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Sessió 3 de la CSC

La sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) s’obre a les tres de la tar-

da i quatre minuts. Presideix Antonio Espinosa Cerrato, acompanyat de la vicepresidenta, 

Noemí Llauradó Sans, i del secretari, Ferran Roquer i Padrosa. Assisteix la Mesa el lletrat 

Ferran Domínguez Garcia. 

Hi són presents els diputats Susana Beltrán García, Francisco Javier Domínguez Ser-

rano, Maialen Fernández Cabezas, Sergio Sanz Jiménez i María Francisca Valle Fuentes, 

pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Imma Gallardo Barceló, Marc Solsona i Aixalà i 

Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos, Irene Fornós Cur-

to, Josep M. Jové i Lladó, M. Assumpció Laïlla i Jou i Òscar Peris i Ròdenas, pel G. P. Re-

publicà; Rafel Bruguera Batalla i Òscar Ordeig i Molist, pel G. P. Socialistes i Units per Avan-

çar; Jéssica Albiach Satorres, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Santi Rodríguez i 

Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

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

i Reyero, i els síndics Emma Balseiro Carreiras, Jordi Pons i Novell, Joan-Ignasi Puigdollers i 

Noblom i Miquel Salazar Canalda, acompanyats del secretari general, Manel Rodríguez i Tió.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Institut Català de Finan-

ces, corresponent al 2011 (tram. 256-00031/11). Síndic major de la Sindicatura de Comptes 

de Catalunya. Votació de les propostes de resolució (informe: BOPC 427, 18).

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Serveis So-

cials de Barcelona, corresponent al 2014 (tram. 256-00032/11). Síndic major de la Sindicatu-

ra de Comptes de Catalunya. Votació de les propostes de resolució (informe: BOPC 432, 21).

3. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Institut Català del Sòl, 

corresponent als exercicis del 2010 al 2013 (tram. 256-00033/11). Síndic major de la Sin-

dicatura de Comptes de Catalunya. Votació de les propostes de resolució (informe: BOPC 

452, 20).

4. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Centre d’Alt Rendi-

ment Esportiu, corresponent al 2015 (tram. 256-00034/11). Síndic major de la Sindicatura 

de Comptes de Catalunya. Votació de les propostes de resolució (informe: BOPC 459, 35).

5. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anàlisi dels comptes 

de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no ad-

ministratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2013 i 2014 (tram. 

256-00035/11). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Votació de les 

propostes de resolució (informe: BOPC 483, 20).

6. Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, exdirector de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre les irre-

gularitats comptables a què fa referència l’Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura 

de Comptes, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 356-00058/12). Grup Parlamentari 

Republicà, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, exdirector de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre les irre-

gularitats comptables a què fa referència l’Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura 

de Comptes, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 356-00059/12). Grup Parlamenta-

ri de Junts per Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Proposta de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la 

Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació a 

l’Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l’exercici del 

2015 (tram. 362-00001/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de 

la proposta de compareixença.

9. Proposta de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la 

Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació a 
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l’Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l’exercici del 

2015 (tram. 362-00002/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament 

amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació 

de la proposta de compareixença.

10. Proposta de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació 

a l’Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l’exercici 

del 2015 (tram. 362-00003/12). Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la propos-

ta de compareixença.

11. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre l’Agència de l’Habitat-

ge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/11). Síndic major de la 

Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe.

12. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Atenció i 

Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 i 2015 (tram. 

256-00036/11). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’infor-

me (informe: BOPC 512, 20).

13. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Institut Català d’On-

cologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11). Síndic major de la Sin-

dicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe.

14. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructures Fer-

roviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00038/11). Síndic 

major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe.

15. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 (tram. 

257-00003/11). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Tramitació de l’infor-

me sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya (compte general: BOPC 552, 3).

El president

Bé, bona tarda. Obrim la sessió. 
Si us plau, podeu tancar la porta? (Pausa.)

Procediment acumulats
256-00031/11, 256-00032/11, 256-00033/11, 256-00034/11 i 256-00035/11

Bé, començarem per la votació de les propostes de resolució. I com ja s’ha passat 
una votació conjunta de les coincidències dels tres informes, doncs, si us sembla... 
(veus de fons) –cinc informes, és veritat, eh?; són cinc informes–, doncs si et sem-
bla..., què fem?, una votació conjunta de totes aquestes resolucions? Cal que les lle-
geixi? No cal? (Pausa.) Sí; ho teniu tot? (Pausa.)

Doncs, sense més preàmbul, si us plau, vots a favor d’aquestes propostes?
Bé, s’aprova per unanimitat dels grups presents, que són Socialistes i... (veus 

de fons) –perdó?–, que són els grups Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en 
Comú Podem, Junts per Catalunya, Partit Popular de Catalunya, el Grup Parlamen-
tari Republicà i el Grup de Ciutadans, donat que la CUP no està present, eh?

Bé, continuem les votacions.
Sí; anem amb les votacions específiques. I el primer seria el procediment relatiu 

a l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Institut Català de Finances, correspo-
nent al 2011. I és..., presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Vots a favor...? (Veus de fons.) Bé, si es demana votació separada, doncs d’acord, 
però no s’havia demanat, eh?, que consti que no s’havia demanat. (Veus de fons.) Els 
votem per separat.

Bé, doncs passem a votar l’apartat número 2.
Vots a favor?
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Per unanimitat; s’aprova per unanimitat.
El punt 3. Vots a favor?
(Veus de fons.) Sis vots a favor, de Ciutadans.
L’apartat... Perdó, vots en contra?
Grup de Catalunya Sí que es... (veus de fons), Catalunya en Comú, Grup Repu-

blicà i Junts per Catalunya.
I ara, si us plau, abstencions?
Del Grup Socialistes i Units i PP.
Per tant, aquest punt, aquest apartat no prospera.
Passem a votar el punt número 4.
Vots a favor?
El Grup Parlamentari de Ciutadans, grup socialista, grup del Partit Popular, a 

favor.
Grups en contra?
El Grup de Junts per Catalunya, Grup Republicà.
I abstencions?
Catalunya en Comú Podem. Ja m’ho vaig aprenent, tot això. Gràcies.
Per tant, no prospera el punt número 4.
Finalment, votem el número 5.
Vots a favor, si us plau?
El Grup de Ciutadans, Catalunya en Comú Podem, el Grup de Junts per Catalu-

nya, el Grup Republicà.
Abstencions?
Del Grup Socialistes i Units i del Partit Popular.
I vots en contra?
Em sembla que no n’hi ha, no?
Per tant, aquesta sí que prospera, aquest punt sí que prospera. D’acord? (Pausa.)
Bé, ha sigut retirada..., del punt relatiu al procediment relatiu a l’Informe de fis-

calització número 6/2017..., presentat inicialment pel Grup Republicà, ha sigut re-
tirat, eh?

Per tant, passem de la seva votació.
Després, tornem a una votació específica, amb relació al procediment relatiu a 

l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Centre d’Alt Rendiment Esportiu... (Veus 
de fons.)

El lletrat

No, però abans queda aquesta de Ciutadans. Clar; d’aquesta mateixa hi havia 
aquesta i la de Ciutadans.

El president

Sí; doncs és veritat. Aquí també tenim dos apartats. Els votarem junts o...? (Veus 
de fons.) Ho tornem a votar per separat? (Pausa.) Molt bé. Doncs amb relació a 
aquesta proposta de resolució... (Veus de fons.) Estem parlant del consorci; encara 
estem amb l’informe del consorci. N’hi havia una presentada pel Grup Republicà i 
una altra presentada pel Grup de Ciutadans. Ara el Grup Republicà l’ha retirat, però 
queda, efectivament, la de Ciutadans, que té dos apartats, que votem dos apartats: 
l’apartat 2 i l’apartat 3.

Vots a favor de l’apartat 2?
S’aprova per unanimitat. I, per tant, prospera.
I ara passem al número 3.
Vots a favor del número 3?
El Grup de Ciutadans.
Vots en contra?
El Grup Republicà i el Grup de Junts per Catalunya.
I abstencions?
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Catalunya en Comú Podem, Grup Socialistes i Units i Partit Popular.
Doncs no prospera; no prospera el punt número 3.
Bé, ara sí, passem a la proposta de resolució relacionada amb l’Informe de fis-

calització 9/2017, sobre el Centre d’Alt Rendiment Esportiu, que ha presentat Ciuta-
dans, i que també es posen a votació tres dels seus apartats.

Votació separada o votació conjunta? (Veus de fons.) Separada? (Pausa.) Doncs... 
(Veus de fons.) Separada de tots. Doncs... (Veus de fons.) Perdó? (Veus de fons.)

Bé. Doncs vots a favor de l’apartat número 2?
Voten a favor el Grup de Ciutadans, Catalunya en Comú Podem, Grup Socialis-

tes i Units i Partit Popular.
Vots en contra?
Grup Republicà i... (Remor de veus i pausa.)
En la votació resulta que hi ha un empat, i en base a això... (Veus de fons.) Gua-

nyen Junts per Catalunya i Esquerra, per la ponderació?

El lletrat

Sí; pel vot ponderat.

El president

Doncs, per tant, aquest punt no prospera –de la proposta de resolució.
Bé, passem a votar el número 3, d’aquesta mateixa proposta.
Vots a favor?
Vots a favor del Grup de Ciutadans.
Vots en contra?
Del Grup Republicà i Junts per Catalunya.
Abstencions?
Del Grup Socialistes i Units, del Partit Popular i d’Units per Catalunya... (Remor 

de veus.) Catalunya en Comú Podem. Escolta, això m’ho podria posar aquí, en una 
llista, perquè és que si no...

El lletrat

De llista, n’hi ha per aquí, però, clar, quan ho han de... És per una altra cosa, clar.

El president

Doncs deixa-m’ho per aquí, al costat, perquè, si no, és que això és un... No, no; 
ho sento. (Veus de fons.) Aviam, aquesta llista. Va, d’acord. Aquí ja tinc la llista.

Bé, hem votat el punt número 3 de la PR. 
Votem el número 4, de la PR.
Vots a favor?
Vots a favor del Grup de Ciutadans.
D’aquest punt número 4, vots en contra?
Bé, són el Grup Republicà i Grup de Junts per Catalunya. D’acord?
I abstencions?
Doncs Grup Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i Partit 

Popular de Catalunya.
No prospera, per tant, oi? (Pausa.) No prospera.
Bé, passem a la... (Veus de fons.) Sí, passem a votar l’Informe de fiscalització 

número 10/2017; és una PR que s’ha establert una transacció conjunta per part del 
Partit Popular i per part del Grup Republicà i Junts per Catalunya –juntament amb 
el Subgrup del Partit Popular de Catalunya.

Passem a votar-la, si us plau.
No crec que hi hagi necessitat de separar-la per punts. Per tant, la votem tota ella 

sencera.
Vots a favor?
Hi ha unanimitat. Aprovada per unanimitat.
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Bé, d’aquest mateix informe, hi ha una proposta de resolució de Ciutadans, que 
també té..., l’apartat 2, 3, 4 i 5. S’han de votar per separat? Es poden votar conjunta-
ment? (Veus de fons.) Separat? (Pausa.) Doncs votem de manera conjunta els 2, 3, 4 
i de manera separada després el 5.

Per tant, votem conjuntament els apartats 2, 3 i 4.
Vots a favor?
Vots a favor del Grup de Ciutadans i del Subgrup del Partit Popular.
Vots en contra?
Del Grup Republicà, de Junts per Catalunya i de Grup de Catalunya en Comú 

Podem.
Abstencions?
Del Grup Socialistes i Units per Avançar.
Per tant, no prosperen aquests punts 2, 3 i 4.
I finalment, el punt número 5.
Vots a favor?
Del Grup de Ciutadans i del Partit Popular.
Vots en contra?
Del Grup Republicà, de Junts per Catalunya i de Catalunya en Comú Podem.
Vots... (Veus de fons.) També, vostres. I de Socialistes i Units per Avançar.
Per tant, tampoc prospera aquest punt 5.

Sol·licituds de compareixença acumulades de Daniel de Alfonso, 
exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya, perquè informi sobre les 
irregularitats comptables a què fa referència l’Informe de fiscalització 
5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l’exercici del 2015

356-00058/12 i 356-00059/12

Bé, passem a continuació a la votació de sol·licituds de compareixença. D’acord? 
(Pausa.)

Bé, vull llegir un advertiment que ens va fer en el seu moment el lletrat amb re-
lació a aquest punt, i que vull traslladar-lo abans que es procedeixi a la mateixa vo-
tació en aquesta comissió.

Llegeixo textualment el que es recull: «El lletrat, amb relació a aquesta compa-
reixença que ara ens ocupa, adverteix que, d’acord amb l’article 186.8 del Regla-
ment, en la Comissió de la Sindicatura, si així ho acorda la mateixa comissió, poden 
comparèixer els responsables dels òrgans, els ens o les entitats fiscalitzats perquè, 
un cop feta la presentació de l’informe, puguin respondre a les preguntes que els 
formulin els diputats relatives als fets, les situacions o les informacions continguts 
en l’informe objecte del debat i que s’ha entès que fa referència als responsables ac-
tuals dels ens. Altrament, la Comissió de la Sindicatura de Comptes podria conver-
tir-se en una espècie de comissió d’investigació permanent, situació no volguda pel 
Reglament.

»D’acord amb l’article 58.2 del Reglament, s’admeten a tràmit, per 2 vots a favor 
–de la vicepresidenta i el secretari– i 1 vot en contra –del president–, i se n’ordena 
la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.»

Bé, doncs, fet aquest advertiment, em sembla que podríem passar a la votació so-
bre aquest punt, sobre aquesta compareixença. (Veus de fons.) Sí, com que hi han..., 
em diu el lletrat –i té tota la raó– que hi han dos compareixences demanades de la 
mateixa persona per diferents grups. Per tant, jo crec que es podrien ajuntar en la 
votació. Per tant, amb relació a la..., són aquestes dues compareixences de l’exdirec-
tor de l’Oficina Antifrau Daniel de Alfonso.

Vots a favor?
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Del Grup Parlamentari Republicà, del Grup Catalunya en Comú Podem i de 
Junts per Catalunya.

Vots en contra?
De Ciutadans i del Partit Popular.
I abstencions?
Del Grup Socialistes i Units per Avançar.
Doncs, en principi, prosperen.

Propostes de compareixença acumulades del director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, perquè informi sobre la seva posició amb relació 
a l’Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, 
corresponent a l’exercici del 2015

362-00001/12, 362-00002/12 i 362-00003/12

Bé, ara hi han tres propostes, tres propostes de compareixença, de l’actual di-
rector de l’Oficina Antifrau, presentades per diferents grups, que jo crec que també 
podem votar de manera conjunta, eh? Per tant, estem parlant d’això, no?, de la com-
pareixença del director de l’Oficina Antifrau actual, eh?, el senyor... (Pausa.) Bé, no 
ho posa, però en tot cas és això el que s’està votant.

Vots a favor, si us plau?
Hi ha unanimitat en la compareixença de l’actual director de l’Oficina Antifrau.
(Veus de fons.) Sí. Suspenem la sessió durant un minut per anar a buscar els sín-

dics perquè facin l’exposició dels informes que tenim pendents per aquesta tarda.

La sessió se suspèn a un quart de quatre de la tarda i set minuts i es reprèn a un quart de 

quatre i deu minuts. 

El president

Bé, continuem la sessió de la comissió. 
I, precisament, agraïm la presència dels síndics i del seu equip de persones que 

ens acompanyen.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013

256-00039/11

I dono, sense més preàmbul, la paraula al síndic Miquel Salazar Canalda perquè 
ens exposi l’Informe de fiscalització número 21/2017, sobre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013.

El síndic Miquel Salazar Canalda

Gràcies, president. Bona tarda. President, diputades i diputats, l’informe que 
els presentem és l’Informe 21/2017, relatiu a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
pels exercicis 2012 i 2013. És un informe de regularitat, que inclou la fiscalitza-
ció dels comptes anuals de l’Agència de l’Habitatge, dels exercicis esmentats, i, en 
particular, segons els principis i criteris comptables que aquest marc conté. També 
inclou la comprovació que, durant el període de fiscalització, va desenvolupar la 
seva activitat d’acord amb la normativa que li era d’aplicació, eh? 

L’agència, fent una presentació molt breu, es va crear per la Llei 13/2009 i és una 
entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i patri-
moni propi per assolir els seus objectius; l’agència quedava adscrita al departament 
competent en matèria d’habitatge, i l’agència es conforma a través de la liquidació 
d’Adigsa, l’antiga empresa Adigsa, de la Generalitat, i d’una part de les competèn-
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cies que tenia la Secretaria d’Habitatge. Per tant, disminueix la Secretaria d’Habi-
tatge i puja aquest nou ens, aquesta nova entitat de dret públic. 

En aquesta llei que he esmentat, en l’article 16, es preveu la formalització d’un 
contracte programa de durada pluriennal entre l’agència i el departament competent 
que defineixi els objectius a assolir per part de l’agència, la previsió dels resultats de 
la gestió a dur a terme, la determinació dels serveis, etcètera, l’assignació de recur-
sos. Aquest contracte programa, des de la seva creació el 2009, no s’ha formalitzat 
cap any i no hi ha tampoc cap pla d’activitats anual que reculli els continguts que 
hauria de recollir un contracte programa.

El balanç, el 2012, respecte al 2011, es va incrementar en 12 milions, i va arribar 
a un total de 307 milions d’euros, i va disminuir en 82 el 2013.

Pel que fa a l’opinió de la sindicatura respecte als comptes presentats de l’agèn-
cia, i analitzats..., és que, excepte pels possibles efectes que hauria suposat haver 
disposat de la informació descrita en la limitació que consta en l’observació 1 i per 
la reclassificació que diem en l’observació 2, expressen en tots els seus aspectes sig-
nificatius la imatge fidel del patrimoni. Val a dir que aquestes dues objeccions, en 
els anys 2016 i 2014 es van corregir, respectivament.

I del contingut de l’agència, doncs, fem un seguit d’observacions. Com vostès sa-
ben, l’agència bàsicament fa dos feines: una que és gestionar un patrimoni propi del 
qual és titular l’Incasòl, perquè és un patrimoni d’immobles ocupats, és a dir, amb 
llogaters, i, per tant, d’aquí se’n deriva tot el manteniment dels edificis, la posta en 
ordre, etcètera, tot un seguit de coses, i, per altra banda, dintre d’aquest foment de 
l’habitatge, hi ha tota una línia de subvencions. Per tant, els dos elements més relle-
vants que nosaltres vam tractar a l’informe van ser per una banda la contractació i 
per l’altra banda l’atorgament de subvencions, en el que vam analitzar totes les línies 
de subvencions que en els exercicis fiscalitzats es van aprovar i sobre els quals es 
van atorgar tota una sèrie de subvencions a entitats i particulars.

Pel que fa a la contractació, només destacar que vam observar una sèrie de de-
bilitats en la gestió de la contractació, de dues tipologies: per una banda, obres i ac-
tuacions de conservació i manteniment, que trobàvem en aquest camp, doncs, una 
falta de planificació, que es requeria pel fet d’haver-hi de fer front de manera ininter-
rompuda –és a dir, estem parlant de manteniment, i no vam detectar uns plans que 
permetessin, doncs, no actuar de forma tan compulsiva, moltes vegades, davant de 
la reparació–, i, després, un segon element seria que els informes de valoració que 
fomentaven les resolucions d’adjudicació en els processos oberts, al nostre criteri, no 
justificaven adequadament l’atorgament de les puntuacions.

Pel que fa a les subvencions, el que és important és veure que hi ha tot un se-
guit de línies. Aquestes línies les hem analitzat totes, eh?; les línies analitzades són: 
prestacions pel pagament de lloguer, prestació de dret de concurrència... Després, 
quina més hi havia? Aquesta és la primera; després, prestacions urgents pel paga-
ment de lloguer, subvencions a la xarxa d’habitatges d’inserció social, que aquestes, 
les subvencions, no es donen directament a particulars, sinó que es donen a una sè-
rie d’entitats, de les quals destaquem tres –observacions que també es recullen en 
aquest apartat–; subvencions a la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques, i, per últim, subvencions a la millora de l’envolupant tèrmica dels 
edificis. És a dir, per una banda, doncs, hi han subvencions per directament atendre 
una necessitat de pagament de lloguer, però, per l’altra, per la millora d’aquests edi-
ficis que estaven en aquestes xarxes d’habitatge social. I, per últim, les subvencions 
a entitats veïnals i cíviques per actuació de projectes.

En aquests camps, fem dos observacions bàsiques; una, amb relació a les presta-
cions al lloguer per les prestacions de dret de concurrència, la convocatòria del 2013 
establia com a darrer criteri de priorització que, en cas de diverses sol·licituds ob-
tinguessin la mateixa puntuació, s’havia d’atendre l’ordre d’entrada de la sol·licitud, 
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i no ens ha estat possible verificar aquest tema, d’aquest criteri, ja que no totes les 
sol·licituds tenien el segell de registre.

Pel que fa a les entitats veïnals i cíviques, la valoració de les sol·licituds rebudes 
mitjançant fitxes amb barems subjectius i genèrics no representa una motivació su-
ficient per atorgar la subvenció o per no atorgar-la. En els informes dels serveis jurí-
dics de l’agència i en els apartats expositius dels convenis de subvencions, observem 
que tampoc no es fonamenta la no concurrència pública de manera molt genèrica.

Aquest seria, en resum, el contingut del treball que hem fet. Hem analitzat els 
comptes, hem analitzat la contractació i hem analitzat les subvencions. I jo diria que 
no m’he deixat res i que, per tant, estic a la seva disposició, a les seves preguntes.

Moltes gràcies.

El president

Bé, ara donarem la paraula als grups perquè facin el seu..., fixin el seu posicio-
nament. Comencem pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I té la paraula el diputat 
Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. Gràcies, síndic Salazar, síndic major, per la presentació d’a-
quest informe, per la seva valoració i per tota la informació que ens remet i ens per-
met, d’aquesta manera, avaluar quin és el funcionament d’una agència que, per les 
característiques de la matèria que atén, és molt important, perquè estem parlant de 
gestió d’ajuts a habitatge de lloguer, d’habitatge protegit, amb totes les repercussions 
socials que té això; també de gestió d’ajuts a la millora energètica dels habitatges, 
amb tot el component climàtic i social que té; les qüestions d’accessibilitat.

Per tant, estem parlant d’una agència que, encara que parli d’habitatge, té una 
repercussió molt transversal respecte als objectius que tenim com a societat. Està 
bé perquè també veiem elements com el diferencial entre les sol·licituds d’ajudes i les 
que s’atorguen, que ens permetrà també avaluar i fer preguntes al Govern per veure 
si hem millorat en aquestes qüestions, i també ens indica, doncs, que hi continua ha-
vent una sèrie de problemes, d’irregularitats, respecte a la contractació del funciona-
ment dels ajuts a la rehabilitació, on no hi ha dates d’entrada..., perdó, on la prioritat 
és per data d’entrada, quan, si tenim un objectiu de reducció del consum energètic, 
doncs, potser, com vostès recomanen, el criteri hauria de ser un altre. Per tant, ens 
està ajudant, el seu informe, a avaluar el funcionament de les polítiques públiques.

I, com a observacions, sí que, clar, estava pensant, no?, quadrant dates: l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya ve a ser una renovació d’Adigsa, amb un nou compo-
nent. I hem de pensar en les dates, no? És l’any 2011, és l’any de les retallades, és 
l’any quan comencen a sortir els casos del 3 per cent, el cas Adigsa. I a Catalunya 
hem tingut com una sèrie de canvis de noms, d’organismes i de partits, que tenen 
a veure molt amb això, no? El 2011, Adigsa passa a ser Agència de l’Habitatge de 
Catalunya; el 2012 GISA passa a ser Infraestructures de la Generalitat, i el 2015 em 
sembla que és que Convergència passa a dir-se PDECAT, i ara ja està en una con-
tínua innovació nominal per ocultar determinats fenòmens de corrupció en els que 
han tingut molt a veure, no?

Quant a les observacions, doncs, qüestions de legalitat. Se’ns diu que les obli-
gacions de pagament superen els terminis d’ajornament legals. Això..., no sabem si 
encara continuen tenint aquests problemes o no; ho preguntarem. 

Quant a la contractació, ens preocupa perquè, a més, és una cosa que passa a 
molts informes; veiem molts informes, és una cosa generalitzada, doncs, de falta de 
planificació, d’endarreriments de licitacions, que fan que s’acabin cobrint determi-
nades necessitats amb contractes menors que es fragmenten mes a mes. I quan suc-
ceeix contínuament, doncs, es planteja que hi ha dues possibilitats: o és que és una 
cosa que està feta expressament, perquè hi ha alguns interessos al darrere, o perquè 
tenim uns mals gestors. Clar, segurament hi ha una mica de les dues coses, no? 
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També hi ha..., en els informes de valoració en els que es fonamenten les adjudi-
cacions, on confonen elements de valoració o estan mal ponderats, la valoració de la 
solvència tècnica amb les ISO amb la proposta tècnica d’execució. Qui surt benefi-
ciat d’aquesta confusió? Clar, que hi ha aquesta confusió és un fet. Però la pregunta 
és: qui es beneficia? Perquè potser estem deixant fora empreses petites o professio-
nals, i, per tant, beneficien sempre la mateixa gent, no?

I passa també amb..., hi ha dubtes sobre contractes menors en els que hi ha ex-
pedients on no consta el registre d’entrada, que fa, com indiquen, impossible una 
traçabilitat de si s’ha seguit un procediment adient o no i de la qualitat de la gover-
nança pública.

Per últim, hi ha també contractes on hi ha increments per modificacions de pro-
jecte. Ja sabem què ha passat, molt sovint, amb les modificacions, no?, i què han 
amagat, aquestes modificacions, que han tingut increments econòmics que al final 
paga tota la societat.

Bé, dir novament això, que li agraïm l’informe, que pensem que ens aporta una 
informació valuosa per poder continuar fiscalitzant el Govern, i que, bé, doncs, es-
tarem pendents de corregir, com a partit de l’oposició, aquest mal funcionament.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat Sergio Sanz. Ara, per fixar la posició del Grup Socialis-
tes i Units per Avançar, té la paraula el senyor Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Bona tarda. Gràcies, president. Síndic major, síndic Salazar, resta de membres 
de la Sindicatura de Comptes... Aquest és un informe que jo crec que és important 
perquè, efectivament, com deia el diputat de Ciutadans, als grups parlamentaris ens 
dona informació rellevant a l’hora de fer la nostra tasca d’oposició, tant de control 
de l’acció de govern com d’impuls al Govern, no? Per tant, en aquest sentit crec que 
és important.

No entraré en el tema, perquè seria fer judicis de valor, i entendria perfectament, 
òbviament, la resposta del síndic, però sí que, per resumir, dir que déu-n’hi-do el nú-
mero d’observacions que fa la sindicatura, un total de trenta-cinc, tant sobre els es-
tats financers, sobre determinats aspectes de legalitat, com ha dit el síndic; algunes 
irregularitats, i, si no, com a mínim disfuncions, en els procediments de contracta-
ció, i també pel que fa a l’atorgament d’ajuts, subvencions i prestacions, així com la 
manca de publicitat en alguns d’aquests ajuts o subvencions. I finalment ho resumeix 
en un conjunt de set recomanacions, que jo crec que és una mica la mare dels ous de 
l’informe, també relatives als estats financers, per una banda; a la contractació, per 
una altra, i pel que fa a les subvencions, ajuts i prestacions, i també sobre el proce-
diment d’atorgament, etcètera.

Jo crec que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en alguns aspectes, tal com ha 
dit el síndic, doncs, més enllà de la fiscalització dels anys 2012 i 2013, alguna passa 
ha fet en el millorament d’alguna qüestió; però no és menys cert que estem davant 
d’un organisme molt important, i més en la situació de manca d’habitatge, proble-
mes socials, problemes derivats de dificultats per a l’accés a l’habitatge de catalans i 
catalanes, i, per tant, més enllà, ho repeteixo, de la valoració política i del paper que 
hauria de jugar, més actiu, d’una manera molt més activa, l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, crec que les recomanacions que formula la sindicatura són perfecta-
ment recomanables, són vàlides, i nosaltres ens les fem nostres i agraïm el conjunt 
de l’informe pel seu contingut, però, a la vegada, per un diputat que no és expert en 
el tema, doncs, pel grau de pedagogia que significa poder entendre i interpretar algu-
nes de les qüestions més tècniques que, d’altra manera, segurament se m’escaparien. 

Res més. 
I moltes gràcies.
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El president

Bé; gràcies, diputat Rafael Bruguera. Ara, com que no tenim cap representant 
ni de la candidatura de Catalunya en Comú Podem ni de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, passem la paraula al senyor Santi Rodríguez, en repre-
sentació del Subgrup Parlamentari Partit Popular de Catalunya.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Gràcies també als síndics per la presentació d’aquest informe. 
Jo sí que vull fer potser una lectura diferent d’aquest informe, no?, en el sentit de 
que, pel que és i pel que representa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i salvant, 
doncs, algunes de les observacions i recomanacions que es fan, déu-n’hi-do, no està 
pas tan malament com en altres casos hem vist i hem trobat en entitats de menor 
entitat –entengui’s la redundància, no?

És a dir que, en línies generals i a algunes de les observacions que es fan, s’ha 
pogut constatar des de la mateixa sindicatura com amb posterioritat als exercicis 
analitzats han estat corregits, no? I, per tant, aquesta és una bona notícia. Hem vist 
altres informes en els que ni s’ha pogut constatar amb posterioritat que s’hagin cor-
regit aspectes ni hi ha hagut aquesta voluntat de correcció dels aspectes.

Per tant, tot i les observacions i les recomanacions que s’acaben fent en l’informe 
de la sindicatura, jo crec que globalment podem tenir una certa satisfacció per com 
s’han estat fent les coses a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Em criden l’atenció dos coses –segurament, segur, menors– de cara al que és 
la mateixa entitat, però segur que tenen molta importància, sobretot una d’elles, 
molta importància i molta rellevància pel que fa als usuaris, no?, i és concretament 
–he vist també que no és només amb relació a la subvenció, a la prestació de sub-
vencions pel lloguer, sinó que també en d’altres casos, però especialment en les 
prestacions pel  lloguer, en els que la data i l’hora de presentació de la sol·licitud 
pot esdevenir determinant a l’hora d’atorgar una subvenció o no– que no hi hagi un 
registre d’entrada de la documentació, especialment quan és rellevant. He vist que 
passa en d’altres casos, però que, si no té aquest punt de rellevància a l’hora d’atorgar 
determinades subvencions, segurament té menys importància, però que la té, perquè 
evidentment els usuaris, les persones que s’adrecen a l’Administració tenen dret a 
tenir constància de en quina hora i en quin moment s’ha entregat una determinada 
documentació.

I el segon element que també em crida l’atenció –hi insisteixo, segurament me-
nor, però crec que també té la seva importància– és amb relació a les subvencions 
directes a les entitats veïnals; directes perquè, efectivament, doncs, segurament no 
hi ha un procediment de concurrència en la prestació d’aquestes subvencions, però, 
home, ja que són directes, què menys que exigir-los que, en l’ús que es fa d’aques-
tes subvencions, quedin perfectament recollides, quedin perfectament justificades 
en la documentació que entreguin. I això tampoc no passa d’aquesta manera. I, per 
tant, sí que en aquest sentit l’Agència de l’Habitatge hauria d’exigir, com a mínim, a 
aquestes entitats una major cura a l’hora de la presentació de les memòries i a l’hora 
de justificar les despeses, atès que no hi ha un procés de concurrència i són subven-
cions directes.

Per tant, s’hauria de ser encara molt més pulcre en aquests casos que en els altres 
en els que efectivament hi ha concurrència i, per tant, es poden valorar les memò-
ries, es poden valorar les justificacions que es fan de les despeses.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Santi Rodríguez. Ara, per parlar i per posicionar el grup 
en relació amb aquest informe, passo la paraula a Eva Baró, en representació del 
Grup Republicà.



DSPC-C 51
16 de juliol de 2018

Sessió 3 de la CSC  13 

Eva Baró Ramos

Sí; gràcies, president. Abans de re, agrair l’informe exhaustiu, rigorós i molt 
complet, que ens ajuda a fer la tasca de fiscalització i de seguiment dels ens públics 
–per tant, molt agraïda als síndics–, i una breu menció al context temporal en què 
tot això va aparèixer, perquè em sembla que pot tenir derivades a l’hora d’entendre 
el perquè, una mica, de tot plegat.

L’Agència de l’Habitatge a Catalunya neix amb una llei del 2009; aprova esta-
tuts el 2010, si no vaig errada, i fins el 2011 no apareix en la llei de pressupostos 
d’aquell any, per la qual cosa d’això fa tot just set, vuit anys, no fa pas més, i a més 
a més neix amb la voluntat d’assumir bona part de totes les activitats i funcions que 
en aquell moment penjaven de la secretaria corresponent i integra la totalitat de les 
tasques desenvolupades per Adigsa, per la qual cosa en aquests moments és un ens 
plenament competent per executar i per gestionar totes les polítiques que es mar-
quen des de la secretaria corresponent i, per tant, doncs, des del Govern. I em sem-
bla rellevant. I ara, una mica..., i després explicaré una mica el perquè, no?

Nosaltres començaríem sobretot per posar en valor el que per nosaltres és la 
principal conclusió de l’informe del síndic, que és que els comptes anuals –i ho cito 
tal qual ho expressa ell– expressen en tots els aspectes significatius la imatge fidel 
del patrimoni i de la situació financera de l’agència, així com el resultat de l’exercici 
i de la liquidació pressupostària. Per tant, per nosaltres aquest és el marc principal 
en el que ens posicionaríem.

Ara bé, també és cert que el síndic posa de manifest determinades deficiències i 
mancances, no?, i en particular n’identifica trenta-set, si no vaig errada, en matèria 
d’estats financers, com deia prèviament el company dels socialistes; altres aspectes de 
legalitat, contractació i atorgament d’ajuts i subvencions, i prestacions, etcètera.

Aquí nosaltres voldríem fer algunes consideracions. La primera d’elles és que 
molts d’aquests aspectes que observa el síndic ja van ser corregits directament en 
l’exercici posterior, el 2014, com el propi informe reconeix, i algunes altres, fins i 
tot, en exercicis posteriors, em consta, si no vaig errada, doncs, que s’han anat tras-
lladant i que, per tant, una tercera part d’aquests observacions estarien prou solu-
cionades i assimilades, d’alguna forma, no? Per tant, no pot ser d’altra manera, però 
posar en valor la predisposició de l’entitat o de l’ens a anar millorant cada cop en la 
seva gestió.

Després hi han algunes observacions referides al decalatge temporal detectat en 
operacions conjuntes pel que fa a l’agència i a l’Incasòl, però que en tot cas es re-
solen en la seva totalitat una vegada estan finalitzades, evidentment, les operacions 
i sobretot estan finalitzats els procediments de gestió administrativa previstos. Per 
tant, entenem que estan dins de la normalitat en aquest tipus d’auditories o de fis-
calitzacions. 

Respecte a aquelles observacions referides als procediments de contractació, 
aquí sí que emplaçaríem a implementar les mesures necessàries per minimitzar tant 
com fos possible els imprevistos potser deguts a la falta de planificació, com apunta 
el mateix informe, que sorgeixen en l’àmbit de les actuacions de conservació i man-
teniment, i de minimitzar també els errors o les desviacions, a vegades segurament 
difícils de preveure, en els imports d’alguns expedients de contractació.

Ens consta que des del passat any, el 2017, s’ha incorporat la figura del cap de 
contractació, si no vaig errada, i esperem que en futurs informes, doncs, això pugui 
posar de manifest una millora notable en aquest tipus d’incidències.

Després hi ha un conjunt d’observacions relatives als atorgaments d’ajuts i sub-
vencions i prestacions, que s’han estat debatent i comentant en intervencions prè-
vies, i aquí sí que hi ha un seguit, un reguitzell, una mica, d’incompliments, de man-
cances en determinades verificacions, de mancances en determinades acreditacions 
per a requisits concrets, i aquí també creiem que caldria emplaçar l’agència a seguir 
treballant, perquè ens consta que ja ho fa, a seguir treballant, a prendre les mesures 
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adients que minimitzin aquestes incidències tant per rigor i per posar en valor la fei-
na que està fent l’agència, com per garantir d’alguna forma la igualtat d’oportunitats 
a tots aquells ciutadans o entitats que vulguin accedir als ajuts que oferta l’agència.

Al nostre entendre, menció especial mereixeria el tema de l’absència del con-
tracte programa, que en principi seria «mandatori» per llei i que ens sembla un punt 
rellevant pel calat que té a efectes de les polítiques que s’han de poder implementar. 
Som molt conscients que el naixement de l’agència va coincidir amb una gravíssima 
crisi econòmica, financera i immobiliària, de conseqüències molt greus, que encara 
estem patint avui en dia, i ens sembla molt encertat que en aquell moment l’agència 
va decidir, evidentment, prioritzar la resposta institucional per poder abordar, doncs, 
tota aquesta situació d’emergència habitacional. I si això no fos poc, doncs, a més a 
més va coincidir amb una situació de restriccions pressupostàries també considera-
bles, per la qual cosa diguem que déu-n’hi-do tot plegat. Però tanmateix també ens 
sembla que, després de set o vuit anys –després de set o vuit anys– comença a ser 
molt imprescindible trobar l’equilibri entre atendre el curt termini i compaginar-ho 
amb el mitjà i amb el llarg termini, sobretot perquè, si no, correm el risc de no acon-
seguir sortir d’aquest bucle, perquè no haurem pogut incidir prou en canviar aquells 
factors estructurals que ens hi van fer entrar d’alguna forma.

Per tant, en aquest sentit, nosaltres posem molt en valor el Pla territorial sectorial 
d’habitatge, entenem que serà cabdal com a full de ruta en tots els temes de políti-
ques d’habitatge, i també emplaçaríem i animaríem l’agència a mirar de formular 
aquest contracte programa per activar totes les eines polítiques que estan previstes i 
que són necessàries per donar resposta en aquesta matèria.

I ja per acabar, bàsicament, doncs, ens sembla important posar de manifest que 
l’agència està desplegant mesures per tal de resoldre les deficiències detectades, i 
els emplacem a seguir en aquesta direcció d’acord amb les recomanacions que fa el 
síndic en aquest informe.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora diputada Eva Baró. Ara tindrà la paraula per fixar la posició del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Molt bona tarda a tots, síndic Salazar, síndic major, president. Bé, l’existència de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya a mi..., de fet –he de manifestar la meva 
incultura–, no la coneixia abans de ser diputat o no la coneixia amb profunditat, 
i jo trobo que és un gran instrument, un gran instrument per la tranquil·litat dels 
ciutadans de Catalunya, que faci informes i que sigui capaç de valorar com les ad-
ministracions et gestionen els diners que al cap i a la fi són de tots els ciutadans de 
Catalunya.

Bé, en el seu propi informe diu que els comptes anuals expressen la imatge fi-
del de l’empresa. I és la conclusió principal que jo crec que hem de treure d’aquest 
informe.

I contextualitzar-la en el seu moment –en parlava la companya–, i n’he fet un 
buidatge una mica de pèrdues i guanys, i del balanç, i l’agència va tenir el 2013 
un resultat negatiu de 5.300.000 euros, un resultat negatiu, i els ingressos, eh?, els 
ingressos, li van disminuir en 27.961.000 euros des del 2011 fins al 2013; els ser-
veis per les prestacions de serveis més o menys es mantenen constants, i li baixen 
les subvencions –a una entitat li baixen les subvencions– en 27 milions en dos anys. 
I això dona un balanç... –he calculat el fons de maniobra–, un fons de maniobra 
negatiu, li dona un fons de maniobra negatiu que sens dubte..., i encara li queden 
alguns drets de cobrament que el mateix informe de la sindicatura avalua com a in-
cobrables, i, de fet, em sembla que regularitzen en exercicis posteriors, i això afecta 
els terminis de pagaments a proveïdors.
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Aquestes dades crec que refermen –refermen– una de les recomanacions que fa 
la sindicatura, que és que a l’agència li seria d’aplicació el Pla general de comptabi-
litat pública de la Generalitat, que potser ens ajudaria encara més a fer-nos un cap-
teniment de quina és la situació.

Bé, veiem que la imatge era la imatge fidel, però es feien unes quantes observa-
cions, eh? Des del 2014 fins ara ens consta que s’ha corregit el criteri de reconei-
xement i informació de les subvencions de promoció de l’Administració general 
de l’Estat i de la Generalitat; les transferències de fons amb Adigsa; la cessió dels 
drets sobre els habitatges venuts abans de la cessió d’Incasòl i Adigsa a l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya; ens consta que s’ha fet també un acord o un conveni entre 
l’Incasòl i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la gestió del parc immobiliari 
d’habitatges. 

També que s’aplica –ja s’aplica– el text refós de la Llei de contractes del sec-
tor públic amb major mesura; que en els plecs de clàusules particulars també s’ha 
solucionat els problemes de demanar la ISO i l’EMAS com a criteri de valoració 
d’aquests certificats, i s’estan regularitzant, s’han regularitzat els saldos de dubtós 
cobrament per creditors comercials i els saldos de dubtós cobrament; calculen la 
ràtio de tresoreria i a la memòria el posen; s’han millorat els criteris de contracta-
ció, existeix un registre públic de contractes i de comunicació i hi ha un seguiment 
cronològic de l’entrada dels contractes menors, i els topalls màxims de despesa per 
subvencions d’habitatge s’han fixat per habitatge i no per gestor.

Sí que creiem que és important que es signi el contracte programa, que ja hauria 
d’haver sortit des de la seva creació, però s’han fet mesures, com el Pla territorial 
sectorial d’habitatge i la carta de serveis, que van encaminades cap a la concreció 
d’aquest contracte programa.

Naturalment, demanar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que posi negre 
sobre blanc les recomanacions que li fa l’informe de la sindicatura.

I reiterar l’agraïment pel seu informe.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferran Roquer. Ara, per donar resposta a les diferents 
qüestions plantejades, tornarà a tenir la paraula el síndic Miquel Salazar Canalda.

El síndic Miquel Salazar Canalda

Bé. Gràcies, president. En principi, no tinc la sensació que em quedi..., que hagi 
de respondre re. Tanmateix, aviam, nosaltres sempre fem un informe dels anys fis-
calitzats. I ja entenc que posant algunes coses que en aquell moment sabem d’anys 
posteriors, doncs, ja ho incorporem, perquè també, evidentment, els anys passen 
molt ràpid i els nostres informes poden quedar desfasats. De totes maneres, sempre 
tot allò que nosaltres posem negre sobre blanc és sobre els períodes fiscalitzats, per-
què, si no, seríem molt poc rigorosos.

Dir això i aclarir que la llei de creació de l’agència és del 2009, del 22 de juliol 
del 2009.

I em sembla que no hi havia cap més dubte que jo hagi hagut d’atendre... A la 
seva disposició, òbviament, si alguna cosa més he d’atendre, però em sembla que no.

El president

Doncs gràcies, síndic Miquel Salazar.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent 
als exercicis 2014 i 2015

tram. 256-00036/11

A continuació, la presentació de l’informe anirà a càrrec de la síndica Emma 
Balseiro Carreiras, que demanem que s’incorpori a la taula.

(Pausa llarga.)
Bé, com deia, la senyora síndica Emma Balseiro Carreiras procedirà a la presen-

tació de l’Informe de fiscalització número 13/2017, sobre el Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 i 2015.

La síndica Emma Balseiro Carreiras

Sí. Gràcies, president. Bona tarda, senyors i senyores. Sí, efectivament, l’Infor-
me 13/2017, que es va aprovar en la sessió del Ple d’ara fa tot just un any, tenia per 
objecte la fiscalització de regularitat de l’entitat.

El CAT112 va ser creat l’any 2007 com a entitat de dret públic sotmesa a dret pri-
vat i adscrita al Departament d’Interior; té per objecte la prestació del servei públic 
de trucades d’urgència i la coordinació de les peticions urgents d’assistència que faci 
qualsevol ciutadà en el territori de Catalunya en matèria d’atenció sanitària, d’emer-
gències ambientals, d’extinció d’incendis, de salvament i de seguretat ciutadana. En 
l’informe s’hi recullen diversos aspectes sobre l’activitat durant els exercicis analit-
zats, que, si em permeten, doncs, m’estalviaré en aquesta presentació.

Pel que fa a l’estructura patrimonial del CAT112, a 31 de desembre de 2015 era 
de 4,9 milions d’euros, amb un decrement del 2 per cent respecte al del 2014 i un 
resultat econòmic i financer equilibrat.

Pel que fa a la liquidació del pressupost, el 2014 presentava uns drets reconeguts 
de 9 milions d’euros i unes obligacions reconegudes de 8,1 milions d’euros; la del 
2015, uns drets reconeguts de 8,5 milions d’euros i unes obligacions reconegudes de 
8,4 milions d’euros.

L’opinió de la sindicatura, recollida, doncs, en l’apartat de conclusions, és que, a 
causa dels efectes significatius dels fets descrits en les observacions 2 i 3 que cons-
ten en l’informe, els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014 no expressen 
la imatge fidel de la situació economicofinancera, patrimonial i pressupostària de 
l’entitat.

Respecte a l’any 2015, excepte pels fets descrits en aquestes observacions i la 4, 
que tot just, doncs, mencionaré, els comptes anuals expressen en els aspectes signi-
ficatius la imatge fidel del CAT112 d’acord amb el pla comptable aplicat per l’entitat.

Respecte a aquestes observacions assenyalades, la 2 feia referència, doncs, al 
càlcul del resultat de l’exercici. La sindicatura va constatar que el CAT112 compen-
sava la totalitat de les despeses d’explotació amb transferències corrents, contrària-
ment a les limitacions que establia la Llei de pressupostos per l’any 2014 i 2015, i 
en aquest sentit la sindicatura corregia aquesta compensació implicant unes pèrdues 
de 525.000 euros aproximadament pel que feia a l’any 2014 i 121.000 l’any 2015.

Pel que fa a l’observació 3 i l’observació 4, una fa referència, doncs, a que es va 
finançar i mobilitzar mitjançant transferències corrents, i l’última, que es van im-
putar despeses meritades de l’exercici 2016 en l’exercici 2015. Eren imports relati-
vament petits, però tenint en compte el volum de l’estructura patrimonial, doncs, 
prenia una importància relativa per tal de que els comptes anuals del CAT fossin 
suficientment indicatius, forçant a donar unes opinions modificades.

Altres observacions rellevants que també figuren a l’informe fan referència a que 
els anys 2014 i 2015 les retribucions del personal del CAT112 incloïen complements 
salarials que alguns no estaven previstos en el conveni col·lectiu del personal laboral 
de la Generalitat i d’altres que, tot i estar inclosos, no eren aplicables al CAT112. En 
conjunt, sumaven un total aproximat de 971.000 euros.
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En relació amb la contractació administrativa, en l’informe també s’hi recullen 
diverses observacions; en algunes es van observar mancances en la documenta-
ció preceptiva, com ara, per exemple, la motivació en l’elecció del procediment, el 
contingut o l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques, o bé la 
indefinició concreta de millores admissibles o dels requisits formals per les subcon-
tractacions.

Es va comprovar contractació en la que la prestació de serveis es feia mitjançant 
personal tècnic que es podria haver enquadrat en l’àmbit de la contractació laboral. 
En alguns expedients es van detectar determinats aspectes relacionats amb el seu 
objecte, els imports, les dates o el tipus de contracte que suposaven un incompliment 
del que establia..., del que estableix l’article 86.2 del text refós de la Llei de contrac-
tes del sector públic.

I es van observar també una sèrie d’irregularitats en determinats contractes me-
nors i negociats, que es descriuen amb detall a l’informe del CAT112 i que podien 
donar lloc a fets perseguibles administrativament i judicialment. I, en tot cas, aques-
ta apreciació li correspondria, doncs, a la jurisdicció i als òrgans competents.

Arran de les al·legacions formulades pel CAT112, es va identificar una debilitat 
important en el control intern de l’entitat pel fet de que fos exercit pel director de 
l’Àrea de Gestió Econòmica el control intern economicofinancer de la pròpia entitat.

L’informe també inclou un recull de recomanacions en matèria de gestió comp-
table i de contractació que al nostre entendre podria millorar, doncs, els propis re-
sultats i la gestió del CAT112.

Ho deixo, doncs, a la seva consideració, per tot allò que considerin oportú.
Gràcies.

El president

Gràcies, senyora síndica Emma Balseiro. A continuació, per fixar el posiciona-
ment dels grups parlamentaris, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. En primer lugar, un agradecimiento 
tanto al trabajo de la sindicatura en global, a la síndica, en particular, y sus colabo-
radores, y también quiero decir que un agradecimiento especial por la atención ama-
ble y el grado de predisposición que han tenido por su parte hacia nosotros.

Dicho hecho, el informe que está tratando es el servicio de urgencias, el 112, de 
Cataluña, del cual tiene competencia la Generalitat y cuya gestión y ejecución en 
los ejercicios 2014 y 2015 la tenía Convergencia y Unión, hoy llamada PDECAT. 
Hay que señalarlo porque hasta ahora no podemos decir que el modelo de gestión 
del PDECAT o de Convergencia y Unión, en su momento, fuese un modelo a seguir, 
ni en su Gobierno ni en los organismos que preside, porque todos estos organismos, 
lógicamente, estaban presididos por los consellers de aquel entonces.

No voy a pararme a enumerar todas las irregularidades que usted ya ha detalla-
do, que se detallan en el informe, pero sí que quiero hacer mención a algunos aspec-
tos que me parecen interesantes.

En cuanto a las cuentas anuales de 2014, ya ha manifestado que no expresan fiel-
mente ni el patrimonio ni la situación financiera, lo mismo que ocurrió en la comi-
sión anterior con el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, que también analicé 
y tampoco había esa..., el mismo patrimonio no estaba reflejado.

Bien. Ante esto, ¿qué recibimos?, ¿qué vemos? Vemos recomendaciones y un 
escrito amplio de alegaciones que hace el organismo y cuyo resumen en este caso, 
que es bastante amplio, es: «Tomamos nota de todo lo que nos dicen y en lo sucesi-
vo se tomarán las medidas para poder revertir estas indicaciones.» Está muy bien, 
el propósito de enmienda, pero, claro, creemos que es simplemente una declaración 
de buenas intenciones y no nos genera realmente ninguna confianza en un resultado 
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óptimo, ya que comprobamos, informe tras informe, que existen irregularidades que 
se van repitiendo de forma continuada, o, al menos, durante esta época.

Dicho esto, y en cuanto a la contratación, vemos en este informe irregularidades 
varias, que se podrían vulnerar principios de igualdad de trato y de transparencia en 
la contratación, porque, por poner un ejemplo, ¿cómo se explica que el objeto social 
de una empresa invitada a la adjudicación no coincida con el objeto del contrato? En 
un caso, uno era un contrato de mantenimiento de suministros, de servicios técni-
cos, y en el otro resulta que era un contrato de restauración; es decir, no tenían nada 
que ver. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo puede ser que en el expediente de un contra-
to el informe de evaluación final corresponda a otro contrato distinto? 

Pero lo más grave no es esto. Lo más grave que hemos detectado en este informe 
es que la sindicatura pone de manifiesto, y usted lo ha dicho aquí también, que en 
determinados contratos pueden existir responsabilidades administrativas e incluso 
judiciales. Se abre un expediente sancionador a los responsables, pero, claro, nos 
preguntamos: «¿Quién es el instructor?, ¿quién instruye el expediente?» El funcio-
nario del mismo cuerpo de escala igual o superior. ¿Qué nos encontramos en el ex-
pediente? Que la instructora del expediente, de información reservada, solo presenta 
la hoja concerniente a la conclusión, que es: no se ha producido daño a la Adminis-
tración. Esta es la conclusión.

Luego por otra parte nos encontramos también el informe de la abogada; aboga-
da que, por cierto, es la abogada cap del Departamento de Interior. ¿Y qué concluye 
este informe? Dice: «No hay dolo ni perjuicio, solo la voluntad de favorecer a la em-
presa», que eso es lo que dijeron los afectados.

Y de ahí, de todo este conjunto, deriva una sanción administrativa. 
Mi pregunta es: ¿por qué no se aporta la totalidad del expediente?, ¿quién valora 

la intencionalidad del sancionado?; es decir, ¿quién lo valora?, ¿la propia abogada 
dice si hay dolo o no hay dolo, si lo ha hecho con negligencia o lo ha hecho con mala 
fe? ¿Cuál es el fundamento de que no se haya producido daño a la Administración? 
Todo eso no lo hemos visto; no hemos visto ese tipo de explicaciones. Entonces, nos 
da una sensación de opacidad, de que todo se cocina dentro de la misma sartén, so-
bre todo cuando la propia sindicatura en su página 18 señala que una debilidad en 
el control interno es el hecho de que el director del Área Económica del CAT haya 
ejercido como órgano de control económico financiero interno.

Y en este sentido, y ya para concluir, reconocemos, y se lo decimos firmemente, 
de verdad, reconocemos la calidad y la profesionalidad de los informes de la sindi-
catura, pero nos hemos llevado una pequeña decepción, porque, la verdad, esperá-
bamos que hubiese habido una mayor exigencia requiriendo toda la documentación 
necesaria o al menos haciendo constar en el último punto que ustedes hacen, en el 
punto final, que no se había aportado toda la documentación junto con el escrito de 
alegaciones.

Creemos realmente que ha llegado el momento de profundizar en mayor medida 
en cuanto a la depuración de responsabilidades, porque realmente estos informes no 
pueden convertirse en un muro de recomendaciones sin una mayor utilidad.

Gracias.

El president

Gràcies, diputada María Valle. Ara té la paraula, en representació del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, de nou, president. Senyora Balseiro, bona tarda. En primer lloc, el 
que vull deixar clar és que políticament nosaltres valorem en general la tasca po-
lítica i la tasca de servei que fa el CAT112 d’una manera positiva i d’una manera 
diguem-ne millorable, però que està fent una tasca molt important. Per tant, vull se-
parar això del motiu de l’objecte, que és la gestió interna del CAT112 pressupostària 



DSPC-C 51
16 de juliol de 2018

Sessió 3 de la CSC  19 

i administrativa. I, efectivament, estem davant d’un informe radicalment diferent de 
l’anterior. 

Respecte als comptes, s’han tramès tant els del 2014 com el del 2015..., s’han tra-
mès a la sindicatura fora de termini. No comencem massa bé –no comencem massa 
bé. Vostè ho ha dit, retribucions de personal que inclouen o que incloïen comple-
ments salarials no previstos en el conveni col·lectiu únic del personal laboral de la 
Generalitat i que a més a més en aquest sentit no es disposava dels informes precep-
tius dels departaments competents en matèria de funció pública i de pressupostos 
per l’aplicació d’aquests complements salarials.

Tant a 31 de desembre del 2014 com del 2015, el CAT112 disposava d’importants 
imports en el seu compte corrent operatiu mentre que, per una altra banda, tenia uns 
saldos de creditors importants també amb diverses entitats, especialment empreses 
de la Generalitat, i que en alguns casos eren d’una antiguitat superior a l’exercici de 
2012.

La manca d’un programa d’actuació, d’un programa d’inversions i de finança-
ment adaptat a l’Estatut de l’empresa pública catalana; finançament d’immobilitzat 
mitjançant transferències corrents; incompliment del previst, vostè també ho ha dit, 
en els pressupostos de la Generalitat del 2014 i del 2015 pel que fa a la compensació 
de la totalitat de les despeses d’explotació en transferències corrents, la qual cosa 
porta a la sindicatura a considerar que la compensació correcta implicaria pèrdues 
tant en l’exercici del 2014, 524.000 euros, com del 2015, més de cent mil, i que, per 
resumir, el CAT112 aplica el Pla general de comptabilitat del reial decret de 2007 
en comptes del que hauria de ser el correcte, és a dir, el Pla general de comptabilitat 
pública de la Generalitat de Catalunya. Bé, aquests no són temes menors.

Però hi ha més. Respecte a la contractació administrativa, també vostè ho ha 
comentat, fraccionaments indeguts de contractes; en determinats contractes adju-
dicats pel sistema de procediment negociat no consta la negociació realitzada amb 
els licitadors, i altres irregularitats en les bases i liquidació de diversos contractes 
administratius.

Tot això, a més a més, porta a una conclusió la sindicatura, i també la senyora 
Balseiro ho ha dit, i és que els comptes anuals corresponents a l’exercici del 2014, a 
criteri i en opinió de la sindicatura, no expressen la imatge fidel de patrimoni i de la 
situació financera del CAT112, com tampoc dels resultats, dels fluxos d’efectiu i de 
liquidació pressupostària. Ho he llegit textualment.

Bé, és veritat, sembla... –i això li vull preguntar–, sembla que es dedueix, que 
s’observa una lleugera millora en alguns aspectes en l’exercici del 2015 respecte el 
2014. I, en tot cas, li voldria preguntar si li consta a vostè que algunes, com a mí-
nim, d’aquestes importants, des del nostre punt de vista, irregularitats, i que no són 
menors, són de calat, són importants..., si li constés a vostè que s’han corregit, per-
què estem parlant de la fiscalització dels exercicis de 2014 i 2015. Si li consta, ho 
repeteixo, que s’hagi corregit en els exercicis posteriors, del 2016 i 2017. I dic això 
perquè, com a grup, nosaltres ens plantejarem –ens plantejarem– sol·licitar la com-
pareixença del director del CAT112 per parlar d’aquestes qüestions, perquè, ho re-
peteixo, no ens semblen menors.

I acabo. És evident, per tant, que la gestió pressupostària, administrativa, comp-
table i pel que fa a la contractació administrativa del CAT112 podríem dir que és 
manifestament millorable. I, per tant, creiem que caldrà estar molt atents perquè 
en els exercicis posteriors, doncs, es noti un canvi radical en la gestió del CAT112.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Rafel Bruguera. Ara, com que tampoc tenim la presència 
d’Unitat Popular - Crida Constituent ni de Catalunya en Comú, passem la paraula al 
senyor Santi Rodríguez, del Partit Popular de Catalunya.
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Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Ho dèiem en la intervenció anterior, i s’hi referia ara també el 
senyor Bruguera, no?, aquest és un informe que és completament oposat al que vèiem 
amb anterioritat: una entitat de menor mida que l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya però, en canvi, que està «plagat» d’irregularitats –jo crec que ho podem dir 
amb totes les lletres: irregularitats, no?–, que duen a la conclusió de que els comptes 
anuals presentats no tenen, no reflecteixen fidelment la situació patrimonial de l’em-
presa. I, per tant, aquesta és una afirmació que jo considero que és greu amb relació 
a la gestió d’una determinada entitat; no a la seva funció –també ho diferenciada el 
senyor Bruguera–, no a la seva funció però sí pel que fa a la gestió, a la gestió sobre-
tot econòmica d’aquesta entitat.

Sí que em crida l’atenció..., i m’imagino que deu ser degut a la significació eco-
nòmica de les observacions que es fan per determinar que en el 2014 no es reflecteix 
la imatge fidel i, en canvi, en el 2015 queda com una simple observació, perquè els 
fets descrits tant el 2014 com el 2015 són exactament els mateixos, que és l’ús de 
transferències corrents per compensar amortitzacions, dotacions, provisions i fins i 
tot també despeses en immobilitzat, no? O sigui, els fets són exactament els matei-
xos, sí que els imports són substancialment diferents, però jo m’imagino que el fet 
de que es repeteixin deu tenir la mateixa significació, com a mínim teòrica, amb 
relació a la imatge fidel.

Continua l’informe, doncs, amb irregularitats en la contractació –no val la pena 
recitar-los, però en tots els models de contractació es produeixen i es visualitzen ir-
regularitats–; irregularitats també en els complements salarials, fins al punt de que 
s’arriba a un volum crec que molt substancial –vora 1 milió d’euros entre els dos 
exercicis– de complements salarials no justificats, ja siguin perquè no estaven pre-
vistos o, estant previstos, no són d’aplicació. Però crec que no és menor aquest vo-
lum de complements aplicats de forma irregular, no?

I jo crec que segurament l’explicació de tot plegat la trobem en l’observació final, 
que és que el mateix control economicofinancer de l’empresa el fa el mateix director 
de l’àrea de gestió econòmica, no?, i segurament potser aquest sigui un dels elements 
pels quals es produeixen totes aquestes circumstàncies, pel fet, segurament, de que 
no hi pugui haver un contrast suficient a l’hora de prendre decisions i d’adoptar me-
sures que permetin corregir totes aquestes situacions que s’han anat detectant.

Nosaltres no ens estem plantejant de demanar la compareixença, sinó que ho te-
nim decidit, que demanarem la compareixença del director del CAT112, per tal que 
doni explicacions de quina és la situació actual d’aquesta entitat i si es continua amb 
aquestes pràctiques detectades en els exercicis 2014 i 2015.

El president

Gràcies, senyor diputat Santi Rodríguez. Ara, per fixar la posició del Grup Par-
lamentari Republicà, té la paraula Irene Fornós.

Irene Fornós Curto

Gràcies, president. Primer que res donar la benvinguda i les gràcies al síndic 
major..., als seus membres, que en formen part, i en especial a la síndica, la senyora 
Emma Balseiro, per l’exposició que ens ha fet sobre l’informe de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya en relació amb el Centre d’Atenció de Trucades d’Urgència, 
del 112, pel que fa referència als exercicis 2014 i 2015.

Com ja s’ha dit, però crec que cal tornar-hi a insistir, crec que cal recordar la fun-
ció del 112 per acabar al final d’aquest debat amb les conclusions que en podeu trau-
re per mirar de millorar i de fer-lo més eficient en tots els sentits, ja que d’aquest ser-
vei ciutadà que atén les peticions d’urgència dels ciutadans de Catalunya en matèria 
d’atenció sanitària, emergències ambientals, extinció d’incendis i tantes altres, cal 
estar-ne a sobre i vetllar per ell, i que sigui no només eficaç per les conseqüències, 
com hem dit, en alguns casos vitals que pot arribar a tindre, sinó també per a la ciu-
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tadania. I crec que també cal que el mateix..., que ens faci arribar el síndic..., tal com 
–perdó– surt al mateix informe del síndic, en el seu quadre de cartes, de trucades, 
durant els exercicis 2014 i 2015: els 2.734.495 corresponents al 2014 o els 2.610.740 
del 2015, la qual cosa ja ens indica que és un servei que el ciutadà utilitza i necessita.

Per tant, aquesta eficàcia l’ha de tenir no només en el seu funcionament, sinó 
també en la seva gestió econòmica, administrativa i financera, com també, perquè 
sigui dit, en altres situacions com puga ser la situació salarial i contractual dels seus 
treballadors, que estaven, com han repetit també altres companys dels grups parla-
mentaris, amb complements salarials no regulats pel conveni col·lectiu de personal 
laboral de la Generalitat, però que sabem que s’ha anat esmenant, tal com indica 
l’informe conjunt i dels departaments competents en matèria de funció pública de 
pressupostos corresponents a l’establiment dels complements i aprovats pel consell 
rector el maig del 2016.

Malgrat que l’informe del síndic el 2014 no dona una valoració positiva pel que 
fa als comptes anuals, en canvi sí que s’indica el 2015, tot i algun punt concret 
que indica que aquest exercici mostra una imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera del CAT112, així com també dels resultats dels fluxos d’efectiu de la liqui-
dació pressupostària, d’acord amb el marc normatiu d’aplicació financera aplicat, i 
en particular amb els principis i criteris comptables que aquest marc conté, la qual 
cosa valorem positivament ja que, malgrat que el 2014 no es dona este informe favo-
rable, pensem que el fet de que el 2015 siga favorable mos fa pensar que les coses es 
van fent millor, i esperem que en los exercicis posteriors també haja estat sent així.

Tenim en compte i considerem que el CAT112 ha tingut en compte estes recoma-
nacions fetes per la Sindicatura de Comptes de Catalunya i posant solució i remei a 
alguns punts on se li feien aquestes observacions, com podia ser, per citar-ne alguns, 
que calia aprovar els comptes anuals i retre’n comptes a la sindicatura dins dels ter-
minis establerts per la normativa –creiem que els comptes anuals ja s’aproven dins 
del termini establert i es transmeten a la Intervenció General i a la sindicatura a 
través dels sistemes corporatius de la Generalitat–, així com també aquella existèn-
cia que hi havia de saldos creditors antics amb diverses empreses de la Generalitat 
–també ens consta que també ja s’han anat resolent els saldos creditors liquidats fins 
al 2016–, però que caldrà igualment continuar treballant.

Així com també s’ha ressaltat en la seva exposició, i també ho indica, no?, l’in-
forme de la sindicatura, que el mateix síndic podria crear aquell òrgan de control 
economicofinancer intern i que el desembre de 2015 encara no havia estat creat, 
tot i que en la part de les al·legacions sí que es comenta que per voluntat del mateix 
112 ja s’havia intentat fer i aportar aquelles solucions –i en citarem algunes, no?–..., 
que pogués fer que hi ha una planificació, control i gestió pressupostària econòmi-
ca i financera, que pogués també permetre la confecció i anàlisi de la informació 
pressupostària; l’elaboració –perdó– de la documentació requerida pels òrgans de 
control intern de la Generalitat i altres obligacions amb altres administracions; la 
preparació de la documentació necessària derivada de les obligacions legals, labo-
rals i fiscals; la coordinació, fiscalització i assistència a les meses de contractació 
dels contractes administratius subjectes a la Llei de contractes del sector públic, i 
que, també, segons ens consta, s’ha anat resolent i ja s’ha aprovat aquesta creació 
d’aquest ens intern.

De totes maneres, valorem positivament l’informe que fa la Sindicatura de Comp-
tes sobre el 112, així com també que pensem que des de la mateixa entitat que ges-
tiona el 112 s’han anat també mirant de millorar totes aquelles aportacions que s’han 
fet i aquelles observacions. I pensem que bé, que estan fent un bon camí de cara a 
que aquest servei tan necessari per a tots los ciutadans cada vegada sigui millor, no 
només per a la mateixa gestió que ells comporten sinó també per la tasca que la Sin-
dicatura de Comptes fica de manifest i mira de millorar.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, senyora diputada Irene Fornós. Ara té la paraula per fixar el posiciona-
ment del Grup Parlamentari Junts per Catalunya la senyora diputada Anna Tarrés.

Anna Tarrés i Campà

Bona tarda, president; gràcies. Gràcies, síndic major; gràcies, síndica. Senyo-
res i senyors diputats, doncs sí que és veritat que assumim..., que es veu després de 
l’informe que hi han una sèrie de dèficits, però cal dir que aquesta revisió i aquesta 
fiscalització realitzada per la Sindicatura de Comptes ha resultat molt i molt positi-
va pel CAT112, perquè sobretot ha ajudat a arranjar certes metodologies, perquè ha 
ajudat a afavorir un sistema de treball i unes pràctiques adquirides que de vegades 
no eren del tot ajustades, i, per tant, que ha contribuït a implantar diversos sistemes 
i procediments molt més clars i totalment transparents.

Dit això, anem a fer simplement un repàs a les recomanacions per saber on som 
en aquests moments. La Sindicatura de Comptes recomana que el CAT112 s’inte-
gri en la centralització de tresoreria de la Generalitat i així poder optimitzar el dis-
ponible de tresoreria. En aquest moment, aquest tema està en vies de resolució, s’es-
tà estudiant realment la viabilitat d’aquesta possibilitat.

Com ja s’ha dit abans, ja s’han resolt els saldos que hi havia amb els creditors, i, 
per tant, liquidat tot fins al 2016.

Pel que fa a la recomanació de que s’apliquin les transferències corrents i el capi-
tal d’acord amb la seva naturalesa i, si és el cas, faci les modificacions de crèdit cor-
responents, durant l’exercici 2017, d’acord amb els auditors i la intervenció delegada, 
s’han fet assentaments corresponents als exercicis del 2014 i 2015 per corregir-los. 

Pel que fa a la recomanació que s’adapti els complements retributius del seu per-
sonal al conveni col·lectiu que li és d’aplicació, aquest tema ja està resolt amb l’in-
forme favorable conjunt del 13 del II del 2018 i amb l’aprovació del consell rector 
del 9 del V del 2018.

Pel que fa a la contractació administrativa, s’ha de dir que sí que és veritat que 
hi ha hagut mancances o falta de cura en la contractació pel que fa a licitacions amb 
procediments negociats, amb la sol·licitud d’ofertes en contractes menors, amb ex-
pedients incomplets o amb documents no originals, amb manca de constància de 
negociacions, amb manca de signatura dels plecs pels adjudicataris finals, però que 
el tema també ha estat resolt, i que hi han noves instruccions de contractació a 31 
del V del 2016 i 18 del X del 2016.

Per tant, els contractes majors de tres-cents euros es liciten en obert, segons el 
perfil del contractant; no es fa amb procediment negociat si no és imprescindible; 
els adjudicataris ara signen els plecs; hi ha revisió dels procediments de contracta-
ció i de protocol·lització; tots els expedients de contractació són introduïts al sistema 
tramitador electrònic d’expedients de contractació de la Generalitat de Catalunya, i 
estan incoats i resolts els dos expedients disciplinaris per responsabilitats de treba-
lladors del CAT112.

Per tant, com a conclusió, el CAT112 ha esmenat en gran mesura les qüestions 
apuntades per la Sindicatura de Comptes en les seves observacions i ha seguit les 
seves recomanacions.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora diputada Anna Tarrés. Ara, per donar resposta als diferents 
aspectes que s’han plantejat, torno a donar la paraula a la síndica Emma Balseiro 
Carreiras.

La síndica Emma Balseiro Carreiras

Gràcies, president. Sí; en resposta a les preguntes que es plantejaven, l’opinió 
bàsicament..., bé, l’opinió es limita únicament i exclusivament a valorar la presenta-
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ció..., la formulació dels comptes anuals, i, per tant, doncs, diguem-ne, és el reflex 
transposat de tota la gestió comptable que se’n fa.

La diferència que hi ha en un exercici i un altre..., es comentava que els fets són 
exactament els mateixos; la diferència radica en el pes que poden tenir, o sigui la 
valoració comptable d’aquests fets, en els comptes anuals d’un exercici en particular. 
I així ens trobem, doncs, que el 2014 hi va haver un fet significatiu, que és donar de 
baixa un immobilitzat, que comporta, per tant, una repercussió o té una importància 
relativa, diguem-ne, més elevada en els propis comptes anuals de l’exercici 2014, i 
en aquest sentit és el que fa, d’alguna manera, que es qüestioni, que el reflex sigui o 
no adient a la imatge fidel. El 2014, en particular, doncs, no reflecteix la imatge fi-
del; en canvi, en el 2015, que l’impacte és molt menor sobre el conjunt dels comptes 
anuals, dona una opinió modificada, però en tot cas és una opinió favorable des de 
la perspectiva del reflex de la imatge fidel.

Al final no estem parlant d’irregularitats pel que fa a la formulació dels comptes 
anuals, sinó en tot cas d’observacions o aspectes que..., errors o aspectes que s’han 
de millorar, la materialitat dels quals es valora en funció de la representativitat que 
poden tenir respecte a la totalitat dels comptes anuals. Per això, doncs, en un exer-
cici condiciona l’opinió i en canvi en un altre la condiciona però donant-ne també 
una opinió favorable.

On sí que nosaltres hem detectat irregularitats i és així com es manifesta en el 
propi informe? Diguem-ne que és en la gestió, bàsicament, contractual, de contrac-
tació administrativa, i després hi ha aspectes puntuals, que seria la retribució de per-
sonal, pel que fa, doncs, a l’existència d’uns complements, efectivament, en un cas, 
recollits en el conveni però no aplicables en el CAT112, i, en un altre, que no estaven 
ni tan sols recollits en el conveni col·lectiu que era d’aplicació. Però això no afecta 
en absolut l’opinió dels comptes anuals; o sigui, estem parlant d’aspectes diferents.

A nosaltres se’ns va comunicar, de la mateixa manera que així consta també en 
el propi informe, que en el moment en què la sindicatura va posar en coneixement 
d’aquestes irregularitats el director..., els responsables del CAT112, no només el di-
rector, es van aprovar diverses resolucions, algunes de les quals estan recollides en 
el propi informe, per tal, primer, d’una banda, doncs, d’esbrinar exactament, fer-ne 
una investigació interna, esbrinar exactament els fets i l’impacte que aquests podien 
tenir en la gestió del dia a dia, i, d’altra banda, també, pel que se’ns comunica, po-
sar solució a l’aprovació..., a l’existència d’aquests complements. Què és el que ha fet 
després el CAT112? Nosaltres hauríem de tornar en tot cas a fiscalitzar els comp-
tes anuals del CAT112 per tal de validar-ho.

Respecte al que se n’ha fet després, és veritat que en l’informe el que consta és el 
que ha fet el CAT112, però també la sindicatura el que fa és deixar constància dels 
fets que hi detecta. I, en aquest sentit, en aplicació de l’article 35 de la Llei de la Sin-
dicatura de Comptes, la sindicatura ha actuat també al respecte.

A partir d’aquí, nosaltres, diguem-ne, hem fet els deures, si em permet aquesta 
expressió; hem deixat constància en l’informe d’allò que es va detectar, i, en tot cas, 
s’haurà d’esperar o s’haurà de veure, en tot cas, què és el que finalment s’ha realitzat, 
s’ha executat o no en el propi CAT112.

La feblesa que es posava també, detectada a partir de les al·legacions, anava més 
en el sentit que, tot i que la sindicatura es pensava que no existia un òrgan de control 
intern, tot i la potestat que tenia el CAT112 d’aprovar-lo, a partir de les al·legacions, 
van confirmar que sí que existia aquest òrgan de control intern tot i que estava as-
sumit pel mateix responsable de l’àmbit economicofinancer, i això per nosaltres, 
doncs, era una feblesa important, perquè, al final, tal com s’ha posat de manifest, 
les diferents irregularitats han hagut de comportar determinades responsabilitats al 
respecte.

Crec que he contestat totes les preguntes que s’han posat sobre la taula. Si no, 
doncs, quedo a la seva disposició per aclarir-ne més.
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El president

Bé. Moltes gràcies, síndica Emma Balseiro. 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Institut 
Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014

256-00037/11

A continuació procedirem a presentar l’Informe de fiscalització número 16/2017, 
sobre l’Institut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014. I aquesta 
presentació la farà el síndic major, Jaume Amat i Reyero, que a continuació té la 
paraula.

El síndic major (Jaime Amat i Reyero)

Moltes gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats, faré una breu 
presentació d’aquest informe. Aquest informe és un informe de regularitat, com al-
tres que hem vist en aquesta comissió, que aplega molts exercicis, exactament quatre 
exercicis: hem analitzat el de l’11, el 12, el 13 i el 14. L’únic, que l’opinió d’auditoria 
que donem en les conclusions finals es refereix a l’últim exercici fiscalitzat, el 14. 
Una fiscalització de regularitat és una revisió global de tota l’entitat des del punt de 
vista financer, des del punt de vista pressupostari i des del punt de vista del que es 
diu de compliment normatiu, és a dir que recollim i analitzem tot el compliment 
de tota la legalitat i normativa que li és aplicable a aquesta entitat i ens centrem so-
bretot, com passa amb la majoria d’aquestes entitats, en els seus punts més impor-
tants a nivell de legalitat, que són en aquest cas contractació i temes de personal. 
Aquest informe va estar aprovat pel ple de la sindicatura el passat 13 de desembre 
de 2017.

L’ICO és una empresa pública, constituïda l’abril del 1995, que, com tots vostès 
saben, té com a objectiu principal tot el que és prevenció, assistència, recerca i for-
mació especialitzada en l’àmbit del càncer. La seu central, l’edifici central és el de 
l’Hospital Duran i Reynals, a l’Hospitalet de Llobregat, tot i que té quatre edificis 
més que depenen directament de la mateixa empresa. És una entitat que dona co-
bertura a un ventall molt gran de població a Catalunya –el seu ventall de població 
arriba als 3.864.00 habitants– i és una entitat gran, és a dir té una plantilla, passada 
a números d’horari complet, de 1.099 persones l’any 14, dels quals un 60 i escaig 
per cent era assistencial.

L’informe determina tant el balanç..., explica els balanços dels quatre exercicis, 
també el resultat pressupostari. 

També és important que l’informe determina que l’ICO ha estat sotmès a diver-
sos treballs de control intern i extern; intern per part de la intervenció adjunta de 
la Generalitat, que és la que segueix els diferents òrgans en l’àmbit sanitari, i, a la 
vegada, també, aquesta entitat ha estat sotmesa a auditories financeres per empreses 
externes contractades any a any per als quatre exercicis de referència, de l’11 al 14.

L’informe explica breument el resum del resultat d’aquestes auditories. En prin-
cipi, també coincideix amb el resultat de les nostres, a nivell financer, en el que són 
alguns temes a resoldre, sobretot el tema de comptabilització d’actius i d’inversions 
en obres, que és on se centren les conclusions d’aquestes auditories.

Si passem ja directament al que seria el resultat de la fiscalització realitzada, 
com deia abans, la sindicatura dona una opinió tancada a 31 de desembre del 2014, 
una opinió favorable, en el sentit de que els comptes anuals expressen en tots els as-
pectes significatius la imatge fidel de patrimoni i la situació financera a 31 del 14. 
Això és la fase tipus que utilitzem per determinar l’opinió.

Si entrem a les observacions més importants que es ressalten a l’informe, igual 
que deia abans a nivell financer..., que tenia el problema de que no té registrat com a 
tal l’immobilitzat del que és l’Hospital Duran i Reynals, no està registrat a l’actiu de 
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l’entitat, i tampoc constava com a actiu cedit el sistema de braquiteràpia, que és un 
dels punts que l’informe hi dedica una anàlisi concreta i específica, atesa la manera 
especial en què es va finançar i va passar a ser cedit a l’entitat.

L’ICO també fa una cosa que ens hem trobat més d’una vegada, que és que elabo-
ra la liquidació del pressupost dels exercicis finalitzats traspassant els imports dels 
comptes de resultats de la comptabilitat financera, amb les consideracions adients. 
Què vol dir això? Que, de fet, és una entitat que porta una gestió financera i no pres-
supostària, i que, per tancar els pressupostos anualment, el que fa és que agafa el 
compte de resultats i el traspassa al que seria la liquidació del pressupost. Això ens 
ho hem trobat més d’una vegada, eh?; no només aquesta entitat és el que té aquest 
dèficit a nivell del que seria de doble gestió, de gestió financera i pressupostària.

Si passem al que seria l’àmbit de legalitat, abans deia que els dos paquets més 
importants, com també sovint trobem i analitzem, és el de la contractació i el de la 
gestió de personal. En contractació, una de les observacions que destaquem és que 
no hi ha un procediment per fer el seguiment de la despesa facturada a proveïdors i 
vinculada a contractes adjudicats, és a dir aquella diferència que en l’àmbit sanitari 
hem vist en més d’una gestió hospitalària, que és la diferència entre la contractació 
de proveïdors, el que s’havia facturat de contractacions i els contractes signats, és a 
dir que no és exactament..., les xifres no són iguals, i que en molts casos el que pas-
sa és que es gasta més diners que els contractes signats; és a dir, per les raons que 
siguin, però que hi ha més despesa que els contractes signats.

A nivell d’obres, també hem vist certes demores respecte al pla d’obres previst 
en el contracte. En un cas, aquesta demora ressalta perquè el termini d’execució 
era un dels factors a tenir en compte a l’hora d’adjudicar a l’empresa adjudicatària, 
és a dir que, tot i que el compliment del termini i les garanties de l’adjudicació era 
un dels factors que utilitzaven a l’hora d’adjudicar, després a la realitat el termini va 
superar el que estava previst a nivell de contracte.

S’analitzen mostres de contractes..., he dit d’obres, també de serveis, de submi-
nistraments. Es revisen dos contractes, un que és el de restauració i d’explotació, on 
hi han diverses modificacions que no s’han fet com la normativa de contractacions 
marca, i que en algun període aquest servei s’ha realitzat sense el contracte vigent.

I també, en el cas del que seria la contractació dels serveis d’assessorament jurí-
dic, s’ha observat que els contractes es fan any a any, però, perquè veiem que el con-
tracte és repetitiu durant bastants exercicis, el que analitzem aquí és que, si aquest 
contracte en lloc d’haver-se fet any i prorrogat any a any s’hagués fet pluriennal, és a 
dir s’hagués agafat un any i s’hagués..., els anys pels quals s’hagués contractat, l’im-
port superaria el sistema que s’havia utilitzat per contractar. Aleshores, aquí és on 
utilitzem aquesta paraula que vostès han llegit en més d’un informe, que hi ha indicis 
de fraccionament indegut de contractes, atès que sumats totes els contractes del ma-
teix adjudicatari se supera la xifra pel procediment escollit per poder-lo contractar.

En despeses de personal, hem identificat vint persones que prestaven els seus 
serveis amb altres entitats; hem identificat alguna manca d’autorització de compa-
tibilitat amb persones amb pluriocupació i també hem identificat alguns conceptes 
salarials, exactament cinc, que no consten..., que es pagaven, però que no consten 
aprovats pel consell d’administració.

L’informe, abans de les conclusions, també fa una revisió de les recomanacions 
fetes en un informe anterior a la mateixa entitat i el nivell de compliment d’aquestes 
recomanacions.

I també al final, en les conclusions, fem cinc recomanacions que se centren so-
bretot en el que seria la millora de la gestió de l’entitat fiscalitzada.

Fins aquí em sembla que he fet un breu resum del que seria l’informe. I, com 
sempre, soc a la seva disposició per qualsevol pregunta, aclariment o notificació que 
em vulguin fer.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, senyor síndic major, Jaume Amat. Ara, per fixar la posició dels grups 
parlamentaris, dono la paraula a Maialen Fernández, del Grup de Ciutadans.

Maialen Fernández Cabezas

Gracias, presidente. Gracias, síndic major, por el trabajo y la elaboración de este 
informe y por las aclaraciones que ha presentado en estos minutos.

Bien, no cabe ninguna duda de que el ICO es un centro de referencia en el tra-
tamiento oncológico a nivel estatal. De hecho, la OMS lo sitúa en el número..., en 
el puesto veintiocho a nivel mundial al frente de la investigación biomédica. Desde 
este punto de vista, merece todo nuestro reconocimiento. Sin embargo, aquí esta-
mos para analizar lo que se refiere a cuentas, presupuestos o contrataciones. Es ahí 
donde vemos nosotros las mayores incidencias, tal y como también ha comentado 
usted.

Al igual que ocurre con otras empresas públicas, sean del sector que sean, ob-
servamos incidencias e irregularidades en presupuestos y en contratación funda-
mentalmente. 

De esta forma, es llamativo el hecho de que, por ejemplo, en el año 2014 se pro-
dujera un exceso de gasto entre el presupuesto contratado y el ejecutado nada me-
nos que de 42,85 millones de euros. Es sorprendente que la empresa, por ejemplo, 
Roche Farma facture 12,6 millones y el ICO apenas tuviese contratado con ellos un 
importe de 115.000 euros. O, por otra parte, que la empresa Novartis Farmacéutica 
suministre fármacos por casi 8 millones de euros cuando el presupuesto que tenían 
contratado era de cero euros.

Además de esto, ocurre en algunos casos que no tenemos contratos en vigor, 
como también usted ha comentado, o se realizan prórrogas de los mismos sin ha-
berse contemplado, que no estaban previstas en un acuerdo inicial, contraviniendo, 
por lo tanto, la Ley de contratos del sector público.

Es sorprendente que como empresa pública no se haga un seguimiento del gasto, 
no haya un control presupuestario, cuando se está gastando el dinero de todos los 
contribuyentes.

¿No hay ningún organismo interno o externo que supervise una desviación de 
casi 43 millones de euros de dinero público? Parece ser asumido con total normali-
dad por todos los catalanes, por el sistema catalán de salud, que no es precisamente 
un sistema que tenga superávit.

En cuanto a las contrataciones, queremos destacar, en la contratación de obras, 
que en el ICO hay determinados contratos que no se publican en los diarios oficia-
les. A nuestro modo de entender, esto muestra una clara falta de transparencia; da la 
impresión que no se han adjudicado de la forma legalmente correcta, sino en base 
a otros intereses.

Además, también hay obras que traspasan el plazo de finalización, tal como us-
ted ha comentado, condición que era sine qua non para que fuera la empresa adju-
dicataria, terminarlas en plazo y en importe. No se aplican las penalizaciones que 
están previstas en los pliegos de condiciones, no hay ningún tipo de penalización 
por este hecho, tal como sí ocurre, por ejemplo, en el sector privado.

En este caso, por ejemplo, en el de las obras, el sobrecoste fue de un 10 por cien-
to sobre el precio contratado y diez meses de retraso en la finalización, pero, bueno, 
como que parece que es dinero público, no pasa nada si nos retrasamos y tenemos 
sobrecoste, ¿no?

En cuanto a la contratación de suministros, es llamativo que de diecinueve con-
tratos tan solo cuatro sean bajo procedimiento abierto, el resto no se publicitan, cir-
cunstancia que también se repite en la contratación de otros servicios. Volvemos a 
insistir, por lo tanto, en la falta de transparencia que tiene a nuestro entender.
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En los pocos procedimientos abiertos que se realizaron se exigían tantos requisi-
tos que apenas permitían que hubiese otros competidores, con lo cual restringíamos 
a un monopolio de apenas una empresa, que era la que se podía presentar.

Por otra parte, el consejo de administración ratifica acuerdos con posterioridad 
a la entrada en vigor de los contratos, con lo cual eliminaban el vicio de incompe-
tencia. ¿No hay ningún organismo supervisor de esta circunstancia? ¿Tiene la sindi-
catura constancia de que se haya revisado, de que se hayan eliminado esos vicios?

Hay contratos que además no se publican en los diarios oficiales, como hemos 
comentado, y hay alguno que se tenía que haber publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y no se hizo. ¿No se establece ningún tipo de sanción por ello? ¿Al-
gún organismo de corrección? Nos estamos saltando la normativa.

Hay incidencias contractuales en los importes, en las fechas, etcétera, lo cual 
supone incumplir el artículo 74 de la Ley de contratos de servicios públicos. Esto 
nos lleva a un fraccionamiento indebido de los mismos, como usted ha comentado 
en la presentación.

Nos encontramos también, y de forma reiterada, que se facturan servicios, como 
viajes para el personal, pruebas de diagnóstico del cáncer de mama, servicio de 
mantenimiento integral del hospital, que rondan los novecientos mil euros, sin tener 
contrato o bien este no está vigente. ¿Cómo se pueden facturar servicios que no es-
tán contratados? ¿Y en base a qué importe?, ¿a qué partida presupuestaria? Porque 
en este sentido podríamos haber gastado cantidades que, como no están contem-
pladas ni están contratadas, pues lo mismo podían haber sido novecientos mil que 
9 millones de euros.

Volvemos a insistir que estamos hablando de dinero público, donde tendría que 
haber total transparencia. Además de esto, el ICO no solo no tiene contratos vigen-
tes o ni siquiera hay contratos, sino que además no aplica las sanciones que están 
recogidas en los pliegos de condiciones.

En cuanto a la empresa de restauración, tampoco tenía un contrato en vigor y 
factura cerca de 1.100.000 euros. Volvemos a insistir en los mismo: ¿cómo se pue-
de facturar y cobrar sino está contratado este servicio, y por esta cantidad de dinero?

Por último, queremos resaltar en cuanto a los complementos salariales que per-
ciben algunos trabajadores que no han sido aprobados por el consejo de adminis-
tración. Estamos hablando de casi 775.000 euros de dinero público, dinero de todos 
los catalanes. ¿Por qué se autorizan estos pagos sin tener la autorización correspon-
diente de dicho organismo? Se supone que es el organismo que tiene que dar el visto 
bueno a esa contratación y a ese presupuesto.

Por último, entendemos que estas incidencias en la contratación y en los presu-
puestos repetidas en casi todos los informes y que afectan a casi todos los sectores, 
deberían tener algún mecanismo de corrección y/o sanción para tratar de corregir-
los, más, si cabe, teniendo en cuenta que utilizamos el dinero de todos los catalanes.

Gracias.

El president

Gràcies, senyora diputada Maialen Fernández. A continuación tiene la palabra el 
señor Òscar Ordeig, del Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Síndic major, i a tots els membres de la Sindicatura de Comp-
tes, una salutació i agraïment per la feina feta.

Jo intentaré no repetir algunes de les informacions que ha comentat el síndic, 
com també la diputada que m’ha precedit, però crec que un tema, que surt aquí, 
que surt en altres informes, que surt molt sovint sobretot amb les entitats que donen 
serveis sanitaris i que crec que és una reflexió que hauríem de fer tots els grups par-
lamentaris per veure quins elements intentem no repetir-los cada vegada que venen 
aquí i veure quins són els elements d’anàlisi i de control efectius.
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I sobre això li demanaré que facin que intentem que puguem fer que no anem 
repetint una i una altra vegada irregularitats comptables, que les hem vist moltes ve-
gades, més o menys importants, irregularitats en els procediments de contractació, 
que ja les hem vist bastantes vegades, i irregularitats amb el personal, com ara es 
comentava, sobre els complements salarials, sobre la diferència de criteris. I ara ja 
no estem..., bé, també es fa algun esment del tema de la reducció del 5 per cent de la 
massa salarial i aviam en quins llocs havíem vist múltiples entitats que no ho havien 
fet bé, i sobretot en l’àmbit de la salut, perquè evidentment és el departament que té 
un volum de despesa més gran i, per tant, potser que també requereix..., molt com-
plex tècnicament parlant, i, per tant, que caldria treballar-lo més a fons. 

Per tant, també un reconeixement a l’ICO per la seva feina, pel seu grau d’exper-
tesa en la recerca contra el càncer, en aquesta feina que es fa, no només assistencial, 
sinó de docència, d’investigació, i, per tant, d’intentar, doncs, col·laborar al màxim 
per intentar ser un referent mundial, com ja s’ha dit, en la lluita contra el càncer, 
amb mil treballadors, 150 milions aproximadament d’ingressos i despeses, donant 
servei i cobertura a 3,8 milions d’habitants aproximadament. Per tant, en aquest sen-
tit també dir-ho, eh?, perquè de vegades parlem de..., irregularitats que s’han d’es-
menar, que és molt important que ni un cèntim d’euro públic pot mal utilitzar-se, 
precisament perquè al final al que estem fent un flac favor és a una investigació i a 
un servei molt i molt important per la societat.

Però llavors també, evidentment, hem de dir: «Ostres, cal una reflexió.» Ha dit 
–m’ha semblat entendre-ho– que aquí hi ha unes auditories internes, control intern, 
auditories internes, com es fan en d’altres entitats; ha dit control extern, amb la in-
tervenció de la Generalitat, i també ha dit..., i no ho ha dit, però evidentment aquí 
estem fent també un control des de la Sindicatura de Comptes. Home, jo crec que 
aquí faltaria un plus. Vostès fan una feina d’anàlisi molt important, però potser ens 
faltaria fer un seguiment, eh?, monitoritzar, doncs, quin és el compliment o no de 
les recomanacions que fan vostès, de les que fa la intervenció, i jo sí que li demana-
ria que potser fessin un pas més..., o que em digués, en la seva opinió, com podríem 
intentar fer un seguiment o quin recurs públic és el que ha de fer aquest seguiment 
i que el pot fer més efectiu.

Jo em dona la sensació que potser és el control de la intervenció de la Generalitat 
la que pot anar fiscalitzant i dir: «Escolti, vostè que necessita els diners de la Ge-
neralitat, si vostè no fa..., justifica els contractes, la despesa com toca, evidentment, 
no li donaré els diners.» És aquesta; em dona la sensació que aquesta és la millor 
manera de fiscalitzar-ho i anar esmenant d’una manera més ràpida tots aquests as-
pectes. O cal buscar, crear una altra estructura, que jo crec que no? D’estructures 
públiques crec que n’hi han masses..., bé «masses», ja n’hi ha prous, el que potser 
caldria és donar els recursos necessaris a aquelles que tenen la informació i que po-
den exercir-la, poden exercir aquest control i aquesta fiscalització d’una manera més 
efectiva. Per tant, jo li demanaria, diguem-ne, quina és la seva opinió.

També si pot abonar una mica més o explicar aquests 774.000 euros, que ja s’ha 
dit, de complements salarials, home, sense ni aprovar... Home, primer de tot, perquè 
són molts diners; segon, perquè, bé, no sé si..., no m’ha semblat veure quina justifi-
cació donaven també des de l’institut, no?

En tot cas, em quedo amb això. Jo crec que és la major del que diem..., ja ho ha-
víem proposat en l’anterior legislatura: creiem que cal crear un sistema de control, 
seguiment i, si fa falta de..., com ho diríem això?, de càstig, de càstig financer, eh? 
–que no sé com li hauríem de dir–, per tal de veure com les entitats, consorcis, ins-
tituts o entitats públiques sobretot de l’àmbit sanitari, doncs, complissin amb totes 
les recomanacions que es fan i sobretot que complissin amb la llei, eh?, no estem pas 
demanant res de l’altre món.

Gràcies.
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El president

Gràcies, senyor diputat Òscar Ordeig. Ara, com que ni el Grup de Catalunya en 
Comú Podem ni la Candidatura d’Unitats Popular ni el Partit Popular hi són, doncs, 
passarem la paraula a Assumpció Laïlla, del Grup Parlamentari Republicà.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. I gràcies al síndic major, el senyor Jaume Amat, i a tots els 
companys de la sindicatura que l’acompanyen, per la seva intervenció avui sobre 
l’informe relatiu a la fiscalització, com bé recordava vostè, de cinc anys, dels exer-
cicis de l’Institut Català d’Oncologia, que vagi per endavant, doncs, l’excel·lència en 
la recerca, en l’atenció, en el diagnosi i en el tractament que fan sobre una patologia 
tan important en aquests moments com és el càncer, i que espero que aviat puguem 
reduir la importància que té l’ICO en aquest àmbit per millorar l’atenció en aquesta 
malaltia.

Vostè, en el seu informe, i ara ho explicava també, destaca diferents àmbits, no?, 
sobretot..., i podríem resumir-ho en dos grans blocs temàtics, deixant a banda tota 
la part de que no comptabilitzen a nivell patrimonial l’edifici del Duran i Reynals, 
l’emblemàtic edifici on encara està ara la seu principal de l’ICO, per ser patrimo-
ni del Servei Català de la Salut cedit a l’ús de l’Institut Català d’Oncologia per un 
temps de trenta anys, no?

Però jo deia que hi han dos grans àmbits temàtics, un que fa referència a temes 
de contractació, de no concurrència, de l’ús de tecnologia o de compra centralitza-
da de fàrmacs, per exemple, i un altre gruix que seria tota la part professional: el 
tema de salaris, d’assumpció del pagament de menús pels treballadors per part de 
l’ICO, etcètera, no?

Jo, aquí –i ho han dit els companys que m’han precedit en l’ús de la paraula, però 
jo ho enfocaria diferent–, no és tant crear més ens per fiscalitzar en l’àmbit social 
i de salut, perquè certament és veritat que cada vegada ens trobem, quan valorem 
informes que fa la sindicatura o altres auditors en l’àmbit de salut i social, que hi 
han molts problemes que fan referència a la contractació pública dels serveis o els 
proveïdors. Recordar, com vaig fer-ho en l’última comissió, arran també d’un in-
forme sobre el Consorci de Serveis Socials i sanitaris de Barcelona que parlava de 
la transposició de la normativa europea en la Llei de contractació pública 9/2017, 
precisament per posar uns criteris de contractació en l’àmbit social i de salut que 
són diferents, no?, al que seria la contractació de qualsevol servei en l’Administració 
pública, precisament per poder resoldre en molts casos, doncs, aquesta necessitat de 
donar una resposta immediata a la ciutadania en àmbits tan sensibles.

I, en aquest sentit, per exemple, doncs, parlava vostè també –i ho treia com a 
exemple– de l’empresa tecnològica que cedeix un equip de braquiteràpia impor-
tantíssim, que el cedeix per quatre anys, i ho formalitza via acord, i després es farà 
efectiu, a l’acabar aquests quatre anys, la compra d’aquest instrument. O també els 
sistemes centralitzats de contractació, que majoritàriament afecten desviacions per 
despeses sobretot de subministraments de fàrmacs, i que el propi ICO assumeix 
precisament que la caiguda o la fallida de l’acord marc de contractació via Consorci 
Sanitari i Social de Catalunya en l’àmbit de fàrmacs, en aquells anys, que posterior-
ment després es va resoldre, fa, doncs, que per la necessitat de l’ús d’aquesta farma-
cologia hagin de generar aquesta despesa no prevista precisament per donar aquesta 
atenció o aquest ús de fàrmacs, no?

O, després, com deia, en tot el que seria la part que afectaria els salaris o l’as-
sumpció de menús. Recordar que precisament per l’aplicació del Reial decret llei 
20/2012, doncs, per exemple, per garantir aquesta estabilitat pressupostària, l’ICO ja 
no va liquidar la paga extraordinària del mes de desembre del 2012, i després també 
el 2014 recalcar que es comencen negociacions amb el comitè d’empresa però tam-
bé amb l’empresa proveïdora dels serveis de cafeteria precisament per poder valorar 
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quin és l’impacte financer a dues bandes, en el tema de l’empresa que presta aquests 
serveis de cafeteria als treballadors, i també per començar aquestes negociacions 
amb el comitè d’empresa per resoldre tots aquests problemes que hi han referents a 
aquest pagament de pagues o de compensacions salarials extres dels treballadors.

En qualsevol cas, agrair-li el seu informe i la feina feta aquí. I entenc que l’ICO en 
aquests últims anys ho ha anat corregint, precisament, perquè des del 14, i gràcies a 
la Llei de transparència, tots els informes de les auditories, que també vostè hi feia 
referència, externes, estan accessibles per tota la ciutadania, i perquè també obliga 
aquesta Llei de transparència a tenir altres dades que ens facilitaran també als di-
putats el seguiment, doncs, d’aquestes millores que vostès, com a sindicatura, han 
presentat en aquest informe.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora diputada Assumpció Laïlla. Ara, per fixar la posició del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Narcís Clara.

Narcís Clara Lloret

Moltes gràcies, president. Senyor síndic major, senyores i senyors síndics i altres 
membres de la sindicatura, senyores i senyors diputats, en una intervenció anterior 
el síndic major va manifestar que les observacions dels informes que fa la sindica-
tura són de caràcter negatiu donada la naturalesa de la feina que fa la sindicatura.

En aquest sentit, crec necessari posar en context les observacions i les recoma-
nacions fent una petita introducció sobre l’ICO, tot i que el mateix síndic major l’ha 
fet fa una estona. Intentaré complementar-ho, simplement.

L’Institut Català d’Oncologia ja té una edat de vint-i-tres anys, tot i que afegiré 
que per ser un centre de recerca vint-i-tres anys no és gaire. És el primer centre de 
l’Estat que realitza un estudi integral del càncer; és a dir, és un centre públic que 
s’encarrega de la prevenció, l’assistència de prop d’un 45 per cent de la població 
de Catalunya, la formació especialitzada i la recerca; és un organisme estructu-
rat de forma multicèntrica, és a dir, té diversos centres per tot Catalunya –Girona, 
Barcelona, Badalona, Tarragona i les Terres de l’Ebre–, i, com ja s’ha dit, a data de 
2014, a finals dels 2014, tenia una plantilla d’una mica més de mil persones.

Si es consulten les dades que ofereix el propi institut en la seva pàgina web, es 
constata el gran abast d’aquest centre. Per exemple, el 2014 es van realitzar més de 
vuitanta mil citacions de cribratge de mama, amb una participació d’un 60 per cent i 
una diagnosi de 205 casos de càncer; per tant, amb una gran feina de prevenció. Per 
tant, aquí tenim ja una primera característica, que és la prevenció.

Com ja he comentat, és un organisme que també es dedica a la formació i la do-
cència, tant la reglada com online. Aquestes activitats quedarien menys valorades 
sense una bona política de recerca. El 2014 es van publicar 334 articles, però, el que 
és més important, amb un factor d’impacte mitjà de 5,68, segons el Science Citati-
on Index, la qual cosa demostra que sense cap dubte té un gran potencial de recerca 
l’Institut Català d’Oncologia.

Encara que és reiteratiu, i donada la intervenció que hi ha hagut tres abans que la 
meva, crec necessari i convenient llegir el que s’ha escrit a la memòria de la sindi-
catura: «D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, 
l’opinió de la sindicatura és que, excepte pels fets descrits en les observacions 1 i 2, 
i per l’efecte que es pogués desprendre per la manca d’informació dels fets descrits 
en l’observació 4, els comptes anuals expressen en tots els aspectes significatius la 
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Institut Català d’Oncologia a 
31 de desembre de 2014 i també dels resultats dels fluxos d’efectiu i de la liquidació 
pressupostària corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquella data.»

Aquestes tres observacions, és a dir, la 1, la 2 i la 4, que abans ja s’han comentat, 
fan referència al registre de l’immobilitzat de la comptabilitat de l’edifici de l’Hos-
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pital Duran i Reynals, així com als 33,53 milions d’inversions de les obres ja fina-
litzades pel CatSalut que restaven pendents de donar de baixa de la comptabilitat.

A les al·legacions d’aquest organisme es pot llegir que en el primer cas la data 
prevista del seu registre comptable serà abans de l’aprovació dels comptes anuals del 
2017 i en el segon cas també es pot llegir que es procedirà al correcte reflex en els 
comptes anuals de l’entitat al 2017.

Bé, aquesta és una qüestió que jo que fa poc que assisteixo a les sessions d’aques-
ta comissió ja m’he adonat que és reiteratiu, és a dir que existeix un decalatge, un 
delay, un retard, entre les observacions que fa la sindicatura i les accions per resol-
dre-les. No dic que es resolguin totes, però sí que en una majoria d’elles, pel que he 
pogut copsar, sí que és així, i, per tant, bé, pot semblar greu, però no tant, perquè 
em sembla que és una pràctica general de l’Administració. Evidentment, seria inte-
ressant, doncs, de poder reduir aquest delay.

Altres observacions fan referència a problemes d’adjudicacions, de facturació, de 
terminis –no els citaré, perquè ja s’han dit aquí, i, per tant, en això sí que aquesta 
reiteració no crec que sigui convenient–, a tiquets de menjador i també a algun pro-
blema de facturació.

Naturalment, la gran feina que fa l’ICO no l’eximeix de totes aquestes suposa-
des..., bé, de totes aquestes males pràctiques, i si hi hagués alguna responsabilitat 
comptable, doncs, evidentment hi hauria de fer front.

A les recomanacions que fa la sindicatura, doncs, els donem tot el nostre suport, 
sobre totes elles. N’hi ha cinc; com que ja s’han citat, les tinc aquí apuntades, però 
tampoc crec convenient de tornar-les a dir.

Ara bé, sí que voldria fer un apunt, en aquest cas, potser, una mica personal, això 
sí –òbviament és de la candidatura, però té una part de personal–, per remarcar l’es-
pecial naturalesa de l’ICO, com molts altres centres que es dediquen a l’estudi i la 
recerca, en el sentit que és un organisme que es dedica a l’estudi i a l’assistència mè-
dica a malalts de càncer i això li dona un caràcter diferent a altres organismes que 
potser no precisen d’una gran rapidesa en la seva presa de decisions.

A títol simplement d’exemple –i, per tant, no faig referència pròpiament al que 
diu, sinó que és l’exemple–, en l’apartat d’al·legacions es pot llegir, diu: «En tots 
aquests contractes, i com a conseqüència de la necessitat de poder donar continuï-
tat als serveis assistencials» –que és la prioritat de l’ICO, òbviament–, «l’ICO es va 
veure en la necessitat de començar la prestació assistencial per donar cobertura a 
tots els pacients de l’hospital. Per aquest motiu es va començar l’activitat abans de 
signar el contracte, però després de l’adjudicació per part de l’ICO, mentre es trami-
tava tota la documentació necessària», etcètera.

Evidentment, la sindicatura fa molt bé, perquè és la seva feina...

El president

Diputat...

Narcís Clara Lloret

...i a més a més ho fa magníficament, a manifestar la seva crítica...

El president

Diputat, hauria d’anar acabant.

Narcís Clara Lloret

...–sí; dos línies–, que és la seva feina, però facilitar els procediments i la buro-
cràcia a aquest tipus de centre hauria de ser una prioritat per part de tots nosaltres.

Moltes gràcies, president.

El president

Bé; gràcies, senyor Narcís Clara. Ara donaré la paraula al senyor Jaume Amat, 
perquè doni resposta a totes les qüestions que vostès li han plantejat.
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El síndic major

Moltes gràcies. No sé si a totes, però ho intentaré; bé, tampoc no..., més que res 
comentaris.

Respecte al que seria el tema que ha sortit en dos o tres comentaris respecte de 
corregir irregularitats i com ho fem, és a dir..., l’estructura està muntada per po-
der-se realitzar. És a dir, l’àmbit sanitari té..., i en aquest cas com a empresa pública, 
aquest centre té una autonomia de gestió que li fa que gestioni sense tenir un con-
trol previ de la intervenció de la Generalitat. Però sí que hi ha tot un aparell, el que 
seria... –per això he parlat abans del control intern–, hi ha tot el control adjunt..., per-
dó, de la intervenció adjunta de la Generalitat que fa el control a posteriori de totes 
les operacions que realitza aquesta entitat, com de les altres entitats. Això és un dels 
controls. La intervenció de tot això el que fa és fer informe en els àmbits de gestió 
corresponents i al Departament de Salut perquè a partir d’aquí es corregeixi el que 
es cregui que s’ha de corregir.

Com a empresa pública, a més, a nivell financer, com també he dit, any a any 
l’empresa presenta els seus comptes auditats per –en aquest cas surt en l’informe– 
dos entitats, la primera un any i després l’altre any –l’han canviat– una altra, on pre-
senta la seva auditoria. Això a efectes financers. 

I després estem nosaltres, que fem el que seria la revisió més general i oberta tant 
de l’àmbit financer, com de l’àmbit pressupostari, com de l’àmbit normatiu. Els nos-
tres informes, com ja saben i alguna vegada he comentat en aquesta comissió, van 
tots al Tribunal de Cuentas, que analitza, entre altres coses, la possibilitat d’indicis 
de responsabilitat comptable. En aquest cas, precisament, com en molts altres, es va 
obrir un expedient per part de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que va analitzar si 
hi havia algun tipus de responsabilitat en sis o set temes concrets, que coincideixen 
amb els que surten a l’informe, i darrerament, fa relativament poc, ens han informat 
de que han arxivat aquest informe, és a dir que no han trobat prou matèria per a par-
tir d’aquí obrir el que seria un judici de comptes, que seria el que portaria al final a 
una possible revisió de responsabilitat comptable. 

No tot s’acaba amb la responsabilitat comptable. Jo crec que a part d’això s’ha de 
fer un seguiment. Nosaltres –i en aquest cas es veu al final de l’informe– probable-
ment arribem una mica tard; sí que fem una revisió dels nostres informes anteriors, 
és a dir ara quan tornem a l’ICO agafarem aquest informe i a part d’analitzar el pe-
ríode que escollim per fiscalitzar també anirem endarrere i mirarem si totes aquelles 
recomanacions que surten a l’informe, observacions i recomanacions, s’han com-
plert, no s’han complert, i això ho manifestarem al final de l’informe. Aleshores, 
aquí, d’alguna manera també es tindrà informació d’allò que s’ha complert.

Això és la nostra feina, diguéssim, més executiva, en el sentit de fer el seguiment 
de les recomanacions. També és cert i també s’ha dit aquí que arribem fins on arri-
bem, perquè si a tots els informes anéssim contínuament a fer les revisions hi hauria 
àmbits on no hi arribaríem, perquè tenim el personal que tenim i tenim els recursos 
que tenim. Però en aquells àmbits importants a nivell de despesa pública –i és salut 
un d’ells–, doncs, sovint en més d’una entitat –ho hem fet aquí, ho hem fet a l’Hos-
pital del Mar, ho hem fet en el Clínic, ho hem fet amb Sant Pau–, no només hi anem 
una vegada sinó que hi seguim anant i aleshores..., i quan hi tornem a anar revisem 
quin és el nivell de compliment del que hem vist abans.

Després, s’ha fet un comentari molt concret respecte a què ha passat amb aquest 
complement salarial que no tenia l’autorització del consell d’administració. És un 
fet..., a veure, que no vol dir que el complement sigui il·legal, sinó que d’alguna ma-
nera, seguint el que seria el compliment, la mateixa norma que ells exposen és que 
el consell d’administració aprovi tots els diferents tipus de retribucions. Nosaltres 
mirem les retribucions, mirem les actes del consell d’administració i veiem que cinc 
no estan allà dintre. Ells, a les al·legacions, diuen que d’alguna manera és l’àrea di-
rectiva qui ho aprova i que d’alguna manera el consell d’administració ja ho ha vist. 
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Probablement sí, però formalment no; és a dir, l’auditor el que fa és que va a buscar 
si hi ha una acta del consell d’administració que aprovi aquest complement. Si no 
hi és, no hi és. I és el que diem aquí. Aquí s’acaba, de fet, el que seria la condició. 
A partir d’aquí cada u pot fer l’anàlisi... Ho torno a dir, el complement té un con-
cepte..., la direcció l’ha aprovat, però no el consell d’administració, que és la seva 
mateixa norma la que, segur, aquí, ho posa.

Jo crec que, quan parlem de contractes, ho vaig dir l’altra vegada i ho torno a dir 
ara, la Llei de contractes cada vegada va actualitzant el seu àmbit de control i cada 
vegada més permet allò que, per exemple, en àmbits específics, ho vaig dir l’altre 
dia, com és el de salut i alguns altres, abans ho feia més difícil, perquè aleshores 
pots arribar a entendre que la compra de productes farmacèutics, la compra de ma-
quinària específica ad hoc –parlem de la salut–, potser fa uns anys era difícil de 
poder-ho encadenar amb el que seria una llei de contractes molt genèrica. Avui en 
dia –avui en dia– ja és difícil poder dir que no es pot fer, perquè la llei és molt ober-
ta, permet moltes solucions alternatives i la mateixa llei et permet que en àmbits 
d’aquests es pugui identificar aquell procediment que, sense sortir de la legalitat, 
pugui complir la legalitat i complir l’objectiu principal d’entitats com aquesta, que és 
comprar el millor, i el més adient, i el més modern, i el més actualitzat, per donar el 
servei assistencial que donen. Jo crec que es pot complir les dues coses. Encara falta 
afilar una mica més per poder disposar d’aquest sistema. Jo m’estimo més ser opti-
mista i pensar que hi anem anant-hi, és a dir que encara queda camí per recórrer.

I re més. Fins aquí les meves observacions.
Moltes gràcies.

El president

Bé; gràcies, senyor síndic major, Jaume Amat.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre 
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 
2011-2014

256-00038/11

Ara, en relació amb el procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2017, 
sobre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-
2014, donarem la paraula al senyor síndic Miquel Salazar Canalda.

Quan vostè..., pugui.
(Pausa.)

El síndic Miquel Salazar Canalda

President, diputades i diputats, bona tarda, novament, i síndics, i síndica, i com-
panys de la sindicatura. Bé, torno a comparèixer. Aquest és un informe que fa re-
ferència a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, que abasta quatre exercicis, 
com l’anterior que ens ha precedit, els 2011, 12, 13 i 14, i que és un informe de regu-
laritat, que inclou la revisió de comptes anuals de l’Ifercat dels exercicis esmentats 
per verificar, doncs, el marc normatiu, etcètera, com abans també hem explicat, i no 
m’hi estendré.

Ifercat és l’administrador de la línia 9, eh?, i és el responsable de la seva cons-
trucció i manteniment. És una companyia que es crea ad hoc, perquè..., una entitat 
de dret públic que es crea ad hoc. 

Des del punt de vista econòmic, el projecte de la línia 9, amb un pressupost de 
5.923 milions segons el PEF que es va aprovar el 2010, eh?, IVA exclòs, té el volum 
que té, i, per tant, té una complexitat de gestió que hem intentat abastar i explicar en 
aquests quatre anys d’exercici.
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A banda de la línia 9, fa altres intervencions de treball i d’estudi, però com són 
molt poc rellevants no les hem detallat, i, en canvi, ens hem centrat en aquesta. 

La línia 9, com saben vostès, està en fase de construcció. Si tenen interès en sa-
ber, en situar-la, en el document digital que està a la web de la sindicatura a més a 
més hi hem incorporat un plànol que no està en el document en paper perquè puguin 
fer-se’n una idea.

En el moment que nosaltres vam fer l’auditoria..., que vam fer l’informe de fisca-
lització –perdó–, en el moment que vam auditar comptes, estava en funcionament 
només un tram, que era el tram 4, que va des de l’estació de la Sagrera fins a Can 
Zam, a Santa Coloma de Gramenet. A dia d’avui, com saben, hi ha un altre tram 
obert, que és el tram que va des de la zona universitària fins a l’aeroport.

La magnitud de la línia 9 és molt gran; són quaranta-vuit quilòmetres de sub-
terrani, no?, de metro, i cinquanta-dues estacions, de les quals en aquest moment 
n’hi han fetes, per una banda, disset i, per l’altra banda, em sembla que són onze. 
A banda, té un ramal, que surt de la Sagrera, i que li diuen comercialment línia 10 
–que miro la xuleta, perquè no me’n recordo per on va...; en fi, perdonin, que ho 
tinc aquí–, que va entre Bon Pastor i el Gorg, eh?, que és el que surt..., i, tot i que li 
diuen línia 10, quan mires els mapes de TMB, que és l’explotador del que seria el 
transport, en canvi sí que forma part del projecte de la línia 9. I en aquesta suma de 
les quaranta-dues estacions també hi estarien aquestes.

Un altre element important és que la construcció de les estacions dels trams 1, 2 
i 4 de la línia 9 va ser adjudicada per Ifercat els anys 2008 i 2010 en tres contractes 
de concessió, mentre que la resta d’infraestructures i la construcció del túnel de la 
línia 9 van ser i són adjudicats per GISA –Infraestructures de la Generalitat de Ca-
talunya SAU a partir del 3 d’abril del 2012– per compte d’Ifercat.

El balanç d’Ifercat és a 31 de desembre del 2014 d’un import de 7.500 milions 
d’euros; respecte del 31 de desembre del 2010, mostra un increment de 1.400 mi-
lions d’euros.

Les inversions en la línia 9, tant les concessionades com les no concessionades, 
registrades en l’immobilitzat material estan finançades per subvencions i aporta-
cions de capital de la Generalitat i per préstecs majoritàriament en el BEI. Habitual-
ment, nosaltres no diem, no tenim per costum dir els noms dels privats, però el 
BEI, sent un banc de titularitat pública dels estats de la Unió Europea, ens ha sem-
blat pertinent dir-ho.

El deute amb les entitats concessionàries de les estacions de la línia 9 registrat 
en l’epígraf de creditors per arrendament financer es finançarà amb aportacions fu-
tures de la Generalitat. Ara bé, aquest que era un tema..., quan nosaltres fiscalitzem 
la companyia Ifercat i fiscalitzem les concessions, també constatem i posem en re-
lleu que el 2011 va haver-hi un canvi de criteri comptable, induït per una resolució 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en compliment de les seves 
obligacions com a garant del que seria el sistema europeu de comptes, en la qual 
reclassificava aquestes concessions i, per tant, deixaven de ser concessions, perquè 
considerava que no eren concessions administratives, i, per tant, els deutes con-
trets passaven a ser deutes d’Ifercat. Tanmateix aquesta operació que es fa, que fa 
l’IGAE el 2011 no modifica l’opinió de la sindicatura.

D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, i de-
tallada en la introducció, l’opinió de la sindicatura és que, excepte pels fets descrits 
en les observacions 1 a 5 –que després...– i pels possibles efectes de la limitació des-
crita l’observació 6, els comptes anuals expressen en tots els aspectes significatius 
la imatge fidel del patrimoni.

També val a dir, com veuran recollit en l’apartat de conclusions, que, pel que fa 
a dues d’aquestes observacions, constatem que, en anys posteriors, concretament el 
2015, en l’observació 3 i l’observació 4, es van resoldre.
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Voldria tornar a fer un cert èmfasi en aquest tema de l’opinió, de la modificació, 
de la reclassificació que fa l’IGAE. El 12 de juliol de 2011, l’IGAE, com he dit, el ga-
rant del compliment de l’estabilitat, o de l’Eurostat, a Espanya, fa un informe sobre els 
contractes de concessió de la línia 9, i, en coincidència amb la recomanació –i aquest 
és un tema rellevant per nosaltres..., o no, si més no l’hem volgut constatar–..., en 
coincidència amb la recomanació efectuada per la Sindicatura de Comptes en un in-
forme anterior, l’Informe 6/2013, ha motivat el canvi en el registre comptable de les 
concessions atorgades per Ifercat, d’acord amb les previsions establertes en l’Ordre 
3362/2010, del Departament d’Economia, per la qual s’aprova l’adaptació al Pla ge-
neral de comptabilitat de les empreses concessionàries d’infraestructures públiques.

Bé, a banda d’aquest element –que és rellevant perquè modifica evidentment..., 
clar, és un canvi de pas, no?, vull dir, que deixin de ser..., aquestes tres concessions 
que hi havien, doncs, passin a..., desapareguin–, la sindicatura fa tota una sèrie d’ob-
servacions, a més a més, i de recomanacions bàsicament algunes relacionades amb 
el que serien el balanç i els estats financers, que les tenen recollides en l’informe i 
que no detallaré, i unes altres, en matèria de contractació.

Jo destacaria, si més no pel meu criteri –després en l’informe estan totes detalla-
des–, la que fa referència a la modificació dels contractes de concessió respecte al 
que seria el tema de la tarifa tècnica i la modificació que això significa en el balanç 
de la companyia.

Per acabar, en l’informe també hi ha un seguiment de totes aquelles observacions 
que es van fer en el que abans he esmentat, en l’Informe 6/2013, i, per tant, si vos-
tès han pogut, han tingut l’ocasió de veure-ho veuran que hi ha tota una sèrie..., que 
hem agafat cada una de les observacions i hem avaluat el seu seguiment, si s’havien 
modificat, si no s’havien modificat, i després hi ha un conjunt de recomanacions 
–en concret, deu, eh?– que ens semblava que valia la pena, doncs, a una companyia 
com Ifercat, assenyalar-li, per tot allò que nosaltres en el treball que hem fet hem 
detectat.

Jo ho deixaria aquí. Si tenen alguna..., i si després tenen algun aclariment, doncs, 
estic, òbviament, a la seva disposició.

El president

Bé. Gràcies, senyor síndic Miquel Salazar. Ara, per fixar la posició del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, té la paraula Francisco Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Gràcies, president. I gràcies, senyor síndic, per les seves explicacions. Bueno, el 
informe, como bien ha expuesto, trata sobre la actividad de Ifercat durante el pe-
riodo de estudio, por encargo del Gobierno de la Generalitat, que se distribuye en 
tres proyectos: la línea 9, los grandes ejes ferroviarios, que son estudios de nuevas 
líneas, y otro grupo de estudio sobre trenes tranvía; curiosamente, estos estudios, 
basados en el Bages, Lleida y Girona, y no sobre el tren tram de la Costa Dorada, 
que era de inminente necesidad, y justamente sobre ese no..., se ha tenido que hacer 
posteriormente y no se sabe muy bien ahora en qué fase está. Pero, bueno, a parte de 
la eficiencia de hacer estudios de obras que no tienen previsión de realizarse, real-
mente, de estos tres proyectos, el informe se basa en la línea 9, que es lo que lleva 
prácticamente todo el presupuesto y los contratos, y es donde se centra el informe.

Como conclusiones del informe, se ven veinticuatro observaciones, que dan lu-
gar a nueve recomendaciones. No son pocas observaciones. Bastantes de ellas, tene-
mos constancia de que se han ido corrigiendo y, supuestamente, el resto, supuesta-
mente, se irán corrigiendo en los ejercicios siguientes.

El informe, a pesar de todo, dice, como en otros informes, que las cuentas anua-
les expresan una imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Ifercat, 
pero es deseable que en futuros informes que se pudieran hacer realmente estas ob-
servaciones se fueran corrigiendo realmente.
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Pero yo quería hablar un poquito más de la línea 9. Aunque, como hemos dicho, 
las cuentas reflejan la situación real, no debería ser motivo de alegría porque, sí, está 
bien que las cuentas reflejen la realidad, faltaría más, pero es que la situación es te-
rrible para los bolsillos de los catalanes y para el transporte público de Barcelona. 
Y en este sentido hay que recordar que las obras objeto de este informe empezaron 
en el 2003 y tenían que acabar en el 2007, y el informe es desde el 2011 al 2014. Ya 
tenían que haber estado acabadas las obras y funcionando, y esta auditoría hubiera 
sido sobre unas obras ya acabadas y no sobre una cosa que está totalmente a medias. 
Después, quince años después, y con un sobrecoste brutal, solo tenemos los tramos 
inicial y final de toda la línea, y para el tramo central que falta, según el nuevo con-
seller, va para el 2025; o sea, siete años más, todavía. 

Y, tercer punto, estamos hablando de sobrecostes, sobrecostes sobre las obras 
mismas y sobre el coste financiero, sobrecostes que ya estamos pagando sobre mu-
chas estaciones que ni siquiera podemos usar porque están cerradas.

Los sobrecostes por obras. Inicialmente teníamos un presupuesto de 2.000 mi-
llones y acabarán costando aproximadamente 6.000, que es nada menos que un 300 
por ciento de sobrecostes; o sea, son 4.000 millones de euros cuando la inversión 
real de la Generalitat es del orden de unos 1.000 millones. Y después están los so-
brecostes financieros, que, con los gastos financieros y los servicios comprometidos 
en las concesionarias, se acabarán pagando del orden de 16.000 millones. 

Valoremos lo que esto compromete a la capacidad inversora del Govern de la 
Generalitat y hablemos de un model d’èxit de gestión.

Por mi parte, ya está.
Gracias.

El president

Gracias, señor Francisco Domínguez. A continuació tindrà la paraula el senyor 
Òscar Ordeig, en representació del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Síndic, i a tot l’equip, agraïments per l’informe que han fet. 
Tres reflexions que crec que són obligades. La primera. Aquí hi ha un debat..., per-
què molts cops ho barregem tot: estem aquí fent una anàlisi de l’informe de la Sindi-
catura de Comptes, i, per tant, les derivades i els antecedents estan bé, per posar-los 
en context –jo també en faré un–, però a vegades no són tampoc l’objecte de les 
conclusions i les observacions que ens fan.

Primer de tot, aquí tothom, ara tothom, quan han passat uns anys, quan ha vin-
gut la crisi, quan hem vist el que ha passat, tothom diem aviam si la inversió, si la 
infraestructura era o no era necessària, i si aquesta infraestructura, amb aquest pres-
supost, amb aquests quilòmetres, amb aquestes cinquanta estacions, era o no era 
necessària. Diu: «Bé, escoltin, això que vinguin els experts en mobilitat, entrem a 
Barcelona a determinades hores del dia i veurem aviam si hi ha un problema d’infra-
estructures i de saturació d’aquestes infraestructures i si fa falta millorar i ampliar 
les línies del metro.»

Per tant, jo crec que aquí hi ha una reflexió, una reflexió molt tècnica, de mobi-
litat, que, bé, escolta, per opinió..., segurament que ara diríem: «Home, doncs segu-
rament sí, feia falta la infraestructura, feia falta millorar les línies del metro, hi ha 
un problema de mobilitat, però potser ho havíem d’haver redimensionat o potser ho 
havíem d’haver fet una mica diferent.»

Per tant, jo crec que situem les coses no entre els dos extrems, perquè, clar, aquí 
hem sentit, llavors, que acabem dient que sembla que no s’hagi de fer res o que to-
tes les entitats públiques que reben més del 75 per cent de diners públics..., doncs 
que les eliminem. Jo crec que això també podria ser un error. Per tant, analitzar al 
final el cost - benefici social que obtenim amb aquesta infraestructura. Per tant, jo 
crec que la infraestructura de la línia 9 era necessària? Sí. Que s’han comès alguns 
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errors i que s’havia d’haver enfocat alguns temes d’una altra manera? Segurament 
que també, eh?

Dos, analitzar les contractacions i les adjudicacions. Jo crec que això és el més 
important, sobretot arran de determinades informacions que han anat sortint, arran 
del que s’ha allargat en el temps, arran de tot el que s’ha anat dient sobre quins són 
els sobrecostos i també per esvair dubtes. Escolti, jo agrairia que em digués el se-
nyor síndic quin és el sobrecost de la línia 9 del metro respecte al projecte que s’ha-
via fet inicialment i els números que tenim sobre la taula ara:300 per cent?, 3.000 
per cent?, 18.000? Escolti, és que jo crec que també hem de ser una mica seriosos. 

Clar, dir que el cost, el sobrecost és el manteniment que hi haurà és com cons-
truir una escola i el manteniment dels trenta anys següents dir que els imputarem al 
sobrecost de l’escola. Jo crec que... Que hi han mètodes de finançament que segura-
ment han hipotecat els pressupostos futurs i potser ens els hauríem de replantejar? 
D’acord, eh?: els peatges a l’ombra, etcètera. D’acord. Ara, escolti, jo, els números... 
Vostè aquí a l’informe em posa 22 per cent de sobrecost. És aquest el sobrecost? De 
5.900 milions a 7.500? És aquest? Per tant, que ho diguin.

Dos. Pregunta: «Analitzen...?» Jo he trobat a faltar, potser, que analitzessin les 
contractacions, que és aquí on realment hi ha algun dubte; dir: «Escolti, costi molt 
o costi poc, home, escolti, el que sí que és intolerable és que hi hagi irregularitats o 
que hi hagi hagut malversació», eh? Vull dir, jo crec que, si alguna cosa ens preocu-
pa, és això, de dir: «Escolti, hi ha hagut només una mala planificació, que l’analit-
zem fins a quin punt hi ha sigut, o, realment, a més a més, hi ha hagut malversació 
en les adjudicacions i les contractacions?» Jo crec que aquest és el fons de la qüestió, 
que és el que ens hauria de preocupar a tots, i que, sigui un euro o en siguin més, 
doncs, és intolerable qualsevol desviació en aquest sentit.

Per tant, ho fan en aquest informe? Entenc que no, eh? Entenc que en l’anterior le-
gislatura vam fer un encàrrec. Ho dic perquè també vindrà la reflexió sobre el Segar-
ra-Garrigues, i també en els mateixos termes que ho estem fent ara, i farem el debat 
segurament similar. Per tant, el fan en aquest informe? Entenc que no; suposo que ho 
faran en aquell encàrrec que els vam fer a l’anterior legislatura en el qual dèiem que 
analitzessin en profunditat les contractacions i les adjudicacions.

I llavors un últim element, que és el cost financer. Clar, aquí, després de tenir 
uns anys amb pressupostos a la baixa i unes obres que s’havien de finançar, bé, dir 
quin és el cost financer real d’aquestes obres, per veure quin és el cost final, i veure, 
les fórmules de finançament que fem servir, si són òptimes o no són òptimes, eh?

I també entenc que alguns costos financers, doncs, són excessius, havent vist una 
mica tot el que ha passat, havent vist quin és el preu del diner ara. Vull dir, bé, clar, 
eh? Però jo crec que és bo fer una anàlisi a posteriori per no equivocar-nos o corre-
gir el rumb de determinats finançaments de determinades obres públiques.

Per tant, aquestes serien les nostres reflexions. I les observacions, evidentment, 
crec que són importants, però passen una mica de puntetes sobre el que realment hem 
dit que és l’important, que és una anàlisi en profunditat de totes les contractacions, de 
totes les adjudicacions que s’han fet en la línia 9, perquè vostè parla dels interessos 
de les concessions; de les amortitzacions de l’immobilitzat; del manteniment de les es-
tacions concessionades, que ja s’ha arreglat, però que es podia haver fet diferent; de les 
subvencions d’explotació del Departament de Territori, que estan mal imputades; que 
manquen obligacions reconegudes, però segurament que no és el que tots estàvem es-
perant, de dir: «Home, doncs anem a veure què ha passat amb les contractacions, i, so-
bretot, aquestes informacions que han anat sortint, fins a quin punt són veraces o no.»

Ja acabo, president. Només dir-li, escolti –i torno al que havia dit al principi–: 
sobrecost de l’obra en base a l’informe que vostès ens porten avui aquí, és del..., no 
sé si 300 per cent o de 3.000 per cent, no sé quant..., és que n’han dit tantes que..., 
quin és, si us plau?

Gràcies.
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El president

Gràcies, senyor diputat Òscar Ordeig. Com que no tenim tampoc en aquest mo-
ment la presència dels diputats de Catalunya en Comú Podem, de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent i del Partit Popular, passem la paraula al senyor 
Josep Maria Jové, del Grup Parlamentari Republicà.

Josep M. Jové i Lladó

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, síndic Salazar, per la seva exposició, 
pel seu informe, i agraïments a tot el seu equip. Intentaré fer una exposició i fer-li 
algunes reflexions, algunes preguntes, a l’informe en si, i després m’agradaria en-
llaçar-ho també amb el que comentava el company Ordeig en aquests moments, que 
m’ha precedit, perquè crec que entre tots podem trobar el desllorigador del que es-
tàvem parlant.

Bé, ens trobem davant d’un nou informe, un altre cop, d’un període temporal, 
com vostè ha comentat, síndic, molt ampli, 2011-2014, que a més a més comprèn els 
anys més durs de la crisi. I aquest fet el voldríem destacar perquè estem analitzant 
una entitat com Ifercat i creiem que aquest fet és important tenir-lo present; una en-
titat que, si bé en el moment de la seva creació tenia uns objectius i unes previsions 
molt importants, les limitacions pressupostàries o fins i tot el volum d’aquestes pos-
sibles inversions que es podien fer amb aquests informes, que es van quedar en in-
formes, van fer que finalment la seva activitat es circumscrigui només, i fonamental-
ment, a la construcció, explotació i gestió de la línia 9 del metro, com s’ha comentat.

També cal tenir present que en el moment de la seva creació es crea aquesta em-
presa seguint certes directives europees que demanaven separar la gestió de les in-
fraestructures de l’explotació de la mateixa infraestructura. Per tant, que en el seu 
moment tenia aquesta lògica; no sé si en aquests moments la té. També m’agradaria 
comentar-ho.

Avui tornem a fer uns comentaris sobre un informe que, com en el mateix es diu, 
es limita a una anàlisi financera de l’exercici 2014, una revisió dels comptes anuals 
de la resta d’exercicis, bàsicament per comprovar si es compleix el marc normatiu i 
els principis comptables; ho comentava el diputat Ordeig.

En base a l’abast d’aquesta fiscalització, també s’ha dit, eh?..., seria estrany –en 
algun cas, en algun dels informes que hem presentat passava en algun any–, però 
en base a aquesta fiscalització i tenint en compte només fonamentalment cinc de les 
observacions que ha fet el síndic en el seu informe aquests comptes presenten una 
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera d’Ifercat al tancament del 2014.

En tot cas, per nosaltres és important constatar que, malgrat aquest espai de 
temps, els informes del síndic tenen un recorregut i un impacte. I d’això ens n’ale-
grem i ens en felicitem. De l’anterior informe d’Ifercat mateix, que anava del 2009 
al 2010, l’empresa n’ha après, o almenys ha establert algunes millores, i ha servit 
per implementar nous sistemes en la distribució de despeses financeres, eliminar les 
incidències pel que fa als ingressos del cànon ferroviari o adequar les despeses de 
personal i la massa salarial a l’establert en les corresponents lleis pressupostàries.

També, pel que hem vist i pel que vostè mateix ha comentat i ha destacat, algu-
nes de les recomanacions o observacions que vostè fa o que es fa en aquest informe, 
ja des de l’any 2015, algunes d’elles, ja s’han tingut en compte: ja no es formulen els 
comptes anuals amb el model abreujat, s’han eliminat duplicitats en els comptes de 
pèrdues i guanys, així com classificacions incorrectes de les subvencions d’explota-
ció rebudes del Departament de Territori.

Però, com s’ha comentat anteriorment, potser seria interessant anar una mica 
més enllà. A la vista dels nombres recollits en aquests balanços i en els comptes de 
resultats, a la vista de les informacions que es comentaven anteriorment respecte a 
alguns fets relacionats amb la línia 9, i encara que això superi l’abast de l’informe, 
justament podríem fer notar que potser seria interessant també en alguns informes, 
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i per algunes entitats, centrar l’anàlisi dels seus comptes en altres aspectes que va-
gin més enllà de l’estrictament comptable o de la legalitat normativa. Perquè Ifercat 
neix amb uns objectius i avui només està executant una obra, una obra molt impor-
tant certament, segurament l’obra d’inversió més important que té la Generalitat de 
Catalunya en aquests moments oberta, juntament amb el canal Segarra-Garrigues 
–que també algun dia potser en podríem parlar més detingudament–; un projecte 
que consta, com vostè ha dit, de 47,8 quilòmetres de traçat i cinquanta-dos estacions, 
i que té la voluntat de ser la línia de metro automàtic més llarga d’Europa.

Però potser algun dia ens haurem de preguntar seriosament els impactes reals 
d’aquesta, d’aquesta inversió, sobretot en base a les expectatives que es tenien en el 
seu moment, i analitzar quines s’han complert i quines no, perquè les desviacions, 
els increments de pressupost, aquestes desviacions pressupostàries de les que es 
parlava segurament vindrien explicades perquè en algun moment s’han sobrevalorat 
alguns beneficis socials de la mateixa inversió i s’han infravalorat alguns dels seus 
costos econòmics o financers.

Avui ens trobem, doncs, amb una empresa que només està executant aquesta obra, 
encarregant-la en el seu cas o a Infraestructures.cat o fent-ne concessions d’estacions, 
i segurament aquí sí que ens hem de preguntar fins a quin punt aquesta entitat per si 
sola té algun sentit d’existir. Nosaltres ho posem en dubte. Però en aquest cas potser 
sí que ens hem de fer aquesta pregunta. O és que només té sentit pel tema aquell de la 
desgravació, de la deducció de l’IVA? Perquè, si és així, potser ens podríem plantejar, 
eh?, el departament s’hauria de plantejar subsumir-la o incloure-la en alguna altra de 
les entitats de dret públic o empreses que té actualment en funcionament.

Les dificultats financeres i pressupostàries de la Generalitat, i per tant d’Ifercat, 
en aquests anys analitzats eren evidents i es veuen clarament aquestes estretors, per-
què van implicar que l’any 2011 no es licités cap obra i s’aturessin totes aquelles que 
era viable aturar en aquell moment; tenim ajustos del balanç, i hem vist que hi ha 
només un creixement del balanç d’un any, en aquest període, o de manera important 
–la resta d’anys no hi ha un creixement o hi ha un creixement ridícul, al voltant d’un 
1 per cent. En canvi, el contrast entre l’ajust de la Generalitat a l’inici del període i 
l’increment del pressupost d’Ifercat ve donat –i això també crec que és important, 
i es comentava fa una estona, fa un moment– per un context d’ajustos pressuposta-
ris, però part d’aquest poc marge de contenció de la despesa o de racionalització 
d’aquesta despesa ve donat, és culpa, segurament, de compromisos financers adop-
tats entre...

El president

Senyor diputat, hauria d’anar acabant...

Josep M. Jové i Lladó

Doncs vinga, molt ràpid. Com dèiem, més enllà d’analitzar aquests nombres, 
hauríem de saber què ens ha costat, què ens costarà, aquesta infraestructura, i des-
prés valorar-ne la seva bondat i utilitat.

Per això la darrera llei de mesures aprovada per aquest Parlament, a banda de 
modificar la Llei de finances públiques per tal de desplegar el nou Pla general 
de comptabilitat, que solucionarà algunes de les reclamacions fetes històricament 
per la sindicatura, inclou preceptes com garantir la supervisió contínua de les enti-
tats participades majoritàriament per la Generalitat per tal de verificar la subsistèn-
cia dels motius que en van justificar la seva creació i el grau de compliment dels seus 
objectius. I això en aquest cas també creiem que és important.

I és important tenir en compte una disposició –si em permet un segon, que la 
llegiré–, una disposició addicional que va incloure aquesta llei de mesures, perquè 
donaria resposta, creiem nosaltres, a la preocupació d’altres grups parlamentaris que 
s’han expressat abans de la meva intervenció. Aquesta disposició addicional de la 
llei de mesures...
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El president

Senyor diputat, porta gairebé dos minuts més que el que corresponia...

Josep M. Jové i Lladó

Em permet, si us plau? (Pausa.) «Els òrgans de control financer de l’Administra-
ció de la Generalitat han d’emetre en el termini d’un any un informe extraordinari 
de control financer sobre l’execució dels contractes vigents per a la construcció i 
l’explotació de la línia 9 del metro i del canal Segarra-Garrigues» –només parlem de 
la línia 9 del metro–, «i el Govern haurà de donar compte al Parlament del resultat 
d’aquests informes en aquest període d’un any.» I crec que aquí és on, senyor dipu-
tat, podrem valorar-ne aquestes apreciacions.

Gràcies, senyor president, per la seva paciència.

El president

Bé; gràcies, senyor Josep Maria Jové. Ara té la paraula la senyora diputada Imma 
Gallardo, per part del Grup Parlamentari Junts per Catalunya.

Imma Gallardo Barceló

Moltes gràcies, president. I, membres de la Mesa, síndic major, síndic Salazar, sín-
dica Balseiro, membres de la sindicatura i públic que ens acompanyeu, diputats i dipu-
tades, bones tardes. En primer lloc, com no podia ser d’una altra manera, un agraïment 
per aquesta bona feina de la sindicatura. És ben clar que la supervisió és necessària per 
tal de continuar millorant l’acció de govern; ens ajuda, ens ajuda a millorar.

El Grup de Junts per Catalunya donarem suport a aquest informe sobre Infraes-
tructures Ferroviàries de Catalunya, l’Ifercat, emès per aquesta sindicatura.

L’ens objecte de l’informe, anomenat Infraestructures de Ferrocarrils de Catalu-
nya, és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia sotmesa a la Ge-
neralitat, i, per tant, aquest és l’òrgan competent en matèria de transport ferroviari; 
va una mica més enllà només de la línia 9, però en tot cas es va crear el 2001 i no 
cal dir que és un ens que ha tingut i que en l’actualitat té... –vist el debat actual, no?, 
diputat Ordeig, i aquí coincidim, sobre la mobilitat i el transport públic–, però que 
en un futur encara en tindrà més, segurament quan tinguem oportunitat de desplegar 
la república i gestionar-nos nosaltres mateixos, per raons òbvies.

Només aportar alguns comentaris. Tal com esmenta l’informe del síndic, el deute 
a llarg termini amb els creditors per arrendament financer que mostra el passiu del 
balanç es deriva dels contractes de concessió formalitzats per l’Ifercat en els exerci-
cis 2008 i 2010, operacions que no es van incorporar al balanç fins al gener del 2011. 
En aquest punt seria molt fàcil caure en la demagògia, en la que massa sovint caiem 
tots plegats –cal dir que alguns grups més que d’altres–, com ara recordar quina si-
tuació econòmica hi havia o quin Govern en tenia la responsabilitat. 

Personalment, soc més partidària de començar a aportar noves propostes i argu-
ments que ens permetin trobar plegats les solucions més adients per continuar apor-
tant i millorant en la gestió del dia a dia. Benvingut aquest debat, doncs, diputats 
Ordeig i Jové, benvingut.

En el referent al seguiment de l’Informe 6/2013, aprovat pel Ple de la Sindica-
tura de Comptes, relatiu als exercicis 2009 i 2010, constatar l’esforç de l’Ifercat en 
aplicar les observacions i recomanacions indicades en l’esmentat informe. Algunes 
s’han complert i d’altres no, però sempre entenem que és amb el benentès de que la 
voluntat és seguir-les.

Instem, doncs, l’Ifercat a seguir les recomanacions tant sobre els comptes anuals 
i la contractació, així com sobre els altres aspectes de la legalitat. I a tal efecte ens 
trobem que en l’escrit d’al·legacions presentat ja hi consta el compromís a procedir a 
la regularització d’un import erròniament imputat o, pel que fa a l’excés de l’amor-
tització acumulada de l’immobilitzat material, ja s’estava procedint a la seva tasca 
de revisió dels imports i també a esmenar la duplicitat.
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En resum, pel que fa a l’estat de l’aplicació de les esmentades recomanacions, 
així, a nivell molt esquemàtic, i com ja heu dit, síndic, ja n’hi ha algunes que ja han 
estat esmenades i altres estan en vies. Per exemple, en el referent al balanç i compte 
de pèrdues i guanys, l’Ifercat ha regularitzat l’import d’1,76 milions d’euros imputat 
per excés en els seus estats comptables dels comptes anuals de l’exercici 2017, però 
s’ha mantingut activada aquesta diferència de 8,35 dels exercicis 2012 i 2013 per ser 
coherent amb els criteris emprats. La diputada aquí no té més..., o no té massa més 
informació, però en tot cas s’agraeix perquè per persones que potser provenim d’uns 
altres àmbits ens és una mica aclaridor.

Un altre comentari. Pel que fa a l’anàlisi del risc de crèdit dels derivats financers, 
en el temps d’activitat, per l’exercici 2017, l’Ifercat ja ha incorporat l’anàlisi de risc 
de crèdit tal com sol·licitava la Sindicatura de Comptes.

Una altra cosa que m’ha resultat així, doncs... En la revisió dels criteris d’impu-
tació de les obligacions reconegudes al pressupost, en l’elaboració dels nous pressu-
postos i les seves corresponents liquidacions, l’Ifercat incorporarà les inversions per 
obra realitzades per les concessionàries en el capítol VI. 

I, finalment, en el referent a la conciliació del resultat pressupostari amb el resul-
tat comptable, i per tal de donar compliment a aquest requeriment, l’Ifercat presen-
tarà en les properes liquidacions pressupostàries l’estat del romanent de tresoreria i 
la conciliació dels resultats pressupostaris amb el resultat comptable d’acord amb els 
criteris i l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Això era només per posar alguns exemples. En tot cas, reiterar, doncs, que hi do-
narem suport; agrair la bona feina, i, per part meva, ja està.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora diputada Imma Gallardo. Ara, per respondre a les qüestions 
suscitades, tornaré a donar la paraula al senyor síndic Miquel Salazar.

El síndic Miquel Salazar Canalda

Gràcies, president. Efectivament, com deia el diputat Jové, Ifercat neix per un re-
queriment de les directives comunitàries de la gestió d’infraestructures ferroviàries, 
diferenciat del que seria l’operativa ferroviària, eh? Renfe Adif seria equivalent a... 
–no ho és exactament, perquè no és extrapolable, però vull dir...–, a tenir un Ifer-
cat, perquè llavors serien les infraestructures que són competència de la comunitat 
autònoma.

Nosaltres tenim un encàrrec pendent d’aquesta comissió i del Parlament, que 
és –com s’ha dit, eh?, jo ho he entès així– presentar un informe que reculli tres as-
pectes –si me’n deixo algun..., però que l’estem fent i que està bastant avançat–, tres 
aspectes sobre la línia 9. Un, referit a tots aquells contractes que des del minut zero 
fins al 2016 –em sembla que és– s’han fet per qualsevol ens de la Generalitat respec-
te de la línia 9, bàsicament GISA, després Infraestructures, que és el que..., eh?; que 
aquest seria un: analitzar tota la contractació vinculada a la línia 9. El segon aspecte 
és el cost de la línia 9, eh? I el tercer aspecte és el cost financer d’aquest cost de la 
línia 9. Vull posar èmfasi en diferenciar-ho perquè entenguem molt bé que la línia 9 
val això i la línia 9 té un cost financer d’aquelles operacions financeres que ajuden a 
finançar-ho. I aquest és un encàrrec que tenim, igual que el del Segarra-Garrigues, 
que anaven conjuntament i que van néixer de l’anterior comissió, que els va precedir 
a vostès, i que estàvem pendents.

L’informe que nosaltres hem presentat és un informe que fa referència a quatre 
anys, que obeeix a una disposició –i permeti’m, ara sí, aquí, una opinió; nosaltres 
mirem de ser molt curosos amb les nostres opinions, però– feliçment derogada per 
la llei de mesures que... –en aquest cas sí que ho he fet, donar una opinió–, en el 
sentit de que teníem una disposició que ens obligava que, d’aquelles entitats que su-
peraven els 150 milions d’euros de pressupost anuals, fer un informe any a any. Per 
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això aquests informes són de quatre anys, eh?, perquè anàvem..., perquè, si no, ens 
endarreríem molt, i per això, doncs, tornàvem, l’Ifercat, a analitzar.

Això vol dir que aquest informe no és un informe útil? Sempre els informes són 
útils, sempre. I aquest ho és en el sentit de que analitza operativa, de que analitza ba-
lanç, de que analitza contractació i de que analitza un període extens però rellevant 
d’aquesta companyia, d’aquesta entitat que, en aquest moment, amb la línia 9, i això 
sí que no ens toca a nosaltres dir-ho, però que és una entitat del Govern de Catalu-
nya, important i rellevant, i que en aquest moment té una..., diguem-ne una missió o 
una tasca encomanada molt important, que és aquesta línia 9 per la seva magnitud.

Respecte als costos que han parlat, finals. Jo no els sé. Jo sé el que puc explicar 
d’aquest informe. I el dia que portem l’informe de la línia 9, aportarem, com fem 
sempre la sindicatura, amb el màxim rigor que ens permet el nostre coneixement, el 
coneixement del conjunt d’auditors i dels propis síndics i de la sindicatura, un infor-
me rigorós on s’expliqui des del minut zero, com he dit abans, fins al 2016 aquests 
tres elements. Jo, a dia d’avui, no soc capaç ni... I encara que ho sabés, tampoc ho 
diria, perquè em semblaria que és merament especulatiu. Perdoni, eh?, però vull dir, 
en general, em sembla que no és la nostra feina deixar anar xifres sense tenir un fo-
nament al darrere. 

Jo crec que no m’he deixat re. Si hi ha alguna cosa que m’he deixat, diguin-m’ho, 
si us plau, perquè després jo me n’aniré allà, amb els meus companys.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, síndic Miquel Salazar.

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 
2015 

257-00003/11

Ara passem al procediment relatiu al Compte general de la Generalitat correspo-
nent al 2015. I en farà una molt breu presentació el síndic major, Jaume Amat, sense 
que després hi hagi posicionament dels diferents grups parlamentaris.

El síndic major

Gràcies, president. Ja ha catalogat l’espai que em dona i ja ha avançat com serà 
la presentació. L’informe del compte general, com saben vostès, per llei –i està en el 
Reglament d’aquesta cambra–, passa dues vegades per aquesta cambra: la primera 
vegada en aquesta comissió, on els membres de..., vostès han de fer el dictamen so-
bre aquest, i després s’eleva al Ple del Parlament, on el síndic major fa la presentació 
amb més detall del que seria el compte general. Això és el que ha fet que aquesta 
presentació pugui ser molt breu; no pel concepte i pel contingut, perquè crec que 
aquest hauria de ser l’informe més important de l’any, és a dir que és el que tanca 
l’any del compte determinat, sinó pel tema que els he dit abans.

El del 2015, l’informe del 2015, té dos canvis importants respecte al del 2014: 
un que és l’estructura, és a dir, en el 2015 el paquet del mig de l’informe, que era el 
que abans es deia Entitat Gestora de la Seguretat Social ha desaparegut, i ha desa-
paregut perquè de les tres, l’ICASS desapareix, el gener del 15 desapareix l’ICASS, 
amb la qual cosa desapareix el compte de l’ICASS; després l’ICS es converteix, 
d’alguna manera, a nivell de pressupostos, en una entitat de dret públic i com a tal 
està subsumida en el pressupost com a entitat de dret públic, i el tercer..., perquè el 
CatSalut, el que seria el Servei Català de la Salut, en el compte, la intervenció, que 
és qui formula i presenta el compte, l’afegeix com a dins del que serien les entitats 
autònomes de caràcter administratiu. Aleshores, aquest és un paquet important a 
nivell d’estructura.
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El segon paquet important a nivell d’estructura..., perdó, no «paquet», diferència 
respecte a l’any anterior són els consorcis. Com vostès suposo que saben, a partir de 
l’aplicació de l’LRSAL, tots els consorcis a nivell de l’Estat espanyol han d’adscriu-
re’s a una entitat determinada. Aquesta adscripció també porta automàticament que 
s’hagin d’afegir en el compte general de l’entitat a la que estan adscrits. Això vol dir 
que tots aquells consorcis adscrits a la Generalitat automàticament s’han d’introduir 
dins del que seria el compte general de la Generalitat. Per això, en aquest, és el pri-
mer any on hi ha un apartat especial, un capítol especial dels consorcis adscrits a la 
Generalitat que estan dins del compte i tal, i així és com es presenta la intervenció.

Tot i així, és el primer any i es veu i es veurà. En falten molts –en falten molts–, 
o en falten alguns, i dels que hi són molts encara no tenen l’adscripció formal, és 
a dir, encara en falten més perquè encara no s’han adscrit formalment. És el pri-
mer any, hem d’esperar i segur que això millorarà. Això és a nivell d’estructura del 
compte general.

A nivell de contingut, doncs, amb la mateixa..., en la resta, el que canvia són les 
xifres. El dèficit que presenta..., el dèficit considerat que presenta, del compte, és 
més gran que el de l’any passat; és del 2,87 del PIB de Catalunya. Les xifres... –aquí 
entraríem en xifres molt...–, les xifres es mantenen amb aquell nivell de risc que po-
sem al final de la conclusió respecte a la seva estructura.

Hi han vint-i-vuit observacions; moltes són reiteratives com a concepte, no com 
a quantia i com a fet, perquè varien, lògicament, d’un any per l’altre, però sí que es 
mantenen en part important les observacions d’anys anteriors; hi han sis millores 
respecte a l’any anterior; hi ha una recomanació final i una conclusió final respecte 
a l’estat del compte com a tal.

I, perquè hauria de ser molt breu, m’estimo més acabar aquí la presentació.

El president

Doncs moltes gràcies, senyor síndic major. Precisament perquè la importància és 
molt gran, del compte general de la Generalitat, he de dir que la manca de posicio-
nament en aquesta comissió en aquest moment es deu a que precisament els porta-
veus han manifestat que es reserven per al Ple del Parlament, eh?, per al Ple, el debat 
sobre el Compte general de la Generalitat corresponent al 2015; és a dir que aquest 
debat justament es tindrà, i es tindrà en el propi Ple.

I per això jo, d’acord amb l’article 185.4 del Reglament del Parlament, demano 
a la comissió si es considera que l’informe presentat per la Sindicatura de Comptes 
sobre el Compte general de la Generalitat del 2015 és suficient perquè el Parlament 
s’hi pugui pronunciar. De tal manera que jo crec que ara, de manera jo crec que 
per complir ben bé la formalitat, jo demano que es posicioni la comissió sobre si es 
considera suficient, no? I, per tant, sotmeto a votació això i si es pot considerar que 
s’aprova per assentiment.

Es pot considerar? (Pausa.) Doncs molt bé.
Bé, ja estem acabant. Jo ara voldria dir-vos que, d’acord amb els altres membres 

de la Mesa i de conformitat amb l’article 186.5 del Reglament, els grups parlamen-
taris poden presentar propostes de resolució congruents amb els informes debatuts 
en els punts 11, 12, 13, 14 i 15 de l’ordre del dia fins a les 12 hores del dia 2 d’oc-
tubre de 2018, que les propostes es trametran als grups parlamentaris i la propera 
sessió ordinària serà el dia 11 d’octubre.

Sense més, agraïm la participació i l’assistència del síndic major i de la resta de 
síndics, així com de la resta de membres de la sindicatura.

Dono per aixecada la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i tretze minuts.
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