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Sessió 4 de la CSC

La sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) s’obre a les deu del 

matí i nou minuts. Presideix Antonio Espinosa Cerrato, acompanyat del vicepresident, 

Francesc Viaplana Manresa; del secretari, Ferran Roquer i Padrosa, i de la secretà-

ria en funcions, Montserrat Macià i Gou. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez 

Garcia. 

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

Cabezas, Martí Pachamé Barrera, 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; Antoni Castellà i Clavé, Josep M. 

Jové i Lladó, Lluïsa Llop i Fernàndez i Marc Sanglas i Alcantarilla, pel G. P. Republicà; Rafel 

Bruguera Batalla i Òscar Ordeig i Molist, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Lucas Sil-

vano Ferro Solé, 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. Elecció del vicepresident o vicepresidenta de la comissió.

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre l’Agència de l’Habitatge 

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

dicatura de Comptes de Catalunya. Votació de les propostes de resolució.

3. 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. Votació de les 

propostes de resolució (informe: BOPC 512, 20).

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

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

catura de Comptes de Catalunya. Votació de les propostes de resolució.

5. 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. Votació de les propostes de resolució.

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

257-00003/11). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat i votació de 

les propostes de resolució (compte general: BOPC 552, 3).

7. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2017, sobre el Compte general de 

les corporacions locals, corresponent al 2015 (tram. 258-00027/11). Síndic major de la Sin-

dicatura de Comptes de Catalunya. Tramitació del procediment.

8. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2018, sobre el Compte general de 

les corporacions locals, corresponent a l’exercici 2016 (tram. 258-00010/12). Síndic major 

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

9. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el Sistema d’Emergèn-

cies Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015 (tram. 256-00001/12). 

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

BOPC 4, 4).

10. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les subvencions i al-

tres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015 (tram. 256-00002/12). 

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

BOPC 4, 4).

11. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre el Consorci de l’Institut 

Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015 (tram. 256-00003/12). Síndic major de la Sindi-

catura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 12, 6).
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El president

Bé, bon dia. 
S’obre la sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament, de 

data 18 d’octubre del 2018.

Elecció del vicepresident o vicepresidenta de la comissió
Comencem amb la recomposició de la comissió, eh? I després de consultar 

el Grup Republicà, doncs..., em sembla que ha comentat que la diputada Noe-
mí Llauradó Sans ha renunciat al càrrec de vicepresidenta i s’ha proposat, per 
al càrrec de vicepresident –vicepresidenta, en aquest cas–, el diputat Francesc 
Viaplana.

Els demano si la proposta pot adoptar-se per assentiment dels membres de la co-
missió. (Pausa.) Tots, per assentiment? (Pausa.) Ningú no s’hi oposa. Bé.

Doncs, llavors, és elegit com a vicepresident el diputat Francesc Vilaplana –en 
substitució de la diputada Noemí Llauradó Sans–, a qui prego que ocupi el seu lloc a 
la Mesa. (Veus de fons.) Perdó –perdó–, és veritat, és que..., sí. A mi em sembla que 
ho he dit bé la primera vegada i malament la segona. En tot cas, és veritat: Francesc 
Viaplana.

Procediments acumulats relatius als informes de fiscalització 13/2017, 
16/2017, 18/2017, 21/2017 i al Compte general de la Generalitat 
corresponent al 2015 (continuació)

256-00036/11, 256-00037/11, 256-00038/11, 256-00039/11 i 257-00003/11

Ara ja, una vegada feta aquesta substitució, procedirem, en primer lloc, a sotme-
tre a votació conjunta les propostes de resolució dels diferents grups parlamentaris, 
que formulen l’aprovació dels informes i seguiment de les recomanacions presen-
tades pels diferents grups. Que ja teniu, tots, coneixement d’aquestes propostes, oi? 
(Pausa.)

Doncs, si us sembla, podem començar aquesta votació conjunta.
Vots a favor?
Unanimitat.
Bé, s’aprova per unanimitat dels grups presents.
Ara passem a votar les propostes de resolució específiques i particulars dels di-

ferents grups parlamentaris.
Comencem pel punt 3, que es refereix al Procediment relatiu a l’Informe de fis-

calització 13/2017, sobre el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya, corresponent als exercicis 2014 i 2015, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans.

Vots a favor?
A favor, 9, que són del Grup de Ciutadans, del Grup Socialistes i Units per Avan-

çar, del Partit Popular i... (Veus de fons.) I ja està, sí.
Vots en contra?
Deu, del Grup Republicà i el Grup de Junts per Catalunya.
Abstencions?
Una abstenció de Catalunya en Comú Podem.
Queda, per tant, rebutjada aquesta proposta de resolució.
Passem a votar el punt 4, relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-

titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014, també presentades 
pel Grup de Ciutadans.

Vots a favor? (Veus de fons.) Ah, sí! Sí, sí, sí. Té la paraula la portaveu del Grup 
de Ciutadans per comunicar una transacció.
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Maialen Fernández Cabezas

Sí; gracias, presidente. Bueno, hemos llegado a una transacción ahora, por la 
mañana, con los grupos Republicano y Junts per Catalunya. En el apartado 2 su-
primiremos..., donde indica las dieciocho observaciones, anularemos el número y 
lo dejaremos tal cual, que sigan las recomendaciones, ¿de acuerdo?, que quedaban 
pendientes. Y ya está.

Gracias.

El president

Molt bé.
Doncs, per tant, votem aquesta PR ja transaccionada.
Vots a favor?
Unanimitat.
Bé, queda aprovada per unanimitat de tots els grups presents.
Passem a votar també, en el punt 5..., el procediment relatiu a l’Informe de 

fiscalització 18/2017, sobre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corres-
ponent als exercicis 2011-2014. (Òscar Ordeig i Molist demana per parlar.) Sí, 
sí, és clar.

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies, president. Molt ràpid, eh?, que ho hem comentat amb el portaveu 
del Grup Republicà també... Per fer un aclariment de la votació, vull dir. Hi ha 
una part que és genèrica d’aquesta proposta de resolució, a la que hi donarem 
 suport, que són les recomanacions de l’informe, però hi ha el segon punt, que està 
dient que es faci un informe específic de la línia 9 del metro. Ja havíem aprovat 
fer un estudi específic de la línia 9 i del canal Segarra-Garrigues diverses vega-
des. La sindicatura l’està fent i, de fet, l’està a punt d’acabar. Per tant, no té sentit 
tornar-los-ho a demanar quan ja s’havia encarregat, s’està fent, s’està a punt d’aca-
bar... I ara teníem algun dubte; ho hem acabat de preguntar, i sí que pràcticament 
el tenen enllestit.

Per tant, nosaltres no hi donarem suport, però perquè ja està..., pràcticament està 
acabat l’informe de la línia 9 del metro, d’acord?

El president

El Grup de Ciutadans vol retirar aquesta part en concret de la resolució? (Veus 
de fons.) Retirar el punt 2. (Veus de fons.) Sí? (Veus de fons.)

O sigui... (Veus de fons.) Ah, no cal votació. Bé, doncs, llavors, si es retira, no 
cal votació, d’acord?

Bé, passem a votar el punt 6: procediment relatiu al Compte general de la Ge-
neralitat corresponent al 2015. I és, en concret, del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

Vots a favor?
Nou vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans, del Subgrup del Partit 

Popular i... (veus de fons) –perdó? (Veus de fons.) I del Grup Socialistes i Units per 
Avançar.

Vots en contra?
Deu, del Grup Republicà i el Grup de Junts per Catalunya.
Abstencions?
Una del Grup de Catalunya en Comú Podem.
Bé, ara votem la del Grup Republicà, en relació amb aquest mateix punt, eh?
Vots a favor?
Unanimitat.
Per tant, s’aprova per unanimitat de tots els grups presents.
(Veus de fons.) Sí, i, com m’està suggerint el lletrat, suspenem un minut per anar 

a recollir els membres de la sindicatura.
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La sessió se suspèn a un quart d’onze del matí i dos minuts i es reprèn a un quart d’onze 

i quatre minuts.

El president

Bé, reprenem la sessió.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el Sistema 
d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015

256-00001/12

I el primer que farem és..., com sabeu, es va proposar un canvi de l’ordre del dia, 
que es va acceptar, i, per tant, no començarem pel punt 7, sinó que començarem pel 
punt 9, que es tracta de l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015. Substanciarà i 
presentarà l’informe el síndic major, Jaume Amat i Reyero.

El síndic major (Jaume Amat i Reyero)

Moltes gràcies. Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. Faré una breu pre-
sentació d’aquest informe, del 23/2017, que és de l’entitat, de l’empresa mercantil 
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, exercicis 12-15.

Aquest informe va ser aprovat pel Ple de la sindicatura el passat 5 de desembre 
del 2017.

És un informe dels que en diem «de regularitat». Aleshores, això ja denota 
que, agafant quatre exercicis, com agafem, 12, 13, 14 i 15, i agafant tota la part 
financera, tota la part de contractes i de personal, és un informe gran, gros, amb 
moltes dades i amb molta informació, i, a més, amb molt material per poder au-
ditar i fiscalitzar.

Aquest informe també té una part –i començo pel final– on fem el seguiment de 
l’informe anterior que vàrem fer, que era en base al 9/2014, on vàrem fiscalitzar amb 
els mateixos criteris la mateixa empresa, el Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, dels 
exercicis 10 i 11. Aleshores, abans de les conclusions, en l’informe hi ha un seguiment 
de quin és l’estat de situació de les observacions i recomanacions que vàrem fer en 
l’informe dels anys 10 i 11.

SEMSA és una empresa pública propietat cent per cent del Servei Català de 
Salut. És la responsable de la coordinació, el seguiment i el control del transport 
sanitari urgent a Catalunya. D’acord amb els seus estatuts, SEMSA té la condi-
ció de mitjà propi instrumental i servei tècnic del CatSalut; això ho diem perquè, 
a més, una part important de la seva feina la fa utilitzant aquesta posició com a 
rebedora d’encàrrecs de gestió del CatSalut.

És una empresa gran. És una empresa que té una plantilla, l’any 2015, de 735 
llocs de treball, que suposaven 852 treballadors; és a dir, que hi han més treballa-
dors, perquè en molts casos hi han treballadors..., o sigui, un lloc de treball està ocu-
pat per un treballador i mig, és a dir, que és normal en aquest tipus de plantilles. Si 
la seva dimensió es pot quantificar d’alguna manera..., amb dades del 2015, el 2015 
l’entitat va rebre 1.869.821 alertes, i això va suposar 973.139 intervencions. Això, 
una mica, per col·locar l’empresa i la seva dimensió.

Anant directament al que seria l’anàlisi de..., la breu presentació del que hem 
fet, de la fiscalització, he dit abans que era de regularitat. Això vol dir que hi ha 
hagut una fiscalització financera on donem opinió dels comptes retuts de l’últim 
exercici, del 2015, a la vegada que analitzem també les dades econòmiques i fi-
nanceres dels tres exercicis anteriors, i a la vegada també fem el que es diu «un 
informe de compliment», o «de compliment de la normativa vigent» en les seves 
àrees més sensibles, que, com en molts altres casos passa, són contractacions i 
personal.
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De la part financera, l’opinió que es dona dels comptes és la que s’expressa 
a l’inici de les conclusions del mateix informe, on es determina que els comp-
tes anuals expressen, en tots en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del 
patrimoni i de la situació financera del SEM a 31 de desembre del 2015, i també 
dels resultats, dels fluxos d’efectiu i de la liquidació pressupostària corresponents 
a l’exercici anual fiscalitzat en data 31 de desembre del 2015. Aquesta, diguéssim, 
opinió neta coincideix amb la de l’empresa d’auditoria privada que també ha au-
ditat aquests comptes en aquests exercicis i que s’adjunta en la memòria i en els 
comptes retuts de SEMSA.

Tot i aquesta opinió, a partir d’aquí el que fem és entrar a presentar el que serien 
les observacions més importants o més rellevants del que hem analitzat d’aquests 
quatre anys, en aquests tres àmbits que abans he dit: financer, de contractació admi-
nistrativa i de gestió de personal.

De l’apartat «Financera», hi han poques observacions. En tot cas, hi ha una anà-
lisi respecte a certs riscos en provisions de..., –que les fa l’entitat, eh?–, respecte a 
recursos pendents de resoldre, que se suposa que si perdés el recurs, l’entitat hauria 
d’assumir una despesa que per això la té prevista en els seus comptes, i, aleshores, 
és un dels temes que surt.

Pel que fa a la part de contractació administrativa, que probablement és la que 
hi dediquem més observacions, l’empresa SEMSA era..., poder d’adjudicació no 
administració pública, i, com a tal, les seves contractacions o es basaven en unes 
instruccions internes de contractació, que les tenia aprovades per a aquest període, 
o, quan la limitació superava els límits marcats per llindars europeus, aleshores 
passava..., el control hauria de ser seguint el marge que marca la llei en aquest ti-
pus de contractes.

De tota l’anàlisi dels contractes que fem n’hem agafat una mostra. A les mostres 
surten dos o tres observacions, en general, que acostumem a veure més d’una vega-
da en aquest tipus d’anàlisis, i sobretot en l’àmbit sanitari. Unes són les desviacions 
per excés de despesa facturada per proveïdor –és a dir, que hi ha més despesa factu-
rada per proveïdor que contractada–; és a dir, que és un habitual –no dic ni per sort 
ni per desgràcia, però que és habitual– en l’àmbit de la sanitat pública.

Després, que hi han algunes despeses que no estan assumides en un procés 
de contractació –és a dir, que hi han despeses que darrere no tenen un contrac-
te. I, després, pel que fa l’informe, dedica bastantes pàgines als grans contractes 
d’aquesta entitat; contractes que, molts, venen ja arrossegats del període ante-
rior. És a dir, el 2014 i el 2015 es renoven els tres contractes més importants de 
l’entitat: el que seria el de transport terrestre urgent i no urgent, el que seria el 
de transport aeri i el que seria tot el que és el sistema de suport informàtic que 
va amb els aparells que donen recolzament als serveis de l’entitat. Això vol dir 
que l’anàlisi que fem en l’informe, sobretot dels dos primers contractes –del de 
 transport terrestre i transport aeri–, balla entre un contracte que era vigent –o un 
contracte, o unes factures o una relació contractual– fins al 2015 amb els contrac-
tes anteriors al 2011, i un altre que era tota la licitació que van començar l’any 
2014 i, en molts casos, no es a acabar, va seguir en el 15 i, en alguns casos, va 
allargar-se més.

En el cas del de transport aeri, al que a més l’informe també dedica un espai és a 
la vinculació que té amb el conveni que es va signar amb el RACC; de manera que 
és un conveni que, des del nostre criteri, hauria de tenir la consideració de contrac-
te, atès que hi ha una contraprestació de serveis i de funcions que s’haurien d’assu-
mir amb un contracte administratiu i no tant amb un conveni, com es va signar en 
el seu dia.

Respecte al terrestre, atès que és una licitació molt llarga, complexa, que si, 
com diu l’informe, sumem els sis anys de licitació, més els quatre de pròrroga 
–estic parlant de l’adjudicació que va començar a finals del 14 i que es va realit-
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zar durant el 15–, ens n’anem a un valor superior als 2.000 milions d’euros –su-
mant tots els lots i sumant els deu anys, eh?, no any a any, és a dir. O sigui, que 
és un contracte molt important. És un contracte en què el que no fem és entrar 
en els procediments interns de contractació, com hem fet alguna vegada, per-
què encara està sub iudice. És a dir, és un contracte que diferents licitadors el 
van recórrer; aquests recursos han anat passant d’instància judicial en instància 
judicial i encara no són ferms. I perquè encara no són ferms, el que no fem és 
entrar en els procediments interns de licitació, perquè lògicament podríem entrar 
en un conflicte amb el que seria la sentència final que pugui haver-hi respecte a 
aquests.

Sí que diem, sobre aquests contractes, que hem vist, diguéssim, algunes des-
viacions importants del que seria el que la norma els obliga, atès que s’han allar-
gat molt en el temps, per raons ics, i aquest allargar molt en el temps ha suposat 
que el que marcava als plecs, i fins i tot el que s’havia signat a nivell de contracte, 
a l’hora de la realitat, amb una auditoria posterior que va fer la mateixa entitat, no 
es complia; en el sentit que la ubicació on estaven les centrals des d’on havien de 
sortir les unitats probablement no era la que estava marcant el contracte; la iden-
tificació, fins i tot, dels vehicles que estaven en la llista dels contractes a l’hora de 
la veritat no eren aquells mateixos, sinó que eren uns altres. Aquestes modifica-
cions..., que en les mateixes al·legacions ho diuen i que pot ser un argumentari, en 
el sentit de que perquè va durar tant aquesta licitació, els licitadors van anar can-
viant; és a dir, l’ambulància que tenien prevista, al final la van enviar no sé on, i 
la que donava el servei no era la que tenia el... Però està clar, si mires el contracte 
i t’entretens, com hem fet nosaltres, a mirar les ambulàncies i les matrícules de 
les ambulàncies, vas a veure les ambulàncies que donen el servei i no són les 
mateixes. Aleshores, aquí hi ha un problema de compliment de contracte; que 
pots arribar a entendre’l, però que és un problema de contracte. I això no és tan 
important, la identificació de les ambulàncies, sinó fins i tot la base funcional 
des d’on surten els serveis, que la que teníem marcada en el contracte, després 
l’han canviat i és una altra.

És a dir, en l’informe diem: «Un contracte que comença a preparar-se el 2014, 
que s’està adjudicant durant el 2015, el 2017 –és a dir, dos anys i mig després– 
 encara no és executiu al cent per cent, perquè segueixen havent-hi serrells impor-
tants a l’hora de complir-ho.» Una mica, aquesta és la nostra observació, atenent, 
com he dit abans, que no hem volgut entrar en el que seria el procediment pur de 
la licitació, perquè està sub iudice, perquè encara està pendent de sentència ferma. 
Aquí m’he entretingut més perquè és el més important en xifres, no?

En temes de personal, que és l’altre paquet. De l’anàlisi de tots els contractes, 
l’informe destaca dos o tres coses. Una és alguns complements que s’estan pagant 
als treballadors, que no estan en el conveni; és a dir, que són anteriors o posteriors, 
però que no tenen el suport legal que haurien de tenir. En alguns altres casos..., i 
en això també ens hem trobat més d’una vegada, amb algunes indemnitzacions per 
rescissió de contracte on s’ha pactat una indemnització que creiem que..., primer, no 
veiem clara la valoració del pacte d’aquesta indemnització, i, després, que l’entitat 
no ha esperat a tenir una resolució judicial, que és la que hauria marcat, lògicament, 
quina era la xifra –marcada, en aquest cas, per l’autoritat judicial– que s’havia de 
pagar en aquest tipus de rescissions.

Després també, d’alguna manera surt l’anàlisi sobre quina ha sigut la manera de 
desplegar el retorn, en el col·lectiu de treballadors, de les restriccions del 10 i del 12 
respecte a les pagues extres, que no diem que no ho hagin fet bé, però la manera que 
ho han fet..., veiem un cert desequilibri entre els diferents col·lectius dels treballa-
dors a l’hora d’executar-ho. És a dir, sí que ho han fet, i seguint la pauta, i marcada 
pel conveni que van signar, però en la seva execució es veuen certs desequilibris que 
es posen de manifest a les observacions.
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I l’informe acaba amb sis recomanacions, quatre relatives..., possiblement el 
gruix més gran de les observacions, que és en la gestió de la contractació, i dues 
relatives a l’àrea de personal.

I amb això tanco el que seria la presentació d’aquest informe, i soc a la disposi-
ció de les senyores i senyors diputats per a qualsevol pregunta i comentari que em 
vulguin fer.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor síndic major. Ara, per posicionar-se sobre aquest punt, donaré la 
paraula als diferents grups parlamentaris. I per un temps de cinc minuts, començarà 
el Grup Parlamentari de Ciutadans, i en el seu nom parlarà Maria Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer el trabajo 
que ha hecho la sindicatura, como no, i también agradecerles a todos ustedes la po-
sibilidad de adelantar este punto del orden del día.

Dicho esto, mire, este informe es un ejemplo de la necesidad que hay de imple-
mentar, en la Administración pública, lo que son medidas de transparencia con todo 
rigor. Hay dos partes, en este informe: la contabilidad –no hay incidencias a desta-
car– y la contratación. Y en la contratación es un modelo de lo que no debe hacerse 
en la gestión pública. Porque en este caso las irregularidades son la norma, no la 
excepción.

Miren, son especialmente preocupantes las ingentes cantidades de dinero de las 
que estamos hablando con contrataciones irregulares que se hicieron en este ejer-
cicio, y, como ha dicho el síndic, están sub iudice, y que vulneran los principios 
básicos de la contratación en la gestión pública; principios de igualdad, de trans-
parencia y de no discriminación. Está claro que se favoreció a unos licitadores y 
que se perjudicó a otros. Y eso no es una opinión ni de mi grupo parlamentario..., 
sino que es una constatación de la sindicatura y también de una auditoría externa 
que también se hizo.

Y es preocupante, porque, fíjense, la Sindicatura de Cuentas hace una serie 
de recomendaciones, como usted bien ha dicho, señor síndic, pero no vemos que 
haya un propósito de enmienda. Porque basta ver las alegaciones que ha hecho 
este organismo para comprender que no hay autocrítica, que la gestión de este 
organismo se hizo de una forma supremacista, contratando como quisieron en 
aquel momento y sin ajustarse a la normativa, y gozando, además, de una total 
impunidad.

Es más: este informe, que es previo a la legislatura donde el fugado de la justi-
cia Toni Comín fue conseller de Sanidad..., uno de los peores modelos de gestión 
de sanidad pública catalana que se recuerdan. Mis compañeros en esta Comisión de 
Sanidad lo pusieron de manifiesto en diversas ocasiones, y, bueno, hay un artículo, 
incluso, de mi compañero Martín Barra, que hace referencia al transporte sanitario 
en Cataluña, que la adjudicación del mismo fue el concurso público de mayor en-
vergadura en la pasada legislatura en cuanto a su cuantía, pero que además suscitó 
graves problemas para los usuarios, como la no disponibilidad de vehículos o la falta 
de bases desde la que operar. Y eso ocasionó un incremento en las reclamaciones de 
más de un 78 por ciento.

Evidentemente –¡menos mal!–, se cesó de forma fulminante al director del 
SEM. Pero es que estamos hablando de gente que está enferma y gente que nece-
sita unos servicios de calidad. Bueno, pues, ante esta situación, ustedes recorda-
ran que mi grupo parlamentario presentó una moción, en la anterior legislatura, 
que instaba a corregir estas situaciones; pero, bueno, se pasó de largo.

En definitiva, la gestión de este servicio ha sido nefasta, y en realidad estamos 
deseando que ustedes, señores síndics, se pongan manos a la obra y realicen el in-
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forme de 2016-2017, donde podremos ver la gestión que se hizo bajo el mandato del 
conseller Toni Comín. Yo les animo a que lo hagan en cuanto puedan.

Pero quiero acabar con una reflexión. Bueno, en principio iba a ser una re-
flexión, fíjense, pero va a ser un comentario. La reflexión iba a ser que tenemos 
que encontrar la forma de controlar estas malas praxis, porque, bueno, nosotros 
somos representantes del pueblo de Cataluña. Pero no, no voy a hacerles una re-
flexión, les voy a hacer un comentario, porque, sinceramente, es que me parece 
bochornoso que vengamos a esta comisión y que ustedes, señores de Esquerra 
Republicana y señores de Junts per Cat, voten en contra de propuestas de resolu-
ción que estamos haciendo en los informes que se están trayendo aquí. Han vota-
do «no» a una propuesta de resolución del servicio 112. ¿Qué estamos haciendo? 
¿Cuál es la transparencia que ustedes quieren? ¿Esa es la transparencia? ¿O es 
que acaso tienen algo que ocultar? Porque lo que se pretendía en esta propuesta 
de resolución era instar una auditoría externa i era fiscalización más continua de 
la Sindicatura de Cuentas. ¿Por qué votan que no? Ese es el comentario que les 
quiero hacer.

Y quiero acabar también diciendo que, evidentemente, somos representantes de 
los ciudadanos, tenemos la obligación de fiscalizar al Gobierno. Y quisiera hacer 
una reflexión a la sindicatura también, que es recordarles la obligación de actuar 
con todo rigor y fiscalizar y poner en conocimiento de las autoridades judiciales 
cuantos comportamientos sean indiciarios de cualquier infracción administrativa 
o penal.

Y si me permite, señor presidente, una pregunta le quiero hacer al síndic: si sa-
ben ustedes como están los procedimientos sub iudice, i si han iniciado ustedes al-
gún procedimiento judicial por estas irregularidades.

Nada más, y muchas gracias.

El president

Gràcies, senyora María Valle. Ara, per fixar el posicionament del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula el senyor diputat Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Benvingut el nou vicepresident de la Mesa; benvinguda 
també per als membres de la Sindicatura de Comptes. Un apunt abans de comen-
çar. Ho dic perquè com que ho tinc aquí..., ho tinc aquí i ho haig de dir, eh? Jo 
crec que... –per fer una petita referència a la intervenció de la companya porta-
veu de Ciutadans–, jo crec que en el moment que parla que s’ha fet una adjudi-
cació supremacista, perd tot el rigor de la seva intervenció, perquè ja..., jo crec 
que ja arriba un moment que el xiclet es pot estirar fins a cert punt i no beneficia 
ni la definició del concepte ni defineix prou bé què és el que realment va passar, 
per molt que segurament hi havia moltes deficiències i molts temes a criticar. 
De la mateixa manera que critiquem alguns companys que donen suport al Go-
vern, que també diuen autèntiques barbaritats, que dona més la sensació..., més 
preocupats per continuar inflamant tot el conflicte que no pas d’intentar trobar 
solucions.

Dit això, tres reflexions també generals de l’informe. Primer de tot: importància 
social, importància de servei públic del Servei d’Emergències Mèdiques. Perquè a la 
vegada no estem parlant d’un servei qualsevol; que és imprescindible que fem un re-
coneixement al servei, als treballadors, als professionals, en uns anys especialment 
difícils i que ho han passat molt malament. Tots som conscients dels problemes que 
hi ha hagut arreu del territori, per la falta de recursos, a vegades perquè no hi ha 
hagut prou bona gestió. I dic això, perquè llavors ens queixem quan no administrem 
prou bé els recursos o quan diem que no hi ha prou diners. Home, si llavors venim 
aquí i surten diverses irregularitats de diferents contractes que no s’han complert tal 
com estaven establerts, doncs, llavors, home, compte, perquè tenim una correspon-
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sabilitat amb els perjudicis als serveis, amb els perjudicis als ciutadans, en un ser-
vei imprescindible, bàsic, i a més a més que es mereix tot el nostre reconeixement.

Segon punt: import. Com ja s’ha dit aquí, molts diners; molts, en diferents anys, 
però molts diners. Per tant, val la pena posar la lupa en que es faci bé.

I tercer element, que és recurrent en aquesta sindicatura, són les irregularitats 
que es repeteixen, una i una altra vegada, en els contractes, en les adjudicacions, 
en la falta de seguiment, de control als treballadors, sobretot d’empreses públi-
ques, consorcis, societats que són cent per cent públiques, de diners públics, de 
diners de tots. I qui ha de ser l’encarregat de vetllar perquè això es gestioni com 
toca? Home, doncs, el Govern. Nosaltres ja ho hem dit diverses vegades: els con-
tractes més grans de l’Administració pública –amb consorcis, societats...– són 
en Salut. Ja l’anterior legislatura ho havíem dit: «Home, caldria establir un..., o 
donar mecanismes, donar recursos, o establir criteris clars per tal de poder-ne 
fer un seguiment.» I aquí també ho diem, sobretot aquests concursos que duren 
tants anys, que llavors hi ha imprevistos, que llavors hi ha elements que no són..., 
alguns són substancials, d’altres no, però que crec que hem de tenir el recurs per 
anar-ne fent el seguiment. I si s’ha de rescindir i s’ha de penalitzar o s’ha d’avisar 
o s’ha..., doncs, s’ha de fer. Hi ha d’haver els recursos, des de l’Administració, 
per poder controlar que el concurs es fa tal com toca. Perquè, si no, llavors ens 
passa tot allò..., bé, les deficiències que ja ha dit: de valoració de les ofertes, de-
ficiències en l’excés de la despesa dels contractes de subministraments, deficièn-
cies en el servei del transport aeri, en el contracte de transport sanitari  urgent 
i no urgent... Clar, són molts diners i són moltes deficiències, i algunes no són 
noves.

Per tant, jo el que sí que demanaria..., nosaltres ho demanem aquí, però sobre-
tot als grups que donen suport al Govern..., molts són temes que venen de temps 
enrere, no inventem res. Però si som una societat que ens volem fer valorar i que 
volem garantir que els recursos públics, doncs, es gestionin com toca, aquells con-
cursos amb imports tan grans..., jo crec que és de bon fer, doncs, establir, potser, 
veure quin és aquell mecanisme..., conjuntament amb la Intervenció de la Generali-
tat, conjuntament amb el Govern, i sobretot d’aquells departaments que gasten més 
diners en contractacions, doncs, saber com podem fer un mecanisme de seguiment 
continu –amb la sindicatura també, eh?–..., de veure quins són aquells elements de 
seguiment continu d’aquests recursos.

I si s’ha de rescindir un contracte, doncs s’ha de ser valent per rescindir un 
contracte. I si s’ha d’anar als tribunals, doncs s’haurà d’anar als tribunals. Però 
moltes vegades, abans d’arribar aquí, si fem un seguiment acurat per donar ga-
ranties al ciutadà, per donar garanties a la Generalitat i per donar garanties als 
licitadors. Els licitadors necessiten garanties, perquè, si no, ens passa això: que 
anem a litigis que duren molts anys i que, a més a més, poden tenir un perjudici 
econòmic molt gran per a la mateixa Administració, com hem vist, eh?, en algun 
cas sonat.

Per tant, no afegiria res més, eh? Gràcies, síndic major, una vegada més. Crec 
que l’informe és clar. Veurem com van els informes a partir del 2015. I jo crec que 
sí que tenim això pendent i és el que anirem repetint: elements que es repeteixen 
denoten una necessitat que el Govern impulsi mesures efectives realment perquè 
hi hagi un seguiment, un control i una fiscalització dels contractes més grans, de 
manera permanent, perquè no estiguem arribant aquí, un any rere un altre, amb les 
mateixes deficiències.

Gràcies.

El president

Bé; gràcies, senyor Òscar Ordeig. Ara té la paraula el senyor Lucas Ferro, en 
nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
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Lucas Silvano Ferro Solé

Gràcies, senyor president. Moltes gràcies també a la sindicatura, tant per l’infor-
me com per la seva exposició.

Jo crec –i aquesta és una valoració personal que suposo que compartim– que 
aquest, dels tres informes que discutirem avui, era el més feixuc, el més tècnic, 
però que també ens permetia de treure algunes conclusions –algunes ja estan sor-
tint– que crec que són rellevants. Ens permet fer també una valoració, si de cas, 
política, extracomptable, però que no voldria deixar passar abans de començar a 
valorar alguns aspectes de l’informe.

Quan analitzem l’informe del SEM, del Servei d’Emergències Mèdiques, dels 
processos d’adjudicació, de la gestió de serveis, també veiem una clara radiogra-
fia del que ha suposat el procés de privatització i d’externalització de determinats 
serveis de l’Administració pública. Ho veiem clarament en la contractació de part 
dels subministraments, i especialment en la contractació de serveis. Crec que per 
naturalitzat que estigui que cada cop que llegim un informe sobre serveis públics 
veiem contractacions de serveis de jardineria, de recepció, de vigilància, de neteja, 
de..., de tot un seguit d’elements que haurien de ser propis de l’Administració públi-
ca, de la prestació del servei, i els veiem externalitzats, i veiem els problemes que 
comporta, també s’hauria de fer una reflexió sobre la viabilitat de la privatització 
dels serveis públics, que crec que hauríem de posar sobre la taula algun dia, també.

Crec que això ens hauria de portar, els problemes administratius en les contracta-
cions que portem i en la qualitat del servei, a haver de fer un informe –no ho dic, en 
aquest cas, de la sindicatura, sinó del Govern– de l’impacte de les  externalitzacions 
que tenen tant en el preu del servei com en la seva qualitat, com, per descomptat, en 
les condicions laborals dels treballadors i les treballadores del servei.

Però ja entrant més en matèria de l’informe, jo destacaria, segurament, dos 
punts. El primer, que m’ha sorprès, és el pagament de proveïdors. Jo crec que 
una administració pública de la mida del SEM no es pot permetre estar pagant a 
 noranta-quatre dies, com l’any 2014, a vuitanta-set dies, com l’any 2012, quan el 
límit legal són trenta dies. Crec que és obvi que retenir tant temps els pagaments 
pot suposar un problema als proveïdors i pot posar en risc inclús la viabilitat d’al-
gunes empreses.

El segon –ja ha estat molt comentat–, jo crec que té a veure amb el procés d’adju-
dicació, en com veiem en l’informe no només les crítiques al procés d’adjudicació dels 
anys 2012, 2013, 2014 i 2015, sinó la continuïtat de molts d’aquests problemes des del 
2010 i des del 2011. Jo en destacaria, segurament, dos: els pagaments extracompta-
bles, bé, extracontractuals. No ho sé, m’ha sorprès el de peces de vestuari pagades 
fora de vigència per un import d’1.690.000 euros, o de contractacions de serveis, un 
increment en..., una desviació en la contractació de 256.000 euros. Jo crec que aques-
tes pràctiques no només generen inseguretat jurídica als licitadors, sinó que també la 
generen a la ciutadania, i generen uns espais d’opacitat que s’haurien d’haver corregit, 
que el Govern n’hauria d’haver pres nota, i que generen a més –i crec que això està ja 
en mans d’algun jutge– un greuge comparatiu amb la resta d’empreses, que cal revi-
sar i que jo crec que el Govern s’hauria de posar les piles en aquestes coses, perquè, 
a més, afecta a tot el procediment d’adjudicació, afecta el principi de publicitat, de 
concurrència, de transparència i d’objectivitat.

I un tercer factor que a mi m’agradaria treure, que crec que no ha sortit, és el fac-
tor de..., en matèria laboral. Crec que és vergonyós que una administració pública et 
presenti un informe i hi hagi tres acomiadaments improcedents durant el període de 
fiscalització de l’informe.

Per tant, jo crec que aquest informe ens genera com a mínim tres espais de 
treball per al Govern. Un que té a veure amb l’avaluació dels serveis públics i que 
comencem a pensar seriosament en recuperar l’adjudicació de determinats ser-
veis públics. Un altre que té a veure amb la millora dels procediments de con-
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tractació, amb la millora de la transparència i amb la correcció de certs elements 
en el procés d’adjudicació, que ja s’han comentat. I l’altre, l’exemplaritat de les 
relacions laborals. Jo crec que aquí hi ha un camí per fer que esperem que el Go-
vern assumeixi...

El president

Senyor Ferro, hauria d’anar acabant.

Lucas Silvano Ferro Solé

...i que, per tant, els següents informes en donin compte.
Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Lucas Ferro. Ara té la paraula el senyor Santi Rodríguez per de-
fensar el posicionament del Subgrup del Partit Popular de Catalunya.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Agrair també al síndic major, a la sindicatura, l’elaboració i 
la presentació d’aquest informe de fiscalització.

Tenia quatre elements que jo crec que són..., de ressaltar d’aquest informe i que 
vull posar en valor. I el primer precisament és un element que és reiteratiu, que pot-
ser forma part de la normalitat de l’Administració en el decurs dels darrers anys, 
sobretot durant l’època de crisi o la postcrisi, que és quan es remet aquest informe, 
però que no per ser reiteratiu ha de normalitzar-se, no?, que és el fet dels retards en 
el pagament a proveïdors, i precisament per les conseqüències que tot això pot tenir 
en les empreses proveïdores. Per tant, ressaltar aquest primer element.

El que considerem més important de tots els que se’n desprèn, no?, és de l’anàli-
si dels contractes, no? És cert que s’analitzen catorze contractes..., perdó, s’analitzen 
quaranta-un contractes de cent quaranta, del conjunt dels anys que es fiscalitzen, però, 
tot i que en siguin només quaranta-un, representen més d’un 90 per cent dels imports 
adjudicats i, per tant, la mostra és molt elevada pel que fa al volum de contractació. 
I d’aquests quaranta-un, es determina que n’hi han catorze, diguem-ne, amb elements 
de discrecionalitat, ja sigui per ponderacions parcials, o ja sigui per elements de va-
loració que no s’havien previst en el plec, i, per tant, són elements de discrecionalitat 
i que podrien donar a entendre que hi poden haver valoracions al marge d’allò esta-
blert en el plec i, per tant, discriminacions a l’hora de valorar les ofertes que s’hagin 
pogut presentar.

Insisteixo que sí que són catorze de quaranta-un, però per l’elevat volum que 
representen de contractació, estem parlant també de que hi ha un elevat volum 
de contractes que tenen aquestes irregularitats que nosaltres considerem que són 
greus. Sense anar gaire més lluny, el contracte, per exemple, d’Aigües Ter Llo-
bregat, doncs, ha acabat com ha acabat precisament per elements no previstos en 
els plecs de condicions, i, per tant, poden ser fins i tot motiu de resolució de con-
tractes. Per tant, aquest element el considerem greu.

Anecdòtic relativament, però sí que il·lustratiu, és el conveni de col·laboració 
amb el RACC. Dic «il·lustratiu», perquè determinades entitats a Catalunya, doncs, 
sembla que siguin obra social, quan en realitat no són obra social, sinó que tenen 
tot un volum de negoci al darrere, no? I, per tant, compartim segurament, sense 
entrar en el fons, però valorant aquest conveni de col·laboració per al transport 
aeri, que, en comptes de ser un conveni...

El president

Senyor Rodríguez, hauria d’anar acabant.

Santi Rodríguez i Serra

...hauria d’haver estat un contracte. I acabo. Acabo, doncs, amb la constatació 
d’allò que ja sabíem. I dic «sabíem» perquè, des de l’adjudicació del 2015, han estat 
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pràcticament tots els sindicats els que ens han explicat quins han estat els incom-
pliments dels adjudicataris d’aquests concursos, absolutament de tots els lots; és a 
dir, els incompliments no es limiten a una determinada zona, a un determinat lot. 
No. Han estat absolutament tots els lots trets a adjudicació, trets a concurs, els que 
mostren incompliments i que, en l’inici del seu funcionament, doncs, es va posar en 
evidència les disfuncions que hi havia en la prestació del servei; segur que era fruit, 
també, de tots aquests incompliments.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. Ara passem la paraula al Josep Maria Jové, en nom 
del Grup Parlamentari Republicà. (Veus de fons.) Perdó –perdó. Sí, sí –perdó–: Fran-
cesc Vilaplana, en nom del Grup Parlamentari Republicà. Perdó.

Francesc Viaplana Manresa

Moltes gràcies. «Viaplana», el cognom, l’hi recordo. (Veus de fons.) Sí, sí, així. 
Una prèvia, només, per les paraules que ens ha etzibat la senyora María Valle, 

de Ciutadans. L’informe que avui s’ha presentat afecta més d’una legislatura, no és 
només responsabilitat de la legislatura passada. I el senyor Toni Comín va marxar a 
Brussel·les quan ningú reclamava la seva presència, i quan l’ha reclamat la justícia 
s’hi ha presentat.

Tornant a l’informe, primer de tot donar les gràcies al síndic Amat per la seva ex-
posició. Ens trobem amb un informe d’un període temporal molt ampli –del 2012 al 
2015–, i, com sempre, el síndic ha fet una feina excel·lent i detallada en assegurar-se 
que el compliment de la comptabilitat i els processos de contractació s’adapten al 
marc legal vigent.

En primer lloc, crec que cal fer referència a l’Informe 9/2014, referit als exer-
cici 2010 i 2011. En aquest informe es van efectuar dotze observacions i quatre 
recomanacions, de les quals sis observacions han estat resoltes totalment; tres ob-
servacions han estat resoltes parcialment; d’una observació, no se n’ha pogut fer 
el seguiment, perquè és un fet no aplicable en aquesta fiscalització, i les dues ob-
servacions restants segueixen vigents i se’n fa el seguiment en l’informe que ens 
presenta avui. Pel que fa a les quatre recomanacions, dues han estat implantades 
i les altres dues han estat pendents de ser-ho. Una feina que crec que cal destacar, 
perquè sovint ens quedem, o es pot quedar aquí amb la impressió que rebem in-
formes, i el diputat els llegeix i sembla que els guarda en un calaix; però, bé, el 
procés és quelcom més complex i es va avançant. Els organismes reben les reco-
manacions i les van solucionant. Tot sovint, no tan ràpid ni de forma tan extensiva 
com ens agradaria, però en la mesura del possible.

En matèria de contractacions, les que es mantenen vives a l’informe són les se-
güents. En primer lloc, les despeses adjudicades sense procediments de contracta-
ció i facturació del proveïdor fora de contracte. S’assenyala que, pel que fa als pro-
veïdors TAF Helicòpters, SL i Grupo Lafuente ja han estat resoltes. I a dia d’avui 
tampoc existeix el problema amb el proveïdor de vestuari, perquè hi ha un contracte 
vigent i s’ha licitat el nou contracte. Amb relació als fungibles mèdics, durant aquest 
temps s’ha solucionat la situació detectada,

Pel que fa..., sobre que en alguns expedients els informes tècnics de la valoració 
inclouen factors de ponderació parcial, això ja està resolt: actualment, a les licita-
cions s’inclouen els elements de ponderació que han de tenir en compte els tècnics. 
L’observació dels terminis de tramitació dels expedients: el SEM tramita els seus 
expedients atenent els terminis legals. Pel que fa a l’inici de prestacions de serveis 
anteriors a la formalització del contracte, aquests fets van passar puntualment, com 
es descriu als informes, però òbviament no és cap pràctica habitual. I sobre la con-
currència dels contractes de manteniment i adaptació del sistema de gestió Sitrem, 
està prevista la licitació a curt, mitjà termini.
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En aquest informe ens trobem problemàtiques recurrents, també en altres in-
formes, pel que fa a la contractació. En primer lloc, el síndic destaca la introducció 
de criteris de ponderació originalment no previstos als plecs. També ens hi hem 
trobat en altres informes d’organismes que tenen responsabilitat d’adjudicació i de 
contractació i en fan un ús extensiu. A les al·legacions, no obstant, el SEM explica 
que es tracta des de procediments negociats sense publicitat, on es sol permetre un 
ampli marge de discrecionalitat tècnica. Els responsables del SEM semblen ser crí-
tics amb la doctrina que s’ha anat perfilant al voltant dels límits d’aquesta discre-
cionalitat tècnica. I aquí potser estaria bé que el síndic ens fes un incís o un apunt 
més general sobre quines mesures, des d’aquí el Parlament o des del Govern de la 
Generalitat, poden ser necessàries i positives per tal de millorar els procediments 
de contractació i reduir aquesta discrecionalitat, si cal.

I és que tal com es gestionen i s’adjudiquen aquests contractes al SEM..., sembla 
que va haver-hi processos que es podrien haver gestionat millor. Potser el que crida 
més l’atenció, per l’import implicat, és la despesa de 18,39 milions d’euros, adjudi-
cada sense cap procediment de contractació, adjudicant el transport aeri de forma 
directa, sense publicitat ni concurrència. Des del SEM s’al·lega que aquest contracte 
és un dels més importants del sector públic sanitari de Catalunya i que és essencial 
garantir la continuïtat en el servei i que els destinataris no es vegin afectats de cap 
manera..., i que, malgrat tot, aquests procediments es troben adjudicats amb els pro-
cediments legalment aplicables; irregularitats similars que també es repeteixen so-
bre el transport sanitari urgent i no urgent, del qual CatSalut va encarregar al SEM 
la licitació del servei, o per contractes de subministraments de peces de vestuari i 
l’adquisició de fungibles, que presenten desviacions en excés. I igualment, si obser-
vem les al·legacions o preguntem als responsables del SEM, tindran raons que ens 
explicaran per què aquestes controvèrsies es produeixen.

La impressió és que aquí ens trobem amb un problema més greu pel que fa a 
la contractació pública i a la col·laboració publicoprivada, el que en anglès ano-
menaríem el «hold-up problem», o les dificultats per realitzar contractes a llarg 
termini que garanteixin la lliure competència quan el proveïdor proporciona un 
bé específic que el contractant estén. En alguns casos és menor i fàcil de resoldre, 
com el que fa referència al material fungible; en altres, sembla més difícil, com 
el que fa la referència al transport aeri urgent i la seva necessitat de garantir la 
continuïtat. El síndic analitza cas per cas i fa les seves recomanacions. Aquestes 
recomanacions són escoltades, i el SEM, per exemple, està prenent mesures per 
licitar els serveis que fins ara eren proveïts en exclusiva per una entitat, per evitar 
limitacions a la lliure concurrència als plecs. Però potser estaria bé una reflexió 
un altre cop més genèrica sobre les possibilitats que té l’Administració per mini-
mitzar aquest problema.

I, també, l’altre cas destacable –i ja s’ha comentat– són les indemnitzacions per 
acomiadament improcedent. I el que he trobat més rellevant és sobretot el cas d’aco-
miadament disciplinari amb dos faltes molt greus. La pregunta és: en els casos dis-
ciplinaris, jo entenc que la recomanació del síndic és anar sempre a litigi...

En tot cas, tornar-li a agrair al síndic la seva feina i, com sempre, la seva dispo-
nibilitat per a presentar-la de forma pedagògica i entenedora.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat Francesc Viaplana –ara sí que ho dic bé, eh?, per fi. Bé, 
per fixar el posicionament del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la pa-
raula Anna Tarrés.

Anna Tarrés i Campà

Gràcies, president. Bon dia, síndic. En l’informe que ens ha presentat tro-
bem una anàlisi exhaustiva de l’estat de comptes dels serveis d’urgències mè-
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diques. Com bé ha dit el síndic, estem parlant d’una empresa molt gran que co-
breix totes les emergències a tot Catalunya i que treballa els 365 dies de l’any 
les vint-i-quatre hores. Això no justifica els desajustos que presenta l’informe, 
però sí que posa sobre la taula la necessitat de punts de millora. En aquest sen-
tit, agrair la feina que han fet, perquè, segons em consta, han utilitzat aquest 
informe per posar mesures de control de qualitat a tots els diferents punts de 
què tracta l’informe.

Cal dir que els comptes anuals a la corporació, pel que fa als exercicis 2012-
2015, també van ser objecte d’una auditoria externa. L’opinió de l’auditoria va ser 
totalment favorable, i, com ja s’ha dit, s’esmenen alguns punts rellevants, que se-
rien: el que fa referència als resultats dels recursos de contenciosos administra-
tius, que ja n’ha parlat el síndic, i, el segon, el fet que el SEM no va liquidar en el 
seu moment la paga extraordinària del 2012, que cal dir que a dia d’avui ja està 
abonada.

L’informe també fa referència a les observacions i recomanacions d’exercicis an-
teriors, però com ja ho ha dit el meu company del Grup Parlamentari Republicà, no 
en faré esment.

Pel que fa a les observacions dels exercicis 2012-2015, i en resposta al diputat 
d’En Comú Podem, cal dir que el termini de pagament s’ha rebaixat considera-
blement. Si el 2012 estava en vuitanta-set dies, el 2015 està en quaranta-sis, el 
2016 està en quaranta-quatre i el 2017 està en trenta-sis dies. Ja sabem que aquest 
valor és lleugerament superior al termini legal de pagament, però s’estan fent es-
forços per poder pagar dintre del termini legal establert.

Pel que fa a les recomanacions de l’exercici 2012-2015, cal dir que pel que 
fa a l’exclusivitat del proveïdor, atenent a les recomanacions de la sindicatu-
ra, ja està previst licitar novament el servei a curt i mitjà termini, com ja s’ha 
dit. Pel que fa a la concurrència dels procediments de contractació, SEMSA té 
cura dels plecs perquè no continguin especificitats tècniques que dificultin la 
concurrència. Pel que fa a les condicions especials d’execució dels contractes, 
 SEMSA vetllarà per tal de garantir que les condicions especials d’execució dels 
contractes es compleixin. Pel que fa a la documentació d’expedient de contrac-
tació,  SEMSA deixa constància de la correcta presentació, per part de les em-
preses, de la documentació justificativa de la classificació de les empreses. I pel 
que fa a la relació dels llocs de treball, cal dir que, després de l’informe de la 
sindicatura, es va requerir als treballadors que tenen més d’una ocupació que 
tramitin les incompatibilitats davant l’Administració per tal de donar compli-
ment a la normativa.

Cal dir –és sabut per tothom– que els llocs de treball són d’un sol titular i d’un 
sol treballador, però que a vegades, per reducció de jornada o altres circumstàncies 
–com, per exemple, que no es troben metges a jornada completa–, es cobreix el lloc 
de treball amb més d’una persona. En aquests moments, al SEM són 706 treballa-
dors. Just el mes de juny s’ha finalitzat un procés de consolidació de 246 llocs de 
treball. D’aquests 706, 217 metges, 261 infermeres, 82 TTS, 27 auxiliars de coor-
dinació i 119 d’estructura i de direcció. A dia d’avui, estan regulats tots els comple-
ments dels treballadors que no estan al conveni.

I, per acabar, només dir que en matèria de contractació cal recordar que 
 SEMSA té un alt volum de contractació i que, no obstant això, té un índex pràcti-
cament nul de conflictivitat en els seus processos de contractació, indicador favo-
rable a l’adequació dels procediments a la legalitat vigent.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Anna Tarrés. Ara passarem a la presentació... (Veus de fons.) 
Ah, perdó –perdó, perdó–, sí –perdó. Ara, per respondre –per respondre... 
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María Francisca Valle Fuentes

Le pido la palabra por alusiones.

El president

¿Para qué?

María Francisca Valle Fuentes

Por alusiones, presidente. Ha habido dos.

El president

Treinta segundos.

María Francisca Valle Fuentes

Sí. En cuanto a lo que me ha dicho... Bueno, en principio estamos valorando el 
informe del síndic, no lo que yo digo en esta comisión. En cuanto a lo que usted 
ha dicho, parece ser que no me ha oído, yo me he referido no a esta legislatura ni 
a la anterior, sino a que cuando lo hizo el señor Comín..., era previamente, este 
informe es previo a la legislatura donde estuvo de conseller el señor Comín. Y el 
señor Comín, efectivamente, huyó cuando se enteró de que estaba buscado por la 
justicia.

En cuanto al señor Ordeig, simplemente..., efectivamente, ¿cómo la definiría us-
ted, señor Ordeig, la gestión que se ha hecho? ¿Poco cuidadosa? ¿Lo decimos más 
blandamente? No, una gestión..., es una gestión supremacista –se creen superiores–, 
con abuso de superioridad. Hubo despidos improcedentes contra... (remor de veus), 
contra el principio de no arbitrariedad...

El president

Diputada, diputada, acabi –acabi.

María Francisca Valle Fuentes

Y, señor Ordeig, léase las alegaciones, por favor, y verán que son de risa; que no 
nos insulten la inteligencia.

El president

Ara sí, per donar resposta a les qüestions plantejades, dono de nou la paraula al 
síndic major, Jaume Amat i Reyero.

El síndic major

Sí; molt, molt curtet, perquè preguntes preguntes no n’hi ha hagut masses.
Per l’ordre en què han intervingut. La diputada de Ciutadans m’ha dit si teníem 

informació sobre com estaven els procediments. Del que tenim informació, del que 
serien els recursos per via civil, estan pendents de votació; és a dir, que estan al fi-
nal del procés, però encara no hi ha sentència perquè està... O sigui, s’ha obert el 
judici i està pendent de votació. Després hi ha una altra cosa, que és una demanda 
que va entrar via fiscalia i per la via penal, que si no m’equivoco –i em sembla que 
ho posa a l’informe– va quedar arxivada. És a dir, que per la via penal està arxivat 
i per la via civil hi han sis procediments pendents de votació, és a dir, que encara 
no hi ha sentència.

Després, també, li he de dir que li agraeixo que ens recordi quina és la nostra 
obligació respecte a que quan veiem algun incident portar-lo a la justícia. Per des-
comptat que ho fem, és a dir, no només perquè estem obligats a fer-ho, sinó que ho 
fem. I, sovint, en aquesta mateixa comissió hem recordat els informes on identifi-
quem quan hi ha un indici de mala conducta o de conducta irregular, tant sigui per 
la via civil, com la via penal, com la via contenciosa, fins i tot tributària, no?, en al-
guns casos, ho fem arribar a l’entitat que correspongui. Si en aquest cas no ho hem 
fet és perquè hem cregut, des del nostre àmbit..., el Ple ha cregut que no era neces-
sari. Però, vull dir, sempre ho fem.
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A part d’això –i que també ho he repetit més d’una vegada–, els informes 
aquests, una vegada estan aprovats, els enviem al Tribunal de Cuentas de Es-
paña. Aquest Tribunal de Cuentas té una fiscalia adscrita, com ja saben. Alesho-
res, la fiscalia valora també el contingut dels informes, i normalment aquesta va-
loració comporta a vegades, o sovint, l’obertura d’instruccions de l’àmbit del que 
seria la jurisdicció comptable, que arriba fins on arriba. He de dir també que la 
majoria de les vegades s’arxiven, els casos. Però, bé, com a mínim, els procedi-
ments s’obren. És a dir, que alguna vegada sí que els nostres informes, o perquè 
nosaltres ho tirem endavant, o perquè d’alguna manera la Fiscalia del Tribunal 
de Cuentas veu algun indici que potser nosaltres no hem vist, una cosa o l’altra, 
sempre, quan hi ha algun indici –sempre–, d’alguna manera salta el procés cor-
responent, judicial, per poder-ho resoldre. 

Respecte a mesures necessàries en l’àrea de contractació, el cas del contracte 
aquest tan llarg –i per això abans també ho he dit– denota una manca que sovint 
ens trobem en contractes o adjudicacions complexes, que és la manca de previ-
sió. És a dir, un contracte poc previst i poc estudiat acostuma a portar que en el 
temps s’allargui i que dins del procediment de contractació s’hagi d’anar enda-
vant i endarrere, endavant i endarrere, perquè probablement hi han dades que 
s’haurien pogut preveure abans i que no s’han previst i que això ho ha allargat 
molt.

Aquest també ha tingut un inconvenient. Ho dic perquè més d’un gestor es quei-
xa, i aquí ho deixaria a sobre la taula. És a dir, en el moment en què ara hi ha un 
procediment nou, que és que els licitadors poden presentar un recurs directament al 
tribunal intern contenciós per poder resoldre aquests recursos, en el moment en què 
entren aquests recursos s’atura el procediment, amb la qual cosa hi ha una aturada 
tècnica, que formalment dura em sembla que són sis setmanes, però que a vegades 
s’allarga mesos, que també fa més complex això.

És a dir, hi ha una barreja de circumstàncies, però, bé, jo crec que..., què es 
podria fer per millorar-ho? Sobretot planificar, sobretot preveure i, sobretot, conèi-
xer realment fins a on la normativa de contractació admet o no admet algunes fi-
gures. Perquè a més, avui en dia, amb la normativa vigent, es poden fer moltes 
més coses de les que realment es fan, i es poden fer ben fetes. Aleshores, amb 
aquesta previsió i aquesta planificació i aquest coneixement exhaustiu de la nor-
mativa vigent, es podrien fer els contractes millor del que a vegades –no dic que 
sempre els trobem malament, a vegades– ens trobem. Això seria com a recoma-
nació genèrica.

En el tema dels acomiadaments improcedents, això ho hem dit més d’una ve-
gada i és el nostre criteri: és a dir, en el moment en què hi ha un acomiadament 
improcedent, el que nosaltres diem és que, perquè estem lògicament treballant 
amb diners públics, la lògica és esperar la resolució judicial. És a dir, en el mo-
ment que ha entrat un procés per la via, en aquest cas, de la jurisdicció laboral, 
el que recomanem sempre és esperar al final. És a dir, aleshores el jutge dicta-
minarà la sentència que sigui i, a partir d’aquí, lògicament, l’Administració es-
tarà obligada a pagar la indemnització que surti del criteri judicial i no, en tot 
cas, pactar-ho abans, perquè això, bé, suposaria un criteri que se n’aniria fora del 
procediment.

Això amb un acomiadament improcedent. Quan hi ha un pacte anterior que, a 
més, es basa en un possible pacte que surti d’un conveni laboral, lògicament s’exe-
cuta el pacte i, a partir d’aquí, es realitza per la via que sigui. I res més, perquè crec 
que tampoc hi han hagut preguntes, com a tal, més.

Moltes gràcies per les seves intervencions.

El president

Gràcies, senyor síndic major, Jaume Amat. 



DSPC-C 83
18 d’octubre de 2018

Sessió 4 de la CSC  19 

Procediments acumulats relatius als informes de fiscalització 15/2017 i 
13/2018

258-00027/11 i 258-00010/12

Ara sí, passarem a la presentació dels informes. Bé, farem un canvi, que crec 
que ha de venir el senyor Joan-Ignasi Puigdollers. Si vol venir, si us plau. (Pausa.)

Bé, com deia, ara passarem a la presentació, per part del senyor síndic  Joan-Ignasi 
Puigdollers, dels informes de fiscalització 15/2017 i 13/2018, sobre els comptes ge-
nerals de les corporacions locals corresponents a l’exercici 2015 i a l’exercici 2016. 
Farem, com he dit abans, una presentació conjunta d’aquests dos informes. Té la 
paraula, quan vulgui.

El síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

Bon dia, senyor president, senyores i senyors diputats. Vaig a intentar fer una 
presentació, intentant que sigui breu, d’aquests dos informes, un a continuació de 
l’altre, però que jo intentaré barrejar.

Com vostès saben, les corporacions locals, totes, han de presentar un resum 
del compte general, han de retre el compte general a la sindicatura anualment. 
Això es fa mitjançant uns procediments publicats pel Ple de la sindicatura, sem-
pre a través de la plataforma Eacat, i amb un termini màxim de presentació que 
és el 15 d’octubre, o el dia laborable..., dona la casualitat que en aquests dos in-
formes és el dia laborable següent al 15, perquè el 15 és festiu, en un cas és el 16 
i en l’altre és el 17.

És molt repetitiu, l’informe. L’estem presentant cada any. Aquest any té algu-
na diferència important. L’any 15 hi ha un canvi de les instruccions de compta-
bilitat d’obligat compliment per a tots els ens locals, allò que en diem la ICAL. 
La ICAL fa canvis, fa canvis introduint alguns nous estats que s’han d’incloure 
dintre de la presentació del compte general; fa canvis també canviant l’estructu-
ra d’alguns d’aquests estats que s’han de presentar, i fa canvis també en l’àmbit 
subjectiu, és a dir, potser el que va ser més conegut eren els consorcis, que els 
consorcis passen a ser adscrits i passen a formar part del compte general de les 
corporacions locals, i també com s’han de presentar els comptes d’aquelles em-
preses o fundacions, és a dir, d’altres ens que d’alguna manera depenen o en els 
quals participa l’ens local.

Això es genera, el canvi, el primer any d’aplicació l’any 2015. I l’any 2015, com 
a conseqüència, el que es produeix és una baixada en l’estadística de presentació 
del retiment de comptes important respecte a l’any 14. Això degut, d’una banda, al 
canvi, senzillament; han canviat les instruccions, costa adaptar-s’hi. I, després, un 
altre, jo diria molt important, que és que per la raó que sigui –i aquí en podem ser 
responsables també els òrgans de control extern, Tribunal de Comptes i sindicatu-
ra–, de no aconseguir entre tots que els proveïdors de programes informàtics que 
utilitzen els ens locals estiguin en condicions de tancar els comptes en els primers 
mesos del 2015. Això provoca que els ajuntaments no poden tancar els comptes, i 
si no els poden tancar no els poden aprovar, i si no els poden aprovar no els poden 
retre. Això és un procés... Si no recordo malament surten publicades unes gràfi-
ques, que són d’aquest estil, en els diferents informes. (L’orador mostra a la cam-
bra uns gràfics.) I en aquestes gràfiques es veu, aquí es compara..., i ho havíem in-
troduït en informes anteriors, perquè una cosa que és curiosa i que recomanàvem 
als ens locals que deixessin de fer era aprovar el compte un dia i no retre’l, no tra-
metre’l a la sindicatura fins al cap de trenta, quaranta, seixanta, noranta dies. Era 
una cosa curiosa. Introduïa l’estiu pel mig, les vacances, la distracció, i al final un 
compte que potser estava aprovat al mes de maig o juny no es retia a temps, quan 
hi havia temps de sobres.

Aquesta gràfica, si comparem el 14, el 15 i el 16, veurem que el 15 té una parti-
cularitat, i és que pràcticament no s’envien a la sindicatura els comptes fins a un dia, 
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i aquest dia està a mitjans del mes de setembre. Per què? Perquè els programes in-
formàtics durant l’estiu no han funcionat, abans de l’estiu no funcionaven, no tanca-
ven la comptabilitat i llavors això genera que a partir del setembre, sí, es comencen 
a aprovar comptes, a aprovar-los, enviar-los, a trametre’ls. I, clar, són bastant més 
dolentes que les del 14.

El 16 es milloren, es comencen a millorar, el 16, aquestes dades de rendiment. 
Hi han millores el 16 i hi han millores el 17, que ja s’ha acabat el termini, ja tenim 
algunes dades, i són millors que les anteriors, ens ho sembla ara com ara.

Per tant, primera qüestió, de totes les dades que vostès han vist que estan publi-
cades, doncs, hi ha aquesta explicació de per què són bastant dolentes les del 15, mi-
lloren les del 16 i, ho podrem veure millor a les del 17. També cal dir que si agafem 
les dades en l’actualitat del 15 i el 16, està tot resolt, estan tots els comptes presen-
tats, pràcticament no hi ha cap compte..., un parell d’ajuntaments, de fet és un, un 
ajuntament que no ha presentat comptes i un parell d’ens més petits que tampoc. Els 
altres estan tots presentats.

Fet aquest comentari, la resta és igual que el de sempre: es presenten els comp-
tes, es fa una verificació d’entrada, amb gran ajut del procediment informàtic, so-
bre la coherència de les dades, si hi són tots els estats que hi han de ser i si aquests 
estats són coherents amb la resta de la comptabilitat. I es contesta a l’ens que ha 
enviat el compte que s’ha rebut i que s’ha rebut correctament i, per tant, es dona 
per retut, o incorrectament, i llavors se li dona una relació dels estats que hi falten, 
les incoherències que s’han trobat, etcètera, donant la possibilitat... –no, la possi-
bilitat no–, demanant que això es corregeixi per poder donar per retut, perquè, si 
no, no es dona per retut, es dona per rebut, però no per retut, el compte. Això es 
genera i al final surten, doncs, les estadístiques finals, aquestes que dic que està 
tot correcte.

Perquè això passi, durant l’any, doncs, la sindicatura va fent tota una sèrie de re-
cordatoris, de requeriments, avisant de la necessitat de fer les diferents actuacions 
prèvies a l’aprovació i la mateixa aprovació, per tal de poder complir amb l’obligació 
del 15 d’octubre.

En conjunt, i sense entrar en detalls, perquè ara podríem entrar a dir que si el 40 
per cent, i el 32 i el 36, i és més petit en un any que en l’altre, i penso que seria... 
Vostès ho han vist, està escrit. Però sí dir una mica, potser, què és essencialment el 
que es troba com a limitacions, de vegades, per poder fer el coneixement complet 
de què és el que està passant i, en molts casos, errors que es troben en la presenta-
ció dels comptes.

Per una banda, trobem senzillament el que són incompliments en la tramesa, que 
el 15 d’octubre no els han enviat. I altres en què el que hi ha és incompliment en 
l’aprovació: el compte no està ben aprovat i, en canvi, està tramès, amb la qual cosa 
es dona per rebut però no per retut i se li demana que l’aprovin correctament. En al-
tres casos el que passa és que està tancat, enviat, aprovat, però mal tramès. L’ha de 
trametre el president de la corporació municipal i l’envia, doncs, una altra persona, 
el secretari... Tampoc se’ls admet i també es fa canviar. Després trobem els que ja 
hem dit: incompliment amb el contingut. 

Hi ha alguns casos especials que potser val la pena dir: societats mercantils que 
estan en dissolució. S’ha d’entendre –i no pretenem que sigui de coneixement ge-
neral– que les societats mercantils que estan en dissolució també han de presentar 
comptes fins que no inscriuen la dissolució en el registre. Per tant, a aquells ens lo-
cals que han presentat uns comptes i no inclouen una societat mercantil que està en 
dissolució, no els hi donem per retut. L’hi tornem, perquè incorpori el compte també 
d’aquesta societat.

També estableix la llei que els ens locals han d’incorporar en el retiment del 
compte els estats consolidats, seguint les normes de consolidació del sector públic 
que havia d’establir el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. No estan establertes 
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encara aquestes normes, i això ja fa molts anys que ho anem dient, amb la qual 
cosa, durant el període aquest transitori fins a l’aprovació de les normes, cada Ple 
ha de decidir què i com consolidarà això. Hi ha uns ens que ho han fet, que ens 
ho envien. Aquí no entrem en consideració, perquè com que cada u té les seves 
normes, això ni és comparatiu ni sabem si és complet. El que sí que fem és el se-
guiment que aquells que ens han dit que tenen normes de consolidació aprovades 
ens presentin els estats consolidats. Això amb un percentatge significatiu es pro-
dueix, en altres, malgrat ho tenen, no ho fan.

Hi ha un altre tema que afecta aquells municipis que tenen l’obligació, per tenir 
més de cinquanta mil habitants, de presentar unes memòries. També cal dir que n’hi 
ha forces que no la presenten. I, sobretot, que és més important, molts dels que la 
presenten, una quantitat excessivament significativa..., la memòria no s’adiu al que 
hauria de ser, és a dir, no recull aquelles dades que hauria de recollir per ser cor-
recta. Per tant, no entrem a considerar-les. Són pocs i, si hi entréssim, hauríem de 
dir que no s’ajusten, bé, de fet ho diem, que no s’ajusten al contingut que haurien 
de tenir.

Si no entrem en consideracions de comparacions numèriques que em sembla 
que són absurdes, pràcticament estem acabant. Podem dir que pràcticament tots 
els municipis –ja ho havia dit– en aquest moment han presentat els comptes. I pot-
ser també afegir que hi ha algunes recomanacions que, com m’ha dit un de vostès 
aquest matí, que ens hem trobat a l’entrada, diu: «Són unes recomanacions que 
més o menys són sempre les mateixes.» Malauradament és així, nosaltres anem 
recomanant, però l’efecte que estem aconseguint és molt petit. 

Ara, hi ha unes recomanacions generals adreçades als ens que han de retre 
comptes, i és que els recomanem que tinguin prou mitjans, que la gent que ho ha 
de fer s’ho prenguin seriosament, que ho facin amb compte, que procurin fer les 
coses ben fetes ajustant-se a la normativa... Però després n’hi ha unes altres que 
ja són més concretes. Una és que els ens tinguin en compte produir la dissolució 
d’aquells ens que ja no tenen activitat o en alguns casos no han tingut activitat 
mai després de la seva creació però que continuen fixats en el registre d’ens pú-
blics i que, per tant, formen part del cens que s’utilitza per al retiment de comp-
tes. Bé, demanem que es faci una mica de neteja.

Pel contrari, també que els ens en què ells tenen influència es preocupi l’ens ma-
triu que estiguin inscrits en el registre, que això no sempre es produeix. S’ha mi-
llorat moltíssim, però encara falta força. Recomanem també, encara que d’alguna 
manera això va avançant però podríem pensar que hauria de ser molt més, que la 
funció d’assistència i cooperació local que exerceixen les diputacions, i que jo diria 
que amb un nivell de qualitat molt acceptable, fos realment coordinada pel depar-
tament competent de la Generalitat de Catalunya, amb la qual cosa es podria acon-
seguir amb facilitat que les diputacions tinguessin criteris si no idèntics molt més 
semblants. Que no passi com d’alguna manera està passant, que mentre una diputa-
ció va cap aquí una altra va cap allà.

En aquest sentit, en aquest moment, i no és el moment d’explicar-ho, perquè no 
forma part d’aquest informe, però sí que val la pena que sàpiguen que en aquest mo-
ment, i com a conseqüència del decret que va sortir en relació amb el control intern 
dels ens locals s’està generant, a nivell de les quatre diputacions i, en aquest cas, sí 
que amb criteris iguals, uns procediments i aplicacions informàtiques per facilitar 
el control i el compliment d’aquestes obligacions de control que estableix clarament 
aquest decret de l’any passat, tots igual i de manera molt sistematitzada i molt estan-
darditzada en la forma de tenir en compte la legislació, quins són els punts que s’han 
de fiscalitzar i quina és la forma de redactar l’informe final.

Per últim, potser l’última recomanació, que no he dit i que és també a tenir en 
compte, és la que fa referència a les mancomunitats. Aquí sí que hi ha moltes man-
comunitats, si vostès s’hi fixen, quan produïm els quadres de retiment o de compli-
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ment del retiment, les mancomunitats són sempre les pitjors, de llarg. Bé, és que hi 
ha moltes mancomunitats que no fan re, que van tenir la seva raó d’existència en el 
moment que es van crear, van resoldre o va desaparèixer el tema, i la mancomunitat 
queda registrada i viva, però evidentment no ret comptes perquè no fa res. Valdria 
la pena dissoldre-les.

I, per últim, potser ja l’última recomanació que val la pena citar-la, que és la 22 
de l’any 16, que és la dels terminis. Des de la sindicatura recomanem la conside-
ració i la reducció dels terminis. Del primer termini, el que els deia abans amb les 
gràfiques, des que s’aprova fins que es ret, nosaltres inclús suggeriríem que la ma-
teixa normativa establís un termini per fer-ho. Vostè l’aprova quan vulgui, dintre 
dels terminis, però que hi hagués una obligació que al cap de quinze dies, un mes 
o d’un termini fix, no excessivament llarg però tampoc curt es trametés i es retés 
a la sindicatura.

Això tindria un doble avantatge. D’aquest doble avantatge un és que es redui-
rien i seria més racional el que s’està fent, però l’altre seria que com que  nosaltres 
quan ho rebem el que demanem són correccions, millores, etcètera, hi hauria 
temps de fer-les dintre del termini de retiment. Si ens ho envien tot el dia 15, el 
dia 14, el dia 13, evidentment no tenen temps després de fer correccions dintre 
de termini.

L’altre és que nosaltres, i quan dic nosaltres em refereixo a la sindicatura i al 
conjunt d’òrgans externs..., de control extern del territori espanyol, i incloent-hi 
també el Tribunal de Comptes, entenem que el 15 d’octubre és una data excessi-
vament laxa. O sigui, la resta d’organismes públics i privats fan les coses abans de 
l’estiu, podem parlar de si és el 30 de juliol, que seria molt dolent, el 30 de juny, 
però el tema del 15 d’octubre va sortir..., de fet, a la norma de la Generalitat era 
anterior; es va ajustar després en un termini de base el 15 d’octubre. Haurien po-
gut deixar-lo abans, eh?

La idea cada vegada més és també establir una nova regulació que reduís el ter-
mini, avancés el termini a més o menys el 30 de juny. Això no és una data que sigui 
ni decidida ni pactada –ni decidir tampoc el que es faci–, però és una recomanació 
que la fem nosaltres i, en aquest cas, està recollida pràcticament al conjunt del ter-
ritori espanyol.

I penso que amb això he explicat com a mínim el que a mi em sembla més in-
teressant d’aquests dos informes i quedo a la seva disposició per a qualsevol acla-
riment.

El president

Gràcies, senyor síndic Joan-Ignasi Puigdollers. Ara, per als posicionaments dels 
grups parlamentaris, i també per un temps de cinc minuts, té la paraula el senyor 
Martín Pachamé, en representació del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Martín Pachamé Barrera

Molt bon dia. Gràcies, president. Gràcies, síndic major i gràcies, síndic senyor 
Puigdollers. Bé, la seva intervenció ha sigut molt aclaridora, en molts dels punts. 
Efectivament, és un informe que posa al damunt de la taula el retiment dels comp-
tes de tots els ens locals i, efectivament, doncs, bé, està circumscrit a una cosa molt 
concreta i que, a més, està molt cenyit al que hem de parlar.

Efectivament, si veiem els números veiem que hi ha una sèrie d’ens locals que sí 
que compleixen amb molta cura les seves obligacions i n’hi ha uns altres que no. Ja 
ens ha fet ara mateix la referència a les mancomunitats, que estan molt lluny, no? Pro-
bablement sigui per la raó que ens ha comentat. També altres, les entitats municipals 
descentralitzades, han perdut bastant respecte a dades que s’havien assolit temps en-
rere, no?, amb la qual cosa es veu un cert deteriorament en alguns aspectes, que pot-
ser sigui degut als motius de les eines informàtiques que ens ha esmentat, però que, 
bé, valdria la pena anar també fent un seguiment respecte a això.
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De totes formes, bé, en aquests dos anys que s’ha anat analitzant es veu que hi 
ha hagut unes millores, però, bé, encara estem lluny de l’any 2013, perquè llavors, 
sigui per un motiu o per un altre, el nivell de compliment era bastant superior. 
Aquí en el que nosaltres penso que hauríem d’insistir és en assolir un grau d’efi-
ciència millor en el compliment d’aquests deures per part dels ens locals, en tant 
que les millores d’eficiència acaben sent millores en tots els aspectes del funcio-
nament de l’Administració i respecte als seus administrats. Per tant, el que nos-
altres voldríem és, doncs, bé, intentar fer que hi hagués per part de la sindicatura 
un seguiment més fort, per part de totes aquestes mesures de compliment que es 
van dient. Llavors, doncs, veure en certa manera si es van assolint o no es van as-
solint aquests punts de recomanació que es van dient als ens locals d’una forma 
recurrent. 

És cert que, tal com ho ha esmentat, els punts que se’ls donen, les recoma-
nacions que s’han posat, són exactament iguals els dos anys, no han variat en 
absolut en els dos anys, no? Llavors, això causa una miqueta, com a mínim, de 
perplexitat. Anar repetint les mateixes coses i que no es faci res, doncs, tampoc 
no té massa sentit, potser s’hauria de fer alguna acció al respecte. I, per tant, 
potser no s’hauria de demanar sinó començar a exigir certes coses, i no sé si cal-
dria fer, com vostè ha dit, doncs, alguns procediments que intentessin dotar-los 
de les eines perquè puguin arribar a fer aquesta tasca realment del que seria una 
auditoria en el camp privat, que al final la sindicatura, dins el camp públic, hau-
ria de tenir les mateixes consideracions, que se li ha de tenir un respecte i que el 
no compliment d’aquestes mesures que se’ls diu de part de la sindicatura tingués 
uns efectes.

Que en aquest moment –i és una pregunta que ja li faig–, no sé si té algun efecte 
que no compleixin aquest tipus de recomanacions per part dels ens locals, si passa 
alguna cosa. Si no passa res, llavors resulta que anem fent recomanacions any rere 
any i resulta que el nivell d’exigència o d’autoexigència per part dels ens locals és 
bastant petit.

Llavors, doncs, bé, respecte de la millora de l’eficiència, nosaltres..., si fan falta 
mitjans, si fa falta formació, potser iniciatives en aquest aspecte per millorar. No sé 
si els problemes informàtics es poden arrossegar molts anys, si per part de... Aquí hi 
hauria d’haver-hi una miqueta més de push en alguns sentits, doncs, bé, per donar..., 
no? Perquè entenc que també la forma que els ens locals vagin millorant aquest grau 
d’eficiència en la presentació dels comptes, doncs, sigui també en base a certes em-
pentes que hi puguem donar per part de l’Administració, perquè vagin assolint els 
seus objectius d’això.

Per part meva res més, només preguntar-li que..., doncs, bé, insistir en això: què 
es fa amb els que no presenten les memòries? Què es fa amb totes aquestes entitats? 
Què passa després..., després del que hi ha.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat Martín Pachamé. Ara té la paraula pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar el senyor Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Gràcies, síndic Puigdollers per la intervenció i l’informe. 
La veritat és que analitzar més de 1.128 corporacions locals cada any, els comp-
tes, la documentació, els requeriments..., bé, és una feina que no és fàcil però 
també és veritat que no deixa de ser el compte general. Per tant, faig aquesta re-
flexió per dir que no estem bussejant en el dia a dia amb el pressupost, amb les 
adjudicacions, amb el dia a dia dels ajuntaments, de les corporacions locals. Vull 
dir que això seria també un altre element interessant, perquè –i és aquí on faig 
la pregunta–, si ja n’hi ha que no presenten el compte general o no el presenten 
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complet, primer avís, què deu estar passant amb el dia a dia també, perquè, clar, 
quan un ja no presenta la base, que és el compte general, doncs, potser també és 
un indici d’un lloc on hauríem d’anar a buscar si hi passa alguna cosa.

Lligo això també no només amb una qüestió de fer gestionar bé els recursos pú-
blics i retre comptes i complir la normativa, sinó per un element també de finança-
ment de recursos de capacitat. L’Administració local creiem que està mal finançada, 
si ho comparem també amb d’altres llocs, i aquí és on diria –la primera pregunta 
que li faria– si pot tenir alguna..., si correlaciona les entitats locals que diuen que 
tenen un menor percentatge de comptes complerts dins el termini..., veiem que so-
bretot, com ja s’ha comentat, les mancomunitats; també hi ha les EMD, les enti-
tats municipals descentralitzades. Jo li demanaria també si dintre els ajuntaments, 
els ajuntaments petits, que tenen menys recursos, com les EMD, mal finançades..., 
i això fa que costi més tenir un interventor, tenir un secretari, tenir recursos admi-
nistratius i, per tant, presentar comptes, portar control de comptabilitat.

Jo crec que aquí tenim un problema, tenim un problema en aquest sentit. No sé 
si es resol amb els serveis compartits que poden donar els consells comarcals. El 
model durant aquests quaranta anys ha donat segurament per substituir alguns ser-
veis que no poden donar entitats locals petites, però amb d’altres jo crec que no ha 
funcionat. I a més a més un mal finançament de les administracions locals, perquè 
potser tampoc se’ls ha donat la importància que han de tenir. I això al final acaba 
revertint en un problema també de portar un control no només amb els comptes ge-
nerals sinó també amb el dia a dia.

Per tant, primera pregunta: podem discriminar..., els ajuntaments petits tenen 
més problemes per retre comptes del compte general? Les entitats municipals des-
centralitzades?; les mancomunitats, ja ha explicat per què era, perquè n’hi ha al-
gunes que no estan en funcionament. Jo també li demanaria: les que estan en fun-
cionament..., jo en soc un defensor, perquè algunes funcionen molt bé; ens ajuntem 
per objectius concrets amb un pressupost concret, i aquí també sembla que l’Ad-
ministració els últims anys, amb la crisi..., que ens les hàgim volgut carregar totes. 
Home, doncs, deu dependre... 

Llavors, també li demanaria, com ja apuntava ara el company, jo també dic: 
home, no ho he entès massa bé, és un problema dels terminis i dels estats consoli-
dats? És un problema de la normativa autonòmica o és un problema de la normativa 
estatal? Per tant, es podria impulsar una normativa estatal que escurcés els termi-
nis, per tant, fins al juny. I que, a més a més, obligués als estats consolidats, que 
jo crec que és bàsic. Escolta, al final tots hem vist allò de dir: el que abans estava 
a l’Administració local ara està a una societat, i abans comptava, ara no compta. 
I aquí va el deute, capítol I o qualsevol despesa, no? Per tant, jo crec que és bàsic 
i imprescindible. 

I, llavors, un altre element també: aquesta llei podria establir... Entenc que no 
estableix cap mena de penalització als que no presenten els estats comptables. Per 
tant, es podria establir una penalització? Sí? Qui la pot establir? I si seria amb 
aquesta llei, també amb la modificació de la llei estatal, que hauria de posar-se.

Un element més polític que no pas tècnic: també jo crec que l’LRSAL ha distor-
sionat i ha..., no criminalitzat però ha dificultat encara més la tasca dels ajuntaments. 
Al final, tots els deures van a la cadena més propera, que més incideix en el servei 
directe al ciutadà, sense els recursos, amb moltes restriccions i com si fos el sospitós 
de tots els mals del país, quan els ajuntaments no són els culpables del deute públic 
i, precisament, són a qui se’ls reclama totes les respostes. Per tant, bé, només era una 
reflexió; amb les regulacions que s’han fet els darrers anys segurament que hi ha ele-
ments positius de control però n’hi ha d’altres que segurament són més polítics i que 
dificulten la tasca dels ajuntaments, i que els diferents representants polítics que es-
tem aquí, també hauríem d’intentar, a l’àmbit..., allà on toqui, desfer allò que potser 
ha perjudicat el servei públic de qualitat als ajuntaments i les administracions locals.
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Em sembla que no tenia res més. 
Gràcies, síndic.

El president

Gràcies, senyor Ordeig. Ara per posicionar-se el Grup de Catalunya en Comú 
Podem, el senyor Lucas Ferro té la paraula.

Lucas Silvano Ferro Solé

No farem intervenció en aquest punt, president.

El president

Gràcies. Doncs, llavors passem la paraula al senyor Santi Rodríguez, en repre-
sentació del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Algunes consideracions seran reiteratives, perquè jo crec que, 
tot i ser informes extensos, les conclusions són semblants. Una primera és, efectiva-
ment, la constatació d’aquest retrocés en relació amb exercicis anteriors. Pel que fa 
al 2015-2016, fruit del canvi de normativa, com vostè molt bé ha explicat, en el 2016 
milloren sensiblement els retuts, no els presentats, que és molt pobra la quantitat de 
noves entitats locals que efectivament presenten els comptes, però, en canvi, o sigui, 
hi ha menys..., per dir-ho d’alguna manera, no millora en quantitat, millora en qua-
litat dels comptes retuts.

I, fonamentalment, les entitats locals, òbviament, pel volum que representen, que 
menys compleixen són ajuntaments. Home, percentualment, déu-n’hi-do, doncs, els 
consells comarcals i les mancomunitats tenen una importància també gran, però nu-
mèricament, òbviament, són els ajuntaments.

Aleshores, jo m’imagino que els ajuntaments que no estan complint són fona-
mentalment ajuntaments petits. A Catalunya són molts, els ajuntaments petits, i jo 
em vull imaginar –és una pregunta, no sé si tenen la dada– que efectivament això 
deu ser així i, per tant, això deu obrir la possibilitat a la col·laboració amb altres 
entitats locals per poder facilitar la presentació de comptes. No sé si els consells 
comarcals són els més adequats perquè veig que també déu-n’hi-do la quantitat de 
consells comarcals que no compleixen ni en els seus propis comptes.

Aleshores, tot això també ens fa preguntar-nos si realment les mesures coerciti-
ves acaben sent eficaces o no, per aconseguir que es presentin els comptes i que, a 
més a més, es presentin correctament aquestes retencions de subvencions, aquesta 
retenció de les transferències, si aquestes mesures, doncs, són suficientment adequa-
des per millorar les xifres d’entitats locals que presenten comptes.

Per tant, amb aquest escenari, jo no sé si és massa adequat... Entenc la reflexió 
que ens fan en relació amb escurçar terminis, però si amb els terminis actuals que 
tenim, que són suficientment laxos, ja hi han dificultats perquè una quantitat impor-
tant d’entitats locals compleixin amb aquests, si s’escurcessin més els terminis se-
gurament estaríem posant encara més inconvenients perquè poguessin complir. Per 
tant, ens trobaríem encara amb xifres de compliment inferiors a les que hi han en 
aquest moment.

I l’última pregunta és: en els informes es reflecteixen els comptes presentats 
i retuts dintre dels terminis; desconec –i per això els hi pregunto– si fora del 
termini continuen arribant comptes i això permet arribar a un volum molt més 
raonable de comptes retuts per part de les entitats locals, ni que sigui fora de 
termini. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. Ara per posicionar el Grup Republicà, té la paraula 
el senyor Josep Maria Jové.
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Josep Maria Jové i Lladó

Moltes gràcies, president. Gràcies, síndic, per la seva presentació. Ens trobem 
aquí per fer la recepció de l’informe del compte general de les corporacions locals 
dels exercicis 2015 i 2016, dos informes, com s’ha dit, molt llargs. Aquests dos in-
formes proporcionen una visió completa, però, sobre com i quan han retut comptes 
les corporacions locals i si aquestes compleixen amb els esquemes comptables le-
galment vigents. 

M’agradaria començar pel primer punt. L’evolució dels darrers anys no és massa 
positiva. Ja s’ha dit, ho comentaven la resta de diputats. El 2013 es va aconseguir 
un 70 per cent en el retiment dels comptes, però el 2014 es va quedar en un 65 i les 
dades agregades del 2015 semblen consolidar la situació de l’any anterior: només un 
67 per cent de les corporacions locals lliuren els comptes dins del termini. I el 2016 
la xifra només puja a un 68 per cent.

Però si agafem els informes complets les dades encara són pitjors: només un 53 i 
un 58 per cent respectivament. Al nostre entendre, per copsar o per explicar aques-
tes dades de compliment, cal tenir en compte que l’exercici 2015 entren en vigor, 
com ha dit el síndic, nous models de les instruccions de comptabilitat de l’Adminis-
tració local i l’LRSAL, i recordem que l’LRSAL suposa un mecanisme de control 
addicional que implica la necessitat de trametre al Tribunal de Cuentas, en el cas 
nostre la Sindicatura de Comptes, les resolucions i els acords contraris als repara-
ments formulats, una obligació que suposa una mesura de control addicional, posant 
el focus sobre els mateixos secretaris i interventors, i sovint, des dels ajuntaments, es 
té la sensació que la normativa estatal posa aquest focus de tal manera sobre els òr-
gans d’intervenció, que aquests acaben fent una interpretació de la normativa  encara 
més estrica que el propi esperit de la norma.

Aquí la primera pregunta. En tot cas, ens agradaria aprofitar aquesta circumstàn-
cia per preguntar al síndic quin ha estat l’impacte d’aquesta obligació addicional de 
trametre els reparaments, i si el volum d’aquests reparaments esdevé un indicador 
important per decidir en quins municipis actua la sindicatura per fer una fiscalitza-
ció més detallada.

Però és que, a més a més, les dades de compliment a l’hora de presentar els comp-
tes de la sindicatura per part dels municipis no són una mera anècdota estadística, 
entenem. El mes de gener del 2016, el deute de la Generalitat amb els ajuntaments 
ascendia fins als 622 milions d’euros. La feina del Departament de Vicepresi-
dència permet reduir-lo fins a 49 milions d’euros a l’octubre del 2018, però pre-
cisament les quantitats pendents anteriors al 2017 són en gran part transferències 
bloquejades perquè els municipis no han presentat els seus comptes a la sindica-
tura.

I també és important fer una reflexió sobre les condicions amb què els ajunta-
ments han elaborat aquests comptes que estem analitzant. Els comptes reflecteixen 
el canvi de distribució d’ingressos causats pels anys de recessió econòmica, i els 
ingressos provinents de la participació en els tributs de l’Estat han perdut pes, i 
n’han guanyat els ingressos propis, que han passat del 63, com diu l’informe, al 66 
per cent. Però la normativa que regula aquests ingressos propis, com taxes i preus 
públics, és de caràcter estatal i és extremadament rígida a l’hora d’introduir meca-
nismes de progressivitat fiscal.

A tot això s’hi suma una aplicació de la normativa excessivament intervencionis-
ta per part del Govern de l’Estat, que col·lapsa de burocràcia els serveis econòmics 
dels ajuntaments i alhora obliga a retallar plantilles, amb taxes de reposició nul·les, 
mentre s’acumulaven en aquells anys milions i milions en superàvits que només 
es poden destinar a reduir deute o tenir dipòsits bancaris. Concretament, segons 
l’IDEF, al conjunt dels ajuntaments s’acumulaven més de 24.000 milions en dipò-
sits bancaris. I aquí també ens agradaria formular la segona pregunta al síndic: ens 
agradaria conèixer, tenir almenys una valoració per part del síndic, encara que fos 
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informal, sobre els efectes que ha tingut la normativa estatal en el correcte funcio-
nament dels comptes municipals.

I més enllà de les conclusions a què feia referència el síndic, també fa recomana-
cions, i ens agradaria comentar-ne algunes. En primer lloc, el síndic insisteix en la 
necessitat de regularitzar la situació d’organismes adscrits als ens locals. Però du-
rant aquests anys el món local ha fet un gran esforç de redimensionament de la seva 
estructura. Un exemple ha estat la reducció en el nombre d’organismes autònoms, 
que ha passat dels 385 l’any 2010 a 213 l’any 2016. Però, no obstant, de l’informe del 
síndic es desprèn que encara continua sent necessari reduir aquest nombre d’entitats 
dependents per arribar al nivell òptim.

En segon lloc, de les seves recomanacions ens agradaria destacar, com s’ha co-
mentat, la proposta d’avançar els terminis de presentació del compte general. Cre-
iem que podria ser un avenç important per dos motius: tancar els comptes el mes de 
juny permetria obrir un debat més ampli que la simple execució tècnica del compte, 
alhora que afavoriria una millor planificació pressupostària, facilitant que el debat 
dels pressupostos es pugui fer en el nivell municipal molt abans i de manera conjun-
ta amb les ordenances fiscals. 

També compartim la proposta del síndic d’incloure en l’acord del ple que aprova 
el compte el termini per trametre’l en un termini de quinze dies, si pogués ser. Cre-
iem que és un canvi fàcil d’implementar i que milloraria substancialment el retiment 
de comptes de les corporacions locals.

Amb tot, i com a resum, dels informes de la sindicatura, entenem nosaltres 
que ens porta a destacar que malgrat tot hi ha una bona feina que estan fent els 
ajuntaments –fins i tot, em comentaven fa un moment, l’Ajuntament de Mollerus-
sa–, treballant en un context, però, d’insuficiència de recursos tècnics, econò-
mics i humans, provocats en gran mesura per una normativa estatal excessiva-
ment estricta.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Josep Maria Jové. Ara té la paraula per posicionar-se el Grup de 
Junts per Catalunya, el senyor Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

I no per al·lusions, eh? (Rialles.) Moltes gràcies, president. Síndic major, síndic, 
gràcies per l’informe. Bé, primer que tot jo començaré la intervenció fent una pro-
posta per a un informe que podria fer la sindicatura, que podria ser un informe, 
diguem-ne, d’estrès administratiu en els ens locals. Només si avaluem la proposta 
d’estrès, les càrregues de treball que hi ha en les àrees econòmiques dels ajunta-
ments, que és la primera recomanació que fan els dos informes tant del 15 com 
del 16, podrem avaluar si tot aquest plantejament de reducció de terminis i de re-
tuts i de lliurats, doncs, pot tindre una correspondència, diguem-ne, real amb els 
volums administratius que hi ha en els diferents ajuntaments: personal, relacions 
pressupostàries i també, com ha dit, programes informàtics, que com que n’hi ha 
de diferents, també això ho dificulta, tot plegat.

Si afegim aquí l’obligatorietat de l’Administració electrònica, fa que moltes vega-
des els programes informàtics no vagin d’acord amb el que seria el quadrament dels 
programes d’expedients administratius de l’Administració, i fa que hi hagi unes dis-
funcions que provoquen també certs alleujaments. Per tant, menys termini sí, però 
també podríem demanar més simplificació administrativa, perquè, si no, penso que 
no és possible.

El compte general és un compte, un document tècnic, sempre s’ha dit. Però 
en el món local, en els ajuntaments, a final de febrer s’ha de tindre, com a molt, 
el que és la liquidació del pressupost, de l’any anterior; després es constitueix la 
comissió especial de comptes, s’obre el termini d’avaluar els comptes del compte 
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general, es dictamina en comissió especial de comptes i després s’eleva al ple la 
seva aprovació. Una aprovació que sempre es diu que com que la liquidació del 
pressupost és donar compte en els plens, i, per tant, no suggereix debat polític, 
s’utilitza el debat del compte general, que és el document tècnic, per elaborar el 
debat polític en les corporacions locals. I et pots trobar moltes vegades, doncs, a 
meitat de l’any següent, o a vegades a la tardor, al límit del 15 d’octubre, que hi 
hagi debat pressupostaris, diguem-ne, tècnics, perquè el debat polític es fa amb 
donar compte de la liquidació del pressupost. Per tant, aquí hi ha també una mi-
queta de disfunció en el que seria el tràmit normal de l’avaluació dels comptes i 
fiscalització per part dels ajuntaments a nivell dels comptes generals.

Si a això hi afegim el tema de que la càrrega que han dit és important, perquè cada 
tres mesos, amb tota la normativa estatal del Ministerio, doncs, l’estat d’execució del 
pressupost, l’estat dels formularis, pagament a proveïdors, l’avançament de plans pres-
supostaris, marcs pressupostaris, seguiment de plans d’ajusts, o plans de sanejament 
–en aquells que n’hi hagi–; anem carregant i anem fent tota una càrrega, diguem-ne, 
administrativa, econòmica i financera que impossibilita una reducció de terminis, pen-
so jo, en aquest sentit, malgrat tots la volguéssem tindre.

Si a partir d’aquí hi posem, també, l’LRSAL, que és un mecanisme d’inter-
venció de facto dels ajuntaments i del món local a l’hora de: una, limitar i valo-
rar quins propis i impropis podem prestar o no podem prestar, en funció de la 
seva eficiència financera, i, després, tots aquests consorcis, mancomunitats, et-
cètera, tot això també es posa en el focus, i, per tant, els últims anys hi ha hagut 
un descens d’aquestes entitats. Algunes feia falta, d’altres, com ha dit el portaveu 
socialista, potser ens hem passat de frenada. Si afegim el concepte d’estabilitat 
pressupostària; regla de la despesa, com comentava el portaveu del Grup Repu-
blicà; límit de deute; pagament mitjà a proveïdors..., estem tots incorporant en 
el dia a dia, d’una manera, penso, molt excessiva, el que seria la fiscalització del 
món local. Per això, la proposta d’informe és aquí. És a dir, si volem..., depèn 
de quines mesures vulguem fer i perquè no ens trobem cada any les mateixes 
recomanacions, com si diguéssem, amb les mateixes paraules, fil per randa, pot-
ser que posem un informe a nivell estructural per poder avaluar les subsegüents 
coses que s’hagin de fer.

El que no podem fer tampoc és assenyalar només el no-compliment i fer una pe-
nalització, perquè a qui penalitzem? Si és un document tècnic, a qui penalitzem, a 
l’alcalde, a l’interventor? Tenim un problema de fons amb el que serien els secreta-
ris i interventors. N’hi ha un dèficit a molts llocs i la càrrega de treball que suposa, 
doncs..., hi ha un punt complicat.

Moltes vegades es demanen auditories externes quan el mateix interventor és qui 
ha de donar fe de la mateixa auditoria que fa un extern, perquè és el màxim respon-
sable de tot plegat. Ho dic perquè, més que buscar penalitzacions, que ja les tenim 
indirectament, perquè, en no presentar els comptes ens bloquegen i potser, doncs, no 
podem tindre el pagament del deute de la Generalitat, doncs, ja hi ha mesures que 
ja tens al dia a dia i que t’obliguen a prendre mesures. Per tant, jo no aniria a asse-
nyalar sinó que aniria a buscar aquelles eines que ens permetessin buscar solucions 
a l’hora de poder-ho fer.

Dit això, jo diria que el món local en general, les corporacions locals en general 
estan fent les coses bé, molt bé. Com hem dit, el món local no és el culpable de res 
més que de ser món local, i que ningú vulgui utilitzar el món local com a culpable 
d’una catàstrofe financera ni de la Generalitat ni de Catalunya ni d’Espanya. En 
qualsevol cas, som la punta de llança per atendre aquestes polítiques de proximitat.

Tots reivindiquem un millor finançament. A més finançament potser podríem 
tindre, si l’informe d’estrès administratiu ens donés a tal efecte, una arma també 
de sindicatura per poder reclamar que aquesta derivació, o un percentatge de..., uns 
estàndards d’estructures...
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El president

Senyor Solsona, hauria d’anar acabant.

Marc Solsona i Aixalà

Sí, sí; ho estic fent. Un estàndard d’infraestructures perquè poguéssem també 
dotar-nos millor.

Per tant, simplement això: intentar, doncs, que tot aquest entramat informàtic- 
administratiu, diguem-ne, que condiciona tant el compliment estricte del que dema-
na la norma, doncs, tot plegat s’hauria d’entendre com un tot i no només per separat 
en funció de l’informe que a cadascú li toca fer.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Solsona. Ara té la paraula, per donar resposta a les qüestions que 
s’han plantejat, de nou, el síndic Joan-Ignasi Puigdollers.

El síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

Bé. En primer lloc, els vull demanar disculpes perquè, d’algunes de les inter-
vencions –i molt especialment de la de l’amic i alcalde de Mollerussa–, arribo 
a la conclusió que m’he explicat molt malament. En cap moment –en cap mo-
ment– he pretès dir que als ajuntaments es fessin les coses malament! –en cap 
moment. Al contrari, si d’alguna cosa m’he sentit acusat en algun moment, ha 
sigut de defensar massa l’actuació dels ajuntaments. I la meva voluntat era, avui, 
explicar què és el que passa –i segurament ho he explicat molt malament i ara 
ho tornaré a explicar– perquè facilitem la feina als ajuntaments.

A veure, jo, personalment, puc estar en discrepància amb algun alcalde, però 
crec que la gestió d’un ajuntament és molt important. I la gestió d’un ajuntament 
està en mans d’allò que en diem «els gestors». Però, un instrument de gestió i molt 
important és saber com estan les coses. I, per tant, és la comptabilitat, que és el 
coneixement dels estats de totes les variables que es produeixen dintre de l’ajunta-
ment, i això surt d’aquesta feina.

En aquest sentit, el meu discurs ha sigut sempre que la gran aliança que hi ha 
d’haver –i d’això me n’heu sentit parlar, segurament, alguns–, entre el gestor, l’al-
calde, i l’interventor, l’executor de tot això. Per fer això és necessari primer assu-
mir cada u el seu paper i acceptar el de l’altre. El gestor el que ha de saber és ges-
tionar el seu municipi i gestionar els mitjans del seu municipi per fer, aconseguir 
el màxim de benestar per a la seva població, i l’altre, el que sap és com s’han de 
fer les coses. La teoria meva, i compartida –perdó– per moltíssima gent, és que els 
gestors poden fer-ho tot, tot el que vulguin, sempre que els ajudin aquests senyors 
que són els interventors.

A partir d’aquí, també m’he explicat molt malament, perquè s’ha entès que 
després del 15 d’octubre..., el diluvi. No, després del 15 d’octubre ve el 16, i el 17, 
i el 18. I a final d’any, aquests números, dolents el 15, molt més dolents que el 14, 
aquests números es recuperen, i es recuperen fins a l’extrem que –ara sí que els 
llegiré números– de l’any 2015..., els que ja havien presentat el cent per cent, ja no 
dic re, no?, però, els consells comarcals que tenien el 71 per cent, immediatament 
van passar a tenir el cent per cent. Les mancomunitats de municipis, que eren el 41, 
molt dolent, van passar a tenir el 66. I aquí s’han quedat. Les entitats municipals 
descentralitzades, que estaven al 70, van passar al cent. I del 16, els consells co-
marcals, del 76 van passar al cent; les mancomunitats, del 39 –pràcticament 40– al 
67 –pràcticament 68–; els ajuntaments, del 68,88 al 99,47, i les entitats metropoli-
tanes descentralitzades, del 63,08, al 96,92. És a dir, que no s’acaba el dia 15. Que 
sí que els presenten; no vull dir que els ajuntaments no presentin els comptes. Els 
fan i els presenten. El que passa és que no els presenten el 15 d’octubre. I això sí 
que ho podem relacionar, després, amb la càrrega, amb l’estrès administratiu dels 
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ajuntaments. Això, no dic que no. No dic que no..., una miqueta sí que dic que no, 
eh?, però bé...

Es poden posar mitjans de disposició de la sindicatura? La sindicatura és un òr-
gan de control extern però que no té competències executives en cap cas. En tenen 
moltes més vostès que nosaltres. Vostès un dia van decidir que a la Llei de la sin-
dicatura es posés aquest requisit de tenir retuts els comptes els ens municipals per 
poder rebre subvencions. Aquí sí que hi va haver un canvi important.

Immediatament, què va passar? Que els ajuntaments..., ara potser el termini 
de pagament ja està als trenta o seixanta dies, però, és igual, saben que no és el 
15 d’octubre. Doncs, bé, si no el presenten el 15 la presentaran el 15 de novem-
bre, i ja està. Ja cobrarem. Ja no estan penalitzats. Per tant, clar, ens trobem amb 
aquests canvis. És a dir, sí que es presenten.

A partir d’aquí –a partir d’aquí– i estic d’acord, també, a fer..., no sé com, però 
seria interessant, potser més un debat que un informe, sobre això que havíeu dit..., 
com era? L’estrès; l’estrès administratiu. Fa sis anys, a la sindicatura vam fer una 
cosa que n’hi dèiem «el mapa». I el mapa era un mapa, una fulla molt gran, de to-
tes les obligacions que tenien els ajuntaments de presentació de dades en diferents 
organismes i amb diferents formats, i en diferentes dates. Era un embolic impres-
sionant.

La idea era intentar conscienciar, i amb una feina que en el fons, pròpiament, 
no era de la sindicatura, però bé, era una feina voluntària perquè vèiem la irracio-
nalitat del sistema..., intentar aconseguir que els diferents organismes es posessin 
d’acord a demanar el mateix format i la mateixa data. Amb la qual cosa, podíem 
aconseguir que s’enviessin una sola vegada, amb un que s’encarregaria després de 
repartir-ho als altres.

La veritat és que això es va aconseguir, ja s’havia aconseguit amb el tema del 
compte general, que s’enviés només a un organisme, no a dos. En el fons podia 
ser a dos. Però després això es va aconseguir fer amb els contractes i s’ha acon-
seguit fer amb els departaments i s’ha aconseguit fer amb coses. S’ha aconseguit. 
S’ha tingut un èxit? No. Però, bé, els contractes, en comptes d’enviar-los a la junta 
consultiva i al departament de... A la junta consultiva de Madrid, al Departament 
d’Economia i junta consultiva d’aquí; a la sindicatura, o a l’òrgan de control ex-
tern. I al Tribunal de Comptes ara només s’envien una vegada. Bé, s’ha reduït per 
tres; és un èxit pírric, és veritat.

En paral·lel ha sortit que el ministerio ha posat una obligació d’enviar coses 
tres vegades l’any, o quatre vegades l’any. O sigui que el mapa ha crescut –el te-
nim guardat. És un problema de racionalitzar, jo crec. No és un problema ni de 
reduir terminis ni de augmentar personal. És veritat que hi pot haver mancança 
de personal... De fet, jo no veig que hi hagi..., podríem estudiar-ho més a fons, 
eh?, però, una gran correlació entre municipis petits, pressupostos petits i, lla-
vors, defectes o més estrès administratiu. En algun cas molt concret, sí, però en 
general, no.

Però, a partir d’aquí, jo sí que penso, i en això, vaja, vostès hi podrien dir mol-
tes coses, en el sentit de dir: bé, tenim una legislació que s’ha de complir, racio-
nalitzem-la, que en moltes coses l’han racionalitzada, eh?, amb la normativa..., i 
que no podem fer nosaltres, perquè pràcticament tot és normativa estatal. Podem 
recomanar-ho. En aquest sentit, estem aconseguint que a altres Ocex i el... –els 
Ocex són els òrgans de control extern–, i el mateix tribunal estiguin defensant-ho 
també. Potser algun dia ens escoltaran. Però, també es poden fer petites coses des 
de la mateixa Catalunya, des de l’Administració catalana.

També s’ha de tenir en compte, i en això sí que hi ha una dificultat de per-
sonal, i en algun cas pot ser per recursos, però essencialment jo diria que no 
és per recursos, que és la qualitat d’això que en diem els interventors, no?, els 
responsables de la comptabilitat i dels comptes i de la gestió, de la gestió ad-
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ministrativa en els ajuntaments. No hi ha places. No ho sé..., hi ha 940 ajunta-
ments, i hi ha un fotimer de vacants o de nomenaments provisionals. Bé, això 
que també podríem intentar... –tampoc depèn de Catalunya, eh?–, també ho po-
dríem intentar.

Escurçar terminis. Bé, nosaltres el que entenem és que els terminis aquests que 
proposem escurçar..., no els beneficia el fet que sigui més llarg el termini. En el 
fons, els ho dificulta. Si agafem aquests quadres... (L’orador mostra un full a la 
cambra.) Els comptes s’aproven, i s’aproven, aquest any, pràcticament des del mes 
d’abril, no? I des del mes d’abril ja no s’aproven comptes. Bé, i per què no? Perquè 
no es... Vam fer un assaig –suposo que es pot dir, no és secret– de dir, els ajun-
taments petits poden fer-ho, perquè ho estan fent; de fet, els primers que envien 
comptes, al mes de maig i juny, són petits; anem a mirar els grans. En aquests és 
a on hi ha el problema. I vam demanar, fa dos anys, a l’Ajuntament de Barcelona, 
que intentés aprovar els comptes abans del 30 de juny. Sense dir res a ningú, sense 
fer-ho públic, era purament una prova. Si podien fer-ho. Doncs, ho van fer –des-
prés no van arribar a presentar el plec, hi va haver motius polítics o el que sigui, 
però els comptes estaven fets per aprovar.

Per tant, reduir els terminis, pensem que és bo. Si agafem el número d’apro-
vats que hi ha abans de l’estiu, i..., que després s’envien el 15 d’octubre, o potser 
tard, és que..., de veritat, mireu-vos-ho, no és –no és, no és– una cosa dolenta el 
recomanar reduir terminis.

Què és, en el fons, el que voldríem recomanar? Home, racionalitzar la normati-
va i racionalitzar la feina. I deixar de considerar el compte general una feina que és 
molt important però que no és urgent. I jo diria que, essencialment, el retard en el 
retiment és per això, perquè «ja ho farem demà».

Què més m’heu preguntat? Bé, preguntàveu, però em sembla que ja us ho he con-
testat, no?, la capacitat que tenim d’exigir el compliment de determinades coses. Ha 
sigut això: la modificació de la llei, i s’ha produït, doncs..., es va produir, en el seu 
dia, l’apujada de retiments.

Allò dels estats consolidats, em sembla que això sí que ha quedat clar, l’obligació 
dels estats consolidats ja existeix. El que no existeix són les normes de com s’han de 
consolidar. Per tant, no és consoliden.

Em sembla... Ah, la regla de la despesa. Això, sí; aquest sí que per mi és un bon 
exemple de coses que s’haurien de modificar. O sigui, jo diria que la regla de la 
despesa, en el seu moment..., potser és una mica exagerat, però en el seu moment 
va generar beneficis a molts ajuntaments. Ara està produint situacions abracada-
brants. O sigui, ajuntaments que tenen un disbarat de diners al compte corrent i 
que no els poden fer servir per pagar, i estan pagant fora de termini. Clar, això, en 
som molt conscients, és un absurd. Jo diria que forma part d’això de la racionalitat 
de la normativa. En aquell moment, la legislació jo diria que va fer bé, en general. 
Podia haver-hi l’excepció, però en general va fer molt bé. Ara està fent mal. S’hau-
ria de ser prou àgil per modificar-la.

Em penso que no tinc res més a dir.

El president

Doncs, moltes gràcies, síndic Joan-Ignasi Puigdollers. Ara... (Veus de fons.) Va, 
trenta segons. Vinga.

Marc Solsona i Aixalà

No, al senyor síndic. No és que s’hagi explicat malament, i suposo que jo tam-
poc, simplement que potser en alguna conversa creuada en la rèplica parlamentà-
ria, potser dona a entendre que jo li deia alguna cosa a vostè que potser no anava 
adreçat a vostè, eh? En qualsevol cas, simplement, això, que si hi ha hagut algun 
malentès, no ho tingui..., que la sindicatura no mos ho tingue present, eh? Només 
això. (Rialles.)
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El síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

No... Perdó –perdó, perdó, perdó... (Rialles.) No, la sindicatura no té present re, 
estem disposats a escoltar-ho tot i intentar ajudar. La nostra voluntat, sincerament, 
és d’intentar aconseguir la màxima facilitat perquè els ajuntaments puguin fer les 
coses ben fetes. (Veus de fons.)

El president

Bé. Gràcies, senyor síndic Joan-Ignasi Puigdollers, per les seves respostes, pel 
seu informe.

Ara, si us plau, si vol venir a la taula el senyor Pons i Novell, si us plau?
(Pausa.)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les 
subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent 
al 2015

256-00002/12 

El senyor síndic Jordi Pons i Novell procedirà a l’informe..., eh?, a informar-nos 
sobre les subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent 
al 2015. Senyor Jordi Pons, té vostè la paraula.

El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies, senyor president. Bon dia. Els presentaré aquest informe sobre 
les subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament. Aquest informe va 
ser aprovat pel Ple de la sindicatura al mes de desembre de l’any passat. L’objecte 
de l’informe és la fiscalització, com deia, de les subvencions i els altres ajuts, i per 
fer-ho, ens centrem en tres aspectes: per una banda, les convocatòries d’aquelles 
subvencions de concurrència; també, el procés d’atorgament, tant d’aquestes sub-
vencions com les directes, i dels altres ajuts, i, en tercer lloc, també es revisa el 
compliment per part dels beneficiaris d’aquestes subvencions.

En l’exercici fiscalitzat, el volum que tenien les subvencions del departament i 
aquest tipus d’ajuts que es fiscalitzen, era de 88,35 milions, el que es fa és fer una 
fiscalització molt àmplia, perquè s’acaba fiscalitzant el 94 per cent –el 94,24 per 
cent– d’aquesta població. Què s’ha fiscalitzat? Totes aquelles convocatòries de sub-
vencions que tenien un import a atorgar superior a 100.000 euros, totes les subven-
cions directes que també tenien aquest import, i després aquells altres ajuts que es 
fan a diferentes institucions, que eren les més elevades. I, com deia, això representa 
83 milions, més del 94 per cent d’allò fiscalitzat.

Pel que fa a l’informe, al darrer apartat es recullen una sèrie de conclusions. 
Les conclusions, que són tant observacions com recomanacions per millorar el 
funcionament d’aquest procés d’atorgament, de les quals, de manera breu, en des-
tacaria algunes. En primer lloc és que la Llei general de subvencions estableix 
que els òrgans que proposin l’establiment de subvencions han de tenir un pla es-
tratègic de subvencions, i en l’exercici que s’ha fiscalitzat el Departament d’En-
senyament no el tenia. Tampoc tenia establert, el departament, un procediment 
per validar o segellar els justificants de despeses presentats pels beneficiaris, de 
manera que en cas de concurrència de subvencions, que hi hagin més subven-
cions per una activitat des de diferents organismes, no es superi el cost de l’acti-
vitat subvencionada. Entre els diners que es reben de subvencions de diferentes 
entitats.

Tampoc consta..., una de les altres observacions que es recull a l’informe és que en 
moltes de les convocatòries es diu a les bases de les convocatòries..., es diu que el de-
partament farà inspeccions del desenvolupament dels ajuts rebuts. En molts dels casos 
no s’han fet aquestes inspeccions.
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Un altre tema que també es destaca..., que, en alguns casos, quan es fa la distri-
bució per serveis territorials, es distribueix amb una convocatòria una quantitat per 
a cada un dels serveis territorials, i a partir d’aquí, s’assignen als beneficiaris finals. 
I hi ha alguna..., jo m’atreviria a dir, alguna incongruència, que pot ser que una per-
sona, un sol·licitant amb la mateixa puntuació, o amb la mateixa problemàtica..., 
perquè en molts casos són per ajuts a beques, beques menjador o altres temes, que, 
obtenint la mateixa puntuació en dos territoris diferents, s’acabin rebent subvencions 
diferents. O inclús el fet que, pel fet de viure en un territori, tot i tenir una puntuació 
superior amb els criteris establerts en la convocatòria, superior a una altra d’un altre 
territori, un lloc que té la nota inferior rebi la subvenció, i el que ha tingut la nota 
superior no rebi aquesta subvenció.

També el que passa sovint amb les diferents entitats que fiscalitzem..., passa que 
a vegades, quan se’n fa l’atorgament final, les meses acaben utilitzant criteris que no 
estaven previstos en les bases. Això és un dels aspectes que s’hauria d’evitar, i que 
ens hi trobem en diferentes subvencions.

Un altre aspecte que també voldria comentar és el de les subvencions direc-
tes. En l’informe es fan dos comentaris o dues observacions. Una és que hi ha 
una sèrie de subvencions en què ja se sap que es donaran aquestes subvencions 
i que, per tant, haurien d’estar previstes en el pressupost. Per exemple, totes les 
escoles de música reben subvenció, tots els conservatoris o les escoles d’art, per 
tant, una de les crítiques que fem és que aquestes subvencions haurien d’estar 
nominatives al pressupost, perquè fos el Parlament, en tot cas, qui discutís si 
s’aproven amb els pressupostos. I en un altre parell de situacions, la sindicatura 
qüestiona que en dues subvencions concretes fos impossible promoure la concur-
rència per concedir-les.

I, per últim, amb l’informe –tampoc hi entraré de manera profunda, vostès ho 
hauran llegit– es fan diferents observacions sobre el procés de justificació de les sub-
vencions. Fins ara he estat fent comentaris sobre el que ha fet l’Administració, i en 
l’informe també es recullen diferents mancances per part dels beneficiaris d’aques-
tes subvencions.

I, finalment, l’informe té un conjunt de recomanacions, que ja no els tornaré a 
destacar perquè, en el fons, intenten recollir les observacions que he anat esmentant, 
i que ajudarien a corregir alguns d’aquests aspectes.

Res més. Moltes gràcies per la seva atenció. Resto a la seva disposició per a qual-
sevol aclariment o consulta.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Jordi Pons. Ara, per posicionar els diferents grups parlamentaris, 
començarà el Grup Parlamentari de Ciutadans. I per un temps de cinc minuts, dono 
la paraula a Maialen Fernández.

Maialen Fernández Cabezas

Gracias, presidente. Gracias, como siempre, a los síndicos por la elaboración 
de este informe y el trabajo que ello conlleva. Bien. Nos encontramos con un 
informe en el que valoramos, efectivamente, las subvenciones y ayudas que ha 
concedido el Departamento de Educación en el año 2015, un año de elecciones 
autonómicas y municipales, y bueno, ya se sabe, en ese tiempo siempre hay una 
cierta..., bueno, una falta de control de gasto, meses en los que hay paralización 
presupuestaria, etcétera.

Nuevamente, al igual que en informes anteriores, nos encontramos con una 
falta de transparencia en la resolución de las convocatorias. Las subvenciones ni 
siquiera constaban en la base de datos nacional de subvenciones en el 2015 y no 
fueron publicadas hasta el año 2017, es decir, dos años después de haberlas con-
cedido.
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El departamento aplica la normativa según estima oportuno, de una manera, a nues-
tro modo de ver, arbitraria y sesgada, puesto que en unas ocasiones las publica a través 
del Diario oficial de la Generalitat de Cataluña, y, en otras, con resoluciones.

Por otro lado, tan solo nueve de estas ayudas o subvenciones fueron concedidas 
mediante concurrencia, siendo 217 las excluidas de dicho percibimiento, es decir, 
una cantidad veinticuatro veces superior. ¿Por qué se acepta que este método se uti-
lice en un organismo público con tanta frecuencia? Para no tener ningún plan de 
subvenciones, como consta en el informe, la Generalitat las concedía con bastante 
ligereza.

Cuando analizamos las bases y los procesos de concesión, volvemos a observar, 
estupefactos, que ni siquiera hay que justificar el importe que se recibió en ejer-
cicios anteriores para volver a obtener una nueva subvención. ¿Por qué, y en base 
a qué motivos se conceden de nuevo subvenciones sin saber en qué se ha emplea-
do el importe o el dinero recibido con anterioridad? Por esta regla de concesión, 
pues, se podría haber destinado el dinero a otros fines que no tenían nada que ver 
con la educación y que faltaban en otros ámbitos, ¿no?, por ejemplo, para elimi-
nar  barracones, que sí eran necesarios. ¿Qué criterio de evaluación se sigue para 
dar otra subvención a un organismo sin saber lo que se ha gastado en el ejercicio 
anterior? Si no se sabe lo que se ha gastado, ¿cómo se puede presupuestar el si-
guiente?, ¿en función de qué se concede la nueva subvención? Pueden ocurrir dos 
cosas: puede haber sobrado dinero y, por lo tanto, haberse destinado a otros fines, 
haberlo redistribuido, o puede haber faltado y ser necesario incrementarlo para la 
subvención posterior.

Volvemos a repetir que se trata de dinero público, dinero de todos, que este Go-
bierno parece que derrocha como un pozo sin fondo, con pésimos gestores, y con 
una falta total de claridad y de transparencia.

Por otro lado, como también ha comentado usted, no se realizan apenas ins-
pecciones. Estamos hablando de dinero público, dinero de todos, ¿cómo no se 
inspecciona en qué se gasta el dinero de todos los catalanes?

Bien. Tampoco entendemos cómo se acredita por los organismos la necesidad 
de una subvención. ¿Qué hace pensar o evaluar que necesitan dinero, exactamente? 
Si ni siquiera se acreditan, por ejemplo, las cuotas que han de pagar los alumnos y 
los centros, tal como ha indicado la sindicatura en su informe. En las cuotas revi-
sadas, o bien son cero o los informes están en blanco. Y no se presenta documenta-
ción acreditativa de los pagos. Total, ¿para qué?, si es dinero de todos.

Hay convocatorias que se publican tras la finalización del curso. En otras, hay 
desequilibrios territoriales, como también comentaba usted, que influyen también 
en los centros que reciben las subvenciones, creando, por tanto, una política nada 
equitativa, cuando entendemos que un valor intrínseco de una subvención, o de una 
ayuda es precisamente este: le equidad.

Son irregularidades constantes, recurrentes, políticas de subvenciones que pa-
recen responder en determinados casos a amiguismos, en lugar de a necesidades 
reales de los centros. Además, resulta exageradamente llamativo, por nuestra parte, 
el hecho de que el Departamento de Educación, en este caso, o cualquier otro or-
ganismo público, pague con el dinero de todos los contribuyentes facturas que no 
están bien emitidas, no constan las fechas, no consta el número, etcétera. Es sim-
plemente un papel con el que se paga con el dinero de todos. A nuestro modo de 
ver, hace constar que el departamento vuelve a ser opaco en la contabilidad de las 
subvenciones y de las ayudas.

Y, para terminar, una vez realizada la valoración del informe, me gustaría saber, 
o preguntarle a la sindicatura si tiene alguna potestad o facultad como ente fiscali-
zador para establecer algún tipo de sanción o amonestación al ente fiscalizado ante 
la evidencia de irregularidades en la gestión del gasto público.

Gracias.
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El president

Gracias, diputada Maialen Fernández. Ahora, para posicionarse en nombre del 
grupo de Socialistes - Units per Avançar... té la paraula el senyor Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Gràcies, senyor president. Senyor Pons, senyor síndic, senyores i senyors dipu-
tats, bon dia. Estem davant d’un informe, des del nostre punt de vista, molt clar, 
molt concret i molt precís, que dibuixa, en el fons, una radiografia que posa en evi-
dència l’incompliment de determinades normes establertes i la falta de transparèn-
cia –especialment transparència– en la concessió d’ajuts i subvencions. I, per tant, 
com a conseqüència d’això, l’absoluta necessitat de millorar aquests procediments 
i els criteris d’atorgament i el control de subvencions i ajuts del Departament d’En-
senyament.

Pel que fa a les observacions –ho ha comentat el senyor Pons i també n’ha parlat 
la diputada de Ciutadans–, en destaco quatre o cinc: la manca del pla estratègic de 
subvencions, que ja s’ha dit; les subvencions no consten a la base de dades nacional 
de subvencions; manca de procediment per validar els justificants de despeses dels 
beneficiaris de subvencions i ajuts; manca d’inspeccions pel que fa al desenvolupa-
ment dels programes subvencionats; manca de criteris clars per al pagament de bes-
tretes a compte de les subvencions atorgades, que en molts casos arriben, aquestes 
bestretes, al cent per cent, i, per tant, manca de garanties per part dels beneficiaris; 
subvencions directes sense concurrència pública, i algunes, diverses observacions 
pel que fa a les llars d’infants, especialment respecte de les quotes pagades per les 
famílies i el servei de menjador de les llars.

I, per tant, com a conclusions, i tornant al principi, es veu clarament la neces-
sitat de revisar els criteris i el compliment de les normatives pel que fa als ajuts 
i subvencions, i, en segon lloc, la necessitat de prendre mesures per garantir la 
transparència.

Nosaltres aprovarem l’informe de fiscalització, instarem el Govern a complir 
les seves recomanacions, però, més enllà d’això, precisament perquè és un infor-
me molt clar i molt concret, doncs, els companys de la Comissió d’Ensenyament, 
evidentment, en la mateixa Comissió d’Ensenyament, aportaran les iniciatives 
parlamentàries adients per millorar aquests procediments. I, per tant, des d’un 
punt de vista de col·laboració, de control al Govern, però també d’ajudar a resol-
dre un problema que creiem efectivament, tal com diu la sindicatura, que..., sense 
estripar-nos les vestidures, però, sí que són perfectament millorables els proces-
sos d’atorgament i control de les subvencions i ajuts per part del Departament 
d’Ensenyament.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Rafel Bruguera. Ara dono la paraula al senyor Lucas Ferro, per-
què es posicioni amb relació al Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, agrair a la sindicatura la seva 
tasca en l’elaboració d’aquest informe, i la seva exposició el dia d’avui. Crec que a 
pesar que l’objecte de l’informe estigui restringit a subvencions i ajuts, i no hi en-
trin, per exemple, els concerts, que crec que són un pilar fonamental per explicar 
i per fer un diagnòstic del sistema educatiu català..., crec que ens permet introduir 
certs aspectes i reflexionar sobre certs aspectes que són importants per avaluar el 
departament d’educació i les polítiques d’ajuts i subvencions.

Un exemple que vull posar, perquè quan el vaig llegir em va cridar molt l’aten-
ció, i que inclou aquest informe, és el de l’Abadia de Montserrat. Una subvenció 
sense concurrència pública, de 370.000 euros, per invertir durant el curs 2014-
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2015, quart, cinquè, sisè de primària, primer i segon d’ESO, i el grau de música 
que s’hi imparteix. I citaré textualment de l’informe: «En el curs 2014-2015, hi ha-
via cinquanta-tres alumnes matriculats, que dona una ràtio de 13,25 alumnes per 
curs, i una subvenció efectiva de 6.975 euros per alumne.» La ràtio d’alumnes en 
ensenyaments d’educació primària és de vint-i-cinc, i en estudis de secundària, de 
trenta alumnes per curs. Clar, jo crec que això ens convida a fer un altre tipus 
de reflexió, que crec que va més enllà de l’informe, que és com justifiquem sub-
vencions que creen un greuge comparatiu entre l’escola pública catalana i l’es-
cola privada religiosa.

Fora bo saber per què el Departament d’Ensenyament, que considera que men-
tre es tanquen línies públiques arreu de Catalunya, cal, no ja subvencionar escoles 
privades religioses, sinó fer-ho per aconseguir ràtios i per aconseguir condicions en 
educació superiors a les de l’educació pública.

Diuen que el que diferenciava la Convergència de Pujol de la Convergència 
d’Artur Mas és que uns tenien el centre espiritual a Montserrat, i els altres el te-
nien a l’escola de negocis d’ESADE. Mirant aquest informe, estaria bé que algun 
dia governés aquest país algú que tingués el seu centre espiritual en una escola 
pública del país.

Però, entrant potser més en detall de l’informe, m’agradaria fer referència a 
dos elements fonamentals. Jo crec que un té a veure amb la gestió eficaç d’ajuts i 
subvencions. L’absència d’un pla estratègic de subvencions, com apunta l’informe 
diverses vegades, no només dificulta la planificació de les necessitats públiques 
i l’assoliment d’objectius i, per tant, que puguem parlar sobre quin objectiu té la 
subvenció a l’abadia de Montserrat, les diferents subvencions que fa el Departa-
ment d’educació, sinó també l’establiment de prioritats que justifiquin el pagament 
d’aquestes subvencions.

I, per altra banda, crec que afecta també un objectiu, que és l’objectiu de la trans-
parència en l’ús i l’adjudicació de recursos públics, i també en l’accés públic a la in-
formació, que és un pilar fonamental per a l’exercici del bon govern.

I m’agradaria fer una altra referència, en aquest cas, que ja l’ha exposat vostè 
també en la seva intervenció, que és en el que té a veure amb les desigualtats terri-
torials. Crec que no és de rebut que ajuts que tenen per objecte les famílies, tinguin 
desigualtats segons el territori. Crec que és un element que caldria corregir i que 
emplacem el Govern a corregir.

Considerem que hi pot haver necessitats específiques per a entorns socioeconò-
mics o per a entorns rurals que concretin tipus d’ajuts diferents, però per assolir ob-
jectius iguals. Pot ser que haguem d’emprar diferents instruments econòmics o di-
ferents instruments administratius per assolir el mateix objectiu, segons els entorns, 
però el que no pot ser és que ajuts que tenen el mateix objectiu, que és ajudar les 
famílies, tinguin criteris diferents segons el territori.

Nosaltres votarem favorablement a aprovar l’informe. Considerem que és un in-
forme rigorós, que ens ha permès tenir un diagnòstic exhaustiu i instarem el Govern 
a complir-ne les recomanacions.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat Ferro. Ara, té la paraula, per part del Grup Republicà, 
Lluïsa Llop.

Lluïsa Llop i Fernández

Gràcies, senyor president. Molt bon dia a tothom. Començo, com han fet els 
companys que m’han precedit, agraint-los la presentació, al síndic major, al síndic 
Jordi Pons, a la resta de l’equip..., perquè, realment, en alguns informes, uns més 
clars, o més fàcils d’entendre, i altres més complicats, les seves explicacions hi 
aporten força llum.
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Un cop dit això, i parlant ja pròpiament de l’informe. A mi em sembla impor-
tant ressaltar que estem parlant d’un informe, com bé ha explicat el síndic, de 
l’exercici 2015, un exercici del que ja gairebé fa tres anys des que es va fer aquest 
tancament, i em sembla important ressaltar que, com recull el mateix informe de 
vostès en tot l’apartat d’al·legacions al Departament d’Ensenyament, ells ja van ex-
plicant diferents punts on han anat modificant aquestes deficiències que s’han po-
gut trobar. A tall d’exemple, i sense cap intenció de ser molt exhaustiva, però, per 
exemple, respecte a la convocatòria de finançament de la contractació de zeladors, 
ja diuen que en la darrera convocatòria que van fer, i que referencien aquí perquè 
es pugui comprovar, ja s’ha fet aquesta aplicació de criteris objectius de la distri-
bució de matrícula per serveis territorials. O, en coses, com bé explicava el síndic, 
on hi havien subvencions, on s’havien aplicat criteris a posterioritat, que no estaven 
recollits en aquestes bases, doncs, el mateix departament ja diu que això s’ha in-
clòs dintre de les bases, com no pot ser d’altra manera, i que, per tant, ja hem anat 
avançant en rectificar totes aquestes incidències que s’havien detectat en l’informe 
de la sindicatura.

A banda, altres..., un comentari a tall de reflexió: es parla del problema de la 
distribució per serveis territorials del pressupost en una subvenció, que és evident 
que ha d’estar determinat per les bases, com està determinat en cada un d’aquests 
serveis territorials, però, com bé s’ha dit, s’ha de demanar equitat, i equitat no és 
res més que l’adaptació de la norma jurídica en cada cas concret per evitar una 
interpretació rígida dels preceptes legals. I, per tant, és evident que hi ha d’ha-
ver equitat, i segurament deu haver-hi una intencionalitat política que fa, doncs, 
que igual una subvenció d’una xifra ics en una situació concreta en una ciutat de 
Barcelona on les famílies és evident que paguen molt més per habitatge i per una 
resta de coses, doncs, potser el Departament introdueix aquests criteris territo-
rialitzats, doncs, per poder tenir una..., per fer front a aquest equilibri territorial 
que entenc que també és imprescindible en totes les polítiques que tiren endavant 
els departaments.

Un cop dit això, entenem perfectament que aquestes rectificacions no es podien 
recollir, més que les que ja s’ha fet en aquest informe del 2015, perquè el 2015 era 
com era, però sí que entenem que, gràcies a aquest informe, i treballant conjunta-
ment amb el departament, que rep molt abans que nosaltres aquests informes, doncs, 
ja s’han anat solucionant molts d’aquests aspectes, i és evident que cal continuar tre-
ballant amb la sindicatura i tot plegat per anar resolent qualsevol incidència que no 
faci que les subvencions siguin absolutament un sistema transparent de repartiment 
dels diners públics per a tota la població.

Gràcies.

El president

Bé. Gràcies, senyora Lluïsa Llop. Ara té la paraula la senyora diputada Imma 
Gallardo, en representació del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Imma Gallardo Barceló

Moltes gràcies, president. Membres de la mesa, síndic major, síndic Pons i res-
ta de membres de la sindicatura, diputats i diputades, bon dia. Afegir-me a l’agra-
ïment que ja han fet els companys que m’han precedit per la bona feina que fa la 
sindicatura, en aquest cas per aquest informe que ens ocupa. Només un comentari 
al company de Catalunya en Comú Podem, i és que segurament es sorprendrien si 
sabessin on hem estudiat alguns dels diputats i diputades d’aquesta cambra –només 
era aquest el comentari, eh?

En tot cas, entenem que tant les subvencions en concurrència com els altres ajuts 
han de ser bones eines de suport a determinats col·lectius, programes o centres edu-
catius que els permetin tant continuar com millorar la seva tasca educativa. Fona-
mentalment, entenem que són actuacions que permeten el suport econòmic a alguns 
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centres educatius, tan privats com públics, però que en la majoria d’entorns tenen 
unes característiques socioeconòmiques desfavorides, com per exemple la subvenció 
atorgada per donar suport a l’escolarització i per afrontar les possibles situacions de 
dificultat alimentària dels infants de zero a tres anys escolaritzats en les llars d’in-
fants de titularitat municipal.

També tenen aquesta finalitat els anomenats «altres ajuts del departament». 
A destacar-ne, per exemple, el desenvolupament de plans educatius d’entorn per 
part de corporacions locals. Són una proposta de cooperació educativa entre el 
mateix departament i les entitats municipalistes amb el suport i la col·laboració 
d’altres departaments. És a dir, s’està parlant d’un tipus de col·laboració impor-
tant, entenem.

Així, doncs, el Grup de Junts per Catalunya ens posicionarem favorablement 
a aquest informe, tot instant el departament a seguir les recomanacions proposa-
des. Com ha dit la companya que m’ha precedit, ja s’ha avançat a corregir algunes 
coses, i, en tot cas, el que entenem és que cal seguir aquestes recomanacions pro-
posades, perquè permetrà millorar-ne la bona gestió, la transparència, tant en les 
subvencions com en els altres ajuts atorgats.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada Imma Gallardo. Ara, per donar resposta a tots els aspectes 
plantejats, torna a tenir la paraula el senyor síndic Jordi Pons i Novell.

El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies pels seus comentaris i les se-
ves aportacions. Només volia fer tres comentaris. El primer és..., parlava el senyor 
Ferro sobre els concerts, perquè, al principi de l’informe, del que seria el capí-
tol 4, del Departament d’Ensenyament, es deixen de banda algunes coses, bàsi-
cament, transferències, i ens centrem més en les subvencions. No és que això no 
s’hagi fiscalitzat, el que és més important d’aquest capítol serien les transferències 
que es fan als consells comarcals pels temes de menjador i de transport, que això 
es fiscalitza a cada informe que es fa de consells comarcals per part de la sindi-
catura.

El tema, el més important, sens dubte, de, capítol 4 són els concerts. Els con-
certs també van ser fiscalitzats per la sindicatura i ens va semblar que quedava a 
part d’aquest informe. I l’altra gran part serien les transferències que fa el Consorci 
d’Educació de Barcelona, que també han estat fiscalitzades en altres informes, o a 
l’Escola Superior de Música, que també han estat fiscalitzades en altres informes. 
Aquí només ens volíem centrar en el tema de les subvencions i aquests ajuts, que 
no eren més específics per tenir prou entitat per ser un informe per ells mateixos.

Pel que fa al tema... –el que comentava la senyora Fernández–, el tema de les 
sancions, li hauria de respondre una mica...: encara menys que abans. Perquè en 
el cas dels ajuntaments no tenim capacitat per imposar cap sanció, l’únic que po-
dem fer..., en el cas dels ajuntaments encara hi ha el tema de les subvencions, que, 
fins que no aporten els comptes, com bé ha explicat el síndic Puigdollers, tenen les 
subvencions bloquejades, però la capacitat de la sindicatura de sanció no existeix. 
Jo crec que no ha d’existir; la nostra tasca és portar els informes quan hi ha incom-
pliments –també sortia abans–, quan la nostra llei ens diu que els hem de portar a 
la institució que sigui, ja sigui incompliments administratius o penals o del tipus 
que sigui, abans es deia també, inclús, ho comentava el síndic major, a l’Agència 
Tributària, és traslladar-ho a qui correspongui, però, en tot cas, jo no crec que si-
gui..., és la meva opinió, no crec que fos necessari que tinguéssim aquesta capacitat 
sancionadora.

I també voldria fer un aclariment, que no sé si ha quedat clar en la meva ex-
plicació: no és que es donessin en l’exercici fiscalitzat nou subvencions de con-
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currència i dues-centes disset d’excloses de concurrència, sinó que hi va haver 
nou convocatòries que van provocar, aproximadament, un miler de subvencions 
amb concurrència i dues-centes disset excloses de concurrència, eh?, per tant, les 
xifres serien aquestes.

Res més. És tot el que volia comentar sobre les qüestions que s’han plantejat.

El president

Gràcies, senyor síndic Jordi Pons.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre el Consorci 
de l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015

256-00003/12

Ara informarem sobre l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre el Consorci de 
l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015. Presenta també l’informe el 
mateix síndic Jordi Pons. Té vostè la paraula.

El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies de nou, senyor president. Bé, aquest informe de l’Institut Ra-
mon Llull també es va aprovar el desembre de l’any passat, com l’anterior. L’objec-
te d’aquest informe és la fiscalització de la liquidació pressupostària de l’institut i 
el compliment de la legislació bàsica en els àmbits comptable, pressupostari, de les 
retribucions del personal, de les subvencions i de la contractació.

En l’exercici fiscalitzat, el consorci, el Consorci de l’Institut Ramon Llull, es-
tava integrat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i per l’Ajuntament 
de Barcelona. Posteriorment, a partir de l’1 d’agost del 2017, la Comunitat Autò-
noma de les Illes Balears es va tornar a incorporar a l’institut. Veuran que aquest 
institut, des de la seva creació l’any 2002 ha tingut diferents entrades i sortides de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En tot cas, en l’exercici fiscalitzat, les dues entitats consorciades..., l’institut 
estava adscrit a la Generalitat de Catalunya, que era qui aportava la major part 
de les subvencions, la major part de les transferències que servien per a la seva 
activitat.

Bé, l’institut té com a finalitat –ja ho hauran llegit vostès– la projecció i la di-
fusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions. 
Per fer-ho, l’institut centra les seves activitats per aconseguir aquests objectius en 
tres àmbits: el de llengua i universitats, el de creació i el de literatura i pensament. 
A l’informe s’expliquen les diferentes activitats que es fan en aquests tres àmbits, 
per part de l’institut, per complir els seus objectius i es fiscalitzen també aquestes 
activitats, que és una de les parts importants de l’informe.

Estem davant de l’institut, que no és una entitat gran, comparada, per exemple, 
amb la que s’ha vist abans del SEM o, inclús, amb les subvencions del Departament 
de Ensenyament. Estem davant d’uns imports molt inferiors –vostès ja ho hauran 
vist–, estem parlant d’unes obligacions reconegudes de 7,90 milions i, a 31 de de-
sembre del 2015, tenia seixanta-tres treballadors.

Pel que fa a les observacions i a les recomanacions, de manera sintètica, els en 
destacaré algunes i, després, en tot cas, si tenen alguna qüestió addicional, intenta-
ria respondre’ls-hi.

Una de les primeres observacions que es fa és sobre la política de personal de 
l’institut, pel que fa a la contractació d’interins. Que és veritat el que diuen que, a 
partir d’un cert moment, es van veure bloquejats, perquè a partir del 2010 és veritat 
que no es podien fer convocatòries públiques de noves places, però és una situa-
ció..., la crítica de la sindicatura va més enllà, estem parlant de places del 2002, per 
exemple, eh?, la crítica venia, per tant, d’aquí, i érem conscients del que diuen ells 
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en l’al·legació. Per tant, el que vol ser aquesta observació és una crítica a la políti-
ca, en certa part, a la política de personal de l’institut, eh?, com altres crítiques més 
concretes de certs llocs concrets que es troben a l’informe.

La segona observació que els volia comentar és que, com han vist, potser, din-
tre dels seus tres àmbits d’actuació, on destina més diners l’institut per promoure 
la difusió de la cultura i la llengua catalanes és a intentar que hi hagi presència 
de la cultura i de la llengua en universitats fora de l’àmbit lingüístic.

Aquí el comentari més que una observació és una recomanació de la sindicatu-
ra, és que, en totes aquelles universitats que rebien diners de l’institut per promoure 
aquestes activitats, que ja hauran vist que els imports, inclús, diguem-ne per trams, 
hi ha alguns casos en què són molt reduïts..., només amb pràcticament el 40 per 
cent hi ha convenis; la recomanació és que s’intentessin promoure amb aquestes 
universitats, que ja arriben ajuts, més convenis per afavorir la continuïtat i el segui-
ment de les activitats desenvolupades per aquestes universitats.

D’altra banda, també en l’àmbit, que aquest seria en l’àmbit de creació, es cri-
tiquen els convenis signats amb el Museu d’Art Contemporani de Barcelona per a 
l’organització de dues biennals de Venècia, en concret, es qüestiona que siguin con-
venis, perquè, en opinió de la sindicatura, es tracta de serveis, la contractació de 
serveis, que haurien d’estar subjectes a la Llei de contractes del sector públic.

I també dintre d’aquest àmbit dels objectius directes de l’institut, com en el cas 
anterior, com en el cas d’Ensenyament, es qüestiona que hi ha una sèrie de subven-
cions que haurien d’haver aparegut en el pressupost i haver estat discutides aquí al 
Parlament, primer en comissió i després al Ple, a l’hora d’aprovar el pressupost, i hi 
ha subvencions que clarament són nominatives, i també es critica altres subvencions 
atorgades directament, quan no hi havia motius perquè no es pogués promoure la 
concurrència. És més, en alguns casos, inclús es diu que hi ha alguna línia en l’àm-
bit de la creació en el tema de viatges en què es podien vehicular cap a aquestes 
convocatòries.

I una última observació que es fa és que, malgrat que hi ha un volum de con-
tractació reduït a l’institut, s’observen diverses mancances en diversos contrac-
tes, tant amb el servei d’agència de viatges, amb la neteja, amb l’electricitat, amb 
les traduccions..., s’observen unes mancances importants en l’àmbit de la con-
tractació.

Res més. De manera sintètica, això és el que els volia exposar d’aquest infor-
me. Resto a la seva disposició per a qualsevol qüestió o aclariment que em vulguin 
plantejar.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor síndic Jordi Pons. Ara és el torn de posicionament dels grups 
parlamentaris. I també per un temps de cinc minuts, té la paraula, en primer lloc, 
el Grup de Ciutadans i, en el seu nom, Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. Gràcies, síndic, tant per l’elaboració com per la presentació 
d’aquest informe, que hem estudiat amb interès. Nosaltres no fem una valoració po-
sitiva de l’Institut Ramon Llull i no la fem per dues raons. No la fem perquè la vi-
sió política que hi ha darrere de la seva gestió ens sembla que no respon a una visió 
plural del que és Catalunya i tampoc per la qualitat de la gestió operativa, que s’ha 
constatat deficient.

Quant a la visió política, nosaltres el que pensem i veiem és que l’institut està 
conduït des d’una definició excloent del que és la cultura o la literatura catalanes, 
i això ho veiem, per exemple, en el fet que no se subvenciona la traducció de lli-
bres literaris o de pensament d’autors catalans, sinó que només se subvenciona la 
traducció d’aquells llibres que s’han escrit en català. I Catalunya no s’entén només 
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a partir de les expressions realitzades en català. Fer-ho deixa a fora una part molt 
important de la població i també de la seva producció cultural.

Això que dic ja es va posar de manifest en l’època en què el conseller d’Ense-
nyament, el senyor Bargalló, era director de l’institut. Probablement, molts recor-
daran que la Fira del Llibre de Frankfurt, el 2007, va excloure les obres d’autors 
catalans que escrivien en castellà. Per tant, sembla que la preocupació que hi a 
darrere d’aquest institut no sigui tant projectar la cultura catalana, sinó projec-
tar la visió excloent que té el nacionalisme del que és Catalunya i del que són els 
catalans.

Anant a la gestió, gràcies al seu informe, senyor síndic, hem pogut conèixer as-
pectes de gestió de l’institut que no podem qualificar més que de lamentables. Per 
començar, temes de gestió: el pressupost de 2015 s’aprova el desembre d’aquell 
mateix any, és a dir, un pressupost és una previsió del que passarà, no quan ja ha 
passat l’any s’aprova, no? Posa en evidència la deixadesa i la falta de professiona-
litat per part dels gestors polítics. Una deixadesa que també es posa de manifest 
quan veiem que la junta rectora, que estatutàriament s’ha de reunir dues vegades 
l’any, només se’n reuneix una, no sé si li han explicat perquè això ha estat així o 
perquè... És a dir, no sembla que sigui tan complicat reunir-se un parell de vega-
des, no?

Quan mirem com es distribueix aquest pressupost, també veiem que el reparti-
ment és, aproximadament, un 40 per cent a despeses de personal, 20 per cent a béns 
corrents i serveis i 40 per cent a transferències finals; no sembla, des del meu punt 
de vista, que sigui un repartiment eficient, si tenim en compte que les despeses ge-
nerals s’emporten ja el 60 per cent del pressupost total.

Això que ha comentat dels treballadors, és veritat, que el 63 per cent de la 
plantilla sigui personal interí o que se’ls tingui amb contractes temporals, doncs, 
ens crida l’atenció. I el 80 per cent són d’abans de l’any 2009, és a dir, el 80 per 
cent d’aquests contractes són –el que deia– d’abans que hi hagués aquestes res-
triccions.

Una situació que dura tant en el temps que fa que pensem també si no hi ha una 
voluntat d’exercir un control polític sobre els treballadors de l’institut. Això fa que 
tinguem interès en saber com van ser els procediments de contractació d’aquestes 
persones, no sé si hi va haver la suficient publicitat, oportunitat i concurrència en la 
seva selecció. No sé si ens podria informar de com van ser aquestes contractacions, 
en el seu moment.

Passant a l’apartat de despeses de béns corrents i serveis, ens preocupa el que se-
nyalen des de la sindicatura, que des de l’institut no es promou la concurrència. I ens 
preguntem també si és simple deixadesa o ja els va bé que sigui així, ja que la falta 
de concurrència el que fa és construir també xarxes de clientelisme.

En aquest apartat, a més, ens manifesten que algunes de les despeses de viatges 
de col·laboradors externs poden ser considerades subvencions encobertes. Aquí, li 
plantejaria una altra pregunta, que és si ens podria indicar el nombre de viatges d’a-
quest tipus que s’han fiscalitzat i quants consideren que són subvencions encobertes 
i què els ha fet pensar que ho són.

Passant al darrer apartat, el de les transferències, ens crida l’atenció que només el 
45 per cent de les universitats hagin subscrit convenis de col·laboració. Aquí li pre-
guntaria si no consideren que potser seria convenient, fins i tot, condicionar aquests 
ajuts a la subscripció de convenis, per garantir, doncs, que es fa una bona selecció 
de professorat, de la seva formació, de les activitats.

La veritat és que, ja per concloure, que estic acabant els cinc minuts, des de 
Ciutadans, no podem fer una lectura positiva del funcionament de l’institut. A tot 
l’expressat anteriorment, hem de sumar també que la sindicatura senyala que s’han 
donat subvencions on els criteris de subvenció són subjectius com, per exemple, de 
l’Orfeó Català, que senyala subvencions que s’atorguen així, expressament, perquè 
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entenem que hi ha un interès partidista darrere. És casualitat que les entitats que 
reben aquestes subvencions facin de claca del Govern? Clar, perquè és que recor-
dem que l’Orfeó s’ha manifestat en contra de la presència del cap d’Estat a actua-
cions al Palau de la Música o ha convertit concerts de Nadal en actes d’exaltació 
separatista, eh?, com va passar l’any passat. Probablement, això és el que explica 
aquestes subvencions amb criteris subjectius.

I ja gràcies, síndic, per l’informe. Gràcies, president. Ha estat molt aclaridor.

El president

Gràcies, senyor diputat. Ara per expressar el posicionament del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula el senyor Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, de nou, president. Síndic, senyor Pons, no tenia previst fer-ho, però 
vull fer una petita introducció, perquè el senyor Sergio Sanz, de Ciutadans, pràctica-
ment ha fet una esmena a la totalitat de l’Institut Ramon Llull i vull deixar clar que, 
per nosaltres, l’Institut Ramon Llull és un instrument útil i ho ha de ser encara més, 
més enllà que hi pugui haver –com jo també ara parlaré– determinades qüestions 
perfectament millorables.

Tal com s’ha dit, el consorci de l’institut, l’any 2015, estava integrat per la Ge-
neralitat i l’Ajuntament de Barcelona; l’any passat, s’hi va incorporar el Govern 
de les Illes Balears i a nosaltres ens agradaria també que s’hi pogués incorporar, 
al més aviat possible, el País Valencià, com també ens agradaria una major col-
laboració i coordinació entre l’Institut Ramon Llull i l’Instituto Cervantes, pre-
cisament, perquè també l’Instituto Cervantes s’ocupa de les llengües i no només 
d’una llengua, i a mi em consta que fa classes de català a determinats llocs, arreu 
del món.

Entrant ja més concretament en l’informe, efectivament, s’ha comentat, l’apro-
vació del pressupost del 2015 es va realitzar el dia 16 de desembre, és a dir, faltaven 
quinze dies per acabar l’exercici. Això, òbviament, no és de rebut i, per tant, la pre-
gunta que li faria al senyor Pons és si li consta a la sindicatura que aquest tema s’ha 
corregit i que, per tant, en els exercicis successius, que han vingut a continuació, 
doncs, el pressupost s’ha presentat en una data més raonable, que no pas al pràcti-
cament tancament de l’exercici, amb la qual cosa deixa de ser un pressupost.

També la manca de concurrència pública en la concessió de contractes de ser-
veis entre les empreses homologades; concessió de diverses subvencions directes, 
que s’haurien d’haver inclòs en el pressupost com a subvencions nominatives, o l’in-
compliment de les bases d’algunes convocatòries de subvencions.

Però jo em voldria fixar especialment en dos aspectes, que m’ha semblat que 
també hi posava èmfasi el senyor Pons, que ens semblen especialment rellevants i 
als que instarem el Govern des de la Comissió de Cultura del Parlament a donar-ne 
explicacions i adoptar mesures per resoldre aquestes deficiències. Un és el tema dels 
convenis, efectivament, amb les universitats. L’Institut Ramon Llull només tenia 
subscrits convenis de col·laboració amb el pràcticament 40 per cent de les univer-
sitats a les quals va atorgar ajuts per promoure la presència d’estudis de català. El 
2015 eren vuitanta-vuit les universitats amb docència d’estudis catalans promogudes 
per l’institut, seixanta-sis a Europa, disset a Amèrica, quatre a l’Àsia i una a Oce-
ania, en total, 637 cursos impartits i 6.883 estudiants matriculats; en fi, no és poca 
cosa, eh? S’ha de valorar, des d’aquest punt de vista, positivament. Però, és evident 
que, com ha dit el senyor síndic, doncs, per poder planificar més bé a llarg termini 
els estudis, necessitem i seria important que aquests convenis s’incrementessin per 
garantir una major permanència en el temps, una major estabilitat i una major ga-
rantia, i per tant, en aquest sentit, em sembla que seria important instar el Govern 
–i ho farem– a millorar substancialment el nombre de convenis amb les universitats 
d’arreu del món.
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I el segon tema, el tema de personal. Efectivament, un problema de gestió i tam-
bé probablement d’estabilitat del personal. El 63 i mig per cent dels  seixanta-tres 
treballadors que tenia l’institut el 2015 tenien contracte laboral temporal, és a dir, 
eren quaranta i només vint-i-tres contracte fix; em sembla que aquesta propor-
ció no s’aguanta a cap administració, i a l’Institut Ramon Llull tampoc. I que el 
80 per cent, a més a més, eren contractes o bé de l’any 2009 o anteriors, com ha 
dit el síndic, fins al 2003, 2004, fins i tot, el 2002, i amb la modalitat d’interi-
natge per cobrir temporalment un lloc de treball, mentre es procedia al procés 
de selecció per a la cobertura definitiva. És evident que cal demanar i reclamar 
explicacions, i ho farem oportunament, a la consellera, a través de la Comissió 
de Cultura, i per tant, la necessitat de procedir de forma reglamentària en la pro-
visió de llocs de treball.

I acabo indicant que nosaltres donarem suport a l’informe i agraïm al síndic 
aquest informe.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat Bruguera. Ara per posicionar el Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, té la paraula el senyor diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies al síndic per la presentació 
d’aquest informe. Primer, voldria fer una valoració, en la línia del company del 
PSC, que nosaltres considerem que és una bona notícia que l’Institut Ramon Llull 
torni a comptar amb el Govern de les Illes Balears. Durant el 2002, em sembla 
que va ser el primer cop que el Govern balear del Partit Popular del senyor Jau-
me Matas va donar instruccions que el Govern de les Illes Balears sortís del con-
sorci i, el 2013, si no ho recordo malament, el Govern del Partit Popular, aquest 
cop del senyor Bauzá, va tornar a desincorporar-lo. Considero que és una bona 
notícia que les dues principals institucions de Catalunya, que són la Generalitat i 
l’Ajuntament de Barcelona, puguin compartir amb el Govern de les Illes Balears 
un instrument com és el de l’Institut Ramon Llull i espero, igualment, que ho pu-
gui fer ben aviat amb el Govern del País Valencià.

Crec que és una bona notícia que haguem deixat enrere, a pesar d’algunes afir-
macions en aquesta comissió, el sectarisme del Partit Popular vers la llengua catala-
na, que és un patrimoni lingüístic, cultural i literari comú, que compartim tant amb 
les Illes Balears com amb el País Valencià.

Ja, diguem-ne, més entrant en matèria en l’informe, m’agradaria destacar dos 
punts, per no fer-me molt reiteratiu. Un és que un consorci públic no pot tenir 
unes taxes de precarietat tan abusivament altes, és a dir, que el 63 i mig per cent 
dels contractes, a 31 de desembre, fossin temporals i que el 80 per cent d’aquests 
contractes fossin de sis anys, o sigui, d’una durada de sis anys anteriors, em sem-
bla excessivament abusiu per a una institució pública, crec que això s’ha de posar 
de manifest i s’ha d’emplaçar el Govern a corregir-ho, perquè no podem fer de 
les institucions públiques un motor de precarietat laboral, cal que les institucions 
públiques en aquest moment i en moments en què el mercat laboral ha sigut tan 
dur i tan precaritzant han de ser motors d’estabilitat laboral i d’exemplaritat en 
la contractació.

I, en segon lloc, subscrivim les recomanacions del síndic en la millora dels con-
cursos públics i de concurrència –ja n’hem parlat en aquest informe i en els dos 
informes anteriors–, i especialment –i ho ha destacat també el company del Partit 
Socialista i, per tant, no entraré en més detalls–, en la necessitat d’expandir els con-
venis de col·laboració amb les universitats. Creiem que en la mesura que els consorcis 
que tenen a veure amb la promoció de la llengua catalana, del patrimoni lingüístic i 
cultural comú tinguin la capacitat d’arrelar en la institucionalitat educativa, cultural 
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dels diversos territoris, tindran millor capacitat d’incidir i de promocionar la llengua 
catalana.

Només dir, per últim, que nosaltres valorem positivament aquest informe i que 
emplaçarem el Govern a seguir les recomanacions.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Ara per posicionar el Grup Parlamentari Republi-
cà, té la paraula el senyor Josep Maria Jové.

Josep M. Jové i Lladó

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, síndic, a vostè i a tot el seu equip per 
aquest informe. Un informe de fiscalització del Consorci de l’Institut Ramon Llull 
per a l’any 2015 que, al nostre entendre, és força, diguem-ho així, assumible.

Les observacions i recomanacions que formula el síndic són, al nostre entendre, 
de fàcil resolució i algunes d’elles diríem que ja estan en vies de solució o que ja han 
estat adoptades per l’entitat.

El Ramon Llull, com tots sabem, té una activitat ingent, per tal de donar resposta 
a la seva finalitat fundacional, que no és altra que la projecció i la difusió exterior 
de la llengua i la cultura catalanes i en totes les seves expressions –m’agradaria re-
marcar-ho. I que ho fa, a més a més, de manera molt destacada, per molt que alguns 
s’entestin en fer una crítica des del sectarisme demagògic.

Sovint, però, hi ha una part d’aquestes activitats que, a l’hora de desenvolu-
par-les, obliguen al consorci a adaptar la seva actuació no només a la nostra le-
gislació, sinó a les dels partners que es troba a l’exterior, i això pot comportar 
certes dificultats per encaixar voluntats i legislacions diverses, com es desprèn 
d’algunes parts de l’informe; parlem, per exemple, del tema de les universitats.

És evident que el Ramon Llull ha de complir amb totes les obligacions de la 
legislació del seu país i al que la legislació del seu país l’obliga, però també és cert 
que caldrà ser curosos amb futures adaptacions d’aquesta, o en la seva interpreta-
ció, per fer possible conjurar els objectius que es persegueixen amb la normativa 
vigent.

Així, des del nostre grup, encoratgem la direcció del consorci a seguir avançant 
en la línia de les conclusions i recomanacions de la sindicatura, en especial pel que 
fa a la regularització dels seus empleats, que, en la mesura del possible, han de po-
der tenir els contractes que els correspon per l’antiguitat i, per tant, reduir la taxa 
o l’elevada taxa de temporalitat, malgrat que cal reconèixer que, en aquest aspecte, 
l’Institut Ramon Llull està limitat, tot sovint, per causes alienes al seu control; però 
s’ha de fer. Igual que l’adequació que s’està fent d’alguns dels criteris en les subven-
cions, per exemple, esmenant, a partir del 2016, la manca d’existència de subcriteris 
de valoració per a la mobilitat d’artistes i la promoció exterior.

Així mateix, entenem que si el consorci, com correspon, contracta empreses de 
serveis homologades en acords marcs de la Generalitat, quan aquests contractes ex-
pirin, almenys, quan aquests contractes expirin, les properes contractacions s’hau-
rien d’ajustar als preceptes de consulta establerts a la normativa, no ha de ser exces-
sivament complicat fer això.

En darrer lloc, també demanem a la direcció del consorci que juntament amb la 
Intervenció de la Generalitat i la sindicatura trobin aquelles millors solucions per 
garantir l’eficiència i l’assoliment dels objectius de l’entitat, juntament amb el com-
pliment estricte de la normativa vigent, quan es tracta d’activitats fetes directament 
o a través de tercers a l’estranger o quan se signen acords amb entitats estrangeres, 
perquè aquesta és la funció fonamental del Ramon Llull i cal facilitar-ne la seva 
actuació, però també el compliment de les obligacions normatives. I, aquí, m’agra-
daria saber l’opinió del síndic, de com actuaria ell o la sindicatura per fer possible 
aquesta adequació.
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Moltes gràcies. (Veus de fons.) L’adequació. Com podem fer per millorar aques-
ta normativa perquè es pugui adequar l’objectiu i el treball a l’estranger del Ramon 
Llull amb la normativa que tenim vigent a Catalunya.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat Jové. Ara per expressar la posició del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor diputat Narcís Clara.

Narcís Clara Lloret

Moltes gràcies, president. Senyor síndic major, senyor Pons, altres membres de 
la sindicatura, primer de tot, agrair a la Sindicatura de Comptes l’esforç, una vegada 
més, que fa en tots els seus informes, per la seva claredat i concisió. 

Abans d’entrar pròpiament en el tema que ens ocupa, que és l’Informe de l’Insti-
tut Ramon Llull, voldria fer una petita introducció sobre algunes de les expressions 
que he sentit durant aquesta sessió d’avui, provinents sempre de la mateixa banca-
da. Hem sentit «supremacista», «amiguismo», «excloent», «clientelisme», «claca del 
Govern» i aquí m’he parat perquè crec que és suficient. Jo crec, francament, que el 
que pot ser, a vegades, una mala gestió puntual en un centre concret o en un altre 
cas concret se li dona, per part d’alguns dels presents, una intencionalitat política 
general. Crec que aquesta pràctica la considero molt poc adequada i que és un plan-
tejament que caldria evitar, tot i que tenen tot el dret i és totalment legítim que con-
tinuïn fent-ho.

Bé, com ja s’ha dit, però és molt important, la projecció de la cultura catalana en 
totes les seves modalitats, matèries i mitjans d’expressió és la finalitat primordial de 
l’Institut Ramon Llull.

Podria donar-se el cas –i torno a la intencionalitat política– de fer veure que es 
tracta d’un organisme purament burocràtic i amb poca projecció. Per això crec in-
teressant i necessari repassar breument les iniciatives que promogué aquest institut 
durant el 2015. Abans, el diputat Bruguera ha fet menció de l’institut en general, atès 
que aquest informe només és del 2015 i jo ara, doncs, faré menció d’algunes de les 
activitats en els diversos àmbits culturals.

En la difusió exterior del català, es va iniciar docència a la Universitat de Sao 
Paulo i a la d’Estudis Estrangers de Pequín. Ja són cent cinquanta universitats que 
conformen aquesta xarxa, de les quals vuitanta-vuit tenen conveni amb l’Institut 
Ramon Llull. Segonament, l’institut va donar suport a vuitanta-set traduccions en 
català de les més de cent-cinquanta que es van fer durant aquest any.

Es va participar en l’International Festival of Authors, de Toronto; aquest festival 
va dedicar un focus a la literatura catalana. Així mateix, es va participar per quarta 
vegada consecutiva en la Biennal de Venècia, que això no treu que..., si s’hagués de 
millorar, en lloc de fer-ho per convenis, doncs, fent-ho per serveis és un altre tema, 
la qüestió, en aquest cas, el que estic valorant és la participació. Així mateix, es va 
participar a través de grups i companyies catalanes en el Summerstage Festival de 
Nova York, o al Festival d’Avinyó. 

En el disseny, la presència del nostre disseny a la Businness of Design Week, de 
Hong-Kong, i així mateix, es van establir projectes bilaterals amb altres instituts 
de gran renom, com ara, a Alemanya, amb l’Institut Goethe; a França, amb l’Ins-
titut Français, i amb el Swedish Institute, entre molts altres.

A finals de l’any 2016, a més a més, l’empresa auditora Gabinet Tècnic d’Audi-
toria i Consultoria va concloure que, respecte a l’exercici del 2015 i amb caràcter 
general, aquest institut, l’Institut Ramon Llull, complia adequadament la normativa 
que li era d’aplicació, això sí, amb diverses observacions i recomanacions, com és 
natural i com fa també, doncs, la sindicatura.

Passant ja al tema estrictament de l’informe, la Sindicatura de Comptes fa al-
gunes observacions a les quals donem suport, total suport, per tal que l’institut pu-
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gui millorar la seva gestió. Aquestes observacions, com ja s’ha dit, fan referència a 
l’antiguitat dels contractes de treballadors interins, a la necessitat de promoure la 
concurrència en la contractació dels serveis de les agències de viatges i de neteja, 
la necessitat d’incrementar el nombre de convenis de col·laboració amb les univer-
sitat a les quals s’atorguen ajuts, la inclusió en el pressupost d’aquelles subvencions 
que puguin ser considerades nominatives.

I m’afegeixo a tot el que ha dit el diputat Jové, que ja no està a la sala, que és un 
expert molt més reconegut que no pas jo mateix, evidentment, en aquest tema.

Com ja he expressat, el nostre suport a totes aquestes recomanacions.
Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputat Clara. Ara, per donar resposta a les qüestions plantejades, torna 
a tenir la paraula el senyor Jordi Pons.

El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies pels seus comentaris. Bé, hi haurà alguna de les qüestions o co-
mentaris que s’han formulat que em permetran que no els contesti, perquè nosal-
tres no entrem a valorar els objectius de l’institut, ni tan sols si l’institut ha d’exis-
tir, ni tan sols si l’institut ha de tenir un pressupost com el que té o el doble o la 
meitat, això és una decisió que correspon al Parlament i, per tant, inclús, alguna 
de les preguntes seria entrar a valorar la forma de fer certes coses, que jo crec que 
m’extralimitaria del que és l’informe i m’extralimitaria que, probablement, tam-
poc sé el que pensa el Ple de la sindicatura sobre alguna de les qüestions que s’han 
plantejat, que, probablement, potser, no són iguals que el que penso jo i, per tant, 
no em posaré en aquest tema.

Algunes qüestions concretes que sí respondré, en algun cas, serà per dir que no 
sé la resposta, és en el cas, efectivament, del pressupost de l’exercici fiscalitzat es 
va aprovar molt tard, pràcticament, acabant l’any i, després, se m’ha preguntat si 
sabia... Ho sento, ja li ho miraré. En aquests moments, no sé quan es van aprovar 
els pressupostos d’anys posteriors. Home, però tot fa pensar que han millorat, eh?, 
voldria pensar que han millorat, perquè pitjor és difícil fer-ho, en aquest aspecte. 
(L’orador riu.)

Pel que fa al tema dels convenis, que també se n’ha parlat bastant i una part 
del que s’ha plantejat ja seria entrar en el que deia al principi, que jo crec que 
m’extralimitaria si ho contestés, però, en tot cas, la sindicatura el que fa és re-
comanar que seria bo que la majoria es poguessin instrumentar tant per millo-
rar-ne el control, com per donar una seguretat del que es fa allà, com que és al 
llarg del temps.

També tinguem en compte que, de les setanta-vuit universitats que van rebre 
subvencions, com vostès hauran llegit, la meitat van rebre entre 1.500 i 15.000 
euros, que, per això... Vostè n’ha citat alguna d’universitat o de centre, per a una 
universitat..., jo m’imagino la Universitat de Barcelona –posant-me aquí, eh?– o 
una universitat..., són quantitats molt petites. Però, en tot cas, sí que seria bo que 
es promogués aquest aspecte; jo crec que hi hauria seguretat per a les dues ban-
des, tant per a l’institut, per a les persones que donen les classes, per a assegurar 
la qualitat, com es deia per aquí, com per a la universitat o la institució de fora de 
l’àmbit lingüístic que aculli aquestes persones.

Pel que fa a les contractacions, del 2002 al 2009, la veritat és que no s’han fisca-
litzat com van entrar els interins, si hi va haver publicitat, si hi va haver... Això no 
s’ha fiscalitzat. Ens va semblar que anar enrere s’escapava una mica de l’àmbit de 
la fiscalització. En tot cas, sí que de casos concrets..., que sí que algun ve d’aquest 
període. S’explica a la pàgina dos casos concrets de com es van seleccionar les per-
sones, que sí que ho qüestionem molt concretament, si eren persones que estan al 
2015 i alguna venia del 2008, eh?, inclús, venia del 2004 una, que, per tant, estigui 
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en aquesta situació... Però tots els casos, que són molts, la veritat, és que no els vam 
fiscalitzar, no vam veure l’entrada d’aquestes persones.

Pel que fa a les subvencions directes, com hem destacat... Bé, en valorar les 
factures que se’ns presenten, veiem que, efectivament, és per pagar un viatge d’uns 
artistes a una actuació que hem trobat que..., la nostra percepció i buscant-ho, ells 
van aconseguir fer un concert en alguna banda i l’institut els dona una ajuda di-
recta. A les factures és fàcilment detectable el que se’ls paga i, mirant els dies, 
mires l’activitat d’aquestes persones i el que han anat a fer el lloc, eh?; per tant, 
són fàcilment detectables aquests casos.

Res més. Espero haver contestat la majoria de les qüestions.
Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor síndic Jordi Pons. I, ara, si em permeteu, en primer lloc i abans 
de finalitzar, donar les gràcies a la Sindicatura de Comptes en el seu conjunt pels 
informes que ens han presentat. I dir que de cara a la presentació de les propostes 
de resolució congruents amb els informes debatuts en els punts 9, 10 i 11 de l’or-
dre del dia, tindran els diferents grups parlamentaris, de temps, fins a les dotze 
hores del 6 de novembre, per presentar-les.

La propera sessió ordinària, en principi, està prevista per al dia 15 de novembre.
I, sense res més per la meva part, doncs, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de dues del migdia i un minut.
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