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Sessió 10 de la CSC

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

i cinc minuts. Presideix Antonio Espinosa Cerrato, acompanyat del vicepresident, Francesc 

Viaplana Manresa, i del secretari, Ferran Roquer i Padrosa. Assisteix la Mesa el lletrat Fer-

ran Domínguez Garcia. 

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

Cabezas, Martín Pachamé Barrera, Sergio Sanz Jiménez i María Francisca Valle Fuentes, 

pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Imma Gallardo Barceló, Anna Geli i España i 

Marc Solsona i Aixalà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antoni Castellà i Clavé, Najat Drio-

uech Ben Moussa, Gerard Gómez del Moral i Fuster i Lluïsa Llop i Fernàndez, pel G. P. Re-

publicà; Rafel Bruguera Batalla i Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialistes i Units per 

Avançar, i Esperanza García González, 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, Miquel Salazar Canalda i Maria Àngels Servat i Pàmies, acompanyats del secretari 

general, Manel Rodríguez i Tió.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2018, sobre les subvencions de la 

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies, corresponent al 2016 (tram. 256-00021/12). Síndic major de la Sindicatu-

ra de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 238, 77).

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016 (tram. 256-

00022/12). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe 

(informe: BOPC 249, 87).

3. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc 

de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 2012-2015 (tram. 256-

00018/12). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Votació de les pro-

postes de resolució (informe: BOPC 212, 46).

4. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el sistema de gover-

nança de l’Institut Català de Finances, corresponent als exercicis 2011-2016 (tram. 256-

00019/12). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Votació de les propos-

tes de resolució (informe: BOPC 218, 59).

5. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2018, sobre les eleccions al Parla-

ment de Catalunya del 2017 (tram. 256-00020/12). Síndic major de la Sindicatura de Comp-

tes de Catalunya. Votació de les propostes de resolució (informe: BOPC 223, 48).

El president

Bon dia. Comencem la sessió número 10. 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2018, sobre 
les subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
corresponent al 2016 

256-00021/12

I en ella, a continuació, li donaré la paraula al senyor síndic major, Jaume Amat 
i Reyero, perquè procedeixi a l’Informe de fiscalització 25/2018, sobre les subven-
cions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016. Sense més, té la 
paraula, senyor síndic major.
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El síndic major (Jaume Amat i Reyero)

Moltes gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats, com ja ha anun-
ciat el president de la comissió, faré una introducció i una presentació de l’Informe 
25/2018, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, respecte a les sub-
vencions de la Direcció General de la DGAIA de l’exercici 2016.

És una fiscalització, normalment, sempre que introdueixo aquest tema, de les 
que en diem «limitada»; és a dir, no és una fiscalització de regularitat on mirem 
tota la direcció general, els seus ingressos, despeses, contractes, etcètera, sinó que 
anem a buscar una cosa molt concreta, és a dir que és un tema que és sensible a la 
direcció general i d’un import suficientment gran, que no hi havíem entrat fins ara 
mai, i aleshores per això en vam acotar una de les àrees. I vam acotar el que es diu 
a l’article 48 del seu pressupost, que són les transferències, els diners que surten de 
la direcció general, del departament via la direcció general, cap a famílies, entitats 
o persones que cuiden menors, etcètera. Després explicaré una mica les tres línies 
que hem mirat.

Estem parlant de l’exercici 2016. Hi ha una part de les resolucions que van més 
lluny, perquè hi ha una part de les resolucions del departament que són 16-17. És 
a dir, a la mateixa resolució hi han els dos anys, i per això surten els dos exercicis.

Estem parlant d’una quantia, diguéssim, a analitzar, d’un univers a analitzar de 
quasi 26 milions d’euros, 25,91. I, com deia, el que mirem són tres línies concretes 
de transferències.

Una, que serien les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria ordi-
nària a entitats del departament, que és una convocatòria molt més àmplia, que no 
només és de la DGAIA, sinó que és tot el Departament de Treball, on ens hem fixat 
en les tres línies d’aquesta convocatòria que afecten directament l’àmbit aquest que 
hem limitat, que són exactament les línies B, C i I, que pugen, aproximadament, 
l’import final són uns 5 milions d’euros. D’aquesta convocatòria ordinària que es va 
fer entre els anys 16 i 17 –aquí és on hi ha 16 i 17, perquè està junt a la mateixa con-
vocatòria–, es van atorgar 175 casos o expedients respecte a 211 sol·licituds, i hem 
mirat una mostra de 62 expedients. És a dir, d’aquests 211, n’hem agafat 62 i els  
hem mirat des de l’inici fins al final, veient des de com va començar, fins i tot, fins 
a com s’ha cobrat, si s’ha cobrat i quina part s’ha cobrat.

El segon paquet són subvencions directes. És a dir, el primer era una convocatò-
ria ordinària, on surt la convocatòria i es presenta gent i aleshores hi ha uns barems 
per poder-hi accedir; el segon són subvencions directes, que són dues. I perquè són 
dues, les hem mirat les dues, és a dir, una de 3.000 euros i l’altra de 33.000 euros,  
a dues entitats determinades. Hem mirat la viabilitat de si podien ser directes. Les 
directes, sabeu que són aquelles en què el pressupost ja directament defineix la 
quantia i l’entitat a la que ha d’anar.

I el tercer paquet o la tercera línia que hem mirat és la de prestacions socials 
de caràcter econòmic. En aquest cas, no són tant ajudes per a entitats, sinó que són 
prestació econòmica, mes a mes, a tres grups diferents.

Un, en l’àmbit d’acolliment de menors tutelats, que serien ajudes a famílies aco-
llidores en les dues vessants, que es diuen «extensa» o «aliena». «Extensa» acostu-
ma a ser els avis, els tiets del menor; «aliena» és una altra família, que és la que té 
la tutela parcial, provisional, o definitiva. Un paquet és aquest. 

L’altre paquet són menors en situació de risc. Aquests acostumen a estar amb la 
mateixa família en que està; el que passa, que per les raons de risc, que estan es-
tipulades en el decret que ho determina, se’ls dona una ajuda a la família per raó 
dels menors que té –si en té un, si en té dos, si en té tres...–, aleshores, per mantenir  
els menors probablement a la mateixa família on viu el menor, no?

I el tercer paquet que hem mirat són joves extutelats, és a dir, joves que han pas-
sat per la tutela de la DGAIA, que tenen a partir de setze anys fins a vint i escaig, 
vint i una mica més, vint-i-un, que, perquè puguin entrar en el món laboral, amb una 
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vida social normal, se’ls dona un ajut a base de... Aquí, en aquest cas, els que porten 
el control sobretot són els grups de l’EAIA, que són uns grups que sobretot..., i des-
prés els grups que hi ha d’assistents socials dels ajuntaments, que són els que fan el 
seguiment d’aquests nanos.

Aquestes són les tres línies que hem vist, aquests són els tres tipus d’expedients 
que hem vist. I a partir d’aquí ja passo directament a les observacions del resultat de 
la fiscalització que hem fet.

«Observacions», què vol dir? Que, una vegada vist, ho hem donat per bo tot, ex-
cepte allò que hem observat. O sigui, l’observació és allò que no ens agrada o que no 
veiem clar de tot... La resta, si no ho diem, és que va bé. És a dir, a vegades això val 
la pena dir-ho, perquè no vol dir que tot vagi malament ni que tot vagi bé, sinó que 
nosaltres només identifiquem allò que creiem que seria millorable, no?

El primer cas. En el tema del càlcul de les quanties atorgades, el que hem ob-
servat és que hi ha moltes vegades, o més d’una vegada, que el criteri de càlcul és 
diferent de les bases de la convocatòria. És a dir que les bases de la convocatòria 
defineixen un càlcul; lògicament, pel tema de la publicitat de les bases, l’entitat, l’òr-
gan que dona validesa a les subvencions s’hauria de determinar només a base del 
càlcul que surt a les bases. I veiem que en més d’un cas el càlcul agafa els criteris 
de les bases, però també n’aplica d’altres, subcriteris, que no estan les bases. Que no 
diem que siguin més bons o pitjors, sinó que no hi són. Aleshores, el problema és la  
publicitat de cara a la gent que es presenta, que aquests criteris els desconeix, és  
a dir, quan es presenten a demanar una subvenció.

El segon punt és un punt que..., en les al·legacions, després ho expliquen i ho de-
fineixen, però hem de dir-ho, que hem vist errors, és a dir, errors de càlcul, xifres 
que no quadren; és a dir que el càlcul l’han fet malament. Aleshores són errors que 
el que ens donen..., el que l’auditor diu és que es veu una debilitat del sistema. És a 
dir, quan tu, d’una mostra, veus errors, dius: «Home, del total, potser n’hi ha més.» 
Aleshores, això és una debilitat del sistema. És a dir, no hi ha cap manera..., no tro-
bem manera de que, dins del sistema, es puguin corregir aquests errors. Probable-
ment no són importants, però són errors de càlcul, és a dir...

Un altre tema que veiem és..., en aquelles subvencions on l’ajuda va vinculada 
a una acció on l’entitat que rep la subvenció ha de contractar personal per realitzar 
aquesta subvenció, en la prestació es determina que s’identifiquin les persones que 
hi intervindran i les hores o el temps que dedicaran a aquesta intervenció. Quan 
anem a buscar els justificants ens adonem que les persones no coincideixen amb les 
que ens diuen, ni les hores, ni la dedicació. I en posem un exemple clar, que és que 
hem trobat en un expedient justificants d’accions el mes d’agost, quan de fet aquella 
entitat no treballava el mes d’agost, és a dir que d’alguna manera no quadra la jus-
tificació amb la realitat, que és el que ha fet l’auditor, que ha anat a buscar on s’ha 
actuat allò.

Una altra de les coses que es veuen és que, en més d’una subvenció, sobretot a les 
dues indirectes, la memòria explicativa del que han fet respecte al que han cobrat és 
molt..., o no existeix o és tan oberta que no arriba a explicar exactament en què s’han 
gastat aquells diners que han rebut la... O sigui, té moltes debilitats, la memòria que 
justifica les subvencions que s’han donat.

Després, per seguir... Les observacions estan totes relatades a l’informe. També 
hi han hagut certes deficiències en el que eren les comprovacions que es fan amb les 
prestacions dineràries tant a tutors com als joves extutelats, en el sentit de que es fa 
un seguiment però aquest seguiment no coincideix amb el que marquen les bases. 
O sigui, les bases posen una temporalitat en aquest seguiment, i el que veiem és  
que, en els expedients mostra que hem mirat, aquest seguiment moltes vegades  
es fa al final de l’acció, i no entremig. I aleshores les bases el que diuen és que cada 
ics temps s’ha de portar aquest seguiment. És a dir que també aquí hi ha una debi-
litat en el que és el seguiment d’aquestes prestacions.
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Arran d’aquestes observacions, l’informe acaba amb cinc recomanacions, que 
una mica són la resposta a les observacions. És a dir, allà on hem vist debilitats, el 
que diem és que s’hauria de reforçar el sistema, doncs, per evitar..., que a les bases 
estiguin tots els criteris de càlcul que després s’han d’aplicar, per fer que tots els jus-
tificants estiguin validats correctament; que, si s’ha de fer un seguiment i a la con-
vocatòria es posa que és trimestral, no es faci una vegada a l’any, etcètera. És a dir, 
una mica, les recomanacions el que fan és anar reforçant les debilitats que hem vist 
a les observacions.

I a partir d’aquí em sembla que tot lo altre ja està... Hem intentat explicar-ho tot 
en l’informe i, com sempre, estem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment 
o qüestió.

Moltes gràcies.

El president

Bé; moltes gràcies, síndic major. Ara, per procedir al posicionament dels dife-
rents grups parlamentaris, té la paraula el diputat Martí Pachamé, en representació 
del Grup de Ciutadans.

Martí Pachamé Barrera

Gràcies, president. Síndic major, restants membres de la sindicatura, diputats, 
diputades, bé, bon dia..., i el que voldríem dir-li és el següent. A nosaltres ens sor-
prèn una miqueta aquest informe, i sobretot coneixent que el 2016 es van produir 
a la DGAIA possibles irregularitats que afectaven el cessat director general, en 
aquells moments, el senyor Ricard Calvo, i el partit que li donava suport, Esquerra 
Republicana. Presumptament, en aquell moment, el 2016, es va adjudicar i afavorir 
la fundació Plataforma Educativa, on el senyor Ricard Calvo havia treballat i que, 
després de passar per l’Administració, hi ha tornat un altre cop, no? Aquesta funda-
ció va ser agraciada en el seu moment amb contractes per valor de 98 milions d’eu-
ros, volem recordar.

Sabent tot això, ens sorprèn una miqueta que ens haguem concentrat en la part 
de la subvenció, doncs, en la part dels ajuts, i no s’hagi pogut mirar, ja que s’estava 
mirant la DGAIA, la part de la contractació, que potser també és la més important, 
no? Dels 250 milions d’euros aproximadament de pressupost, estem mirant, doncs, 
potser la part més petiteta, encara que, bé, que està bé que es miri, no?, però lo que 
sorprèn una miqueta és que s’hagi deixat l’altra part, precisament, que estava..., pot 
ser que estigui sub iudice, eh?, no dic que no s’hi pugui entrar, però ens agradaria 
saber per què s’ha deixat a part.

Llavors, entrant en el que és l’informe respecte a les subvencions, eh?, també vo-
líem saber per què sols s’han fiscalitzat les línies B, C i I, eh? Ens ha donat ara una 
explicació, però també, doncs bé, una miqueta per veure per què, d’un pressupost 
de despeses de 100 milions d’euros aproximadament, només en fiscalitzem a la vora 
de 5 milions d’euros, no? No ens queda clar en l’informe presentat la distribució de 
les diferents quantitats ni el perquè de l’objecte de la fiscalització. Aquestes línies 
s’han analitzat per part de la sindicatura i no d’altres? Quina és la motivació que hi 
ha hagut de tot això. De fet, doncs bé, la mostra que s’ha escollit és una mostra, res-
pecte al número d’expedients, de vora d’un 50 per cent. El que és cert és que és a la 
vora del 70 per cent dels imports, amb la qual cosa aquesta mostra sembla bastant 
representativa.

De totes formes, de la lectura d’aquest informe, el que ens surt és una pregunta, 
no?: els criteris d’aquestes adjudicacions de les subvencions no han estat regulats?, 
no hi ha una regulació al respecte? Què és?, per què continuem caient en els matei-
xos problemes un cop darrere l’altre?

En l’informe es diu: «Un dels criteris de valoració previstos a les bases de la con-
vocatòria ha estat puntuat mitjançant subcriteris parcials de ponderació, aplicats de 
forma no sempre homogènia. Aquest criteri és contrari al que estableixen les bases 
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de la convocatòria.» Quan el l’informe es diu això vol dir que existeix una probabi-
litat d’atorgar discrecionalment les subvencions. És que la DGAIA pot establir dis-
crecionalment els criteris d’atorgament de les subvencions?

Segons l’informe, en el 60 per cent de la mostra no estaven justificades aquestes 
subvencions, ni part dels comptes justificatius, ni dels justificants que s’acrediten, els 
acreditatius. El gener del 2018, en l’informe es diu que estaven pendents, la majoria, 
de fer la seva justificació. L’incompliment de l’obligació de la justificació comporta 
el reintegrament de la subvenció atorgada, amb la qual cosa s’hagués hagut de fer al-
gun procediment administratiu addicional, en el cas d’haver-ho fet bé. Quants expe-
dients de reintegrament de la subvenció per no justificar-les ha iniciat o ha tramitat 
la DGAIA? En sabem el número, d’aquests expedients de retrocessió? Com és que 
una direcció general no respecta la legislació vigent en aquest aspecte?

Respecte a la despesa subvencionable, eh?, les despeses més significatives són les 
de personal. La sindicatura ha comprovat que hi ha diferències significatives entre el 
personal i la dedicació pressupostada per les tasques encomanades i el que després 
es justifica. La DGAIA no té control sobre les subvencions? Com pot fer un bon ús 
dels diners públics que se li deixen perquè els gestioni acuradament, si no sap si 
s’han aplicat correctament a les fites previstes?

Obligacions de les entitats beneficiàries. Tampoc té un control sobre les obliga-
cions de les entitats beneficiàries. Les bases de la convocatòria establien el requisit 
d’aportar ofertes d’un mínim de tres proveïdors; dos expedients, segons l’informe, 
no ho compleixen, vora de 200.000 euros. També s’han de comunicar les retribu-
cions, que, en cas de no fer-ho, també són motiu de revocar la subvenció, 123.000 
euros. Si ho extrapolem sobre el total –perquè això al final és una mostra–, estem 
parlant de vora de mig milió d’euros que està, doncs probablement, en tela de judici.

Subvencions directes, les que ha sentit, les dos, no? Ja tenim 36.000 euros més.
Respecte a les prestacions socials de caràcter econòmic, el que veiem és que hi 

ha una mostra de 78 expedients, sobre 3.887; aquí la mostra és d’un 2 per cent. Aquí, 
doncs em sembla que la mostra, fins i tot en termes d’auditoria..., hauria d’haver-se 
agafat algun algoritme que incorporés algun nombre d’expedients superiors. No sé 
per què el 2 per cent és un número que ha escollit la sindicatura per establir un cri-
teri raonable en el cas d’un epígraf que són 21 milions d’euros, eh?, i que en principi, 
doncs no sembla que la quantitat, com en el cas anterior, sigui la justificació de que 
s’agafi una mostra tan petita.

El president

Diputat, hauria d’anar acabant.

Martí Pachamé Barrera

Sí. El que es desprèn de tot l’informe, en certa manera, és que hi ha una certa 
arbitrarietat a la DGAIA, s’utilitzen certs conceptes de forma extensa i no s’aplica 
la legislació vigent. Llavors, doncs bé, ens sembla que les recomanacions són ade-
quades i acurades, però en certa manera es queden una miqueta curtes respecte al 
final. Estem parlant de que, fent la mostra i extrapolant, estaríem parlant de que, 
sotmesos a possibles errors, estem parlant d’uns 10 milions d’euros, la qual cosa ens 
sembla una quantitat suficientment significativa perquè s’hi hagués entrat una mi-
queta més a fons.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per posicionar el Grup Socialistes i Units per Avançar, té 
la paraula el diputat Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Gràcies, president. Síndic major, síndics, diputades i diputats, bon dia. La prime-
ra cosa que voldria dir és que el nostre grup parlamentari, el Grup Socialistes i Units 
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per Avançar, pot ser i és crític respecte a la gestió de la DGAIA. El que passa és que 
avui el que estem parlant és una altra cosa diferent, concretament d’un informe de 
fiscalització que és un mostreig sobre al voltant de 26 milions d’euros. I aquesta és 
la qüestió a la que se circumscriu l’informe de la Sindicatura de Comptes.

Nosaltres, tant pel que fa a les observacions, a les sis observacions, com a les 
cinc recomanacions, doncs creiem que són perfectament clares, assumibles, i que 
cal, evidentment, a partir d’aquí, millorar la gestió de la direcció general tant pel  
que fa a l’assignació dels imports de les subvencions..., ho ha dit el mateix síndic, que  
s’hi han introduït criteris en alguns casos no previstos en els càlculs de les quantitats 
assignades, o bé la introducció de criteris diferents, contraris al càlcul de les quan-
titats assignades... Això pel que fa a les subvencions amb règim de concurrència. 
També algunes deficiències en les justificacions a les subvencions, en la concessió 
de subvencions directes... En definitiva, estem parlant d’un univers sensible de per-
sones i famílies vulnerables, i, per tant, l’escrupolositat i la transparència en tot el 
que sigui de l’Administració pública..., però, quan es tracta de casos de temes com 
els que estem tractant avui, ens sembla que encara s’haurien d’extremar més aquesta 
prevenció i aquesta escrupolositat i transparència pel que fa a la gestió de la mateixa 
direcció general. I, evidentment, doncs en l’informe es detecten determinades irre-
gularitats, errors de càlcul –el síndic major n’ha dit «debilitats en el sistema»–, que 
s’han de millorar. Això pel que fa a la direcció general.

I, pel que fa a les entitats i persones beneficiàries, tampoc voldria fer un discurs 
exculpatori, eh?, però sí que vull fer la reflexió –perquè en algun altre cas, i no res-
pecte a la DGAIA, jo personalment ho he viscut una mica–..., a vegades estem par-
lant d’entitats, i fins i tot de persones o de famílies, i de persones individuals, que 
la seva capacitat administrativa, la seva capacitat de gestió, la seva capacitat de fer 
front a la nombrosa paperassa administrativa que reclama la direcció general, a ve-
gades els sobrepassa. I, per tant, simplement dic això perquè potser valdria la pensa 
reflexionar també al voltant d’acomboiar, d’ajudar aquestes persones, perquè no..., 
evidentment, no es tracta de que no justifiquin i no compleixin les normes i les con-
vocatòries, però sí que se’ls pugui donar un cop de mà, perquè probablement en al-
guns casos la seva capacitat, diguem-ho així, administrativa o de gestió, doncs està 
limitada per la seva pròpia..., estem parlant en alguns casos de subvencions relativa-
ment petites, comparades amb algunes de les subvencions que acostumem a tractar 
en aquesta comissió.

I, per tant, donem suport a les recomanacions, a les cinc recomanacions de la 
sindicatura.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Rafel Bruguera, senyor diputat Rafel Bruguera. Ara, per 
posicionar el Grup Republicà, té la paraula la diputada Lluïsa Llop.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. Bon dia, síndic major, bon dia a l’equip que l’acompanya. 
Com sempre, volem agrair-vos la presència en aquesta comissió i, a més a més, avui 
des del Grup Republicà volem expressar o manifestar les nostres disculpes, per-
què en l’anterior sessió és evident que bona part del Grup Republicà no hi era; vam 
considerar que havíem d’anar, després de més d’un any sense sentir-lo, a escoltar el 
president d’Esquerra Republicana, que li tocava l’interrogatori en el Tribunal Su-
prem, i donar suport tant a ell com a la resta de presos i preses polítiques. Però així 
sí que volem expressar aquesta disculpa per no haver pogut ser aquí quan vostès fe-
ien les explicacions, malgrat que hi vam deixar una companya.

Un cop dit això, i centrant-nos pròpiament en aquest informe, que, com es deia, 
té per objecte fiscalitzar les subvencions i altres prestacions atorgades pel Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies a famílies –valgui la redundància–, ins-
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titucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius dins del pressupost de la 
DGAIA d’aquest 2016, amb aquesta mobilitat temporal que ha requerit l’estudi en 
alguns casos, des del Grup Republicà tenim clar que dins d’aquest informe trobem 
moltíssims –i així es recullen en l’informe– errors deguts a debilitats de processos 
interns dins del mateix sistema; errades que ens explicava el síndic major en la jus-
tificació de la subvenció, en les resolucions que excedeixen el termini pròpiament 
marcat per aquesta resolució; errades en el seguiment de subvencions concedides, 
etcètera, tot aquest reguitzell que hem llegit a l’informe i que ens ha explicat ara el 
síndic major. Sí, moltíssimes d’aquestes errades, però en cap cas no es detecta una 
discrecionalitat en els atorgaments que a segons quin grup potser li agradarien.

A partir de totes aquestes observacions recollides en l’informe, la sindicatura 
formula cinc recomanacions per esmenar aquestes informacions; recomanacions 
que els podem informar que des de la DGAIA s’està treballant a fons per implemen-
tar-les. El que ens informen és que el departament ha estat col·laborant, com no pot 
ser d’altra manera, amb la Sindicatura de Comptes, i no només aportant la infor-
mació necessària i requerida, sinó que també han creat tot un equip nou específic 
per poder treballar amb la sindicatura i donar resposta a les peticions i analitzar i 
implementar totes les propostes de millora i modificar, si cal, els procediments. Per-
què és evident que hi ha tota una sèrie de circuits que s’han de revisar i canviar per 
donar compliment a la mateixa normativa, tant la que estableixen les normes de les 
subvencions concretes com de la Llei general de subvencions.

Evidentment, no podem abstraure’ns que aquest informe de la sindicatura co-
breix el període en què en Ricard Calvo va estar al capdavant de la DGAIA, així que 
entenem la temptació que algun grup de l’oposició pot tenir de fer un totum revolu-
tum sobre aquests dubtes al voltant de la gestió del senyor Calvo i les observacions 
i recomanacions que ha fet la sindicatura. En tot cas, entenem que són coses dife-
rents; que aquí no hi ha cap cas d’indicis de que el senyor Calvo pogués fer servir 
cap discrecionalitat per beneficiar les empreses amb les que havia estat relacionat 
prèviament, i, tal com el mateix senyor Calvo ha explicat reiteradament, ell no par-
ticipava en els processos d’adjudicació de la DGAIA, sinó que això ho portaven a 
terme directament tècnics de la casa, precisament per no poder incórrer en aquests 
problemes.

Els processos..., que evidentment són millorables i han de ser millorables, tal 
com indica la sindicatura, però que estan realitzats amb professionalitat i sense cap 
interès ocult, que és el que creiem que cal deixar molt clar. Reconeixem des del 
Grup Republicà que el que tenim aquí no és, evidentment, un funcionament ideal 
de l’Administració ni el desitjable, però sí que lamentablement és el que hem vist en 
altres casos, en altres informes, i que, per tant, pertanyen a un problema dins d’al-
gunes direccions generals concretes que cal modificar. Però el que volem deixar clar 
és que no és fruit d’un problema ocult que hi ha darrere d’aquesta gestió d’un direc-
tor general en concret. Perquè, a més a més, en aquest cas tot aquest problema està 
sent investigat pels organismes a qui els correspon, i entenem que és allà on s’ha de 
donar resposta d’això.

Per tant, nosaltres reconeixent totes les mancances que es detecten per part de la 
sindicatura, entenem que cal demanar, com està fent, a la Direcció General d’Aten-
ció a la Infància i l’Adolescència, que prengui les mesures necessàries per modificar 
administrativament totes aquestes errades administratives que s’hi detecten i que 
doni compliment a les normatives internes.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada Lluïsa Llop. Ara donaré la paraula a la diputada 
Imma Gallardo perquè posicioni el Grup de Junts per Catalunya.
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Imma Gallardo Barceló

Moltes gràcies, president. Síndic major i resta de l’equip de la sindicatura, dipu-
tats i diputades, bon dia a tothom. En primer lloc, afegir-me a les disculpes que la 
diputada Llop feia pel que fa a l’anterior comissió. 

En tot cas, i per entrar ja dintre de l’informe que avui ens heu presentat, doncs 
des del Grup de Junts per Catalunya hi donarem suport. I aquí coincideixo una mica 
amb les reflexions que feia el diputat Bruguera, en el sentit de que..., voldria tornar 
a recordar què és la DGAIA, eh? Tal com el mateix informe també ens diu, és «l’or-
ganisme que promou el benestar de la infància i l’adolescència en alt risc de margi-
nació social, amb l’objectiu de contribuir al seu desenvolupament personal, i tam-
bé exerceix la protecció i tutela dels infants i adolescents desemparats». I tot i que 
l’atenció d’aquests col·lectius tan sensibles i vulnerables no ha de servir pas d’excusa 
per no continuar millorant les tramitacions a nivell de temporalitat, justificació, et-
cètera, potser més administratives, tal com indicava l’informe, sí que és veritat que 
el tipus de programes, actuacions de suport, com les diverses prestacions tant per a 
l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Generalitat com per als menors d’edat 
en situació de risc, o la mateixa prestació per a joves extutelats, són del tot necessa-
ris per a continuar-los atenent amb un mínim de condicions.

Ens consta que des del departament es porta aquest darrer any col·laborant més 
estretament amb la sindicatura, aportant tota la informació i documentació requeri-
da. Celebrem la creació d’aquest nou equip específic a la DGAIA per treballar-hi i 
donar resposta a aquestes peticions. I el que fem, doncs és això: instar el departa-
ment a continuar amb aquesta feina endegada i seguir aquest conjunt de recomana-
cions que porta l’informe pel que fa a aprovar formalment aquests criteris de revalo-
ració, instaurar els mecanismes de comprovació necessaris..., bé, tot el que d’alguna 
manera afavoreixi que aquestes actuacions subvencionades es puguin anticipar, es 
puguin preveure a les bases. És que segurament és un problema, doncs d’això, eh?, 
de recollir el que calgui i poder-ho plasmar, perquè així es pugui afavorir aquest 
major control i aquesta major transparència de la gestió. Finalment, establir aquests 
circuits més adients i seguir la recomanació de fer aquestes auditories periòdiques.

Ho deia pel tema aquest dels plans individuals de treball subscrits amb els joves, 
que d’alguna manera potser aporta un altre tarannà que no és tan administratiu o es-
pecífic, sinó que, si el pla aquest de treball ve reforçat per aquest tipus d’actuacions 
o aquest tipus de plans individuals, doncs segurament es treballa molt millor.

Moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Gallardo. Ara, per respondre a totes les qüestions plan-
tejades, tornaré a donar la paraula al síndic major, Jaume Amat i Reyero. 

El síndic major

Gràcies, president. Sí, intentaré respondre... De fet, qui m’ha fet més preguntes 
és el Grup de Ciutadans; a veure si les puc contestar totes.

A veure, jo el que sí que... Ara teoritzaré una mica. És a dir... Per això he co-
mençat dient que això era un informe de fiscalització limitada. Si fos un informe de 
regularitat o financer, vol dir que ens obligàvem a donar opinió dels comptes presen-
tats i del seguiment de la normativa. Si no estem obligats, perquè no ens hem auto-
obligat, a donar opinió, el tipus de mostres que fem és diferent, perquè amb l’opinió 
estem obligats a dir: de tots els comptes, el resultat és aquest. Aleshores això vol dir 
que s’ha de reforçar més la mostra, perquè estem donant l’opinió de tot el funciona-
ment. Si la fem limitada, només estem mirant un trosset; aleshores la mostra no està 
tan obligada, pel fet de que... Per això he començat dient que era limitada.

Aleshores, per què vam escollir això i no vam escollir una altra cosa? Primer, 
per un problema de recursos, és a dir..., que no són il·limitats tampoc en la sindica-
tura. I després, perquè... Jo crec que hi han dues coses aquí; a veure si m’explico bé.
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En el nostre pla de treball, quan va sortir el tema del director general, ja teníem 
decidit què fer. És a dir, està clar que podíem modificar-ho, però el criteri ja l’havíem  
escollit. 

Després, d’alguna manera, la DGAIA té un pressupost d’uns 200 milions d’eu-
ros, sobre uns 2.000 milions del departament. D’aquests 200 milions, la meitat és 
capítol 2 i la meitat és capítol 4; és a dir, la meitat és despesa corrent i la meitat són 
transferències i diners que donen als altres. Aquí ja vam fer una primera decisió: 
podem veure el que es gasten ells directament o els que donen als altres, i vam dir: 
«Bé, doncs decidim els que donen als altres.» Dins del capítol 2, hi ha part dels 
diners que donen als centres aquests, col·laboradors, on..., bé, ho sé per la premsa, 
que va sortir. Llavors aquests ja els vam descartar, perquè vam prendre una decisió: 
«Només mirem capítol 4, és a dir, mirem aquells diners que donen als altres.» I, din-
tre d’aquests diners que donen als altres, busquem el que sovint –i aquí en aquesta 
comissió n’hem parlat– analitzem cada vegada que hi han transferències, és a dir, 
via subvenció, o suportades per un conveni.

Primer, mirem les bases. Això moltes vegades té..., aquí acostumem a veure els 
errors. És a dir, sense treure-li la bona fe o la mala fe de qui fa les bases, les bases 
són els criteris que es publiciten quan algú es presenta al que sigui. Aleshores, el 
que no es pot fer és que, si no està a les bases, el criteri per poder decidir, d’alguna 
manera, és..., sí que és arbitrari, perquè dius: «Escolta, jo m’hi presento pensant que 
em miraran segons aquestes condicions, i ara resulta que em diuen que l’hi han ad-
judicat, a mi o a un altre, segons unes condicions que no estaven dintre de les regles 
del joc.» Per això sempre mirem les bases i, quan veiem que, pensant amb bona fe, 
és a dir, que hi han altres criteris que s’han utilitzat que no estan a les bases, és quan 
ho denunciem. I aquesta denúncia serveix per al capítol 48 de transferències, però 
lògicament la DGAIA s’ho ha revisat en tots. És a dir, aquí ja tenim una primera 
part. És a dir, la mostra és relativament petita, però ha afectat a tot.

Segon, els terminis; també és una cosa que mirem. És a dir, si es diu que al cap 
de tres mesos s’hauran d’haver presentat totes les sol·licituds, i veiem que passen sis 
mesos i encara n’estan entrant, també pot haver-hi bona fe, però també és un tema 
en què dius: «Si vostè posa tres mesos, després no els deixi sis mesos per contestar.» 
És a dir, és una altra de les coses que normalment revisem i que també ens n’hem 
adonat.

El tipus de..., tot el món de la justificació. És a dir, en les bases es determina com 
es justificarà la despesa. Després ens n’anem a un expedient i veiem que aquesta jus-
tificació o no hi és, o no està prou motivada, o es parla d’un nom d’un treballador i 
ens trobem que són uns altres els que estan allà... Que podria passar, perquè podria 
passar que aquell treballador ha deixat la feina i n’han trobat uns altres, però, bé, 
l’auditor diu: «Aquí posa un nom i aquí en surt un altre. Aleshores jo ho he de de-
nunciar, ho he d’elevar, no?»

I al final –i també em preocupa i em sembla que és una altra de les preguntes que 
ha dit vostè– és que les mateixes bases i la mateixa llei de subvencions, que és una 
llei bàsica, és a dir, que s’ha de seguir, diu: «En cas de que s’incompleixin una sèrie 
de requeriments, s’ha de demanar el reintegrament d’aquest ajut.» I aquí no n’hem 
vist cap –no n’hem vist cap. És a dir, de totes les mostres que hem vist, no hem vist 
cap reintegrament. És a dir que és una altra de les coses que hem vist.

Aquestes cinc coses, les hem vistes en una mostra sobre 21 milions, una mostra 
de xifres..., el que he anat dient, però probablement es dona en altres. És a dir, ales-
hores, d’alguna manera, el que estem fent aquí és fiscalitzar tota la política de trans-
ferències a l’exterior, de capítol 4, d’aquesta direcció general, a partir de la mostra. 

Per què hem escollit aquesta mostra i no n’hem escollit una altra? Bé, això és 
el grup d’auditors que treballa en aquest àmbit, que, una vegada analitzat el que té, 
creu que aquesta mostra és prou significativa com perquè dels resultats de la mateixa 
es pugui treure una conclusió. Això és el que sovint veuen en els informes, que a ve-
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gades a mi també..., m’hi fixo, que és a criteri de l’auditor. És a dir, l’auditor, que ha 
estat treballant el tema, ha decidit que amb aquella mostra en té prou per poder dir: 
«Quan jo dic que les bases s’incompleixen en aquest número d’expedients, es pot ex-
trapolar a tota la política de transferències i d’ajudes d’aquesta direcció general. És a 
dir que probablement la direcció general no només té el problema en aquells casos, 
sinó que en té en molts més, però amb els que he mirat això ja és prou extrapolable», 
tenint en compte que aquesta mostra no té per què ser tan gran, ho torno a dir, ho 
he dit al començament, perquè no hem de donar opinió. Si haguéssim de donar una 
opinió d’auditoria, ja estem més tancats, la qual cosa ens obligaria a un altre tipus 
de mostra. Però perquè això no és financer ni de regularitat, sinó que és limitada, 
la mostra la decideix l’auditor, a nivell de criteri professional, veient per on van les 
coses. És a dir, si veu que això va per aquí, diu: «Escolta, no val la pena que en miri 
més, perquè probablement els deu més que miri, més o menys, diran el mateix que 
els altres trenta que he vist, no?» És a dir, aquest és una mica el criteri escollit.

També, d’alguna manera, i per acabar, aquesta fiscalització està centrada en l’ob-
jectiu d’una part molt important del funcionament d’aquesta direcció general, que, 
ho torno a dir, la meitat dels 200 milions de la direcció general es dediquen a repar-
tir diners. Aleshores, per això ens hem centrat en allò que fa més, que és repartir 
diners. I en veure les seves debilitats, perquè millori..., no tant per dir: «Aquest és el 
culpable i aquest és el culpable»; això ho fan uns altres –això ho fan uns altres–, que 
ho han de fer-ho. És a dir, està clar, si tenim una denúncia, l’hem d’elevar, però no 
és la nostra feina anar a buscar aquí denúncies. La nostra feina sobretot és analitzar, 
fiscalitzar els sistemes de treball i de govern de l’entitat, per millorar-la. Si entremig 
veiem –i ho hem fet moltes vegades– un indici d’il·legalitat, sigui laboral, fiscal, pe-
nal, etcètera –a més la nostra llei ens hi obliga, i ho fem sempre–, agafem aquest in-
dici i el portem a la fiscalia, al Tribunal de Cuentas o l’Oficina Antifrau, amb la que 
tenim un conveni pel qual ens anem passant informació, perquè l’Oficina Antifrau sí 
que actua contra denúncies, és a dir... Aleshores, d’alguna manera, això està tancat. 
Però el nostre paquet, la nostra realitat, ens fa que ens centrem sobretot en allò que 
no funciona, perquè funcioni millor; perquè funcioni millor i perquè s’arregli allò 
que veiem que no funciona. I aquesta és una mica la raó amb què això s’ha acotat 
aquí, com altres vegades es veu en els informes, no?

He explicat una mica com funcionava. Em sembla que no... Més o menys, amb 
això ja ho hem dit quasi tot.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, síndic major. 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de 
programes, corresponent al 2016 

256-00022/12

Ara si volen passar a la taula, si us plau..., el síndic Jordi Pons i Novell, perquè 
ens informi sobre l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016. Sense 
més, té la paraula, senyor síndic Jordi Pons.

El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies, senyor president. Bé, avui els presentaré aquest Informe sobre la 
producció de programes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Socie-
tat Anònima. A part d’aquest informe, l’any passat la sindicatura també va aprovar 
dos informes sobre les despeses de personal de l’entitat de dret públic, i també de la 
societat mercantil. Aquests dos informes van ser presentats en la sessió de la comis-
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sió de 17 de gener d’aquest any, i crec que avui vostès han de fer la resolució cor-
responent. Per tant, en l’exercici 2018, es van fer tres informes de fiscalització sobre 
l’àmbit de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En aquest informe que ens ocupa avui, la sindicatura el que ha fiscalitzat ha es-
tat, com deia, la producció de programes. En aquest exercici, la despesa en la pro-
ducció de programes o, més tècnicament, del fons de programes va ser de 172 mi-
lions d’euros, que equival pràcticament al 55 per cent de les despeses del compte de 
pèrdues i guanys.

S’ha de tenir en compte que per fiscalitzar aquestes despeses en la producció de 
programes només s’han tingut en compte les despeses directament imputables a la 
producció de programes. No s’han tingut en compte les despeses que, si s’han fixat 
vostès en el quadre 1 de la pàgina 14..., el que s’anomena «L’estructura», d’acord?

A l’efectuar aquesta anàlisi, també cal tenir en compte que, en els contractes de 
continguts audiovisuals, el marge d’actuació que tenen ja sigui la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals o altres entitats públiques és molt ampli, atès que no 
se’ls aplica la Llei de contractes del sector públic –per tant, el marge d’actuació que 
tenen és més ampli que el que pot tenir una altra entitat–, sinó que aquests contrac-
tes es regeixen pel dret privat i per la normativa de la propietat intel·lectual.

També voldria, abans d’entrar a comentar algunes de les observacions que també 
es comenten en l’informe, diferenciar els programes segons la seva naturalesa jurí-
dica, que poden ser de tres tipus: poden ser de producció interna, poden ser copro-
duccions o poden ser programes de producció aliena.

El gruix seria la producció interna, en el qual, en aquesta producció interna, tots 
els drets d’explotació i tots els drets de propietat pertanyen a la corporació. A la ve-
gada, dintre la producció interna, es diferencia entre dos tipus, en funció de com es 
duen a terme aquests programes: uns pot ser que es facin amb mitjans propis de la 
corporació i altres pot ser que es facin mitjançant el que s’anomena «producció as-
sociada», en què la corporació contracti l’elaboració de tot un programa de televisió 
o part d’aquest programa. Per tant, dintre de la producció interna, es diferencien 
aquests dos tipus.

Pel que fa a les coproduccions, la corporació participa en un percentatge de la 
producció, en els termes que s’estableix en cada contracte; hi ha diferentes entitats 
que participen en aquesta producció. I generalment la corporació també adquireix 
un dret d’emissió, un dret d’antena d’aquesta coproducció.

I finalment, en les produccions alienes, en aquest cas la corporació només pos-
seeix el dret d’emissió. Bé, és a dir, que es compra directament, per exemple, una 
pel·lícula o un conjunt de pel·lícules a una productora.

Bé, fetes aquests aclariments, de les observacions que es destaquen en l’informe 
en voldria destacar quatre. 

La primera és que a partir del febrer del 2016 el consell de govern de la corpora-
ció va aprovar el que s’anomena «la Norma reguladora del procediment de selecció i 
contractació de continguts audiovisuals per als mitjans de comunicació de la corpo-
ració». Fins aquell moment no existia cap norma, sinó que era el consell de govern, 
amb els diferents equips de televisió i de la ràdio, qui feia aquestes contractacions.

Del treball realitzat –és a dir, s’ha fiscalitzat l’aplicació, tot i que es va posar en 
marxa al febrer i encara era el primer any que es posava en marxa– sobre com es 
va funcionar amb aquesta norma, voldria destacar sis aspectes que es destaquen a 
l’informe: en l’informe es fan diferents observacions sobre el termini per presen-
tar propostes; sobre el contingut de les propostes presentades; sobre determinades 
clàusules de repartiment dels rendiments de les produccions; sobre les liquidacions 
d’aquestes produccions; sobre la recepció dels materials, és a dir, la recepció del pro-
grama, i sobre el resultat de les auditories externes d’aquestes produccions.

La segona observació que voldria destacar és que en sis programes es van pro-
duir increments significatius de cost que a la corporació es justifiquen per les pres-
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sions de mercat i pels índexs d’audiència. També es va produir un increment de cost 
significatiu en el contracte subscrit amb Intracatalònia, Societat Anònima, que és 
el nom mercantil del que és conegut com l’Agència Catalana de Notícies, per a la 
prestació de diferents serveis. En tercer lloc, que alguns dels professionals han estat 
contractats com a artistes, en lloc de formalitzar-se una relació laboral comuna. I en 
darrer lloc –que també a la vegada és una recomanació–, que els ingressos per les 
vendes de programes sempre són molt reduïts, el 2016 van ser molt reduïts, per sota 
dels 400.000 euros; sí que cal dir que el 2017, bé, van augmentar fins als 1,4 milions, 
però encara continuen sent xifres molt reduïdes.

I de les recomanacions, a part d’una que es fa en cada informe que anteriorment 
fèiem de la televisió i ara fem de la corporació, a part de que s’han de potenciar en 
la mesura del possible les vendes, voldria destacar dues recomanacions més. Una és 
que la corporació ha de vetllar perquè es compleixi estrictament la seva norma que  
els comentava abans, i revisar-la i adaptar-la, si escau, per fer-la més operati- 
va i facilitar la gestió de la contractació de programes. I en segon lloc també vol-
dria destacar una altra recomanació, que és que la corporació hauria de potenciar la 
realització de més auditories de produccions i que s’hauria de valorar la possibilitat 
que la norma inclogués que algunes d’elles fossin obligatòries; no que fos voluntari, 
sinó que en alguns casos de produccions comprades fora fos obligatori fer aquesta 
auditoria externa.

Res més, resto a la seva disposició per a qualsevol pregunta o aclariment.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic Jordi Pons. Ara, per posicionar el Grup de Ciuta-
dans, té la paraula Maialen Fernández.

Maialen Fernández Cabezas

Gracias, presidente; gracias, señor Pons, síndic mayor, y a todo el equipo de la 
sindicatura. Señoras y señores diputados, buenos días. Bien, en esta ocasión presen-
tamos un informe relativo a la «corpo», SA, y la producción de programas del año 
2016.

Comenzando por el origen, diremos que las televisiones autonómicas nacieron al 
amparo de la Ley 46 del año 83, del tercer canal, la cual fija que el canal autonómico 
debe cumplir una serie de requisitos, tales como la objetividad, veracidad e impar-
cialidad de las noticias; separar la información de la opinión; respetar el pluralismo 
político, cultural y lingüístico, así como las libertades y derechos recogidos en la 
Constitución. ¿Qué acabo de recoger aquí? La antítesis de lo que representan TV3 y 
Cataluña Radio para todos los catalanes.

Ya sabemos y padecemos la manipulación de los medios públicos catalanes, eso 
sí, pagados con el dinero de todos, y que actúan igual que el Govern, saltándose los 
principios, normas y leyes fundamentales. En el 2018 las trece televisiones autonó-
micas españolas recibieron un total de 942,7 millones de euros aproximadamente, 
mediante subvenciones públicas aportadas por los gobiernos autonómicos. ¿Saben 
quién se ha llevado la palma de oro? Cómo no: la «corpo», que ha recibido por parte 
de la Generalitat 231 millones de euros, es decir, el 24,39 por ciento del presupuesto 
de todas las televisiones autonómicas; dinerito que pagamos todos, los 7 millones 
y medio de catalanes, de un presupuesto prorrogado, el de 2018, y quizás para este 
2019 habría que preguntarle al señor Aragonès cuál es su próximo acto de campaña 
electoral, para saber exactamente qué es lo que ha pasado con los presupuestos y si 
van a aparecer.

La «corpo» cuenta con más de 2.200 trabajadores y su oferta audiovisual incluye 
cinco cadenas de televisión y cuatro emisoras de radio. Muchas cadenas de televi-
sión, muchas emisoras de radio y muchos números rojos, porque en los balances se 
presentan pérdidas, incluso en los fondos propios negativos, que en cualquier situa-
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ción serían una causa de quiebra y de disolución de la corporación, si no fuera sal-
vada, precisamente, por subvenciones, que entran por un importe de 51 millones de 
euros, como reflecta el balance de la sindicatura.

¿Cómo va a ser rentable una empresa que declara ventas por 66 millones de eu-
ros y solo sus gastos de personal para contratar a presentadores y locutores estrellas, 
como la señora Terribas, de Cataluña Radio, suponen 159 millones de euros, es de-
cir, más del doble de los ingresos?

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales es un lastre para la comuni-
dad autónoma y, por ende, para todos y cada uno de los catalanes. Nos cuesta 30,8 
euros por habitante, de los 7 millones y medio que somos. Y, para hacer una compa-
rativa con otras comunidades autónomas que tienen un número parecido de habitan-
tes, les diré que, por ejemplo, Andalucía, que son 8 millones, recibe 162 millones, 
frente a los 231 de la «corpo», y le cuesta a cada andaluz 20,3 euros. En Madrid, por 
ejemplo, 6 millones y medio de habitantes, la plantilla es de 457 trabajadores, en 
contraposición a los 2.200 de aquí; tiene un presupuesto de 79 millones de euros, y 
le cuesta a cada habitante 12,15 euros, es decir, la tercera parte de lo que nos cues-
ta a nosotros la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Confirmamos de 
nuevo que la «corpo» en general y TV3 en particular son una ruina para los catala-
nes y este Govern es el principal impulsor y tapadera de estos organismos ruinosos.

Así, tuvimos que ver como por ejemplo el año pasado el señor Sánchez, que les 
debía su puesto precisamente en la Moncloa, levantó sin complejos el control a las 
cuentas públicas de Cataluña; miró para otro lado, para que así la primera medida 
que adoptase este Gobierno del señor Torra fuese aportar otros 20 millones de euros 
a TV3. Desde luego, era la medida más urgente y más importante que necesitaba 
Cataluña. Ni siquiera revertir los recortes realizados por sus propios gobiernos en 
sanidad. ¿Para qué? Así tienen a todo el sector en huelga. Ni siquiera eliminar los 
barracones en los que llevan estudiando los alumnos catalanes desde hace veintidós 
años; tal como pueden comprobar en la noticia de Crónica Global desde ayer mis-
mo, en la provincia de Barcelona afecta a 2.070 estudiantes.

Y, ya para rematar, nos encontramos con que los máximos responsables de la 
«corpo», entre ellos la señora Llorach, están siendo investigados por la campaña 
para el referéndum ilegal del 1 de octubre, por presunta malversación de dinero 
público. Y aquí están las facturas de TV3 en la campaña del referéndum ilegal. 
(L’oradora mostra uns fulls.) Campaña impulsada por el responsable de Difusión 
Institucional del Departamento de la Presidencia de la Generalitat, señor Jaume 
Mestre, que precisamente ayer declaró ante el Tribunal Supremo y al que tanto el 
fiscal como el magistrado Marchena tuvieron que advertirle y recordarle de las con-
secuencias de un presunto falso testimonio.

Mi pregunta para la sindicatura es general en este caso, y quisiera saber qué cri-
terio se sigue o qué precepto sigue la sindicatura para que, en este caso, como co-
menta el informe en la primera hoja, entre dentro del programa de actividades de la 
sindicatura que se analice, por ejemplo, este informe de la «corpo» que ya se analizó 
hace dos años, para ver igualmente los mismos fallos, que ustedes recomendaban 
que se aumentara la producción interna para evitar recibir tantas subvenciones pú-
blicas. Hay informes que, por ejemplo, consideramos muy importantes, que pueden 
ser el Diplocat o el Síndic de Greuges, con las asignaciones de personal que tiene, 
que no las hemos visto en todo este tiempo. Entonces, ¿qué criterio exacto se ha se-
guido para que casi cada año o cada dos años se evalúe esta corporación?

Gracias.

El president

Gràcies, diputada. Ara tindrà la paraula el diputat Rafel Bruguera, per posicionar 
el Grup Socialistes i Units per Avançar.
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Rafel Bruguera Batalla

Gràcies, president. Senyor síndic, senyor Pons, també vull començar per una re-
flexió més de caràcter general, i no tant adreçada a la sindicatura, òbviament.

Una cosa és l’instrument i una altra cosa és la gestió d’aquest instrument. Què 
vull dir, amb això? Nosaltres no només no qüestionem l’instrument, que és la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals –TV3, Catalunya Ràdio–, sinó que creiem 
que, en un país amb llengua pròpia, la ràdio i la televisió públiques han contribuït 
d’una manera molt gran a la normalització del català i, per tant, a la cohesió social 
del nostre país. Per tant, nosaltres en absolut vetllem o demanem o lluitem per la 
liquidació de TV3 o de Catalunya Ràdio, sinó que podem ser crítics en alguns as-
pectes de la seva gestió, i, per tant, la nostra política va encaminada a aconseguir 
una ràdio i una televisió públiques més plurals, més transparents i més neutrals, es-
pecialment en períodes de conteses electorals.

Dit això, per centrar una mica la nostra posició –perquè també s’ha fet per part 
de Ciutadans, i en alguns aspectes, en molts d’ells, no compartim la seva anàlisi–, 
dit això, és veritat que en l’informe de fiscalització que ens presenta el síndic Pons, 
doncs hi ha una sèrie d’observacions que es tradueixen fonamentalment en quatre 
recomanacions generals: des d’un punt de vista global, manca de transparència en 
la contractació i la justificació de..., i la selecció i la contractació dels continguts 
audiovisuals; increment significatiu del cost en alguns casos, i baixos ingressos per 
vendes de programes, que es tradueixen, òbviament, en quatre recomanacions que 
resumeixo molt breument i que nosaltres compartim i a les quals donarem suport.

En primer lloc, que les convocatòries es facin amb més temps de marge i que 
s’ampliïn els terminis per a la presentació de projectes; és a dir, que s’abundi en una 
major transparència i, per tant, en la pluralitat de les possibilitats més plurals d’ofer-
tar i de poder presentar pliques, propostes a les convocatòries que es formulin. En 
segon lloc, que es compleixi estrictament –i ho ha dit el síndic– la norma regulado-
ra del procediment de selecció i contractació de continguts audiovisuals, és a dir, 
aconseguir una major operativitat i una millor gestió. En tercer lloc, que es potenciï 
la realització d’auditories de producció –em sembla que és bastant obvi–, l’obligato-
rietat de presentar liquidacions auditades a determinades produccions, i finalment, 
la potenciació de la venda de programes de producció pròpia, amb l’objectiu lògic..., 
estem parlant de que, en fi, els pressupostos públics són els que van a la «corpo»; 
per tant, tendir a l’autofinançament és una exigència que crec que des del Parlament 
hem de reclamar. La sindicatura posa de manifest que ha sigut molt baixa, aques-
ta capacitat d’ingrés de venda de programes de producció pròpia, que evidentment 
redundarien no només en una reducció, possible reducció de les aportacions públi-
ques, sinó també en dos aspectes no menors: en primer lloc, podria augmentar la 
producció, es podrien fer més produccions, i, per tant, poder finançar nous projectes 
sense necessitat d’augmentar les aportacions públiques, no?

Per tant, em sembla que aquestes són les qüestions més remarcables, des del nos-
tre punt de vista, de l’informe, al que ja anuncio que donarem suport.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Bruguera. Ara, per posicionar el Grup Republicà, té la 
paraula Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. Síndic major, síndics..., síndic Pons, gràcies per la compa-
reixença; gràcies també per l’informe i l’exhaustivitat de l’informe. Lògicament, jo 
no faré una repetició de l’informe que vostè acaba de fer, però sí, per tant, alguna 
consideració.

La primera de totes: des del nostre grup, valorar positivament que s’aprovés una 
norma reguladora de procediment. És a dir, en qualsevol dels casos, després de feta 
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la fusió, crec que s’ha de valorar positivament –i sobretot pel fet, com vostè ha dit, 
que es regeixen a la contractació per dret privat– el fet de que hi hagi una norma in-
terna de com actuar en tots els processos de contractació.

I, per tant, en aquest sentit, donem suport des del grup a les recomanacions. I de 
les recomanacions feia el primer esment de la norma, perquè probablement el que 
hem d’ajustar més és que si tenim una norma, doncs, diguem-ne, s’ha d’adaptar la 
«corpo» a complir la seva pròpia norma, eh?, i moltes vegades això ens defineix amb 
situacions diferents d’altres informes. És a dir, quan s’han de seguir regulacions, di-
guem-ne, públiques i que són externes a la teva pròpia norma, a vegades porten en 
els debats més conflictivitat, més justificacions o no. Aquesta és la pròpia norma de 
la «corpo».

I faig aquesta referència precisament en algunes de les observacions que vostè fa. 
I, clar, si alguns dels decalatges tenen a veure amb diferències d’increments o no de cost 
d’algun dels programes, de la tipologia de contractacions, diguem-ne, d’algunes de  
les persones en funció no de contracte laboral, sinó de contracte artístic o altres 
decalatges, mirant les al·legacions quasi totes elles, les justificacions, tenen a veure 
amb els nivells d’audiències o no d’un programa, amb la pressió del mercat, perquè, 
diguem-ho així, un personatge en concret t’acabi marxant o no t’acabi marxant...

I, per tant, la pregunta que li faig –i potser no és exactament o no té a veure amb 
la sindicatura i, per tant, no la respondrà– és: la norma és la norma, per tant s’ha 
de complir la norma; si en alguns casos no s’ha complert, doncs s’ha de fer i s’ha 
d’esmenar; punt, ja hem acabat. Però, dit això, en l’interès públic, m’interessaria sa-
ber si, quan a les al·legacions es justifica si hi ha un índex o no índex d’audiències, 
això s’adjunta a la sindicatura. És a dir, els diputats no hem pogut deduir d’aquest 
informe, davant de les al·legacions, si hi ha una justificació respecte a audiències, si 
aquesta està justificada o no està justificada, més enllà de si això ho contempla o no 
la norma, eh?, de si hi ha pressió del mercat respecte un personatge o no, quin tipus 
de programa és... És a dir, la concreció exactament del que està passant, que pro-
bablement és el que ajudaria a la recomanació de si s’ha d’adaptar la norma, doncs 
s’adapta a la norma, eh?, però crec que això seria d’interès. I, en qualsevol dels ca-
sos, aquesta és l’única pregunta.

I, respecte a la potencial venda de programes de producció pròpia, el síndic ja ha 
dit que el 2017 això ja s’incrementa. Més enllà, jo crec que és interessant –i per tant 
no és una pregunta, és una reflexió global–, en les televisions públiques, en els mit-
jans públics i en tant servei públic..., és interessant veure els índexs comparatius amb 
altres televisions autonòmiques de què carai venen com a producció pròpia, perquè 
això té a veure amb el model de televisió i té a veure amb el model d’aportació pú-
blica. I, quan comparem televisions, les televisions i les ràdios no són televisions i 
ràdios públiques i ja està; i una cosa és TV3 i l’altra és la BBC, i l’altra és el canal 
autonòmic ics. Per tant, hi han televisions bones i televisions dolentes. I hi ha més 
aportació pública normalment a les bones i poca aportació pública quan és un mitjà 
que no es considera ni instrument públic, eh? En qualsevol dels casos, jo crec que..., 
i ho desconec, per tant seria feina d’aquest diputat veure també la comparativa amb 
mitjans públics estatals o internacionals de quina és la capacitat, doncs, de finança-
ment propi a través de la venda de producció pròpia.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per posicionar el Grup de Junts per Catalunya, té la parau-
la Narcís Clara.

Narcís Clara Lloret

Moltes gràcies, president. Síndic senyor Pons, síndic major, altres membres de 
la sindicatura, diputades i diputats, no ho tenia previst, però d’entrada faré una re-
flexió, una observació al president de la comissió, per fer-li notar que en l’anterior 
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sessió tant jo com la diputada d’Esquerra Republicana, que estàvem aquí, vam ser, 
podríem dir..., no sé si la paraula exacta seria «amonestats» per, suposadament, no 
emmarcar el nostre discurs a l’objecte de la sessió. Aleshores li dic això perquè si 
vostè analitza el discurs de la diputada del Grup de Ciutadans, doncs reflexioni al 
respecte. No ho dic perquè censuri la diputada aquí present, perquè crec que pot te-
nir, que té tot el dret a fer el discurs que vulgui en el sentit que vulgui, sinó respecte 
a la darrera sessió; que quedi clar, eh?: respecte a la darrera sessió. Veig una dualitat, 
diguéssim, de criteris.

En segon lloc, simplement, jo sí que vull contestar un moment a la senyora 
Fernández, per alguna de les coses que ha dit. Vostè fa, com ens hi tenen habituats...,  
perquè el seu discurs no és nou, l’he sentit manta vegades en el Ple, i, per tant, bé, 
no és que hi vingui preparat, però no em sorprèn.

Vostè fa una esmena a la totalitat, a la possibilitat, per exemple, del Govern de 
decidir les polítiques que cregui oportunes, en aquest cas, en el camp de la corpora-
ció. Hi té tot el dret, però és això, vostè, el que fa. I algunes dades..., quan vostè ha 
dit 30,8, suposo que era per any, no? Recordi que quan es diu què val alguna cosa, 
doncs ha de dir anualment o mensualment. En aquest cas, estic convençut que és 
anualment.

I, seguint amb el que ha comentat fa un moment el diputat d’Esquerra Republi-
cana, no s’oblidi de parlar de la qualitat, de la qualitat que pot tenir, doncs, un servei 
públic, tant aquest com qualsevol altre. Perquè, òbviament, vostè probablement el 
voldria reduir a zero, i en aquest cas no ens costaria res. I tots sabem el que voldria 
dir això. Estem convençuts de que aquesta és la seva política.

Jo ara sí que parlaré sobre l’informe –més breument, suposo. Sobre els comp-
tes del 2016 –que la corporació va presentar dins del període establert, per cert–, 
destacaria dos trets principals, dues consideracions generals que estan en l’informe. 
En primer lloc, la sindicatura entén –i ho cito textualment– que «els procediments 
seguits en relació amb les produccions de la Corporació, Societat Anònima, com-
pleixen raonablement els objectius del sistema de control intern, de manera que la 
direcció de la corporació té la informació necessària per prendre aquelles decisions 
que consideri oportunes, i que els elements de control establerts garanteixen raona-
blement que les operacions que afecten els comptes de la corporació estan enregistra-
des adequadament». En segon lloc, subratllar que l’auditora PriceWaterhouseCoopers 
auditores va emetre una opinió favorable també sobre els comptes del 2016.

Algunes qüestions respecte les observacions. Potser sí que repetiré una mica, ja 
ho ha dit el síndic Pons... Respecte a aspectes que podrien suposar un ajustament de 
les quantitats abonades als proveïdors, la corporació comenta –és a dir, a les al·le-
gacions– que és cert que en dos casos es van posar de manifest costos –per tant, 
accepta aquest fet– en què l’auditor va concloure que no havien estat despeses efec-
tivament pagades; en ambdós casos, però, la productora va fer l’abonament corres-
ponent.

Una altra observació fa referència a increments significatius de cost. La corpora-
ció al·lega que en un cas va ser degut a l’increment de sou del presentador, a l’aug-
ment de la complexitat en la producció, al fet d’haver-se mantingut quatre tempo-
rades sense increment i –el que considero més important– a l’èxit del format; una 
consideració personal, una reflexió. En conseqüència, es va haver d’equilibrar el cost 
als resultats obtinguts. En un altre cas, la sindicatura fa referència a que el cost d’un 
programa no es va reduir en la mateixa proporció que la seva durada. La corpora-
ció al·lega que els condicionants que afectaven la situació no en permeteren reduir 
més el cost. 

Soc de l’opinió –i ara ve la meva reflexió personal– que tots els punts de vista 
són raonables. En particular, hi pot haver costos que no depenguin de la durada, 
sinó que són inherents a la seva producció. Raonaments del mateix gènere es poden 
trobar en la resta de casos, i es podrien resumir, crec jo, manifestant que el canvi 
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dels condicionants, especialment l’èxit o el no èxit del programa en qüestió, fa que el 
cost econòmic canviï. Podríem dir que la variable cost és sensible a la variable èxit.

Existeix una discrepància en l’observació cinquena, sobre si certes clàusules de 
repartiment dels rendiments econòmics de certs programes s’ajusten o no a la nor-
ma. Ara bé, després de les al·legacions, la discrepància només afecta dos programes, 
que esperem que quedi resolt.

Bé, com que m’he allargat una mica al principi i no ho tenia previst, simplement 
donar suport a totes les recomanacions que fa la sindicatura al final del seu informe.

Moltes gràcies, president.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per respondre a totes les qüestions plantejades, torno a do-
nar la paraula al senyor síndic Jordi Pons i Novell.

El síndic Jordi Pons i Novell 

Bé, moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies pels seus comentaris. Vol-
dria respondre un parell de qüestions.

La primera és..., la veritat és que estic molt content per un dels comentaris que 
se m’ha fet: és que se m’ha vingut a dir... Jo avui em pensava que em renyarien, al-
guns de vostès, perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, és una 
de les empreses públiques amb més pressupost de Catalunya, avui em pensava que 
em renyarien perquè la fem poc sovint, però se m’ha renyat just pel contrari, amb la 
qual cosa estic encantat, perquè cada vegada que fem la corporació porta molta fei-
na i és realment complex. Però me’n vaig content, perquè em pensava que em dirien 
que feia massa temps que no la fiscalitzàvem.

Pel que fa als criteris que fem per seleccionar el programa anual d’activitats, 
doncs es tenen en compte diferents aspectes. El primer és el personal del qual dispo-
sem –que ho comentava abans el síndic major en el cas de l’informe de la DGAIA–,  
que són els que són, i per fer un informe n’hem de deixar de fer un altre. Fa unes 
setmanes ens van encarregar dos informes, òbviament els farem i ràpidament i lo 
millor possible; n’hem donat de baixa dos. Avui vostès faran quatre votacions; si ens 
diuen que hem de fer quatre informes, farem quatre informes, i en deixarem de fer 
uns altres quatre. Això és... I, òbviament, prioritzem la seva decisió.

A part d’aquest criteri, que òbviament té prioritat lo que diu el Parlament, tam-
bé té una prioritat absoluta lo que diu la llei, com pot ser el compte general o altres 
informes, tant de la Generalitat com de les corporacions locals, i per a la resta s’in-
tenta fer un repartiment equilibrat entre, en aquest cas, empreses grans o diferents 
sectors... És a dir, en el meu cas, jo he de fiscalitzar universitats; doncs s’intenta fer 
un equilibri d’anar fiscalitzant les diferents universitats. Aquest any, dos departa-
ments –l’any passat ho vam començar i aquest any acabaran–..., una cosa que no 
s’havia fet mai: a part de fer les universitats, dos departaments de la sindicatura fis-
calitzarem també els centres de recerca. És interessant, és anar combinant coses que 
creiem que s’han d’anar fent. Les universitats tenen pressupostos molt elevats; estem 
parlant de molts milions. Doncs s’han d’anar fent. Per una banda, coses grans, és a 
dir, infraestructures, s’han d’anar fent periòdicament, diferents empreses i altres, i 
intentant anar incorporant-hi coses que són més petites i que les anem incorporant 
cada vegada que podem. El nostre objectiu és arribar al major abast, i arribem, amb 
els mitjans que tenim, fins on podem. 

En tot cas, pel que fa als dos informes que m’esmentava, si avui els aproven els 
prioritzarem, i si no els hem fet fins ara és perquè no tenim els recursos suficients 
per fer-ho tot.

Pel que fa a una qüestió que se m’ha plantejat en concret, que ja ho diu l’infor-
me, i després també ho diuen les al·legacions –és sobre el programa 44, que hi ha 
un increment substancial, crec que del 17 per cent, en el programa–, clar, és lo que 
comentava abans, que el marge és difícil d’establir: no estan subjectes a la Llei de 
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contractes, tenen una mica de marge... Aquest programa en concret tenia audiència? 
Tenia audiència, i en segueix tenint. Perquè abans ho comentava: aquí no adjunten 
les dades, però nosaltres, a part de totes els programes, tenim molta informació per 
fer aquest informe de quaranta pàgines, tenim centenars de fitxers i tot. Quan ens 
diuen que té audiència ho mirem, i, efectivament, tenia audiència. Nosaltres qüesti-
onem això. Clar, l’equilibri és difícil, però en tot cas sí que en aquest cas es va con-
firmar que tenia audiència. Lo que no està tan clar de lo que diuen a l’al·legació és 
que fos el primer increment que es va produir en quatre anys; aquesta sí que no la 
tenim tan clara, eh? Però lo de l’audiència, que el programa tenia audiència..., sí que 
tenia audiència.

Res més. He intentat respondre les seves preguntes... Moltes gràcies pels seus 
comentaris.

El president

Doncs bé, moltes gràcies. Ara... (Maialen Fernández Cabezas demana per par-
lar.) Diputada Maialen Fernández...

Maialen Fernández Cabezas

Sí, presidente. Querría responder por alusiones al diputado Clara, por favor.

El president

Treinta segundos.

Maialen Fernández Cabezas

Bien, diputado Clara, veo que le ha gustado mi exposición, porque, vamos, me 
ha dedicado la mitad de su intervención. Gracias por ello. Estoy de acuerdo en que 
el informe es muy bueno. 

En segundo lugar, no sé si en cuanto a la amonestación se refieren ustedes cuan-
do en la pasada comisión no vinieron a trabajar y se ausentaron de sus responsabili-
dades. Supongo que la amonestación, en todo caso, tendría que ir dirigida a ustedes.

Y en tercer lugar, como economista, cada vez que digo un coste, lógicamente lo 
relaciono precio y, en este caso, por habitante. Cuando hablo de treinta euros estoy 
diciendo lo que nos cuesta a cada habitante de Cataluña la televisión pública catala-
na anualmente, efectivamente. Si es ruinosa, efectivamente, como decíamos aquí, no 
es que tuviera que ser coste cero: se trata de gestionar adecuadamente los recursos 
que pagamos todos los catalanes. Si una cosa no funciona, lógicamente, habría que 
eliminarla o sustituirla...

El president

Diputada...

Maialen Fernández Cabezas

...más cuando se dedica a adoctrinar a la gente.
Gracias.

El president

Doncs ara sí, agraint la presència i la informació que ens han donat dels diferents 
informes, suspendrem la sessió per cinc minuts, eh?, i després continuarem.

La sessió se suspèn a un quart de dotze del migdia i dos minuts i es reprèn a un quart de 

dotze i catorze minuts.

El president

Bé, es reprèn la sessió 10.
I dono la paraula al secretari, senyor (veus de fons)..., perdón –perdón–..., al vice-

president, senyor Viaplana, perquè m’ha demanat l’ús de la paraula.
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El vicepresident

Moltes gràcies, president. Només perquè consti en acta, i ara ho acabem de par-
lar amb els portaveus, tant jo, com a vicepresident, com el secretari, el diputat Ro-
quer, vam sol·licitar que hi hagués un termini més ampli per a poder abordar els 
informes, en aquest cas el 22, 23 i 27 –em sembla que ho dic bé...–, més que re, 
perquè, si no, em sembla que s’està desvirtuant una mica el sentit de la comissió, i 
també per respecte a la feinada que es fa des de la sindicatura, i perquè creiem que 
per poder abordar aquests informes amb..., bé, com s’ha de fer, doncs el termini ha 
de ser més ampli. També dir que ara, amb els portaveus, ja s’ha establert, i això es 
corregirà. Per tant, estem d’acord.

Moltes gràcies.

El president

Bé, efectivament, hem acordat, i jo crec que és un bon criteri, que d’aquí enda-
vant, doncs, aproximadament, com que tindrem la comissió cada mes, es donin dues 
setmanes per presentar les PRs i, dues setmanes després, dos setmanes més per al 
seu estudi, eh? Per tant, jo crec que no hi ha d’haver cap problema de que tinguem 
aquest criteri d’actuació. D’acord?

(Pausa.)

Procediments acumulats relatius als informes de fiscalització 22/2018, 
23/2018 i 27/2018 (continuació)

256-00018/12, 256-00019/12 i 256-00020/12

Bé, ara procedirem a la votació de la part conjunta de les propostes de resolució 
relacionades amb els informes de fiscalització 22/18, 23/18 i 27/18. Se sotmeten a 
votació aquestes propostes de resolució, de la part conjunta, d’acord? (Pausa.)

Doncs, si us plau, vots a favor?
S’aproven per unanimitat.
Bé, ara passem al capítol de votacions especifiques, i amb relació a l’Informe de 

fiscalització 22/18, votem la part específica, la PR específica del Grup de Ciutadans. 
Vots a favor?
(Veus de fons.) Bé, el senyor Bruguera manifesta que vol una votació separada? 

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, president. Estem parlant... (veus de fons), de l’hospital Parc Mar, eh? 
D’acord. Doncs demanaria votació separada del punt quart, si us plau.

El president

El 2 i el 3 es voten conjuntament, i el 4, per separat, no? (Pausa.) D’acord.
Doncs procedim a aquesta votació dels punts 2 i 3. 
Vots a favor?
Vots en contra?
I abstencions?
Cap.
Bé, doncs, aquest punt queda rebutjat per 9 vots a favor i 10 en contra. (Pausa.) 

Bé, amb referència al punt anterior, hi ha votat a favor el Grup de Ciutadans i Socia-
listes Units per Avançar i el Subgrup Partit Popular, i en contra, Junts per Catalunya 
i Grup Republicà.

(Pausa.)
I ara passem, si us plau, a votar el punt 4.
Vots a favor?
Set vots a favor, del Grup de Ciutadans i del Subgrup del Partit Popular.
Vots en contra?
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Dotze, del Grup Republicà, el Grup de Junts per Catalunya i Socialistes Units 
per Avançar.

Per tant, aquesta proposta, aquest punt 4 queda rebutjat.
Ara passarem a votar, de l’informe de fiscalització...

Rafel Bruguera Batalla

President, també per demanar votació separada del punt 5.

El president

Bé, doncs a petició del Grup Socialistes i Units per Avançar, passarem a votar de 
forma conjunta 2, 3, 4 i 6, i per separat, el punt 5. Jo crec que millor que comencem 
precisament pel punt 5, eh?, començarem a votar el punt 5.

Per tant, vots a favor del punt 5?
Set vots a favor, del Grup de Ciutadans i el Subgrup del Partit Popular.
Vots en contra?
(Veus de fons.) Sí, sí, estem parlant de l’Informe de fiscalització 23/2018 (El lle-

trat diu: «Institut Català de Finances.») Sí, però això ja es sabia, no? (Pausa.)
Bé, doncs vots en contra, hem dit, 10, del Grup Republicà i el Grup de Junts per 

Catalunya.
Abstencions?
Dues, dels Socialistes i Units per Avançar.
I ara passem a votar de forma conjunta els apartats 2, 3, 4 i 6.
Vots a favor?
Nou vots a favor, de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar i Partit Popular.
Vots en contra?
Deu, del Grup Republicà i del Grup de Junts per Catalunya.
Queda, per tant, la proposta, rebutjada, aquests punts queden rebutjats.
Bé, per finalitzar aquesta sessió, proposo que les votacions de les propostes de 

resolució d’aquesta comissió, eh?, d’aquests dos expedients que avui hem estat subs-
tanciant, siguin el dia 28 de març de 2019 a les 12 hores, i de la propera sessió ordi-
nària encara no podem establir una data concreta.

Bé, s’aixeca aquesta sessió (veus de fons)..., s’aixeca la sessió 10. (Veus de fons.) 
Bé, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dotze del migdia i set minuts.
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Sessió 9.2 de la CSC

La sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC), suspesa el dia 14 de fe-

brer, es reprèn a dos quarts de dotze del migdia i dotze minuts. Presideix Antonio Espinosa 

Cerrato, acompanyat del vicepresident, Francesc Viaplana Manresa, i del secretari, Ferran 

Roquer i Padrosa. 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, Anna Geli i España i Marc 

Solsona i Aixalà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antoni Castellà i Clavé, Najat Driouech 

Ben Moussa, Gerard Gómez del Moral i Fuster i Lluïsa Llop i Fernàndez, pel G. P. Republi-

cà; Rafel Bruguera Batalla i Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialistes i Units per Avan-

çar, i Esperanza García González, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

El president

Bé, es reprèn la sessió número 9. 

Propostes de resolució acumulades d’encàrrec a la Sindicatura de 
Comptes d’informes de fiscalització relatius a la Institució de les Lletres 
Catalanes

253-00001/12 i 253-00002/12

I serà per votar propostes de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes.
Començarem per la sol·licitud d’un informe de fiscalització relatiu a la Institució 

de les Lletres Catalanes corresponent als exercicis 2013 al 2017, que ha presentat el 
Grup Socialistes i Units per Avançar. Si vol tenir unes paraules per justificar...

Rafel Bruguera Batalla

Senyor president, molt brevíssimament, la justificació és a partir del fet de que, si 
les nostres informacions no estan errades, l’anterior, el darrer informe de fiscalitza-
ció de la Sindicatura de Comptes respecte a la Institució de les Lletres Catalanes és 
de l’any olímpic, de l’any 1992. I, per tant, donat que han aparegut algunes informa-
cions periodístiques que hi podria haver algun tipus de problema, sense prejutjar-lo, 
ni molt menys, però sobretot perquè l’anterior és de l’any 92, doncs creiem que seria 
oportú poder fer aquest informe.

Gràcies.

El president

Algun grup més vol la paraula? (Maialen Fernández Cabezas demana per par-
lar.) Doncs té la paraula la diputada Maialen Fernández, en nom de Ciutadans.

Maialen Fernández Cabezas

Sí; gracias, presidente. Bueno, al igual que el PSC, nosotros también habíamos 
pedido de otra manera que se hiciera un informe sobre la Institució de les Lletres 
Catalanes, en este sentido, también, por informaciones que habíamos conocido en 
cuanto a la deficiente gestión del otorgamiento de contratos y subvenciones. Y era 
uno de los informes que precisamente antes en la comisión comentábamos que inte-
resaría que se hiciera por parte de la Sindicatura.

Gracias.

El president

Bé, si no hi ha cap més paraula, passarem estrictament a la votació.
I, per tant, vots a favor de l’encàrrec a la sindicatura d’aquest informe? Vots a 

favor.
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Nou, del Grup Socialistes i Units per Avançar, Ciutadans i el Partit Popular.
Vots en contra?
Deu, del Grup Republicà i del Grup de Junts per Catalunya.
Per tant, es rebutja aquesta proposta de resolució.
A continuació passarem precisament al segon encàrrec, que és una proposta de 

resolució del Grup de Ciutadans també amb relació a la contractació i les subven-
cions, com s’ha explicat.

Jo crec que, com que ja s’ha explicat, si no hi ha cap grup que vulgui prendre la 
paraula amb relació a aquest tema... Doncs passem llavors directament a la votació.

Vots a favor?
Nou, del Grup Socialistes i Units per Avançar, Ciutadans i Partit Popular.
Vots en contra?
Deu vots en contra, del Grup Republicà i del Grup de Junts per Catalunya.
Per tant, aquesta proposta queda rebutjada.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu als comptes, la gestió de la informació, 
l’estructura del personal i la naturalesa i comptabilització de la despesa 
de personal del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya del 2015 al 
2018 

253-00003/12

Bé, amb relació a la Proposta de resolució d’encàrrec a la sindicatura d’un infor-
me de fiscalització relatiu als comptes, la gestió de la informació, l’estructura del 
personal i la naturalesa i comptabilització de la despesa de personal del Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya... Per a aquesta té la paraula la diputada i portaveu 
Maialen Fernández Cabezas

Maialen Fernández Cabezas

Sí; gracias, presidente. Bueno, en una primera conversación con el síndic mayor 
habíamos establecido que quizás podríamos posponer para más adelante este infor-
me, pero viendo las votaciones de los grupos del Gobierno y la transparencia que 
quieren dar a esta sindicatura y a los informes la mantendremos. Y se trata de, pre-
cisamente, analizar el Diplocat, que no ha sido analizado desde el año 2012; es uno 
de los departamentos con mayores fondos y que se han destinado a otras cuestiones 
que nada tienen que ver con su departamento, y precisamente pedimos, pues que se 
pueda analizar en la sindicatura.

Gracias.

El president

Bé, algun grup vol prendre la paraula? Doncs... (Rafel Bruguera Batalla demana 
per parlar.) Perdó, per part del Grup Socialistes i Units per Avançar, té la paraula el 
senyor Rafael Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, president. Nosaltres creiem..., en fi, en tot cas, el Grup de Ciutadans 
pot fer el que cregui convenient, però no creiem massa prudent mantenir aquesta 
votació, per una raó molt senzilla: la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas Con-
grés-Senat ha aprovat un encàrrec precisament sobre el mateix tema al Tribunal de 
Cuentas del Estado. Per tant, no veiem que sigui oportú fer una cosa similar aquí, 
entre altres raons, perquè tampoc es podria dur a la pràctica fins que no s’hagués 
acabat l’informe del Tribunal de Cuentas.

Per tant, hi votarem en contra.

El president

Bé, doncs passem directament a la votació.
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I, per tant, vots a favor de mantenir aquesta proposta de resolució?
Set, del Grup de Ciutadans i Partit Popular.
Vots en contra?
Dotze, del Grup Republicà, del Grup de Junts per Catalunya i del Grup Socialis-

tes i Units per Avançar.
Per tant, aquesta proposta de resolució queda rebutjada.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a l’estructura del personal, la naturalesa 
i comptabilització de la despesa de personal, el compliment de la 
legislació aplicable a les retribucions i l’adequació a la normativa de la 
gestió del personal del Síndic de Greuges del 2015 al 2018

253-00004/12

Passem a la Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de 
l’Informe de fiscalització relatiu a l’estructura del personal, la natu... –no, perdó, 
aquesta ja... (veus de fons), ah, sí, aquesta és del Síndic de Greuges, és veritat, per-
dó–, el compliment de la legislació aplicable a les retribucions i l’adequació a la 
normativa de la gestió del personal del Síndic de Greuges del 2015 al 2018. Té la pa-
raula la diputada Maialen Fernández per defensar-la per part del Grup de Ciutadans.

Maialen Fernández Cabezas

Sí; gracias de nuevo, presidente. Bueno, en este caso pedimos que se fiscalice 
por parte de la sindicatura el personal correspondiente al departamento del Síndic 
de Greuges. Tal como el propio síndic, el señor Ribó, comentó en una de las últimas 
intervenciones en el Pleno, había una gran cantidad de personal eventual, y este de-
partamento no ha sido analizado por parte de la sindicatura y nos gustaría, en base 
sobre todo a la transparencia y al conocimiento de lo que pueda aportar este depar-
tamento, que se hiciera el informe.

Gracias.

El president

Algun grup vol fer ús de la paraula? (Pausa.) No?
Bé, doncs llavors passem a la votació concreta.
Vots a favor?
Set vots a favor, del Grup de Ciutadans i del Subgrup del Partit Popular.
Vots en contra?
Dotze, del Grup Republicà, del Grup de Junts per Catalunya i del Grup Socialis-

tes Units per Avançar.
Per tant, la proposta queda rebutjada.

Procediments acumulats relatius als informes de fiscalització 17/2018, 
18/2018, 19/2018, 20/2018 i 21/2018 (continuació)

256-00013/12, 256-00014/12, 256-00015/12, 256-00016/12 i 256-00017/12

Ara passarem ja directament a la votació de les propostes de resolució. I, per 
tant, anem a la votació conjunta de les coincidències dels informes 17/2018, 18/2018, 
19/2018 i 20/2018. (Veus de fons.) I, finalment, també de l’informe de fiscalització 
21/2018. Com deia, això és una votació de la part conjunta. 

Vots a favor?
S’aproven per unanimitat de tots els grups presents.
Bé, ara procedirem a votacions específiques d’informe per informe.
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I comencem per l’Informe de fiscalització 17/2018. En relació amb aquest infor-
me hi han propostes de resolució del Grup de Ciutadans i del Subgrup del Partit Po-
pular de Catalunya. Votem, si no es considera que es voti per separat cap apartat...

Doncs passem a votar la del Grup de Ciutadans.
Vots a favor?
(Veus de fons.)
O sigui, vots a favor, 18, dels grups de Ciutadans, Socialistes Units per Avançar, 

Grup Republicà, Junts per Catalunya.
Vots en contra?
Cap.
I abstencions?
Una, del Subgrup del Partit Popular.
Bé, ara passem a votar precisament la proposta feta pel Subgrup del Partit Po-

pular de Catalunya.
Vots a favor?
Set, de Ciutadans i del Partit Popular.
Vots en contra?
Deu, del Grup Republicà i del Grup de Junts per Catalunya.
Abstencions?
Dos, del Grup Socialistes Units per Avançar.
Aquesta del Partit Popular no prospera, eh?, queda rebutjada.
Ara votarem també les propostes de resolució del Grup de Ciutadans i del Sub-

grup Partit Popular, amb relació a l’Informe de fiscalització 18/2018.
Comencem per la del Grup de Ciutadans. (Lluïsa Llop i Fernàndez demana per 

parlar.) Ah, perdó, sí, digui.

Lluïsa Llop i Fernàndez

President, perdó, li demanaríem si podem votar a part els punts 3 i 4, que es po-
den votar junts, i la resta de punts per altra banda.

El president

Sí, doncs farem aquesta votació separada de la proposta del Grup de Ciutadans.
I comencem precisament per aquests punts 3 i 4, eh?, comencem pels punts 3 i 4.
Vots a favor?
Divuit, del Grup de Ciutadans, del Grup Republicà, del Grup de Junts per Cata-

lunya, de Socialistes i Units per Avançar i... Bé.
Ara, vots en contra?
Abstencions?
Una, del Subgrup Partit Popular.
Ara passem a votar la resta dels apartats d’aquesta proposta de resolució, que són 

els punts 2, 5, 6 i 7.
Vots a favor?
Sis, del Grup de Ciutadans.
Vots en contra?
Deu, del Grup Republicà i del Grup Junts per Catalunya.
Abstencions?
Tres, del Grup Socialistes i Units per Avançar i del Partit Popular.
Per tant, aquests punts queden rebutjats.
Ara passem a votar la proposta de resolució del Partit Popular. (Veus de fons.) Sí, 

apartat 2, lletres a, b, c i d. Bé, passem a votar, per tant.
Vots a favor?
Set, del Grup de Ciutadans i del Subgrup Partit Popular.
Vots en contra?
Deu, dels grups Republicà i Junts per Catalunya.
Abstencions?
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Dues, del Grup de Socialistes Units per Avançar.
A continuació procedirem a la votació amb relació a l’Informe de fiscalització 

19/2018. És una proposta del Grup de Ciutadans, que té dos apartats, 2 i 3. Es voten 
conjuntament? (Veus de fons.) Sí, digui. (Veus de fons.) A petició del Grup de Socia- 
listes Units per Avançar, farem votació separada dels dos apartats.

Comencem, en aquest cas, per l’apartat 2.
Vots a favor?
Nou, del Grup de Ciutadans, del Partit Popular i del Grup Socialistes i Units per 

Avançar.
Vots en contra?
Deu, procedents del Grup Republicà i del Grup de Junts per Catalunya.
Bé, passem a votar l’apartat número 3.
Vots a favor?
Sis, procedents del Grup de Ciutadans.
Vots en contra?
Deu, dels grups Republicà i de Junts per Catalunya.
Abstencions?
Tres, del Grup Socialistes i Units per Avançar i del Partit Popular.
Queden, per tant, en aquesta proposta, els dos apartats, rebutjats.
Bé, anem a les propostes amb relació a l’Informe de fiscalització 20/2018. Aquí 

també tenim una proposta de resolució del Grup de Ciutadans; només té un apartat, 
que és l’apartat 2. 

I, per tant, vots a favor?
Nou, del Grup de Ciutadans, de Socialistes Units per Avançar i del Partit Popu-

lar.
Vots en contra?
Deu, dels grups Republicà i Junts per Catalunya.
I cap abstenció.
Per tant, la proposta queda rebutjada.
(Veus de fons.) Sí, en relació amb l’informe de fiscalització 21/2018, hi han dues 

propostes de resolució: una del Grup de Ciutadans i una altra del Partit Popular de 
Catalunya. 

Començarem per la proposta de resolució del Grup de Ciutadans, concretament 
de l’apartat 2.

Vots a favor?
Nou, dels grups de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar i Partit Popular.
Vots en contra?
Deu, del Grup Republicà i del Grup de Junts per Catalunya.
La proposta, per tant, queda rebutjada.
Votarem ara la proposta del Partit Popular, apartat 2, lletres a i b.
Vots a favor?
Nou, dels Socialistes i Units per Avançar, de Ciutadans i del mateix Partit Po-

pular.
Vots en contra?
Deu, procedents del Grup Republicà i del Grup de Junts per Catalunya.
Bé, doncs, acabades les votacions, també podem donar per finalitzada aquesta 

sessió número 9.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia i catorze minuts.
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