quan ja l’hi anava a dir estava acabant, eh? Però, 
tècnicament, té raó. (Veus de fons.) Molt bé. Si hagués sigut més llarg..., anava a 
dir-ho, però ha sigut molt curt, eh? Però, tècnicament, té raó, ho he consultat, i sí. 
(María José García Cuevas demana per parlar.) Digui, digui.
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María José García Cuevas

Yo creo que las cuestiones de orden no dependen de lo largo que se hace la in-
fracción del Reglamento, sino si se está cumpliendo o no el Reglamento. Por tanto, 
yo creo que si un diputado se aleja de manera tan clara del objeto del debate es obli-
gación de la presidencia llamar la atención. Primero es obligación del diputado no 
hacerlo, pero, segundo, creo que para eso está la presidencia.

Gracias.

El president

Sí. Precisament això ho he consultat, aleshores el lletrat m’ha dit: «Tècnicament, 
no ho pot fer, però és apreciació del president veure la importància del tema.» I com 
que ja estava acabant, he pensat que..., això, eh?

Benet Salellas i Vilar

Jo sí que, per al·lusions, ara li demanaria la paraula, senyor president.

El president

Parli, diputat Salellas.

Benet Salellas i Vilar

No. És a dir, és molt senzill, eh? En aquest sentit, comparteixo i agraeixo a la 
presidència la capacitat que ens permeti als diputats parlar d’allò que considerem en 
cada moment. Penso que forma part del concepte de llibertat d’expressió, però com 
que ja sabem que el concepte de llibertat d’expressió al Partit Popular és un altre, 
doncs, no passa re.

En qualsevol cas, sí que m’agradaria que això s’anés definint, ja ho discutirem a 
la Junta de Portaveus, perquè si passa ara, que és que no podem parlar del referèn-
dum, que és la qüestió transcendental d’aquesta legislatura, en les comissions d’a-
quest Parlament, doncs, llavors, aquesta prohibició de parlar d’aquest tema l’haurem 
d’aplicar en totes les intervencions de tots els diputats. I penso que hi perdríem molt 
tots plegats i que aquest no ha de ser el camí.

Gràcies, president.
(María José García Cuevas demana per parlar.)

El president

Diputada García Cuevas, vejam...

María José García Cuevas

Sí; por alusiones, presidente. Bueno, me resulta inaceptable que si se pide cum-
plir el Reglamento se nos acuse de limitar la libertad de expresión. Precisamente el 
Reglamento está para establecer de qué se puede hablar y en qué, para ordenar el de-
bate, señor Salellas, y usted lo sabe igual o mejor que yo, porque usted es jurista. Así 
es que no nos hagamos trampas en el solitario. Usted ha infringido el Reglamento 
del Parlament y yo no le limito en absoluto su libertad de expresión. Solamente que 
la libertad de expresión tiene unos cauces y unos momentos, y tiene unos lugares. 
Y, como repito, es obligación de la presidencia de las comisiones –para eso está– 
evitar esta situación.

Gracias.

El president

Bé, em sembla que s’ha dit tot el que hi havia. Tècnicament, té raó la diputada. 
La intervenció ha sigut molt curta, he demanat l’assessorament del lletrat, el lletrat 
m’ha dit «és interpretació teva valorar aquest tema», he vist que estava acabant i ha 
acabat. Si calculem el temps de la intervenció del diputat Salellas i el temps poste-
rior, doncs, potser és tres o quatre vegades més.

Bé, aleshores, passem a la... (Remor de veus i rialles.) Per part del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, té la paraula la diputada Carmina Castellví.
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Carmina Castellví i Vallverdú

Gràcies, president. Bon dia, síndica, i gràcies per aquest nou informe, que jo sí 
que parlaré de l’informe, eh?

En l’última sessió d’aquesta comissió, amb data 8 de juny, ja vàrem analitzar els 
encàrrecs de gestió i vàrem veure com de difícil era analitzar-los i analitzar aquell 
informe per la inexistent normativa que estableix el procediment de formalització i 
tramitació d’aquells encàrrecs de gestió. Avui mateix hem aprovat una proposta de 
resolució en què instem el Govern a establir els protocols i un registre sobre aquests. 
I avui ens trobem amb aquest informe, al qual hem d’afegir el que considerem mitjà 
propi i els seus requisits.

La Directiva 2014/24 va tenir eficàcia i aplicació directa a l’ordenament jurídic 
espanyol a partir del 18 d’abril del 2016, i introdueix canvis rellevants respecte a 
l’àmbit de contractes subscrits entre entitats del sector públic. Un de les més impor-
tants, entenem nosaltres, és que suprimeix i substitueix el requisit general de realit-
zar la part essencial de les activitats per mitjà propi per l’ens que el controla un cri-
teri aritmètic, que és del 80 per cent. En tot cas, entenem que és aquest el punt més 
rellevant d’aquest informe, ja que a partir d’aquí és des d’on se podran regular tots 
els altres elements que han de regir el Cire.

Moltes gràcies, president.

El president

Gràcies, diputada Castellví. I ara, per donar resposta a les qüestions plantejades, 
té la paraula la síndica Emma Balseiro.

La síndica Emma Balseiro Carreiras

Sí; gràcies, president. Efectivament, no?, jo crec que l’aspecte més rellevant d’a-
quest informe és precisament això, posar de manifest, doncs, el que a vegades es 
podria considerar, diguem-ne, un èxit, fins i tot un èxit, o quelcom positiu en la ges-
tió d’una activitat d’una empresa en particular, que, per ser considerada mitjà propi, 
doncs, pot col·lidir, diguem-ne, directament amb les seves característiques o condi-
cions, no? Jo crec que aquest és el cas del Cire. 

El Cire, en el moment que es crea, l’any 89, es crea, doncs, com a tal, com a mitjà 
propi, justament per realitzar tots els encàrrecs que puguin venir, tant de l’Adminis-
tració de la Generalitat com d’altres ens locals o ens dels quals depèn, i de cop, i al 
moment en el que precisament per impulsar, diguem-ne, l’activitat pròpia del Cire, 
que és bàsicament la de garantir el dret dels penats precisament a realitzar una ac-
tivitat remunerada, doncs, s’intensifica una activitat comercial, per tal d’obtenir la 
facturació, al sector privat. 

I això comporta automàticament, doncs, que any rere any es vagi, diguem-ne, 
invertint el pes dels clients privats davant dels clients, en aquest cas, del sector pú-
blic. I automàticament ens trobem en la situació de l’any 2013, amb un 31 per cent 
de facturació provinent del sector públic i un 71 per cent provinent del sector privat.

En aquest cas, diguem-ne que el que està sotmès a la normativa contractual són, 
únicament i exclusivament, els contractes que encarrega, que contracta, diguem-ne, 
l’Administració pública al Cire, no pas la gestió comercial que pot fer el Cire per al 
sector privat.

En aquest sentit, doncs, clar, nosaltres ens trobàvem amb aquest, diguem-ne, 
si m’ho permeten, gran interrogant, de què fer-ne a partir d’ara, no? Suposa reduir 
l’activitat pròpia del Cire, i és trobar aquell contrapunt entre intensificar aquesta 
activitat o, alhora, garantir automàticament el compliment de la directiva. Per això 
acabava amb aquesta recomanació.

En tot cas, doncs, òbviament, el paper del Parlament, de la comissió específica, 
buscar una solució al respecte, no? A priori, es podria considerar o bé crear-ne dues 
empreses o, simplement, que fos la mateixa Administració qui assumís directament, 
doncs, una de les tasques, i mantenir el Cire com a empresa que pugui impulsar 
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aquesta activitat comercial, per tal de mantenir una alta ocupació dels penats, de les 
persones recluses a les presons de Catalunya, no?, valgui la redundància en aquest 
sentit, doncs, és un dels aspectes posats sobre la taula.

Respecte al període mitjà de pagament o al compliment únicament i exclusiva-
ment del termini, es tracta –jo crec que en l’informe s’explica prou bé– de que hi ha, 
diguem-ne, un retard en el període mitjà de cobrament, i, en conseqüència, també hi 
ha un retard en el període mitjà de pagament. Conseqüències, no hi han més enllà, 
o sigui, és bàsicament, doncs... En aquest cas, és veritat, es dona un incompliment 
de la legislació, però diguem-ne que vindria, si m’ho permeten, doncs, relativament 
justificat.

Per part, doncs... Les observacions realitzades amb relació a la contractació del 
personal. L’únic és precisament això, que s’hauria d’haver aplicat el règim laboral 
comú en comptes, doncs, del règim especial de les persones recluses. 

M’han fet diverses preguntes respecte, doncs, de com s’han corregit algunes de 
les observacions posades de manifest en l’informe. Jo..., la veritat és que en aquests 
moments no els hi podria contestar. Malgrat, doncs, que des del Cire se’ns hagi fet 
arribar algun tipus d’informació al respecte, se’ns hagi comentat alguna solució, sí 
que és veritat que la Sindicatura de Comptes de Catalunya, al final, per tal de validar 
aquesta informació, ha de tornar allà, al Cire, a fiscalitzar-l’hi. I, en conseqüència, si 
m’ho permeten, jo preferiria, doncs, no pronunciar-me al respecte. 

I respecte, doncs, a si hem analitzat o no la situació dels interns, nosaltres el que 
hem fet és, bàsicament, no fiscalitzar les lleis. Nosaltres simplement fiscalitzem que es 
compleixin les lleis. I, per descomptat, la sindicatura el que fa..., i tots els membres de 
la sindicatura complim les lleis. I, per tant, en aquest sentit, no hem anat més enllà dels 
aspectes que figuren en el mateix informe. 

Després m’han fet unes preguntes molt concretes, que jo, la veritat, en aquests 
moments no els hi sabria dir. La selecció del cap de protocol..., em remeto al que 
posa en l’informe. És la incidència que hem detectat. Si haguéssim trobat algun ti-
pus d’incidència addicional, l’hauríem fet constar en el mateix informe de la Sindi-
catura de Comptes.

I, d’altra banda, de les dietes retornades, jo crec que això, si no em falla la me-
mòria, va ser un error que es va posar en coneixement del mateix personal de direc-
ció del Cire durant la fiscalització, i es va corregir de manera immediata. I, per tant, 
doncs, en aquest sentit, no té més conseqüències. Sí que és veritat que consideràvem 
que era oportú que quedés constància en el mateix informe, però també afegint que, 
òbviament, doncs, la situació està resolta.

No sé si em deixo alguna pregunta per contestar. En tot cas, doncs, quedo a la 
seva disposició, per tal d’aclarir-la ara o, en un futur, fer-los arribar més informació 
al respecte.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Balseiro. 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 35/2016, sobre el retiment 
de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions 
vinculades, corresponent als exercicis del 2014 i el 2015

256-00028/11

Aleshores, passarem al debat del punt número 2 de l’ordre del dia.
(Pausa.)
Passem al debat del punt número 2 de l’ordre del dia, que és el procediment re-

latiu a l’Informe de fiscalització 35/2016, sobre el retiment de comptes dels partits 
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polítics i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent als exercicis del 
2014 i el 2015. 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 introduc-
ció a aquest informe i després estaré, per descomptat, a la seva disposició, per con-
testar tot allò que vulguin preguntar. 

Aquest informe va estar aprovat pel Ple de la sindicatura el 22 de desembre del 
2016. És un informe que el que fa és fer l’anàlisi del compliment d’aquella obligació que 
tenen tots els partits polítics i les entitats vinculades, segons l’article 4.2 de la Llei de  
la sindicatura, de retre comptes, sis mesos després d’haver tancat l’exercici, a la Sindi-
catura de Comptes. Aleshores, l’objecte del treball és exactament l’anàlisi del nivell de 
retiment de comptes, no només del nivell de retiment de comptes, sinó del contingut 
d’aquells comptes retuts, que seria l’objecte del treball. 

L’àmbit subjectiu. L’àmbit subjectiu són els partits polítics amb representació 
parlamentària i les fundacions i associacions vinculades. És important dir-ho, per-
què després ho diré a les recomanacions, què s’entén per «partit polític». Per «par-
tit» no només s’entén el que és el partit, sinó també aquelles federacions, coalicions 
i agrupacions d’electors que tenen personalitat jurídica i que, com a tal, estan obli-
gades a retre comptes. 

Per què dic això? Perquè en l’anàlisi del contingut d’aquest informe, i passa tam-
bé en els anteriors exercicis, així com la resposta del partit acostuma a ser sem-
pre correcta, la de coalicions que probablement s’han creat per presentar-se davant 
d’una elecció a vegades és el que costa més d’aconseguir, perquè la norma no separa 
el que és coalició de partit. Vol dir que tant ha de complir el partit com la coalició. 
I aquestes coses a vegades... Precisament, a la recomanació, el que diem és en aques-
ta línia. I per això faig menció del que seria l’àmbit subjectiu.

Anant a les conclusions, o al resum final del que hem entrat, el grau de compli-
ment del retiment de comptes dels partits polítics amb representació l’any 14 va ser 
del 93,3 per cent, i l’any 15 va ser total, perquè tots van retre comptes; aleshores, 
seria del cent per cent, a nivell de partits. A nivell de vinculades, baixa una mica: el 
retiment de l’any 14 va ser del 53,8 per cent, i de l’any anterior, del 75. Dins de les 
observacions, i no m’hi entretindré, hi ha un llistat d’aquelles entitats que, bé, tenen 
certs incompliments, tant en el retiment com en el contingut del rendiment.

Si abans deia també el que serien recomanacions i observacions d’aquest infor-
me, n’hi ha una que va sortint i que –ho reclamem– probablement avui en dia ja està 
solucionada, que és aquella adaptació al Pla de comptabilitat dels partits polítics 
aprovada al Tribunal de Comptes del 2013, atès que si tots els partits adapten la seva 
comptabilitat a un pla únic és molt més senzill després fer una anàlisi conjunta de 
tots els comptes retuts.

Després, un tema també reiteratiu, que és el control intern. L’article 15 de la Llei 
d’organització dels partits reclama un control intern sobre els partits. Així com anys 
anteriors dèiem que no hi havia control intern, ara ja no podem dir això. Sí que la 
majoria dels partits presenta algun escrit parlant del control intern. Quin problema 
tenim? Que perquè la norma i el reglament no diu què és «control intern», aleshores 
cada partit fa el que creu que ha de fer. 

Aleshores, aquí el que reclamem no és tant als partits, sinó a l’òrgan legislatiu, 
que és el que, darrere de l’aplicació d’aquest article, on diu que s’haurà de portar un 
control intern, desenvolupi quin tipus de control s’haurà de portar, atès que quan es-
tigui desenvolupat això, lògicament, els partits compliran, i els que compleixin o no 
compleixin després podrem resseguir nosaltres, sabent a veure què hem de resseguir. 
Perquè si només diem «control intern», hi han alguns que fan una manifestació dient 
«sí que portem control intern», i ja està, i no diuen re més; en canvi, hi ha altres que 
hi dediquen una memòria molt llarga, en què diuen què fan amb el control intern. 
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Cap dels dos no és que ho faci ni bé ni malament, perquè en la llei no diu què és 
«control intern», però el que estem reclamant als que desenvolupen la llei és que de-
fineixin què vol dir «control intern».

Respecte a la puntualitat, ja he dit els resultats. Hi afegiria que, de l’exercici 16, 
que s’ha tancat recentment, el 30 de juny..., és a dir, només en puc avançar aquelles 
dades d’una manera informal, atès que no hem pogut analitzar –estem a primers de 
juliol– el resultat. Però sí que per la informació que tenim, diguéssim, urgent, diria 
que la majoria dels partits, per no dir tots, han complert, és a dir, tots... Tenim els 
comptes de tots els partits. I, en tot cas, podria haver-hi, i no m’atreviria a dir quina, 
perquè encara no ho hem analitzat profundament, alguna diferència o algun, digués-
sim, no compliment total amb el que serien coalicions i federacions, per allò que 
deia abans, és a dir, que així com el partit sí que compleix, a nivell de coalicions, 
doncs, no hi ha un compliment tan alt. 

Re més. A partir d’aquí, em poso al seu abast, a la seva disposició per a qualsevol 
consulta, pregunta que em vulguin fer.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, síndic major. Passem al posicionament dels grups parlamenta-
ris. Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat Antonio 
Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, presidente. Y gracias al señor Jaume Amat. A ver, yo me voy a centrar 
en lo que a Ciudadanos le corresponde, ¿no?, porque a fin de cuentas creo que todos 
tienen algún tipo de aspecto a subsanar, de irregularidad a subsanar. Y yo quiero 
precisamente tomar buena nota de aquellos aspectos que se achacan, digámoslo así, 
a nuestro partido, y, en ese sentido, pues, dar respuesta a esos puntos concretos y 
específicos que se relacionan con Ciudadanos. 

Mire, fundamentalmente, de Ciudadanos se comentan, en las conclusiones y en 
las observaciones, aspectos relacionados con unas fundaciones que, bueno, una de 
ellas, pues, el propio informe ya dice que el día 10 de abril del 2015 ya fue disuelta 
y que, es verdad, como se analiza el 2014 y el 2015, aparece que no hubo presenta-
ción de cuentas, ¿no? Bien, en este caso, sin obviar el hecho de que pudiera haber la 
obligación de presentar cuentas, la Asociación Egara Civitas en realidad no era ni 
tan siquiera una fundación ni una asociación del partido, sino que era una asociación 
que, en un momento determinado, al principio..., una única vez que Ciudadanos ha 
recibido una subvención, pues, como no teníamos ningún tipo de..., eso, se asoció 
con Egara Civitas. Pero, bueno, en todo caso, como les decía, el día 10 de abril del 
2015 ya fue disuelta.

La única... Después hay un tema que también se nos..., bueno, se establece una 
vinculación entre la asociación Cataluña Constitucional y nuestro partido. Tengo 
que decirle que me comentan, por parte, digamos, del propio partido, que no hay 
ninguna vinculación, más allá de que, efectivamente, en algún caso..., o sea, que fi-
guren algunos de los miembros del partido en esa fundación. Pero que, en realidad, 
esa fundación solo ha tenido una misión: es hacer un recurso, que nada tenía tam-
poco que ver hacerlo..., que no se hizo tampoco en nombre del partido ni nada de 
ello. Es decir..., y que, por tanto, vincularlo, vincular esta asociación con Ciudada-
nos, pues, creemos que no hay razón suficiente, porque es que además no responde 
al hecho.

La fundación que de verdad tiene Ciudadanos es Tribuna Cívica –es Tribuna 
Cívica–, y en relación con ella se dice: «Bueno, no figura escrita en el registro de 
fundaciones y asociaciones de la Generalitat.» Bien, es verdad, es así, pero donde sí 
figura es en el registro de fundaciones de ámbito estatal, porque como bien dice el 
propio informe es una fundación de ámbito estatal, y, por tanto, está registrada en 
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el registro de fundaciones de competencia estatal, y las cuentas se presentan en el 
Tribunal de Cuentas.

Es decir, es verdad, por tanto... O sea, quería diferenciar aquellas que en un mo-
mento determinado pudieron colaborar con nosotros, que podía establecerse una cier-
ta vinculación, que sería Egara Civitas; aquella que creo que no se puede establecer 
ningún tipo de vinculación con Ciudadanos, aunque algunos miembros que la consti-
tuyeron fueran de Ciudadanos, que es Cataluña Constitucional; y realmente la que sí 
que creo que se puede vincular, que es lógico que se vincule, porque es así, es, como 
le decía, la de Tribuna Cívica.

Afecta, digamos, que dice: «Hay una información incompleta de la memoria.» 
¿Eh? O sea, se nos dice que la memoria recibida de los partidos políticos es incom-
pleta. Bien, a veces aquí el problema está también en definir –antes se ha dicho– el 
control interno, que también se nos dice que hay algún déficit en el control interno. 
El problema, muchas veces, es precisamente eso, la definición de los contenidos 
para ajustarse. Es decir, yo creo que se presenta la memoria, se presenta el informe 
de control interno y quizá lo que falte es acabarlo de definir y pulir, para que la in-
formación que contenga después responda a las necesidades que en este informe se 
ponen de manifiesto, y que, de todas formas, ya he trasladado a quienes tienen la 
responsabilidad de elaboración de estas cuentas anuales, para que, lógicamente, se 
subsanen en ejercicios posteriores.

Desgraciadamente, estamos hablando de los ejercicios 2014 y 2015, y algunas co-
sas ya se han subsanado también, como, por ejemplo, se decía, por parte del síndic, 
el tema del plan de contabilidad. El plan de contabilidad ya hace una año y pico que 
se subsanó y que, por tanto, es verdad que en el 2014 y en el 2015, pues, no estaba 
adaptado, pero en estos momentos ya está totalmente adaptado. Y lo mismo sucede 
con las apreciaciones que se hacen en relación con las páginas web. La página web 
de Ciudadanos en estos momentos, pues, ya contiene la información de la única fun-
dación que realmente está vinculada a Ciudadanos, que es Tribuna Cívica.

Y esto es todo lo que quería decirles. Que tomamos nota, que he pasado, preci-
samente..., este informe está sirviendo para que se haga un chequeo, digamos, de 
aquellas cosas que estamos... Se me ha comentado que, a día de hoy, prácticamente 
no hay nada que no se esté haciendo, pero, en todo caso, que se repase, para que en 
los sucesivos informes incluso –incluso– algún aspecto que pudiera ser que pudiera 
mejorarse, aunque sea fuera de plazo, pues, se mejore, para que en el informe del 
2016 aparezcamos como un partido si no ya sin ni una sola irregularidad, al menos 
que seamos el partido que menos irregularidades presenta.

Muchas gracias.

El president

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

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies, president. Síndic major, gràcies per l’explicació i per l’informe. Una 
prèvia de vint segons, per reclamar que l’important jo crec que no és signar un ma-
nifest o dir una opinió, sinó desenvolupar la tasca pública que cada un té amb pro-
fessionalitat, i la neutralitat que és deguda, eh? Per tant, jo crec que alguns confo-
nem alguns termes, que a vegades dona la sensació, intencionadament, que no tenen 
a veure unes coses amb les altres.

A partir d’aquí, síndic, jo li volia dir que no crec que..., no tenim un problema 
amb els partits polítics, perquè vostè ha dit que el nivell de compliment ha anat mi-
llorant i, per tant, està bé. Però jo crec que sí que tenim un problema amb les funda-
cions i associacions vinculades als partits, perquè sí que, tal com als partits polítics, 
el nivell de compliment, doncs, ha anat augmentant, a les fundacions el que ha fet 
ha sigut disminuir. Entenc que estem al 53 per cent de compliment, cosa que crec 
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que és molt ridícul, sobretot perquè veníem, a més a més, del 2013 amb un 75 per 
cent. Per tant, no només complim poc, sinó que a més a més disminuïm el nivell de 
compliment. Això és com allò que diem de l’Administració pública quan diem les 
societats, les entitats i les empreses públiques, que a vegades, home, és a dir, que si 
serveixen..., poden tenir una finalitat i una raó de ser, però si llavors ho fem servir 
per pervertir el sistema, doncs, evidentment no anirem bé, no?

Per tant, és una primera reflexió en això, de que jo crec que hem de posar més 
el focus en les fundacions i les associacions. Tothom a casa seva ha de fer..., inten-
tar traslladar i fer els deures, no la interpretació sobre si hi ha lleis o conceptes que 
estan més o menys ben definits, sinó que, escolta, s’ha de complir i la sindicatura fa 
la seva feina. I tots intentem complir. I aquelles entitats i associacions que, pel que 
sigui, no compleixin i que sembla que no sé què, si s’han de dissoldre, es dissolen; 
si no, que es facin complir, perquè, si no, no ens en sortirem.

Per la part que ens toca, veig que hi ha un parell d’apreciacions, a nivell de PSC, 
en les quals diu que a la pàgina web no hi havia l’entitat que concedia els préstecs. 
Nosaltres ho hem traslladat i ens han dit que això ja està resolt. I també hi havia el 
tema, com ha comentat també, de control intern, eh? Per tant, aquests dos punts a 
nosaltres també ens han dit que ja estan resolts. En tot cas, esperarem als propers 
informes que això..., puguem venir amb un cent per cent de compliment.

Com hem dit, partits que no contesten quines fundacions hi estan vinculades. 
Home, veient el que hem vist, també, i el que hem dit, doncs, el mínim del mínim 
és contestar quines fundacions estan vinculades als partits, perquè precisament els 
principals problemes han vingut per aquí, eh? No diré els partits, perquè ja cadas-
cú s’ho mirarà per a casa seva, però jo crec que el mínim del mínim és contestar el 
requeriment de la sindicatura i donar la informació. Aquest és el pas previ perquè 
vostès puguin fer la seva feina. Ho dic perquè n’hi ha molts d’aquests que alguns 
ens donen les lliçons a nosaltres i, llavors, dic, home, que cadascú també miri cap a 
casa seva i que tots siguem una mica més comprensius amb les coses que passen, i 
que no tot és tan fàcil.

I, llavors, també el tema de la memòria amb la informació incompleta, el qual 
jo crec que això sí que és més recurrent, en el qual, doncs, a vegades s’entrega una 
memòria, la informació no és completa del tot... Per tant, jo crec que aquí sí que hi 
ha molta feina.

Jo crec que és molt important, també, tota la informació que fa referència a la 
pàgina web, que és aquí on la gent està més acostumada..., és on hi ha més acces-
sibilitat, on la gent està acostumada a poder mirar, i aquí és on hem d’intentar tots 
plegats tenir tota la informació, tant quantitativament com qualitativament, que hi 
sigui tota, tota la informació comptable, tota la informació de crèdits, tota la infor-
mació de gestió, que és allà on realment..., i dels anys tancats, doncs, que hi sigui al 
més aviat possible.

Res més, síndic. Gràcies per l’informe i, evidentment, a disposició, per si creuen 
que hem de fer algun element més..., que hem de traslladar alguna informació més 
als nostres mateixos partits, doncs, que també ho faríem.

Gràcies.
(Antonio Espinosa Cerrato demana per parlar.)

El president

A veure, hi ha el diputat Espinosa, que demana intervindre.

Antonio Espinosa Cerrato

A veure... –sí, si us plau–, se me ha olvidado, precisamente, el tema del requeri-
miento, que se ha puesto aquí, ahora, magnificándolo... Tengo que decir que, en el 
caso de Ciudadanos, he comentado que, con fecha 21 de julio, se había enviado para 
que comunicáramos las fundaciones y las asociaciones que teníamos vinculadas, y la  
verdad es que se me ha dicho que no se ha recibido, y yo quería, precisamente, y 
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esto... (Veus de fons.) Acabo, por favor, muy brevemente. Nosotros, como saben, esta-
mos trasladando la sede a Madrid, y es muy probable que se esté enviando a alguna 
sede de aquí, de Barcelona, en la que ya ni estemos. Quería, simplemente, confirmar 
ese extremo, porque no es que no haya voluntad de responder a ese requerimiento, es 
que no nos ha llegado, o al menos eso me han trasladado. Es decir...

Por tanto, por favor, si acaso después comentamos a qué sede nos han enviado 
este requerimiento, pues, precisamente para poder aclararlo, ¿no?, simplemente.

Muchísimas gracias, presidente.

El president

Gràcies, diputat. Passem a la intervenció del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot. Té la paraula el diputat Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies, president. Gràcies, síndic. Bé, en primer lloc, aquesta distinció que feia 
el síndic amb relació a com s’analitzen els partits i com s’analitzen..., bé, aquesta no 
distinció sobre com s’analitzen els partits i com s’analitzen les coalicions, que és un 
fenomen en voga en aquesta legislatura, és veritat que això suposa, fins i tot a l’hora 
d’entendre l’informe, un..., hi han diferències òbvies en el que significa una coalició 
i el que significa un partit. Primer, la seva constitució. Moltes vegades, les constitu-
cions de les coalicions responen a «tempos» polítics, més que a «tempos» organit-
zatius. Per un altre costat, en el nostre cas, som una coalició de partits, uns d’àmbit 
estatal, altres d’àmbit autonòmic, i, per tant, les diferències estructurals dintre de les 
coalicions també afegeixen una complexitat, en aquest sentit.

A banda d’això, en general, es veu..., jo he mirat i crec que tots ens hem mirat els 
uns als altres, intentant veure a veure què fa l’altre i, òbviament, què fem nosaltres. 
Pel que s’està dient, si hi hagués una cosa terriblement flagrant ara mateix estaríem 
tots aquí apunyalant-nos, no? El mateix síndic deia que, bé, el grau de compliment ha 
millorat, que és bastant decent. Tots ens comprometem a anar polint tot allò que no 
s’ajusta al cent per cent al que hauria de ser. Nosaltres, òbviament, sabem que aquest 
informe porta setmanes publicat, o mesos, ja. Jo crec que tots els partits ho hem llegit 
amb atenció. De fet, fa poc era el venciment per presentar els comptes de les coali-
cions en l’auditoria de comptes del mateix Parlament. I, per tant, aquesta feina entenc 
que tothom l’ha fet.

Acabo amb una reflexió. Aquí, òbviament, el que li pertoca a la sindicatura és 
vigilar el compliment de la legislació vigent, però quan parlem, i no hem de caure 
en la tranquil·litat de dir: «Ostres, no hi ha res terrible en els informes», cal anar més 
enllà. I jo sé que al síndic això no li pertoca, però avui en dia és perfectament legal 
que les empreses donin diners a les fundacions. Vull dir, això no suposaria cap pro-
blema des d’un punt de vista de l’informe de la sindicatura, perquè la seva ocupació 
és vigilar que s’observi la legalitat. Ara, és legal que les empreses donin diners a les 
fundacions, fins i tot és legal que els bancs facin condonació de deutes als partits 
polítics. I això, des d’un punt de vista de l’anàlisi política, que és en teoria el que 
hauríem de fer nosaltres amb relació a l’informe que es presenta, entenem que aquí 
hi ha un debat de fons que cal solucionar.

Per això, des del nostre grup parlamentari intentem i hem intentat posar aquest 
debat..., i legislar, perquè aquestes coses que són legals, però que difícilment són 
comprensibles per part de la ciutadania, sobre com els partits es financen... Hem 
presentat una proposta de llei per prohibir les donacions i per mirar de cara a l’ar-
rel del problema, amb relació a què fan els partits polítics amb els diners. El que 
ens han dit... –aquesta llei està en fase de tramitació–, ens han dit que va despacito.

Bé, continuarem lluitant no només per complir la legalitat vigent, sinó per can-
viar una legalitat que deixa zones molt fosques, pel que fa al finançament dels par-
tits.

Gràcies.
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El president

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

María José García Cuevas

Gracias, presidente. Bien, agradecer al síndico la exposición y la elaboración del 
informe. Y, como conclusión general, pues, me añado a lo que ha dicho el compañe-
ro del PSC: de rendición de cuentas vemos que mejoran los partidos, pero las funda-
ciones empeoran. Y aquí es donde tenemos un problema, a pesar de que los partidos 
también tienen cuestiones para mejorar. Luego comentaremos lo que más nos llama 
la atención. Pero hace falta, bueno, que los partidos políticos seamos conscientes de la 
importancia de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad de 
las fundaciones asociadas a los partidos, que no dejan de ser, pues, copartícipes de la 
actividad política que desarrollamos. Bueno, se puede decir..., casi todos los partidos 
cometemos errores y todos debemos tomar medidas de mejora. Y esto es lo que noso-
tros queremos también añadir como una valoración positiva de este informe, de todos 
los que se han hecho y de todos los que se vayan a hacer, porque es la utilidad que tie-
nen estos informes, poner negro sobre blanco con objetividad, pues, la realidad de la 
rendición de cuentas de los partidos políticos. 

En el caso de las fundaciones, por hablar de las dos del Partido Popular, noso-
tros teníamos dos en activo, en esa fecha: una, FAES, que es de alcance nacional, se 
fiscaliza por el Tribunal de Cuentas. Y con relación a la fundación privada para la 
historia de la formación política, como ya dice el informe y como se acreditó en el 
anterior informe emitido por la sindicatura, ya estaba liquidada, ya estaba extingui-
da. Y el remanente económico que quedó fue donado al Banco de Alimentos, por 
lo que es normal que ya no aparezca en la web ni apuntes contables en las cuentas 
del partido.

Pero sí que nos llama mucho la atención que haya habido partidos que no..., o 
que la sindicatura no haya podido saber, algunos partidos, qué fundaciones tienen 
vinculadas. Nos resulta inconcebible, porque hay canales formales de petición de in-
formación, canales informales, y que algo tan sencillo como saber las fundaciones 
vinculadas a un partido no se sepa nos parece muy llamativo. O que algunas incluso 
la sindicatura puede intuir que están vinculadas a un partido, pero no llega a saber 
bien en qué registro están. Bueno, son cosas un poco..., bueno, que entran dentro de 
lo surrealista que es la fiscalización del sector público. 

Y aquí, pues, creemos que los partidos, y en concreto estos que marca el infor-
me, deben hacer un esfuerzo de mayor colaboración y transparencia con la sindica-
tura, como, bueno, ya se ha manifestado por parte de un grupo aquí, ¿no?

Con relación a las cuentas de los partidos, algunos las presentan fuera de plazo, 
otros no presentan balance, memoria y cuentas de pérdidas y ganancias. Cosas que 
también son llamativas, porque es algo que el gestor del partido o el gerente, o como 
se llame en cada partido, pues, debe tener.

Varios partidos fallan en información sobre subvenciones y donaciones. Y es 
curioso que, teniendo en cuenta la transparencia, que nos obliga la ley de financia-
ción, de la información que tenemos que tener en la web de cada partido, pues, si 
miramos el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, están en casi todas las webs 
de los partidos, pero hay una muy deficiente información en el ámbito de créditos, 
la clasificación por otorgante, por cuantía, condonación. Hay partidos en los que 
además ha habido problemas con esta cuestión de los créditos y que no aparece la 
información en la web, con lo cual también, pues, creemos que podemos pedir un 
esfuerzo a estos partidos para que sean más transparentes. 

En cuanto a la contabilidad, y teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas 
ya modificó en 2013 el Plan contable para formaciones políticas, pues, también es 
llamativo que todos los partidos cumplen, menos dos, uno que no se sabe qué crite-
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rios aplica y otro que aplica criterios contables no válidos. También esto es bastante 
llamativo, porque todos los partidos creemos que tienen un experto, una persona, 
un profesional para llevar la contabilidad, pues, de acuerdo con el plan vigente y de 
acuerdo con la legalidad. 

Y en auditoría interna, como ha comentado el síndico, bueno, están obligados 
los partidos y las fundaciones, aunque cada uno lo haga a su manera. Aquí hay que 
decir que también hay tres partidos que no presentan estas auditorías, pues, lo cual 
nos llama la atención.

Por lo tanto, como conclusión, pues, felicitar a la sindicatura por estos informes, 
porque son absolutamente necesarios. Y también, pues, hacerles un llamamiento 
general a la responsabilidad, que tenemos con la sociedad, de transparencia y rendi-
ción de cuentas, los partidos políticos.

Gracias, presidente.

El president

Gràcies, diputada García. I passem al Grup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent. Té la paraula el diputat Benet Salellas.

Benet Salellas i Vilar

Sí; gràcies, president. Jo ja vaig intervenir quan vam fer l’exposició sobre la des-
pesa electoral. En aquell moment ja vaig felicitar, específicament, la Sindicatura de 
Comptes, i, a més, vaig explicar com, en primera persona, havia pogut acudir a la 
sindicatura i comprovar l’exhaustivitat del treball que s’havia fet. Evidentment, si 
algú entén que he posat en algun moment en dubte la imparcialitat d’algun mem-
bre de la sindicatura és que no ha volgut entendre el que jo he dit aquí. Del que he 
parlat és de l’actitud dels grups parlamentaris i no precisament dels membres de la 
sindicatura. 

Però, en qualsevol cas, per tant, reiterar la felicitació per la feina que fa la sindica-
tura. I deixar clar, penso, que el contingut d’aquest informe, doncs, una mica ens treu 
els colors a les formacions polítiques, inclosa la meva. Jo no penso convertir aquest 
torn d’intervenció en una defensa del que fa o deixa de fer, diguem-ne, per intentar 
justificar els errors, que la majoria d’ells són, evidentment, involuntaris, però que de-
tecta l’informe amb relació a les deficiències de la pàgina web de la formació que jo 
represento, perquè penso que aquesta no és la nostra funció aquí.

Jo sí que, únicament, voldria demanar-li al síndic major que expliqués, perquè 
vam llegir en premsa que havia comparegut al Congrés dels Diputats precisament, 
entre d’altres motius, per explicar algunes de les qüestions que hi han en aquest in-
forme, no?, i, per tant, penso que pot ser una bona oportunitat que avui, aquí, doncs, 
també digui, si és que ho vol i si és que ho considera adient, només faltaria, quin és 
el desencaix que hi ha en aquests moments a la legislació espanyola que fa que aque-
lles formacions polítiques que no volem participar de les institucions espanyoles, o 
de les institucions, diguem-ne, centrals de l’Estat, estiguem en aquests moments en 
un règim de fiscalització que, atesa la recentralització que va tenir el Tribunal de 
Comptes, amb la retirada de competències a la sindicatura en aquest sentit, ens ha 
situat en un pla molt..., en un estatus molt concret, no?

I dic això perquè, almenys, quan una formació com la nostra no es dedica preci-
sament a trencar discos durs o a amagar-los, sinó que el que vol és fer una actitud de 
llums i taquígrafs amb relació a la seva comptabilitat, doncs, no voldríem que aquesta 
deficiència de la legislació espanyola constituís ara un focus de sospita cap a l’activitat 
d’aquells partits que, per decisió política, no volem participar en les institucions espa-
nyoles. No sé si m’he explicat i si el síndic podrà respondre’m aquesta qüestió.

O l’hi dic d’una altra manera. Encara que la legislació espanyola no ho prevegi, 
tenim la possibilitat, aquelles formacions polítiques que no volem participar en les 
institucions espanyoles, d’intentar, sotmesos a la fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes, que l’absència d’aquesta fiscalització no pugui ser interpretada com una 
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eina d’opacitat i, per tant, d’alguna manera, contra tot allò que nosaltres hem dit que 
havíem vingut a les institucions? Doncs, jo li deixo aquesta qüestió al damunt de la 
taula. I espero aquesta vegada no haver-me sortit del que el Reglament i les lleis es-
panyoles em permeten.

Gràcies.

El president 

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

Adriana Delgado i Herreros

Gràcies, president. Moltes gràcies, també, síndic major, i una salutació als mem-
bres de la sindicatura.

Bé, breument, perquè també ja s’han comentat les principals conclusions. Per 
una banda, doncs, el grau de compliment per part dels partits, que puja. Jo també 
voldria explicar una mica, doncs, el que es comenta de Junts pel Sí a l’informe, sen-
se que això sigui cap justificació, però penso que també és el moment oportú, com a 
coalició –no puc parlar en nom dels partits que formem aquesta coalició. Es comen-
ta que no vam presentar els comptes 2015. 

La nostra explicació és, en data 26 de desembre del 2015, es van presentar els 
comptes de tota l’activitat electoral que s’havia fet com a coalició, i dels cinc dies 
que faltaven per acabar l’any, doncs, l’activitat va ser zero i no es va remetre de nou 
la informació, entenent que estava presentada i auditada, i la sindicatura n’estava al 
cas. Però, evidentment, prenem nota de l’informe i presentarem els comptes que cor-
responguin com a coalició, i com a obligació que tenim com a coalició, igual que els 
partits. Com a grup parlamentari, sense tenir-ne cap obligació, sí que hem presentat 
els comptes del 2016, i m’agradaria puntualitzar-ho. 

I tornant a aquest paper més instrumental de les coalicions, i una mica tornant 
al que comentava el diputat Dante Fachin, i seguint també les recomanacions que 
apunteu a l’informe, també potser s’hauria de distingir d’alguna manera o diferen-
ciar partits i coalicions per aquest objectiu més..., o aquesta funció més instrumental 
de les coalicions en si, perquè també els partits són els que, en definitiva, també, per 
exemple, reben les subvencions i els que presenten els comptes al respecte. No sé 
si això també es podria tenir en compte, igual que demaneu, doncs, la definició del 
control intern, com ha comentat en la seva explicació.

Bé, també ens sumem, doncs, a l’element per la reducció del compliment de les 
fundacions, que és molt alt, del 53,8 per cent al 75 per cent, ja s’ha comentat. I nos-
altres ens reiterem en alguns dels missatges que ja s’han donat, no? Si es demana la 
informació als partits, si hi ha un cens, si hi ha un registre de la Generalitat, doncs, 
que es compleixi. I és aquí, doncs, on hem de posar el focus, avançar i complir en 
aquest sentit. També recordar que tenim la Llei de transparència, que ens ha d’aju-
dar, que ens ha d’obligar a fer les coses millor i que, bé, aquest percentatge de com-
pliment vagi cap al cent per cent.

En tot cas, l’informe deixa clar, amb noms i cognoms, per dir-ho d’alguna mane-
ra, qui i en què falla. Hi ha un reguitzell d’incompliments, i són per part de tothom; 
els considerem en menor o major grau. Així que cadascú, doncs, sap el que ha de fer 
i millorar en aquest compliment, i crec que sobretot en els casos en què es reiteren 
els incompliments, com hem pogut veure, si fem la comparativa dels darrers infor-
mes que hem tractat aquí, a la comissió. 

I també amb referència al que comentava el diputat Salellas, nosaltres reiterem 
també que considerem, doncs, que ha de ser la Sindicatura de Comptes qui faci 
aquest paper d’auditoria i de comprovació de les irregularitats, i no el Tribunal de 
Cuentas, com es va especificar en una reforma legal del Congrés.

Moltes gràcies.
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El president

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

El síndic major

Sí, entraré en un tema personal i després intentaré fer una reflexió, perquè, en 
principi, no hi han hagut massa preguntes, però sí que voldria fer una reflexió sobre 
tot aquest àmbit. En el tema personal, respecte a la fundació Tribuna Cívica i al fet 
que sigui àmbit nacional, li he de dir que FAES, que és la fundació del PP que tam-
bé és igual, d’àmbit nacional, i té la seu a Madrid, ret els comptes a la Sindicatura 
de Comptes, i, a més, sempre dins del termini. I s’ha de dir que si uns ho poden fer, 
els altres també, és a dir..., perquè estan en les mateixes condicions, uns i altres, és 
a dir... 

I, enganxat a aquest tema i parlant una mica en general, en l’àmbit de..., tot el 
que és l’àmbit polític, jo crec que aquí hi ha un problema que encara no està resolt, 
i és una mica el que vaig dir en el Congreso de los Diputados, que és una mica el 
tall d’operacions. És a dir, hi han dos temes preocupants: un és l’àmbit territorial i 
l’altre, l’àmbit subjectiu. És a dir, el que a l’àmbit territorial s’escapa, a més, del que 
és territori Catalunya, per dir-ho així, el tall aquest és difícil de determinar, és a dir, 
des d’on van els ingressos i on es paguen, si el partit és un partit amb comptabilitat 
pròpia o no... Aleshores, aquest és un tema que està pendent de resoldre.

L’altre també és l’àmbit subjectiu. És a dir, si vostès entren ja no només en l’obli-
gació dels comptes, sinó a veure els comptes, a estudiar els comptes, per exemple, 
els de les vinculades, veuran que d’una fundació a l’altra no s’assemblen en res els 
comptes. Hi han fundacions que tenen el patrimoni del partit a la seva fundació. Hi 
han altres que no, hi han unes fundacions que tenen un tipus d’ingressos que en al-
gunes està al partit i en les altres està a la fundació. És a dir, aquest tall no és gens 
clar. I no estic parlant de que sigui il·legal, eh?, sinó que cada una actua d’una ma-
nera diferent. Aleshores, aquest, probablement, és el que falta, no? És a dir, perquè 
si analitzem, per una banda, el partit i, per l’altra, la fundació, i no ho agrupem d’al-
guna manera, aquesta informació a vegades ens pot portar a no entendre què hi ha 
darrere de tot el conjunt.

La primera part és el que ja hem dit més d’una vegada i manifestat aquí, i també 
ho vaig manifestar al Congrés dels Diputats. Si tots tenim el mateix llenguatge és 
molt més fàcil consolidar i agregar. Si cada u utilitza un pla de comptabilitat diferent, 
a l’hora de consolidar i agregar això es fa més difícil. És a dir, això és la primera, no? 
Parlem tots el mateix llenguatge i, aleshores, en algun moment determinat, possible-
ment agregarem i consolidarem com ho hem de fer, no?

L’auditor, què fa? Fa, analitza el que té. És a dir, per exemple, amb el tema de les 
fundacions, que ha sortit algun comentari, hem fet el que acostumem a fer sempre 
quan auditem uns comptes: circularitzem les entitats, que ens diguin quines són les 
entitats relacionades, i ens diuen el que ens diuen. I, per altra banda, ens n’anem, 
que això és una novetat, en el Departament de Justícia, al que seria el protectorat de 
fundacions, que tenen un registre específic de fundacions vinculades, i li preguntem 
quines en tenen. És a dir, quines han estat donades d’alta. 

Del conjunt de les dues coses ens surt la nostra informació. Si quadrés tot diríem 
«tot quadra», si hi han algunes divergències el que fem és manifestar-les. És a dir, no 
anem més lluny. És a dir..., perquè se’ns fa molt difícil, i no crec que sigui la nostra 
feina deduir que potser l’actitud d’aquella associació que no ha estat donada d’alta, 
tot i que hi ha membres del partit que estan allà, es pot utilitzar o no com a funda-
ció. Això se’ns escapa i, aleshores, per això no anem massa lluny, sinó que els hi 
preguntem als partits i l’hi preguntem a l’Administració, i del que ens diuen els dos  
ho ajuntem.
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Respecte a la informació, la informació de la memòria, que també dèiem, està 
clar. Així com el control intern sí que dèiem que, perquè no està definit què vol dir 
«control intern» o què s’ha d’entendre per «control intern», és una mancança que cre-
iem que s’ha de recuperar, en el cas de la memòria, no. En el cas de la memòria diu 
exactament quins documents han d’haver-hi. Aleshores, aquí és molt més senzill per 
a l’auditor, és anar a mirar la memòria i veure si es compleixen aquests documents. 
Per això, en el quadre que ho expliquem, en alguns casos diem que hi ha això i no hi 
ha allò altre. És, simplement, perquè hem anat seguint el que la norma diu.

Això no vol dir que hi ha moltes maneres de presentar la memòria. I ara, dei-
xin-me dir-los que, en general, si es miren totes les memòries, que és el que hem fet 
nosaltres, encara hi ha molt per recórrer. Perquè una cosa és complir amb el mínim 
que diu la llei, que ja hem complert la llei, i l’altra és fer una memòria que pugui 
anar més lluny, és a dir, que doni més informació perquè aquell que la llegeixi en-
tengui els comptes, que és el que fa la memòria, els comptes que es presenten con-
juntament amb la memòria. Aquí encara hi ha un camp a recórrer, i deixin-me dir-
los-ho així, és a dir...Respecte a les nostres competències, en la norma –això també 
ho vaig dir en el Congrés dels Diputats, i aquí també vaig dir-ho–, és cert que, a 
partir de la modificació de l’any 15, el Tribunal de Cuentas ens treu la competència 
–no només a nosaltres, sinó a tots els òrgans de control extern– de fiscalització dels 
partits públics, però, no sé si per descuit o no, es deixen les vinculades, és a dir, po-
dem seguir fiscalitzant les entitats vinculades. Això encara ho tenim, i ho dic baixet, 
perquè potser si se sent des d’algun altre lloc, doncs, canviaran la llei, però això en-
cara ho tenim. I el que tenim sempre, perquè això està dintre del que seria la norma, 
és fiscalitzar tots aquells fons públics que reben els partits com a tals, perquè com 
a fons públics que reben, aquí la competència no és tant la de l’organització econò-
mica del partit, sinó la dels diners públics que reben, que, com a tals, si són d’origen 
púbic, tenim dret i obligació de fiscalitzar-los.

Amb això jo crec que es pot fer una feina, és a dir, i, a més, amb la Llei de la sin-
dicatura, que segueix dient, i així ho compleixen tots els partits, com he dit abans, 
que els comptes s’han de retre sis mesos després del tancament de l’any, i això ho 
esteu fent. Això vol dir que l’anàlisi del contingut d’aquests comptes segueix sent 
una tasca a realitzar per part d’aquesta sindicatura.

I em sembla que, més o menys, ja està tot el que volia dir. I no sé si he contestat 
els dubtes, els comentaris que han sortit fins ara.

El president

Moltes gràcies, síndic major. Si no hi ha cap intervenció dels grups, passarem al 
punt 3. (Pausa.)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2017, sobre el 
Consorci Urbanístic del Portal de la Costa Brava - Illa de Blanes, 
corresponent al 2015

256-00029/11

Doncs, passem al punt 3: procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2017 
–recalco «2017», vol dir que ja estem tractant informes emesos aquest any, vol dir 
que estem bastant al dia. Aquest informe és sobre el Consorci Urbanístic del Portal 
de la Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015. L’informe el presentarà el 
síndic..., el senyor Jordi Pons. 

El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies, senyor president. Bé, en aquest informe, el que es fa no és sols 
analitzar l’any 2015, sinó analitzar tota l’evolució d’aquest consorci. Aquest consor-
ci, amb aquest nom, consorci urbanístic, neix l’any 2010, però és una transformació 
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del que es va crear l’any 2002, amb el nom de Consorci del Portal de la Costa Bra-
va - Illa de Blanes, en què, en principi, els integrants eren, a part de l’ajuntament i la 
Generalitat, que són els que es mantenen en l’actualitat en aquest consorci, addicio-
nalment el consell comarcal, el consell comarcal respectiu i la Diputació de Girona. 
Per tant, l’objecte és aquest.

És un informe breu, i, per tant, a la portada ja hi ha una inexactitud, perquè no 
fiscalitzem el 2015. Si haguéssim fiscalitzat el 2015, l’informe s’hagués acabat amb 
mitja pàgina, perquè, de facto, estava inactiu. El consell directiu no es va ni reunir. 
S’havia de reunir, segons els seus propis estatuts, quatre vegades l’any. L’any 2015 
no es va reunir cap vegada. No es van aprovar els comptes, de fet, no es va fer re 
aquell any, estava inactiu. I l’únic que sí que hi va haver –i per això apareix als pres-
supostos de la Generalitat, perquè la participació en l’actualitat és majoritària de la 
Generalitat, en aquest consorci–, va aparèixer el pagament que feia la Generalitat 
–l’únic que hi ha hagut–, d’un total d’1,43 milions d’euros, per fer front al crèdit que 
es va constituir l’any 2008, de l’ICF, per construir la ciutat esportiva. Crèdit que 
–després al final ho comentaré–, en principi, s’ha de seguir pagant fins a l’any 2037. 

I, per tant, el 2015 hauríem acabat ràpid. El que s’ha volgut fer és veure l’evolució 
d’aquest consorci. I l’únic que no s’ha fiscalitzat és l’activitat de la construcció, que 
ja va ser fiscalitzada, si escau, en el seu moment, al fiscalitzar GISA. El consorci 
neix l’any 2002 per, en el fons, dinamitzar o crear una nova..., ells ho anomenaven 
«zona de centralitat urbana» –hi ha unes definicions que inclús apareixen en l’infor-
me, tampoc sé molt bé què hi volien fer–, diguem-ne, una nova àrea de centralitat 
urbana, amb una zona al centre de Blanes. Llavors, el 2003 canvien els estatuts, per 
incorporar-hi, en aquesta zona central de Blanes, que s’anomena «Illa de Blanes»..., 
hi havia diferents equipaments urbanístics, i el que es fa és decidir traslladar aquests 
equipaments i construir la ciutat esportiva de Blanes, eh? Això es decideix el 2003, 
es canvien els estatuts.

Ràpidament es fan dues coses. El 2004 s’encarrega a GISA fer la construcció de 
la ciutat esportiva, construcció que s’inicia el 2006 i conclou el 2010. I, simultània-
ment, també, el 2002 ja s’inicien diferents activitats per trobar un contingut per de-
finir aquesta àrea, el que s’anomenava aquesta «àrea de centralitat urbana», i es fan 
diferents intents de buscar idees. Una de molt ràpida és: l’any 2002 mateix ja es con-
tracta un arquitecte de prestigi perquè presenti un avantprojecte, amb un cost de 2,22 
milions d’euros. S’ha de dir que, especialment mirant totes les actes del consell, es 
veu que els primers anys es reunien molt, hi ha un moment en què comencen a reu-
nir-se menys i arriba un moment en què ja no es reuneixen, eh?, excepte..., després hi 
aniré, a les al·legacions.

Quin és aquest moment en què probablement hi ha un tombant? És una intuïció, és  
l’any 2008, quan hi ha..., és a dir, les dues activitats paral·leles que feia el consorci  
es lliguen, de dir: «Els aprofitaments urbanístics que s’obtinguin amb la construc-
ció de l’illa de Blanes es destinaran a pagar la ciutat esportiva.» Per pagar la ciutat 
esportiva, el 2003, l’ICF atorga un crèdit. Per tant, es diu: «Amb aquests aprofita-
ments urbanístics pagarem això.» Com que es van adonant que, cada vegada, amb 
tots els intents, allò no es desenvolupa, i que no es podrà pagar en aquells moments 
amb aquests aprofitaments, la Generalitat decideix programar una despesa a pagar 
en diferents exercicis. D’aquests 30 milions acaba pagant la Generalitat a l’ICF..., és 
l’operació en què, al final, fins a l’any 2037, si no passa res abans, es pagaran 52,27 
milions, el principal més els interessos.

A part d’aquest cost de 52,27 del projecte, que serà si s’acaba pagant amb aquest 
mètode que es va programar a partir de l’any 2008, hi va haver altres despeses en 
aquest consorci. S’ha de dir que només hi va haver despeses –que serien més, di-
guéssim, per la part de l’illa, eh?, resumint-ho molt– fins a l’any 2010. A partir de 
l’any 2010 el consorci ja no té cap despesa. Quina despesa va generar des del princi-
pi del 2002 fins al 2010 el consorci? Doncs, el consorci va generar una despesa de 10 
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milions d’euros, d’acord?, a banda de la ciutat esportiva. Qui els va aportar aquests 
diners? 8,44 milions, la Generalitat, i 1,62, la Diputació de Girona. 

Què es conclou amb l’informe? Bé, a l’informe, el que..., a les conclusions..., pro-
bablement, aquest informe breu, que també va costar relativament poques hores, 
comparat amb altres informes més complexos de fer, era per destacar una cosa que 
ens sorprenia, que, cada any, al pressupost de la Generalitat –també el que han apro-
vat de l’any 2017– hi ha una entitat que té un concepte d’ingressos i un concepte de 
despeses, no? I va ser aquesta sorpresa. I, llavors, vam intentar veure què passava, i 
vam anar a tota l’evolució. En l’apartat de conclusions se’n destaquen algunes –tam-
poc les repetiré ara, he volgut fer una mica de descripció del que era el projecte. 
Potser l’última, que d’una manera molt suau es diu que és absolutament qüestionable 
creure que algun dia pugui el consorci pagar el crèdit, era la més rellevant.

I voldria comentar, per acabar, les al·legacions. Perquè les al·legacions, jo, quan 
les vaig rebre, vaig estar content, perquè dic: «Home, a vegades, després de tants 
anys a la sindicatura, em plantejo si serveix d’alguna cosa la sindicatura.» Ho sento, 
eh?, a vegades em faig aquesta reflexió a mi mateix, després de deu anys a la sindica-
tura. I quan vaig llegir les al·legacions del Departament de la Presidència, vaig pen-
sar: «Home, doncs, potser sí que servim d’alguna cosa.» Fins i tot abans d’aprovar 
l’informe, ja quan vam veure..., perquè vam parlar tant amb l’ajuntament com amb 
la Generalitat que anàvem a aprovar l’informe quan ens donessin la darrera informa-
ció, home, almenys es va aconseguir que es reunís, després de dos anys, el consell 
directiu. I en aquest consell directiu, si van a la pàgina 33 de l’informe, en teoria es 
van adoptar moltes decisions. 

I n’hi ha una que és la que precisament em va alegrar: la Generalitat, en data 5 de 
desembre, va comunicar que es volia separar del consorci. En la reunió del consell 
directiu que se celebra el 16 de desembre, crec, del 2016 s’accepta. I, per tant, això 
el que implica és la dissolució del consorci. I s’acorda, però, clar, queda repartir els 
passius. Quins són els passius? Els passius és el crèdit, eh? I, si em vaig llegint les 
al·legacions, sembla que això ja hauria d’haver estat resolt el primer trimestre. Fins 
on jo sé, i la veritat és que no hem tornat a fiscalitzar-ho, però, fins on jo sé, en el 
primer trimestre no es va fer, i a inicis del tercer tampoc s’ha tornat a reunir. 

També ens deien que s’aprovarien els comptes del 2014, 2015 i 2016. Tampoc em 
consta si s’han aprovat. En tot cas, a la sindicatura no els han retut, ni que fos fora 
de termini. I, pel que sé, tampoc els han retut, del 15 i del 16, a la intervenció de la 
Generalitat de Catalunya.

Bé, amb això..., per tant, també em serveix això per dir que a vegades les al·lega-
cions, al final..., de moment crec que no s’han complert. Seria bo, i em permeto ja 
avançar-me i potser sobrepassar les meves funcions, que en aquest cas la decisió de la 
comissió no fos dir les recomanacions. La sindicatura no recomana re, perquè creiem 
que a partir de l’observació 8 és tan evident... Però, per una vegada, jo crec que el que 
s’hauria de recomanar és el que al·lega el Departament de la Presidència, que es com-
plís el que diu el Departament de la Presidència.

Res més. Resto a la seva disposició.
Moltes gràcies. 

El president

Gràcies, senyor Pons. Passem al posicionament dels grups parlamentaris. Té la 
paraula, en primer lloc, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. Gràcies, senyor síndic, per la seva presentació, per l’informe. 
Des de Ciutadans, pensem que aquest informe el que ens reflecteix i el que ens ex-
plica són les causes d’un desastre de gestió urbanística. Uns desastres de gestió ur-
banística que, per altra banda, no són exclusius de Catalunya, formen part d’aquests 
projectes faraònics, també amb arquitecte estrella, perquè l’arquitecte que es va bus-
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car, doncs, és una persona de prestigi, reconeguda internacionalment, però que pot-
ser, com en tants casos, no coneix la realitat normativa i la realitat del lloc, no?

Que, a més, mirant la informació, perquè al final estem davant d’un projecte fa-
raònic, doncs, he vist que es va fer una visita a aquests terrenys l’any 98 i l’arquitec-
te va dir: «Farem una cosa mai vista.» Bé, n’hem vist diverses vegades, d’aquestes 
coses, no? Estic pensant també en altres desastres urbanístics a tot Espanya, com la 
Ciutat de la Cultura de Santiago, que, a més, doncs, això era el 98, això era el 99, 
forma part d’una època, també amb arquitecte estrella, no? És una cosa que es va 
repetint. Encara que l’actual alcalde de Blanes, el senyor Lupiáñez pensi que això és 
Dinamarca i altres llocs d’Espanya són el Magreb, no? Però, al final, doncs, tenim 
aquests problemes. Tenen a veure amb una mala gestió, amb una falta de realisme, 
no?, perquè al final, ho ha comentat vostè, es preveia pagar això amb els aprofita-
ments urbanístics d’una altra part. Però no s’ha fet, perquè hi havia manca de realis-
me, no estaven ben fets els números.

I si s’ha fet malament també és perquè..., ho diuen, no?, que no..., en els estatuts 
inicials del consorci es deia que s’havia de fer un pla de viabilitat abans d’anar per 
l’objecte. És a dir, s’havia d’haver fet un pla de viabilitat que no es va aprovar, o, si 
més no, aquesta aprovació no ha estat acreditada. I si es va aprovar el pla de via-
bilitat està clar que estava mal fet i ha portat la situació que tenim actualment, que 
és que s’ha de dissoldre aquest consorci, però està en disputa entre la Generalitat 
i l’ajuntament, qui s’ha de fer càrrec del pagament d’aquest deute. Al seu informe 
diuen que l’ajuntament només va posar els terrenys, que no han fet aportacions eco-
nòmiques, darrerament.

I, després, coses que sorprenen, no? L’incompliment dels estatuts. Es fan uns es-
tatuts i no es compleixen absolutament re. També diu que s’han de reunir cada tres 
mesos i no es reuneixen, no s’aproven els comptes.

Bé, la veritat és que l’informe que ens han presentat és molt útil per veure tot allò 
que no s’ha de fer, tot allò que, a més, té a veure amb la qualitat de la gestió pública. 
No penso que sigui tampoc només una cosa legislativa, o de posar sobre paper com 
han de funcionar les coses. La demostració són els estatuts. Hi han uns estatuts que 
no es compleixen.

Reiterar, doncs, aquest agraïment per aquest informe que ens presenten. I pre-
guntar-li si vostè té alguna idea de com s’hauria de fer aquesta liquidació, aquesta 
dissolució del consorci, o si coneix com estan..., si s’està arribant a algun acord o a 
alguna cosa.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Sanz. I per part del Grup Parlamentari Socialista, com que és un 
tema de Girona, tindrà la paraula el diputat Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, senyor president. Jo també tenia previst fer una qüestió prèvia sobre 
la no pluralitat de TV3, però per estalviar al president que em cridi a l’ordre no ho 
faré.

Entrant ja en l’informe, efectivament, crec que el senyor Pons ha fet una descrip-
ció, almenys des del meu punt de vista, molt aprofundida i molt objectiva. Per tant, 
l’hi vull agrair. 

Efectivament, l’any 2002, doncs, es crea, com a –entre cometes– «gran projecte 
de país», en època del president Mas, el Consorci del Portal de la Costa Brava - Illa de  
Blanes, per –entre cometes– «compensar» d’alguna manera les inversions que es  
feien a Port Aventura, i, per tant, que també les comarques gironines i la Costa Brava 
disposessin d’un projecte important de país. I així es va anunciar. 

L’evolució de tot plegat i el que ha passat, doncs, ho ha descrit vostè molt bé. 
Això no ha funcionat, no s’han trobat inversors per a l’illa de Blanes que no només 
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desenvolupessin el sector de l’illa, sinó que amb les plusvàlues que generessin es 
pogués pagar la zona esportiva de Blanes, que sí que s’ha construït, o almenys en 
part s’ha construït. I, per tant, ens trobem davant d’una situació, efectivament, de 
problema important.

I l’any 2008, com vostè ha dit també molt bé, el consorci passa a ser, d’alguna 
manera, el que és, en la pràctica, un conveni urbanístic; un conveni urbanístic entre 
la Generalitat i l’Ajuntament de Blanes.

Per les informacions que a mi m’arriben, i que me n’he interessat, vostè s’ha fet 
una autopregunta, si el consorci podrà pagar el préstec, el crèdit. Per la informació 
que jo tinc, ja avanço que em sembla molt que no, en absolut, i que, per tant, la si-
tuació jo crec que hauria de ser, com a mínim una part de la resolució que pogués 
prendre aquesta comissió, doncs, per una banda: «L’ajuntament ha acordat subro-
gar-se amb la part que li correspon del préstec de l’ICF», això és el que a mi se’m 
diu, «per un total de 16 milions d’euros», i crec que, en aquest sentit, fins i tot ja hi 
ha hagut, darrerament, algun acord de l’Ajuntament de Blanes; que la Generalitat en 
paral·lel se subroga o s’ha de subrogar amb la resta, que són a l’entorn de 21 milions. 
En segon lloc, aprovar els comptes, i, en tercer lloc, procedir a la dissolució i a la 
liquidació del consorci.

Jo crec que aquesta..., això és tal com està previst que acabi el tema, i em sembla 
que és la manera més intel·ligent d’acabar amb aquest consorci, que evidentment no 
ha reeixit en les seves expectatives inicials.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Bruguera. I ara, 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. Intentaré explicar les reflexions que fem arran d’aquest in-
forme sense desviar-me del que estem tractant. El que passa és que aquest informe, 
més enllà del patronat i del que explica aquí, és un informe no que es desvia, però sí 
que ens parla d’un món que es resisteix a morir, «perquè aquí, bé, mira, hem tingut 
la mala sort, ha sigut un càlcul mal fet, bé, ja ha passat, ara tanquem això, i aquí no 
passa re». Sí que passa.

En aquesta època que descriu l’informe, quan va començar a parlar-se de l’illa 
de Blanes, jo vivia a Blanes. I eren els anys d’aquella bombolla immobiliària, no?, a 
principis de segle, els projectes urbanístics rutilants, no?, els aeroports sense avions, 
la Ciutat de les Arts... Tot això que ens expliquen els mitjans des de fa uns quants 
anys, no?, del que va ser una autèntica estafa a la gent. Doncs, a Blanes també en 
tenim un exemple, amb la diferència que si avui algú va a veure l’illa de Blanes allà 
no hi ha re. O sigui, als altres com a mínim els ha quedat un aeroport, no serveix 
per a re, però allà està, potser algun dia serveix. Allà hi ha una planícia que avui és 
un pàrquing, que està bé, perquè a Blanes a l’estiu fa falta pàrquing, però, clar, molts 
milions d’euros... No és ni subterrani, vull dir, és una esplanada on la gent deixa els 
cotxes.

Jo me’n recordo, durant anys, al passeig de Blanes, que anaves passejant i cada 
any o cada cert temps feien una exposició, una maqueta, no?, del que hi hauria en 
aquell espai; maquetes guapes, maquetes que costen molts diners. I recordo que, bé, 
era gairebé una broma, no?, al poble, «a veure quina maqueta ens presenten aquest 
any», no? I, bé, eren maquetes... 

Primer va ser el Palau de Gel, era una cosa que seria un palau de gel; després, 
l’illa Isozaki, no? L’arquitecte aquest del que parlem és Isozaki. Isozaki és el que ha 
fet el Palau Sant Jordi, per situar-nos, no? Després, no va ser l’illa d’Isozaki, era un 
balneari, no? Sempre hi havia hotels, desenvolupaments urbanístics, i tal. Com que 
hi havia allà, doncs, una sèrie d’equipaments esportius, es va dir: «Com que guanya-
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rem tants diners fent aquesta illa, escolta’m, agafem els equipaments esportius, els 
portem fora del poble i allà ho farem tot. I és que l’equipament esportiu el pagarem 
de sobres, perquè l’illa serà tan meravellosa que els diners sortiran per les orelles.»

Avui això sembla com molt allunyat, però recordo l’alcalde de Blanes, Ramon 
Ramos, i la seva comitiva viatjant al Japó... Un viatge al Japó, no?, un municipi de 
cinquanta-mil habitants. L’alcalde, la comitiva, tothom al Japó a entrevistar-se amb 
Isozaki perquè els comentés com ho veia. Isozaki, òbviament, veia una oportunitat 
en aquell espai només comparable a l’oportunitat que va tenir Gaudí a l’hora d’eri-
gir la Sagrada Família. I això està escrit, això..., vull dir, hi ha reconeixement de 
tot això. 

Les oficines cèntriques d’aquest consorci, a primera línia de mar, unes oficines 
luxosíssimes; dinars amb periodistes per... Clar, totes aquestes maquetes, cada cop 
que es presentaven, doncs, hi havien dinars amb periodistes, hi havia..., uns esde-
veniments... Els dinars amb els periodistes eren en restaurants dels que a Blanes es 
coneixen com els restaurants cars. A Blanes, que és un lloc on hi ha molts restau-
rants..., els cars. 

Òbviament, viatges al Japó... Artur Mas va venir a posar la primera pedra. És a 
dir, van ser uns moments gloriosos.

Què tenim avui, a Blanes, a més d’un aparcament de 52 milions d’euros? Tenim 
una ciutat esportiva, que, sí, finalment es va construir. I malgrat que al cap de dos 
mesos d’haver-se construït va patir una sèrie d’inundacions, malgrat els milions que 
va costar, una ciutat esportiva que si avui hi vas és totalment desmesurada, està a 
l’entrada de Blanes. Tenim un forat al mig de Blanes, amb què ningú sap exactament 
què fer. Tenim, l’any 2016, 2.800 casos de pobresa energètica a Blanes. I tenim un 
deute, a Blanes, del 89,8 per cent del pressupost –89,8. Si es resta el deute provocat 
per aquesta història, el deute seria del 51,35.

L’ajuntament, tan endeutat, té veritables problemes per atendre les necessitats 
bàsiques de persones que passen fred, persones que viuen en l’exclusió social. Això 
no és demagògia, aquesta és la realitat. Lluny queden els viatges al Japó, i el que 
tenim és gent patint pobresa energètica a Blanes, i pagant aquest deute que hauria 
de ser considerat il·legítim, i amb l’ajuda de l’informe haurem de veure si il·legal o 
delinqüencial.

I, per acabar –i amb això acabo–, no cregueu que els responsables de tot això 
són alguns dels 2.800 casos que pateixen pobresa energètica. El senyor Ramon Ra-
mos continua en altíssims càrrecs, per exemple, durant anys presidint el Patronat de 
Turisme de la Costa Brava i els Pirineus. Esperem que aquesta vegada la seva gestió 
sigui una mica millor. El que sí que està clar és que el seu sou no l’inclou a ell dintre 
dels 2.800 casos de pobresa energètica que es pateixen avui a Blanes.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Albano Dante Fachin. Per part del Grup Parlamentari del Partit 
Popular, té la paraula la diputada María José García.

María José García Cuevas

Gracias, presidente. Bien, agradecer al síndico Pons su trabajo y su exposición 
hoy aquí. Bien, todo esto se crea en 2002, por un tiempo indefinido, para urbanizar 
una zona en Blanes con un proyecto de construcción de una nueva zona céntrica 
para el pueblo. Requería antes el traslado de un polideportivo, campo de fútbol, la 
estación de autobuses y la depuradora. Se debía urbanizar según el proyecto encar-
gado al arquitecto Arata Isozaki, y encargarse posteriormente al consorcio su explo-
tación. Nueve miembros, cinco de la Generalitat, uno de la Diputación de Girona, 
uno del Consell Comarcal de la Selva y dos del Ayuntamiento de Blanes. En 2010 
sale el consell y la diputación. Se modifican los estatutos sin que estas entidades pa-
guen la parte proporcional del endeudamiento con el ICF.
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¿Cómo suceden los hechos en el consorcio? En marzo de 2002 se encarga al es-
tudio arquitectónico un proyecto, un preproyecto, que cuesta 2,2 millones de euros. 
En junio de 2002 se aprueba el preproyecto de la ciudad deportiva y los pliegos de 
los contratos de asistencia técnica para trasladar lo que estaba en illa de Blanes. En 
diciembre de 2002 se acuerda el convenio de construcción de la ciudad deportiva 
con el ayuntamiento. Para eso, requiere modificar el terreno comprado por el con-
sistorio en julio; una vez hecha la obra, entregarla al ayuntamiento para integrarse 
en su patrimonio y explotarlo. Construcción toda a cargo del consorcio con una ope-
ración de crédito con el ICF.

El ayuntamiento solo se compromete a garantizar el préstamo con los cánones 
que se concesionen en la futura illa de Blanes. Todo ello debe revisarlo una comi-
sión a cumplimiento del alcalde, vicepresidente del consorcio y director del ICF.

En dos meses cambian las condiciones y se exige el pago del préstamo al ayun-
tamiento, comprometiendo todos los rendimientos de la futura illa. Desde 2003 van 
presentando proyectos nuevos para la illa de Blanes. Ninguno alcanza viabilidad 
para ser aprobado. Ahogándose, piden auxilio a la Generalitat en enero del 2004: 
«Que lo haga GISA, desistimos de los concursos de licitación ya en marcha.» Fir-
man convenio e introducen cambios.

Marzo de 2004. Se reciben documentos técnicos que cuestan 2,2 millones de 
euros. Se inicia la construcción del polideportivo en enero de 2006, cuatro años en 
los que no se había hecho nada. No se cumplen dieciocho meses para la entrega de 
la obra, sino que se acaba en marzo del 2010. Treinta millones de euros. La illa se 
desbloquea en 2009 con un acuerdo institucional entre el Departament de Presiden-
cia de la Generalitat y el Ayuntamiento de Blanes, y se aprueba el POUM en Blanes 
en febrero del 10. Pero no se inicia actuación alguna, porque el valor de los terrenos 
y su posterior explotación serían insuficientes para pagar el crédito de 30 millones 
del ICF.

Desde 2010 funciona como un consorcio urbanístico. Por el camino, la Genera-
litat y la diputación invierten 8,44 millones de euros y 1,62 millones de euros. In-
cluso, para que el consorcio pueda ir devolviendo el crédito al ICF, autorizan deuda 
de hasta 52 millones de euros. Desde 2008 la Generalitat hace pago anual de lo  
debido.

Es la historia de una chapuza, un pozo sin fondo, de despilfarro de dinero públi-
co. Por medio está ya el caso Manga, que afecta al Consell Comarcal de la Selva, al 
Patronato de Turismo de la Costa Brava, Xaloc... Con consecuencias, toda esta cha-
puza: proyectos inacabados; deudas acumuladas por una gestión deficiente, cuando 
no presuntamente fraudulenta; planes de viabilidad del consorcio sin aprobar, pese 
a estar en los estatutos; entidades que salen del consorcio sin asumir la parte alícuo-
ta de la deuda contraída; cuentas anuales sin aprobar, 14-15; memorias inexistentes, 
del 10 al 13; consejo directivo reuniéndose tres veces desde 2010 hasta la actualidad, 
vulnerando los estatutos; la Generalitat está pagando los 30 millones del polidepor-
tivo al ICF; el Ayuntamiento de Blanes no ha aportado ni un solo euro al consorcio 
desde su creación.

En definitiva, historia de un despropósito, de una gestión absolutamente irres-
ponsable, en perjuicio del interés general y también de la confianza de los ciudada-
nos y la Administración pública, y en la política.

Quizá habría que empezar a cuestionarse si no deberían de empezar a asumir-
se responsabilidades personales, a título personal, y no solamente políticas, y si los 
ayuntamientos no deberían empezar a limitarse a ejercer sus competencias priorita-
rias, que es atención a los ciudadanos y a los servicios públicos –a los ciudadanos, 
como comentaban, de Cataluña Sí que es Pot–, con responsabilidad y de manera 
excelente.

Gracias.
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El president

Gràcies, diputada García. I 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 seré molt breu, perquè crec que la gran majoria de qües-
tions que es podien posar sobre la taula sobre aquest tema o bé estan a l’informe o 
bé ja han estat ressaltades per altres portaveus que m’han precedit en l’ús de la pa-
raula.

Jo només penso, i a risc, d’alguna manera, de fer-ho malbé, però m’agradaria afe-
gir una petita anècdota al deliciós relat que ha plantejat el portaveu de Catalunya Sí 
que es Pot sobre el moment de l’illa Isozaki, que és... Jo en aquella època treballava 
en un mitjà de comunicació local, que evidentment no es va fer ressò de totes aques-
tes notícies que de forma reiterada s’anaven explicant sobre l’illa Isozaki. I penso 
que hi ha un element que no posava sobre la taula el diputat, però que és igual d’im-
portant, no?, que és el rèdit polític, el rèdit polític que determinades formacions polí-
tiques van treure de tot això. És a dir, aquesta maniobra especulativa-urbanística va 
servir perquè determinades forces polítiques tinguessin un rèdit electoral, o almenys 
va ser utilitzat, evidentment, en concertació amb altres elements.

I, per tant, penso que sobretot aquest treball, que desgraciadament, segurament, 
no servirà per recuperar ni un sol dels euros de diners públics que aquí es plantegen, 
però sí que serveix com a retrat d’una època i com a document històric de la «socio-
vergència» en aquest país. Una pena que ara no hi hagi el diputat Ordeig, perquè sé 
que li agrada molt que utilitzi aquesta expressió. Però és evident que és un perfecte 
exemple de la gestió «sociovergent» i de la gestió faraònica que té a veure, no?, amb 
el règim autonòmic que s’ha viscut en aquest país.

El treball, penso, detalladíssim, fet per la sindicatura sobre aquesta qüestió ha 
tingut l’encert d’intentar anar el més lluny possible en el temps. Jo encara m’atrevi-
ria, si m’ho permet, de suggerir una altra..., una fiscalització fins i tot més enllà, no? 
Aquí ens comença explicant el moment de la compra del terreny el 22 de juliol de 
2002. Ens parla que era un sòl rústic no urbanitzable. Potser seria interessant saber 
qui era el propietari d’aquest sòl rústic no urbanitzable en el moment en què es va 
vendre, i el preu al que es va vendre aquest sòl rústic no urbanitzable, si efectiva-
ment va ser a preu de sòl rústic no urbanitzable o exactament a quin preu, i qui o 
quins en van sortir beneficiats.

I ja per acabar de completar la imatge d’aquest frau al conjunt dels ciutadans 
que demostra aquesta època megalòmana, faraònica d’utilització de diners públics. 
I penso, en aquest sentit, que la diputada del Partit Popular té raó en el plantejament 
amb què acabava, no?, i penso que seria terrible que fets com aquests quedessin do-
cumentats i que, en canvi, no s’exigissin responsabilitats.

He de dir que no sé per què la fiscalia no adopta d’ofici..., per què no investiga 
aquests casos, aquestes situacions, perquè podria fer-ho, no? Els que som de comar-
ques gironines podem testimoniar que existeix una mena d’oasi gironí que ha fet que 
durant anys no apareguessin investigacions anticorrupció. No acuso a ningú, eh?, i 
menys la fiscalia, òbviament. Però no deixa de ser estrany que en un territori com 
el que és no sé si és que o som perfectes i no hi ha delinqüència socioeconòmica, o 
és que simplement, diguem-ne, no s’investiga aquest tipus de maniobres. Les dues 
úniques operacions en aquests moments que hi ha obertes, que és el cas Manga, va 
ser instruït per un jutjat de Lugo, i, per tant, per l’activitat de fora de Catalunya; i 
els altres casos que hi han oberts han estat instats directament per la Candidatura 
d’Unitat Popular.

Però dit això, sí que penso que no pot ser que els responsables polítics d’aquestes 
maniobres continuïn sense donar comptes d’aquestes operacions, i, per tant, és im-
prescindible que s’iniciïn de forma immediata accions judicials, legals, del tipus que 
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sigui, per tal de recuperar aquests diners, i per tal, d’alguna manera, de depurar les 
possibles responsabilitats que hi pugui haver. Perquè el que és absolutament obscè i 
pornogràfic és que els responsables polítics d’això continuïn premiats, algun d’ells, 
com el que citava el company de Catalunya Sí que es Pot, amb un dels sous més alts 
i dels càrrecs més ben remunerats que hi ha a la circumscripció de Girona.

Per tant, depuració judicial. I m’agradaria haver sentit..., no sé si tindré l’oportu-
nitat de sentir-ho d’algú de l’antiga Convergència Democràtica, però m’hauria agra-
dat sentir, com a mínim d’algú del PSC, una mica d’autocrítica –una mica d’auto-
crítica–, perquè penso que, sobretot, del que haurien de servir aquests documents 
històrics és per intentar evitar que situacions com aquestes no es tornin a repetir.

En tot cas, felicitats a la sindicatura per posar-nos aquestes vergonyes al damunt 
de la taula.

El president

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

Maria Senserrich i Guitart

Moltes gràcies, president. Gràcies al síndic per l’exposició d’aquest informe, que 
és molt clar i concís; no hi ha més, no el repetiré perquè ja l’ha explicat molt bé el 
síndic. En tot cas, sí que és cert que coincideix amb unes èpoques que malaurada-
ment tothom va fer i desfer, i segurament no es van prendre les millors decisions 
perquè pensàvem que la situació era in aeternum i que tot podia ser flors i violes. 
Això no ho negarem pas, perquè totes les formacions polítiques... –jo no soc de Gi-
rona ni de comarques gironines, soc del centre de Catalunya, més a prop del Pene-
dès–, i, en tot cas, també, segurament no es prenien totes les decisions encertades 
de tots els colors polítics i de totes les formacions, perquè ningú és endeví del que 
pot passar.

El que sí que no hem de fer és resignar-nos i no intentar fer coses pels municipis 
i que els alcaldes i els regidors intentin trobar solucions a les seves poblacions. Ara 
és la situació. Hi ha un ajuntament, una generalitat que han de buscar una solució 
a aquest problema, i aquest problema s’està desencallant. A les delegacions ja hi ha 
una explicació de com s’està produint. La nostra tasca com a diputats..., jo he par-
lat, evidentment, amb responsables polítics de Blanes per informar-me sobre què 
havien fet.

Al Ple del mes de desembre es va aprovar un pla econòmic i financer, on aquest 
pla contempla aquestes futures decisions que s’han de prendre a nivell de Generali-
tat i Ajuntament de Blanes, com vostè exposava. Sí que és cert que la reunió defini-
tiva encara no s’ha produït; s’han fet els passos previs i, evidentment, doncs, tenim 
constància de que durant els propers mesos hi haurà aquestes decisions definitives 
per resoldre aquest problema que tenim avui en dia sobre la taula, i que no es pot 
obviar i no podem deixar que es demori en el temps.

Per tant, solucions, sí, de situacions, malauradament, doncs, que s’han anat do-
nant en el temps, i que segurament sense mala fe, perquè al final tampoc ningú sap 
el què, però si hi ha fets i si hi ha algú que ho investiga..., evidentment que si hi ha 
re, li ha de caure el pes de la llei, com a qualsevol persona que hagi fet una cosa 
mal feta. Entenc que no és el cas perquè no hi ha res en ferm ni re de la justícia que 
s’hagi firmat. Per tant, no posaré en dubte tot això, perquè no és la meva feina com a 
diputada. En tot cas, la meva feina és procurar, doncs, que aquests informes que ens 
presenten des de la sindicatura realment tinguin una afectació real, i en aquest cas, 
pel que se’ns diu tant des de l’ajuntament com des de la Generalitat, evidentment, es 
resoldrà, i es resoldrà de la millor manera perquè això no es demori més en el temps.

Moltes gràcies, síndic.
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El president

Gràcies, diputada Senserrich. (Rafel Bruguera Batalla demana per parlar.) Di-
putat Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Molt breument, per deixar les coses clares. El senyor Ramon Ramos, que jo sà-
piga, no ha estat mai militant ni alcalde de Blanes en nom del PSC.

El president

Per donar resposta a les qüestions plantejades, té la paraula el síndic..., el senyor 
Jordi Pons.

El síndic Jordi Pons i Novell

Bé, voldria comentar tres coses. Una, potser l’única qüestió és, m’ho ha preguntat 
el senyor Sanz, com creia jo que havia de ser la liquidació. Això no puc contestar-ho.

En tot cas, el senyor Bruguera ja ha apuntat una mica el que es va preacordar o es 
va discutir, pel que jo vaig entendre, en una nota de premsa del mateix Ajuntament de 
Blanes en la reunió del 16 de desembre, que assumiria 16 milions, que això es faria rà-
pidament en el primer trimestre, i al primer trimestre no s’ha fet. L’únic que sé, també 
per la premsa, és que no està fet perquè el president del consell no convoca el consell 
directiu perquè ho vol..., si abans no hi ha l’aprovació del POUM del municipi. Això 
és el que diu la premsa. En tot cas, el que es va parlar en aquella reunió és una mica el 
que ha explicat el senyor Bruguera, eh?, i fins aquí és el que li podia dir.

Una matisació. Vostè deia que en els darrers anys no havia fet cap aportació eco-
nòmica l’Ajuntament de Blanes, si ho he sentit bé. No, no n’ha fet mai cap, d’apor-
tació econòmica, l’Ajuntament de Blanes, eh? Això... Ni l’Ajuntament de Blanes ni 
el consell comarcal.

Amb relació al que ha dit el senyor Albano Dante Fachin, que semblava molt 
exagerat el que deia, en alguns aspectes, jo m’he llegit totes les actes del consell 
d’administració, home, i moltes de les coses que ell ha explicat estan a les actes del 
consell directiu. Per tant, totes no...

I una matisació. Si no ho recordo malament, almenys a les actes no es parla d’un 
balneari, sinó d’un espai sensolúdic –un espai sensolúdic–, que tindria diferents es-
pais, entre els quals un seria un spa. D’acord?

Res més. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies.
Algun grup vol fer alguna intervenció? (Pausa.) Doncs, gràcies al síndic..., al 

senyor Jordi Pons.
I, 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, 2 i 3 de l’ordre del 
dia fins a les dotze del dia 10 de juliol de 2017. Les propostes es trametran als grups 
parlamentaris, que podran presentar propostes de resolució transaccionals fins al 
moment en què es reprengui la sessió, la qual es reprendrà en el proper període de 
sessions.

Se suspèn la sessió.

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