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Fitxer 16CSC1 

 

XII legislatura · sisè període · sèrie C · número *** 

 

Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Sessió 16, dijous 15 d’octubre de 2020 

Presidència de l’I. Sr. Antonio Espinosa Cerrato 

 

Sessió 16 de la CSC 

La sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) s’obre a ***. Presideix 

Antonio Espinosa Cerrato, acompanyat del vicepresident, Francesc Viaplana 

Manresa, i del secretari, Josep Puig i Boix. 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; Miquel Buch i Moya, Anna Erra i 

Solà, Elena Fort i Cisneros, i Marc Solsona i Aixalà, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Antoni Castellà i Clavé, Josep M. Jové i Lladó, Lluïsa Llop i Fernàndez i Alfons 

Montserrat Esteller, pel G. P. Republicà; Rafel Bruguera Batalla i Òscar Ordeig i 

Molist, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Concepción Abellán Carretero, pel 

G. P. de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, pel S. P. de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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, Andreu Morillas Antolín, Jordi 

Pons i Novell, Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, Miquel Salazar Canalda i Maria 

Àngels Servat i Pàmies, acompanyats del secretari general, Manel Rodríguez i Tió. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 
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1. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la Universitat 

Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exercici 2017 

(tram. 256-00036/12). Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

Debat de l’informe (informe: BOPC 516, 32) 

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la Fundació Institut 

Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00039/12). 

Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe 

(informe: BOPC 569, 33) 

3. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les empreses 

públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives 

de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-

00041/12). Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de 

l’informe (informe: BOPC 599, 50) 

4. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la 

Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00042/12). 

Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe 

(informe: BOPC 603, 48) 

5. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe sobre 

la contractació d’emergència derivada de la crisi sanitària per la Covid-19 (tram. 253-

00018/12). Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, juntament amb 

dos altres diputats del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya Debat 

i votació. 

6. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un 

informe de fiscalització relatiu a la concessió de subvencions a la Plataforma pro 

Seleccions Esportives Catalanes (tram. 253-00019/12). Grup Parlamentari de 

Ciutadans, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans Debat 

i votació. 

7. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe 

específic sobre la contractació de la Generalitat, els seus organismes dependents i 

les entitats de dret públic durant la pandèmia per mitjà del procediment d’urgència 

(tram. 253-00020/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament 
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amb tres altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar Debat 

i votació. 

8. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2017 

(tram. 257-00002/12). Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 

Debat i votació de les propostes de resolució (Compte General: BOPC 402, 3) 

9. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2019, sobre la Fundació Institut 

Català d’Investigació Química, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-

00037/12). Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya Debat i votació 

de les propostes de resolució (Informe: BOPC 529, 42) 

10. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2019, sobre el Consorci de 

Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-

00038/12). Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya Debat i votació 

de les propostes de resolució (Informe: BOPC 529, 43) 

11. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les 

Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-00040/12). Síndic 

Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya Debat i votació de les propostes 

de resolució (Informe: BOPC 599, 50) 

El president 

Bé, doncs, si us sembla, comencem la sessió, eh? I ho fem, precisament, amb la 

votació de les propostes de resolució coincidents, no? No cal que faci esment dels 

procediments als que fan referència, eh?, i, vaja, són propostes del Grup Socialista, 

del Grup Junts per Catalunya, del Grup de Ciutadans. Si us sembla, com que són 

coincidents, doncs, passem a la votació. 

Elena Fort i Cisneros 

President, una qüestió, si us plau. Jo, sobre la votació del procediment relatiu al 

debat de la Institució de les Lletres Catalanes, voldria demanar votació separada, 

inclús de la part coincident. 

El president 

Votació separada de la part coincident. 
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Elena Fort i Cisneros 

Sí. És a dir, que podríem votar les parts coincidents del 8, 9, 10, juntes, i la de l’11, 

separada. 

El president 

D'acord, doncs. Coincidents... Aviam... Estem...O sigui, primer, abans de res, si us 

plau. Del grup..., són de..., votacions... És que ara em sembla que m’estic fent un 

«lio». Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2017. 

D’aquestes... És sobre aquestes? 

Elena Fort i Cisneros 

És que he entès que volia votar 8, 9, 10, 11 juntes, les parts coincidents. 

El president 

D'acord. Sí, sí. Doncs fem-ho així, no?, fem-ho d’aquesta manera. 

Elena Fort i Cisneros 

D'acord. 

El president 

D'acord? 

Elena Fort i Cisneros 

D'acord. 

El president 

Vinga. Doncs, aviam, vots a favor d’aquesta... 

El lletrat 

President, vagi preguntant grup per grup, perquè amb vots a favor general no es pot 

controlar, perquè tots estan cadascun en un lloc i necessitem anar..., que pregunti a 

cada grup parlamentari quin és el sentit del vot. Si després algun diputat d’aquell 

grup parlamentari vol votar diferent al que ha votat el seu portaveu, que demani la 

paraula i voti. 

El president 
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D'acord, bé. 

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat 

corresponent al 2017 

257-00002/12 

Doncs, per tant, comencem per Junts per Catalunya. Posicionaments, vots a favor? 

Elena Fort i Cisneros 

Del punt 8, president? 

El president 

Sí. 

Elena Fort i Cisneros 

Sí. Vot a favor. 

El president 

A favor. 

Elena Fort i Cisneros 

Sí. 

El president 

De Ciutadans? 

Maialen Fernández Cabezas 

A favor. 

El president 

A favor. Disculpeu que no ho faci per ordre, però... Ciutadans... Socialistes i Units 

per Avançar? 

Òscar Ordeig i Molist 

Sí. Bon dia a totes i a tots. El nostre vot és favorable. 

El president 



Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Sessió núm. 16 / 15 d’octubre de 2020 

 

7 

Del Grup Republicà? 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

A favor. 

El president 

A favor. Del Grup... Està el grup de..., del Grup Popular? El Subgrup Popular està? 

Hi ha algú? 

Manuel Reyes López 

Sí, president, hi soc jo, el Manu Reyes, que soc diputat..., acabo de començar el dia 

d’ahir. Nosaltres hi votaríem a favor. 

El president 

Molt bé. I de la CUP - Crida Constituent, hi ha algú? (Pausa.)  

Elena Fort i Cisneros 

No. 

El president 

No. (Pausa.) Bé, per tant, s'aprova amb els vots favorables de Junts per Catalunya, 

Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, Grup Republicà i Subgrup Parlamentari 

del Partit Popular. D'acord? 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2019, sobre la 

Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a 

l’exercici del 2017 

256-00037/12 

Bé, passem als següents punts, que són... Elena, ara serien els punts...? (Pausa.) 

Elena? 

Elena Fort i Cisneros 

Votem el punt 9? 

El president 
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Sí, d'acord. Junts per Catalunya? 

Elena Fort i Cisneros 

A favor. 

El president 

A favor. Ciutadans? 

Maialen Fernández Cabezas 

A favor. 

El president 

Socialistes i Units per Avançar? 

Òscar Ordeig i Molist 

A favor. 

El president 

Grup Republicà? 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

A favor. 

El president 

Subgrup Parlamentari Popular? 

Manuel Reyes López 

A favor. 

El president 

D'acord, bé. 

Yolanda López Fernández 

President –perdó–, soc la diputada Yolanda López, que entro en substitució de la 

diputada Concha Abellán, del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem. 

El president 
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Catalunya en Comú Podem, sí. Estaries a favor d’aquest punt, o...? 

Yolanda López Fernández 

Sí, a favor. 

El president 

A favor, d’acord. 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2019, sobre el 

Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a 

l’exercici del 2017 

256-00038/12 

Següent punt que votem, Elena? 

Elena Fort i Cisneros 

Ja el punt 10. 

El president 

Punt 10. Junts per Catalunya? 

Elena Fort i Cisneros 

A favor. 

El president 

Ciutadans? 

Maialen Fernández Cabezas 

A favor. 

El president 

Socialistes i Units per Avançar? 

Òscar Ordeig i Molist 

A favor. 

El president 
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Grup Republicà? (Pausa.) Grup Republicà? (Pausa.) Si us plau, Grup Republicà? 

Francesc Viaplana Manresa 

Lluïsa. 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

A favor. 

El president 

A favor. 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

A favor. 

El president 

Sí. El Grup Catalunya en Comú Podem? 

Yolanda López Fernández 

A favor. 

El president 

I el Subgrup Parlamentari Popular? 

Manuel Reyes López 

A favor. 

El president 

A favor. Bé, per tant, també s'aprova per unanimitat aquest punt. 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la 

Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 

2018 

256-00040/12 

Punt següent, Elena? 

Elena Fort i Cisneros 



Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Sessió núm. 16 / 15 d’octubre de 2020 

 

11 

President, jo demano la votació separada. Aquí hi han dues proposicions de votació, 

una per part del Socialistes i una per part de Ciudadanos, que té quatre punts. I, per 

tant, jo demano la votació, si us sembla bé, de les socialistes i un punt 1 de 

Ciudadanos, de manera conjunta, i 2, 3 i 4, per un altre costat, de la proposta de 

Ciudadanos. 

El president 

Aviam, com es pot agrupar això? De Ciudadanos, els punts 1, 2, 3 i 4, es votarien 

junts? 

Elena Fort i Cisneros 

No. Jo proposo votar-hi junts el que té el mateix contingut, que és la dels Socialistes 

i la 1 de Ciudadanos, i de Ciudadanos, que són les, diguéssim, més específiques i 

diferents, que no són comunes, que són la 2, la 3 i la 4, en un altre paquet, juntes en 

un altre paquet. 

El president 

Bé. 

Elena Fort i Cisneros 

Si us sembla bé. 

El president 

Bé, doncs va, vinga... Anem... Perdó? (Pausa.)  

Lluïsa Llop i Fernàndez 

Perdó. 

El president 

Sí. 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

Des de (tall de comunicació) podríem votar juntes (tall de comunicació) separat. 

El president 

La 2 i la 4 de Ciutadans, també per separat? 
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Lluïsa Llop i Fernàndez 

Per separat, i la 3, també (tall de comunicació.) 

El president 

Bé. Bé, doncs aviam, aviam com ho fem, això. En primer lloc, votarem les de 

Socialistes i la 1 de Ciutadans juntes, d'acord? Vinga, doncs votem aquestes. 

El lletrat 

President, jo aniré posant en el xat de la videoconferència el que es vota. Jo ja he 

posat –si l’obren tots, el xat– que ara es vota Socialistes i el punt 1, apartat 1 del 

Grup de Ciutadans, d'acord? 

Elena Fort i Cisneros 

Perfecte. 

El lletrat 

Allà aniré posant també el resultat de les votacions. 

El president 

D'acord, d'acord. Doncs gràcies, gràcies. Aviam..., aviam pel xat... Bé, doncs votem. 

Del Grup Socialistes i Units per Avançar i del Grup de Ciutadans. 

Vots a favor d’aquesta... Junts per Catalunya? 

Elena Fort i Cisneros 

Junts per Catalunya s’hi absté. I si em permet explicar molt breument el sentit del 

vot, simplement dir que Junts per Catalunya sempre ha votat totes les propostes en 

aquest sentit, els informes, a l’hora d’aprovar-los i de transmetre al Govern, doncs, 

que faci cas a les recomanacions. En aquest cas ens hi abstenim. Hem variat una 

mica el que hem fet habitualment pel simple fet de que aquest tema és un tema 

judicialitzat –i ja vam tenir una compareixença anterior i una comissió anterior una 

mica complexa. I que, en tot cas, no volem que el sentit del vot del Grup de Junts 

per Catalunya es pugui instrumentalitzar políticament en tota aquesta qüestió. 

Per tant, em refermo simplement que ens hi abstenim, i mantenim, en tot cas, 

sempre el respecte a la feina que fa la sindicatura. 
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Moltes gràcies. 

El president 

Bé, doncs de Junts per Catalunya, abstenció. 

Ciutadans? 

Maialen Fernández Cabezas 

A favor. 

El president 

A favor? 

Socialistes i Units per Avançar? 

Òscar Ordeig i Molist 

Bé, el nostre grup hi votarà a favor. I només dir que jo crec que el que Junts per Cat 

fa avui és un precedent que jo crec que no ajudarà al bon funcionament i a la 

credibilitat de la sindicatura, eh? Per tant, sense ganes, sense ànims d'obrir massa 

debat sobre el tema –ja ho vam fer l’altre dia. 

Gràcies. 

El president 

Bé, per tant, Socialistes i Units per Avançar, a favor. 

Grup Republicà? 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

A favor. 

El president 

Catalunya en Comú Podem? 

Yolanda López Fernández 

A favor. 

El president 

Subgrup Parlamentari del PP? 
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Manuel Reyes López 

A favor. 

El president 

Bé, doncs tenim a favor els grups de Ciutadans, Socialistes, Grup Republicà, Grup 

Popular i Catalunya en Comú Podem, i abstenció de Junts per Catalunya. 

Passem a votar ara els punts 2..., el 2 i el 4 es podrien votar junts? (Pausa.) Sí? 

D'acord. Doncs passem a votar junts els punts 2 i 4 de Ciutadans. 

Passem a votar. 

Junts per Catalunya? 

Elena Fort i Cisneros 

No. 

El president 

No. Ciutadans? 

Maialen Fernández Cabezas 

A favor. 

El president 

Socialistes i Units per Avançar? 

Òscar Ordeig i Molist 

A favor. 

El president 

Grup Republicà? 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

En contra, president. I permeti’m fer l'explicació de per què votem que no en el punt 

4. I votem que no perquè tota la contractació amb el Govern de la Generalitat ja es 

publica trimestralment al portal de contractació pública (tall de comunicació) amb 

aquestes dades que s’estan demanant en el punt 4. Per tant, ens sembla que no té 
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massa sentit demanar que es faci de nou una feina que ja es fa i que es publica 

trimestralment, i que, a més a més, es publicaria més tard en cas de que es fes via 

Sindicatura de Comptes. Per tant, entenem que no té gaire sentit i per això votem 

que no en aquest punt 4, per protestar. 

El president 

Bé. El que passa és que, per tant, entenem que... És que jo abans he dit de votar 

juntament el 2 i el 4. Si poso... 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

Correcte. És que no als dos, però volia explicitar el posicionament del punt 4. 

El president 

Ah, és que no als dos. D'acord, d'acord. 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

Correcte. 

El president 

D'acord. Del Grup de Catalunya en Comú Podem? 

Yolanda López Fernández 

A favor. 

El president 

A favor. I del Grup Popular? 

Manuel Reyes López 

A favor. 

El president 

Molt bé. Doncs queda aprovat, aquests punts queden aprovats... 

Elena Fort i Cisneros 

No. 

Lluïsa Llop i Fernàndez 
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No. 

El lletrat 

President, hi ha un empat. S’ha de tornar a votar. 

El president 

Doncs llavors, queden rebutjats? (Pausa.) Ferran, queda rebutjat, per tant? 

El lletrat 

No, no, no, no. Hem de tornar a votar, i si es torna a empatar hem de deixar un temps 

per tornar a votar, i a la tercera votació és quan es rebutja. 

El president 

D'acord. Doncs tornem a votar els punts 2 i 4. 

De Junts per Catalunya? 

Elena Fort i Cisneros 

En contra. 

El president 

De Ciutadans? 

Maialen Fernández Cabezas 

A favor. 

El president 

A favor. De Socialistes i Units per Avançar? 

Òscar Ordeig i Molist 

A favor. 

El president 

A favor. Del Grup Republicà? 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

En contra. 
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El president 

Del Grup de Catalunya en Comú Podem? 

Yolanda López Fernández 

A favor. 

El president 

I del Grup Popular? 

Manuel Reyes López 

A favor. 

El president 

Doncs tornem a tenir el mateix resultat. Esperem... 

El lletrat 

Podem votar al final, continuar amb les votacions i votar-les al final. 

El president 

D'acord. Doncs ara votem el punt número 3, no?, oi? És el que ens queda per votar, 

el punt número 3. 

Per tant, a veure, Junts per Catalunya? 

Elena Fort i Cisneros 

En contra. I si em permet un segon per explicar el sentit de vot... Vagi per davant el 

respecte i el màxim reconeixement de Junts per Catalunya a la feina de la 

sindicatura, que és una entitat essencial del funcionament del país, és una estructura 

per garantir els drets dels ciutadans i el funcionament democràtic del país. Però, en 

tot cas, hi votarem en contra, en contra d'aquesta proposició, perquè entenem que 

la proposta, tal com està feta, és merament instrumental, d’utilització absolutament 

política, i, per tant, no volem entrar en aquest joc. 

Moltes gràcies. 

El president 

Ciutadans? (Pausa.) Ciutadans? 
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Maialen Fernández Cabezas 

A favor. 

 

Fitxer 16CSC2 

El president 

Grup Socialista? 

Òscar Ordeig i Molist 

A favor. 

El president 

Grup Republicà? 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

A favor, perquè entenem que, més enllà que estigui posada dins d'aquesta proposta 

de resolució, l'únic que es fa en genèric és reconèixer la tasca de la Sindicatura de 

Comptes i d'un síndic en concret que, malgrat que intentin instrumentalitzar-ho, 

creiem que li hem de donar suport, perquè la tasca de la sindicatura és bona i la del 

síndic, com de tots els altres, és bona. 

El president 

Molt bé, gràcies. Del Grup Catalunya en Comú Podem? 

Yolanda López Fernández 

A favor. 

El president 

I del Grup Popular? 

Manuel Reyes López 

A favor. 

El president 
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Bé, doncs aquesta sí que s'aprova, amb els vots de Ciutadans, Socialistes, Grup 

Republicà, Subgrup Popular i de Catalunya en Comú Podem. 

Bé. Sí? (Pausa.) M’heu dit alguna cosa? (Pausa.) No? 

Bé, doncs ara passem a les votacions ja específiques, oi? (Pausa.) Passem ja a les 

votacions específiques? (Pausa.) O tornem a votar ara aquesta que ens hem deixat? 

El lletrat 

Sí, la podem votar ara i després votem les votacions de propostes d'encàrrec. 

El president 

D'acord. Doncs tornem a votar els punts 2 i 4, per, finalment, aviam si es desempata 

o continua empatat. 

Junts per Catalunya? 

Elena Fort i Cisneros 

En contra. 

El president 

Ciutadans? 

Maialen Fernández Cabezas 

A favor. 

El president 

Socialistes? 

Òscar Ordeig i Molist 

A favor. 

El president 

Grup Republicà? 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

En contra. 

El president 
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Grup de Catalunya en Comú Podem? 

Yolanda López Fernández 

A favor. 

El president 

I el Subgrup del Partit Popular? 

Manuel Reyes López 

A favor. 

El president 

Doncs, com que torna a donar-se l'empat, aquestes dues propostes queden 

rebutjades, aquests dos punts queden rebutjats. D’acord? (Pausa.)  

Bé, doncs ara ja sí que passem a les votacions específiques. 

El lletrat 

Ja les hem fet. Ara són les propostes d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes, els 

punt 5, 6 i 7. 

El president 

Propostes... Sí, sí, les propostes de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de 

Comptes, efectivament, sí. Però les fem per separat, eh? La proposta..., el punt de 

l’ordre del dia 5, eh? 

Elena Fort i Cisneros 

President, una proposta. Jo crec que la 5..., ho poso..., la 5 i la 7 potser es podrien 

debatre i votar conjuntament, perquè, si els grups no hi tenen inconvenient, jo crec 

que el contingut seria el mateix. 

El president 

La 5 i la 7, no? 

Elena Fort i Cisneros 

Si els grups proposants no tenen res en contra. 
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El president 

Bé, doncs fem-ho així. 

Maialen Fernández Cabezas 

Presidente, presidente, Antonio, un inciso, por favor. Si podéis, a la hora de decir los 

puntos, comentar al menos exactamente cuál es el informe... –ahora mismo en 

pantalla no tengo el orden. Que podamos decir: punto 1, la propuesta de PP que… 

No sé. El punto 1, la Plataforma pro Selecciones Deportivas. Igual así nos aclaramos 

un poquito más. Si es posible, por favor. 

El president 

Bé, com que són propostes de resolució d'encàrrec, eh?... 

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 

d’un informe sobre la contractació d’emergència derivada de la 

crisi sanitària per la Covid-19 

253-00018/12 

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 

d’un informe específic sobre la contractació de la Generalitat, els 

seus organismes dependents i les entitats de dret públic durant 

la pandèmia per mitjà del procediment d’urgència 

253-00020/12 

Estem en el punt 5 de l’ordre del dia, i és el següent: el Subgrup Parlamentari del 

Partit Popular de Catalunya, juntament amb dos altres diputats del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, debat i votacions..., perdó, em sembla 

que m’he «liat», no? 

Elena Fort i Cisneros 

No. 

El president 

No, no, ja és això, ja. 
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(Pausa.)  

El lletrat 

Diputats, si obren el xat..., els he posat els punts en el xat, perquè així els tenen aquí 

i els poden veure en el moment..., en paral·lel. 

(Pausa.)  

El president 

El 5 és la proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe 

sobre la contractació d'emergència derivada de la crisi sanitària per la Covid-19. Això 

seria..., la petició és la proposta que demana el Grup Popular, d'acord? 

I, després, la proposta del número..., en l'ordre del dia, número 7, hi ha una proposta 

que és: encarregar a la Sindicatura de Comptes un informe específic sobre el 

contracte de la Generalitat, els seus organismes dependents i les entitats de dret 

públic durant la pandèmia per mitjà del procediment d'urgències. Per tant, com que 

estan relacionats amb la pandèmia i amb la Covid-19, doncs això..., suposo que es 

demanava la votació conjunta d'aquests dos punts. 

Doncs, si un cas, comencem per que es posicioni Junts per Cat, així és que... 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

President, disculpi. Per part del Grup Republicà volíem fer una proposta a la resta 

de grups parlamentaris, si els hi sembla bé. És evident que en el seu moment no 

vam presentar l'esmena corresponent, però per això els hi faig així, in voce, si tothom 

hi estigués d'acord. Des del Grup Republicà ens sembla important poder fer aquesta 

anàlisi, aquest encàrrec a la sindicatura per poder realitzar aquest informe de com 

va afectar a la contractació l'estat d'alarma, i, per tant, l'acceleració dels tràmits i la 

suspensió de segons quins tràmits amb tota aquella contractació de la Generalitat.  

Però ens sembla igual d'important que es pugui analitzar tota aquesta contractació 

en la resta d'administracions públiques. I el que demanaria és que s'ampliés aquest 

encàrrec de gestió no només a l'Administració de la Generalitat de Catalunya sinó 

també a la resta d'administracions de Catalunya, per tant, diputacions, per tant, ens 

locals. Evidentment, sent conscients que, com sempre, es farà un mostreig del que 
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s'ha d'analitzar, que, evidentment, no analitzarem els nou-cents i escaig ajuntaments 

de Catalunya. Però entenem que aquest exercici, que aquest encàrrec de gestió 

d'aquest informe..., és important que veiem aquesta afectació a nivell de tota 

l'Administració pública a Catalunya. 

Per tant, per això volíem fer aquesta proposta d’incrementar aquesta proposta 

d'encàrrec amb aquest matís, amb aquesta resta d'administracions catalanes. 

El president 

Aviam, jo crec que això, francament, suposaria un increment de càrrega molt 

important. No és una qüestió baladí, és a dir, que potser això retardaria moltíssim 

l'informe. No ho sé. Jo, en fi, ho poso a consideració, i si es vol afegir, doncs... Aviam, 

que demanaré si es vol afegir aquesta petició als diferents grups. Si no ja la 

descartarem i hi votarem exactament les que tenim, d'acord? (Pausa.)  

Bé, a favor d'aquesta incorporació...? 

Òscar Ordeig i Molist 

No, no. No, no, perdona, president. Jo crec que no va així. És si els proposants 

acceptem de modificar-la, no? 

El president 

Sí. Bé... Ah, si els proposants accepteu modificar-la, efectivament. 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

Correcte. 

Òscar Ordeig i Molist 

Això no es vota. Això és si acceptem modificar la proposta. 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

És correcte –correcte. 

El president 

Tens raó. Doncs jo... 

Òscar Ordeig i Molist 
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Jo... President, puc... Ja que tinc la paraula, em permet dir...? Perquè tenim una 

proposta nostra en aquest sentit. 

El president 

Sí, si us plau. 

Òscar Ordeig i Molist 

Sí, d'acord. No, aviam, nosaltres no estaríem d'acord amb fer aquesta modificació 

de la proposta perquè desvirtua molt el sentit de la proposta de resolució. Fer un 

informe dels ajuntaments, de les diputacions, dels consells comarcals, de..., és que, 

al final... Bé, és que, a part de que a la pràctica serà impossible, precisament el que 

ens interessa és saber què ha passat a la Generalitat de Catalunya sense..., 

evidentment, en aquests moments que s'havien de fer contractacions d'urgència, i 

moltes de l'àmbit sanitari, serveis socials, residències, etcètera. Però el que sí que 

volem és, precisament per poder fer la fiscalització de què és el que s'ha gastat, com 

s'ha gastat i si s’ha fet prou bé, doncs el que ens interessa precisament és aquell 

que ha fet més despesa, i sobretot aquella entitat sobre la qual el Parlament de 

Catalunya ha de fiscalitzar, que és la Generalitat de Catalunya. 

Llavors, jo crec que llavors desvirtua totalment... A part de que em dona la sensació 

que és com impossible fer un informe de l’agenda de despesa de totes les 

administracions públiques d’aquests mesos en un termini raonable i amb l’estructura 

i els recursos que en aquests moments té la sindicatura. 

Per tant, nosaltres demanaríem que es mantingués el text actual i no acceptaríem 

aquesta modificació de la proposta. 

El president 

Bé. I per part de l’altre proposant, que em sembla que és el Partit Popular? 

Manuel Reyes López 

Sí, presidente. Por parte del Grupo Popular coincidimos con el Partido Socialista. 

Entendemos que hay que centrarse en la generación de este informe en el ámbito 

competencial de la Generalitat de Cataluña. Y si a Esquerra le parece bien, pues 

que nos traigan una propuesta ampliándola en la próxima comisión, pues, a otras 
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administraciones. Pero es que si no nunca tendremos este informe, porque no 

acabaremos, ¿no? 

Entonces, yo creo que lo ideal sería que se pueda aprobar esta propuesta para ese 

informe de la sindicatura en el ámbito de la Generalitat de Cataluña, y nosotros 

estamos abiertos a que venga una nueva propuesta por parte de cualquier otro grupo 

para ampliar o hacer un nuevo informe para otras administraciones. Pero yo 

centraría esta votación en el ámbito de la Generalitat de Cataluña. 

El president 

Bien, aclarado este punto, lo que vamos a hacer entonces es votar las propuestas 

de resolución..., d’encàrrec, punts 5 i 7 de l’ordre del dia. 

Vots a favor del Grup de Junts per Catalunya? 

Elena Fort i Cisneros 

Sí, a favor. 

El president 

De Junts per Catalunya, a favor. Del Grup Ciutadans? 

Maialen Fernández Cabezas 

A favor. 

El president 

Del Grup Socialista? 

Òscar Ordeig i Molist 

A favor. 

El president 

Del Grup Republicà? 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

A favor. 

El president 
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Del Grup de Catalunya en Comú Podem? 

Yolanda López Fernández 

A favor. 

El president 

I del Subgrup Popular? 

Manuel Reyes López 

A favor. 

El president 

Doncs s'aproven aquestes dues propostes per unanimitat. 

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de 

l’elaboració d’un informe de fiscalització relatiu a la concessió de 

subvencions a la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes 

253-00019/12 

Ara passem a la..., (pausa) la 6. Votem la Proposta de resolució d’encàrrec a la 

Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització relatiu a la 

concessió de subvencions a la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes, 

presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Vots a favor..., bé, vots del Grup de Junts per Catalunya? 

Elena Fort i Cisneros 

En contra. 

El president 

En contra. Del Grup de Ciutadans? 

Maialen Fernández Cabezas 

Si me permite –es que, como hemos seguido otro orden…–, simplemente explicar 

brevemente por qué pedimos este informe. Bueno, por un lado, por la defensa de la 

transparencia en todo lo que tiene que ver con las empresas públicas dependientes 

de la Generalitat, y, por otro lado, porque, bueno, creo que hemos sido conocedores 
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hace un tiempo de que puede haber una gestión del dinero público en este tipo de 

plataforma que no sería del todo correcto. De ahí la solicitud del informe. Por 

supuesto, votaremos a favor. 

Gracias. 

El president 

Bien. Per tant, el seu vot és a favor, entenc. (Pausa.) Sí? D'acord. 

Del Grup de Socialistes i Units per Avançar? 

Òscar Ordeig i Molist 

A favor. 

El president 

De Catalunya en Comú Podem? 

Yolanda López Fernández 

Abstenció. 

El president 

Abstenció. Per part del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya? 

Manuel Reyes López 

A favor. 

El president 

I del Grup Republicà? 

Alfons Montserrat Esteller 

En contra. 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

En contra. 

El president 

Per tant, aquest proposta queda rebutjada amb els vots a favor de Ciutadans, 

Socialistes i Units per Avançar i Partit Popular, amb l'abstenció de Catalunya en 
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Comú Podem i els vots en contra del Grup Republicà i del Grup de Junts per 

Catalunya. 

El lletrat 

Diputats, recordin posar el silenci mentre no estiguin parlant, si no hi ha molt de soroll 

de fons. 

El president 

Sí, si us plau. Sí, tanqueu els..., sí. Gràcies. (Pausa.) Doncs hauríem de tornar, lletrat 

–si m’equivoco, em corregeix–, a les votacions sobre el procediment relatiu a 

l’Informe de fiscalització sobre l’Institut de les Lletres Catalanes corresponent a 

l'exercici del 2018, és del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

El lletrat 

No, ja les hem votades. Les hem votades, eh? 

El president 

Aquesta? 

El lletrat 

Sí. Vam votar, primer, l'apartat 1... 

El president 

Ah, sí, sí, perdó, sí... 

El lletrat 

... [#14.32]Socialistes, i després 2, 4 i 3. 

El president 

...perdó, sí, sí. Sí, sí, d’acord, d'acord. 

El lletrat 

Ara ja es pot passar... 

El president 

Doncs ara ja em sembla que hem acabat, no?, les propostes. 



Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Sessió núm. 16 / 15 d’octubre de 2020 

 

29 

El lletrat 

Sí, sí, ja es pot passar als informes de fiscalització. Primer, hem demanat de fer el 

de la muntanya de Montserrat i el d’empreses públiques, i després la resta en l'ordre 

normal. 

 

Fitxer 16CSC3 

El president 

D'acord. Doncs ho farem així. 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les 

empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats 

autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, 

corresponent a l’exercici del 2017 

256-00041/12 

Bé, comencem pel punt de fiscalització sobre les empreses públiques, els consorcis, 

les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de 

Catalunya corresponent a l'exercici del 2017. 

Li donaré la paraula, perquè pugui fer la presentació, al síndic major, el senyor 

Jaume Amat. Si us plau, síndic, té la paraula. 

El síndic major (Jaume Amat i Reyero) 

Bon dia a tothom. Suposo que se’m sent bé, perquè amb aquest sistema tot és una 

mica més complicat, però bé, ens en sortirem. 

Faig una breu presentació de l’Informe 3/2020, relatiu a empreses públiques, 

consorcis, fundacions, entitats autònomes no administratives de la Generalitat el 17. 

És un informe que vam aprovar el 10 de març del 2020, i és un informe que ja l’he 

presentat bastantes vegades, perquè és l’informe que neix del compte general, on 

el que es fa és una anàlisi d'aquells comptes, d'aquelles entitats no administratives 

que van adjuntes en el compte general. És un informe que algun dia deixarem de 

fer, quan el compte general ens el portin fet, és a dir, aleshores nosaltres tindrem 
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aquest informe, que és un informe més d'anàlisi que de fiscalització. És pel fet de 

que el compte general fins fa un any no ens el donaven als comptes agregats, sinó 

que els havíem d’agregar nosaltres, i aleshores, d’aquesta agregació és d'on surt 

aquesta anàlisi. Conforme el compte general que ens dona la Generalitat va 

construint-se i va agregant-se, probablement ja no fa tan necessari aquest informe 

perquè en el mateix compte general estaria aquesta informació. Però, per ara, fins 

al 17, aquest informe sí que l'hem seguit fent, perquè, si no, no el fa ningú. El nombre 

d'entitats incloses en el pressupost del 17 va ser de 167 entitats, de les quals dos 

eren entitats administratives comercials; quaranta-quatre, entitats de dret públic; 

vint-i-set, societats mercantils; seixanta, consorcis, i 34, fundacions. Aquest nombre 

és el de les entitats que estaven incorporades en el pressupost de la Generalitat de 

l'any 2017. 

L'anàlisi que es fa d'aquestes entitats és, primer, una anàlisi respecte al pes específic 

de les entitats. Si tenim en compte les xifres, veiem que el pes específic de tot aquest 

grup d'entitats és molt important, primer, perquè representa un percentatge important 

respecte a la resta del pressupost de la Generalitat, tenint en compte, sobretot, que 

dintre del paquet de les entitats de dret públic i de societats hi han entitats molt 

grosses, sobretot en l'àmbit sanitari, com el consorci, que té molt de personal i té 

molt de pressupost, i totes aquestes estan aquí dintre. Fixeu-vos que el total 

d'aquestes entitats l'any 2017 tenia 92.258 treballadors, és a dir, que és un 

percentatge molt alt respecte al total de treballadors de la Generalitat. 

Què fa aquest informe? Hi ha una primera part, que és aquesta anàlisi de les 

dimensions. Una segona part, on hi ha una anàlisi de tot lo que és l'estructura jurídica 

de les entitats –el tipus d'entitats que són, el percentatge de participació de la 

Generalitat en cada una d'aquestes entitats, tant d'unes com de les altres. Una 

tercera part, que és l'anàlisi dels estats financers, o sigui, dels comptes retuts 

s'analitzen els balanços, el compte de pèrdues i guanys, i del balanç i del compte de 

pèrdues i guanys s’analitzen les ràtios –unes ràtios determinades, que cada any 

tenen les mateixes– de cada un d'aquests. D’aquests punts és important veure que, 

a més de l'anàlisi de cada un dels comptes, hem fet l'agregat dels comptes per veure 

el pes específic d'aquest tipus d'entitats respecte al total. També és important veure 
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que perquè fem referència a les ràtios de l’any 17 respecte a l'anterior es pot veure 

si pugen o baixen respecte als anys anteriors. 

Un quart paquet d'aquest informe és l'anàlisi de la dedicació del pressupost de cada 

una de les entitats. 

I un darrer paquet és el de l'anàlisi del personal, on s’analitzen aquestes noranta mil 

persones i escaig que deia abans que formen part de la plantilla de les diferents 

entitats. 

Com a conclusions, s'analitza una mica quina és la incidència de cada un d'ells. 

Reiterem les conclusions que havíem fet els anys anteriors respecte a que hi ha una 

dependència molt molt forta d'aquestes entitats respecte a les transferències o als 

ingressos que venen del mateix pressupost de la Generalitat; que moltes d'aquestes 

entitats tenen un pes específic relativament petit, és a dir, que n'hi han moltes que 

són relativament petites. I, després, el que és més preocupant és que algunes 

d'aquestes entitats, sobretot societats i consorcis, estan en una situació financera 

molt delicada. Algunes que, si fossin entitats no vinculades a l'Administració, 

probablement haurien de desaparèixer. Aquesta situació delicada sí que és cert que 

mentre depenguin en una majoria important del que és el pressupost de la 

Generalitat sempre s’anirà cobrint. Però sí que reiterem el recomanar al Govern que 

analitzi aquestes posicions per intentar equilibrar-les o refer la seva situació. 

Bé, amb això jo crec que està explicada breument la presentació. I a partir d'aquí, 

com altres vegades, resto a la disposició dels grups parlamentaris perquè facin els 

seus pertinents posicionaments. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, senyor Jaume Amat. Ara, per substanciar la posició de Ciutadans, té la 

paraula (pausa) Francisco Domínguez. 

Maialen Fernández Cabezas 

No, presidente, este informe lo haré yo, Maialen. 

El president 
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Ah, pues tiene la palabra, diputada. 

Maialen Fernández Cabezas 

Gracias, presidente. Bueno, gracias, síndic mayor, el resto de síndicos, y hago 

extensivo el agradecimiento a todo su equipo, que vuelvo a reiterar el buen trato, 

exquisito trato que nos dan, tanto cuando hemos ido presencialmente a la sindicatura 

como en las sucesivas comisiones que hemos tenido.  

Bien, efectivamente, como comentaba el síndic, este informe vuelve a analizar las 

empresas públicas, consorcios, fundaciones y demás. Es el segundo informe –y yo 

creo que último– que veremos en esta legislatura referente a estas empresas. El 

anterior fue el que vimos…, número 10/2017, que analizaba los ejercicios 2013 y 

2014. He de decir que siempre merece la pena aprender, y les agradezco 

especialmente que durante este tiempo hayamos tenido la oportunidad de hacerlo 

de manos de la sindicatura y sus componentes. 

En este, analizando las cuentas del ejercicio 2017 –que es baladí decir que fue un 

año catastrófico para Cataluña, por lo que todos recordamos–, nuevamente en este 

informe –tal como comentaba también el síndic– vemos paralelismos con el anterior 

–prácticamente, las mismas incidencias que se reflejaban en el anterior informe se 

vuelven a reflejar tiempo después. No se ha obtenido, por ejemplo, información de 

las cuentas anuales de varias empresas públicas, como son el Consorcio 

Urbanístico Portal Costa Brava 2017; tampoco la liquidación del presupuesto… (Tall 

de comunicació.) Estas empresas públicas, precisamente, no son cualquier tipo de 

empresa pública, puesto que su gestión está más que en entredicho. 

En Ciudadanos volvemos a destacar la importancia que tiene la gestión del dinero 

público, el dinero de todos, la opacidad que lleva a cabo este Govern y la falta de 

transparencia en su gestión. Muchas empresas que manejan el dinero de todos los 

ciudadanos…, hay que ser escrupuloso y exquisito con este asunto. 

Hay un cuadro que a mi parecer me parece –bueno, valga la redundancia– que es 

un cuadro económicamente y gráficamente demoledor, y es el cuadro número 3, en 

el que se refleja que entre los años 80 y 84 la Generalitat contaba apenas con un 

número de entidades públicas referente a diez. Cuarenta años después, hemos 

pasado de diez entidades públicas a 167. Seguramente las necesidades se hayan 
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incrementado, pero, una de dos, o en aquel momento el Govern gestionaba bien en 

la Generalitat, en las empresas públicas, aunque las necesidades fueran mayores, 

o bien ahora este Govern es muy malo y necesita muchos establecimientos donde 

colocar a sus amiguetes. 

No confundamos los términos, no estamos en contra, ni muchísimo menos, de que 

haya empresas públicas, entidades, que seguro que son necesarias, lo que estamos 

manifestado es la falta de transparencia, el excesivo derroche del dinero público que 

utiliza este Govern, y seguramente el malgasto en cosas innecesarias. Tal como 

indica la sindicatura, volvemos a ver que un 55 por ciento de estas entidades están 

financiadas en más de un 50 por ciento por la Generalitat. Volvemos a insistir en la 

necesidad de reestructurar y reducir estrepitosamente este abultado sector público 

que sin el dinero de todos ni las subvenciones no sería rentable. No genera 

suficientes ingresos por sí mismo para ser rentable; tiene una excesiva dependencia 

de las subvenciones. 

Sigue habiendo entidades en el 2017 que presentan fondos públicos negativos, una 

situación de quiebra técnica. Esto también se repetía en el anterior informe, y vemos 

que va pasando el tiempo y no solo no se gestiona ni se soluciona sino que se sigue 

repitiendo. Sin embargo, este Gobierno no vemos que haga nada al respecto. Es su 

responsabilidad, tanto por acción como por omisión, reestructurar este sector público 

y dar las prioridades a lo que realmente es importante. La sindicatura y nuestro grupo 

parlamentario se cuestionan una vez más la viabilidad de mantener estas entidades 

que producen pérdidas, que sobreviven solo a base del dinero público inyectado por 

todos nosotros. Precisamente ahora estamos en una época de pandemia donde se 

están cerrando sectores, donde muchas empresas y muchos autónomos tendrán 

que cerrar sus negocios. Creo que es más necesario que nunca que la Generalitat 

y los componentes de la misma, el Govern, utilicen escrupulosamente y dediquen 

cada euro del dinero público a donde realmente es necesario. 

Me gustaría hacerle una petición a este Govern –y no haré ninguna pregunta a la 

sindicatura, puesto que en otros informes ya nos ha quedado suficientemente claro–

, al actual y al que se pueda formar después: como ciudadana, como persona 

anónima, no como persona que se dedica actualmente a la política, me gustaría que 
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tuvieran la capacidad de poder explicar a ese sector privado –a esos autónomos, a 

esas empresas, a esas pymes– cómo gestionan ustedes el dinero público, cómo son 

capaces de tener entidades que están dando pérdidas, que tienen quiebras, que 

realmente tendrían que estar en cerradas, que se está malversando el dinero de 

todos los catalanes, cuando están cerrando –por ejemplo, con el decreto de ayer, 

que ustedes saben que hoy se cerrará toda la hostelería– a cal y canto sectores 

privados fundamentales para la economía de Cataluña. Sin sector privado fuerte no 

habrá un sector público, que es necesario. Les ruego, les solicito como ciudadana, 

que tengan en cuenta y gestionen escrupulosamente el dinero que todos los 

ciudadanos pagamos con nuestros impuestos. Tienen un presupuesto ingente, de 

35.000 millones de euros, que, gestionado adecuadamente, regeneraría, tanto la 

privada como la pública. Tendrán que plantearse en algún momento que no se 

puede seguir tirando, derrochando el dinero de todos nosotros, y tendrán que 

gestionarlo y tendrán que adecuarlo y tendrán que reestructurar ese sector público 

actualmente tan deficiente. #12.39 

Muchas gracias. 

El president 

Gràcies, diputada. Ara té la paraula, pel Grup de Socialistes i Units per Avançar, 

Òscar Ordeig. 

Òscar Ordeig i Molist 

Bé; gràcies, president. I ja avanço que jo faré un debat, a la intervenció d'aquest punt 

i el que ve, i als altres dos informes el meu company Rafel Bruguera, d'acord? 

Bé, aviam, en primer lloc, un agraïment a l’equip de la Sindicatura de Comptes; un 

agraïment al síndic per la defensa de l'informe. 

Jo, bàsicament, crec que l'informe és molt explicatiu, és de radiografia. I faré dos 

reflexions. La primera: esperem que el compte general analitzi d'una vegada els 

comptes de la Generalitat i de totes les seves entitats, perquè si no és impossible 

fer-se una radiografia del volum, la despesa, el personal de la Generalitat de 

Catalunya i totes les seves entitats dependents. Jo crec que això és molt important 
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per poder fer un debat, no d'una part sinó del conjunt, eh?, el compte general. Per 

tant, esperem que això es pugui fer. 

I, en segon lloc, una altra reflexió: jo també coincideixo amb una part –una part molt 

petiteta– del discurs de Ciutadans, que diu: «Escoltin, no estem en contra de les 

societats públiques ni dels consorcis o les fundacions», només faltaria; no estem en 

contra ni que hagi augmentat. Ara, jo crec que, arribats a aquest punt, i veient tot el 

que ha passat els darrers anys, hem de fer una reflexió –i segurament hem de fer un 

punt i seguit o un punt i a part. Hi ha hagut un augment desmesurat d'entitats 

dependents d'entitats públiques que potser caldria revisar, eh?, i que potser caldria 

reestructurar. Amb quins objectius? Jo crec que els objectius han de ser: qualitat del 

servei públic, donar una bona qualitat de servei públic, i, sobretot, transparència, bon 

govern. I, per tant, en alguns casos això és així, però en d'altres no és així. A mi m'és 

igual que hi hagi cent seixanta entitats o que n'hi hagi tres. L'important no és el 

nombre d'entitats, perquè ja les vam reduir quan va arribar la crisi econòmica; jo crec 

que l'important és el volum, 
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el gran volum de treballadors i de milions d'euros que gestionen aquestes entitats, 

12.000 milions d'euros i 92.000 treballadors. Per tant, encara que fossin tres 

societats o tres fundacions o tres entitats, és igual, perquè una trampeta que vam fer 

és que vam reduir el nombre d'entitats perquè en vam fusionar però molt poques van 

passar a dependre directament de la Generalitat. Jo crec que o la despesa pública i 

els treballadors depenen directament de la Generalitat o creem unes entitats i unes 

fundacions molt transparents, molt de bon govern, on els contractes públics es facin, 

la contractació pública es faci com toca i on no hi hagi el més mínim dubte sobre la 

seva gestió. I en aquests moments en molts casos no és així: no hi ha el bon govern 

que s'ha d'exigir en algunes entitats i no hi ha la transparència que s'ha de... (tall de 

comunicació.) I un cas claríssim d'això és a les entitats de salut: on hi ha més entitats 

públiques –consorcis, fundacions...– és en l'àmbit de la salut, amb quaranta entitats, 

amb molt de personal i molt de pressupost. I com que hem vist reiteradament moltes 

irregularitats en aquest sentit nosaltres creiem, no que s'han d'eliminar, sinó que el 
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que creiem, el que proposaríem és que caldria que el Govern fes una reflexió, el 

Govern i els grups fessin tots plegats una reflexió, una revisió i una modificació, amb 

experts juristes, auditors i grups polítics, sobre com cal reorientar –i m’ho perdonin, 

que ho digui així– la borratxera de societats, consorcis i empreses públiques, que al 

final ja ningú sap ben bé en quins paràmetres es mou. Aquesta seria la nostra 

reflexió. 

I un últim apunt, ja per acabar i tancar. I jo crec que això és molt important, d'acord?, 

creiem que és molt important –però això..., estem parlant d'una despesa del 2017–, 

quan pensem que és molt important al dia d'avui centrar-nos en la despesa Covid i 

en la proposta de resolució que hem aprovat. A la gent li preocupa..., hem hagut de 

fer molta despesa d'urgència aquest any, molta no prevista, necessària, que s'havia 

de fer, però jo crec que seria molt important que destinéssim el màxim de recursos 

de la sindicatura i la priorització al que ara és important i que interessa a la gent, de 

dir: «Escolta, com hem adjudicat...», per si hi ha alguna cosa que s'havia de fer 

diferent o millor, que tinguem temps per reubicar-ho. 

Veig al xat que em demana... –jo tot ja ho he dit, eh?–, el president em demana 

aviam qui hi ha en les intervencions. He dit que jo faig aquest punt i el que ve, i els 

altres dos els farà el meu company, el Rafel Bruguera, eh? Jo, el 3 i 4; la resta, el 

Rafel. 

Gràcies. 

El president 

Sí. Gràcies, diputat. Efectivament, ja he pres nota de les intervencions. A, 

continuació, per substanciar la posició del Grup de Catalunya en Comú Podem, té la 

paraula Yolanda López. 

Yolanda López Fernández 

Gràcies, president. Una salutació a tot l’equip de la Sindicatura de Comptes. I gràcies 

al síndic major, al senyor Amat, per l’explicació i defensa de l’informe. 

Bé, el informe en cuestión pone de manifiesto lo que a veces es un clamor. Hay 

organismos que sin la subvención o la aportación directa de la Generalitat son 

inviables. Esto significa que si creas entes fuera de la maquinaria de la Generalitat, 
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por los motivos que sea, y son inviables, la finalidad con la que han sido creados no 

se cumple. Por lo tanto, sale más a cuenta eliminarlos. Asimismo, como indica el 

informe, haría falta una manera homogénea de presentar las cuentas, pues al final 

estamos hablando de dinero público, y es importante que se sepan con claridad y 

transparencia los números de cada una de las entidades. 

Poco más que decir de este informe. 

Muchísimas gracias. 

El president 

Moltes gràcies, diputada Yolanda López. A continuació, per fixar la posició del 

Subgrup del Partit Popular de Catalunya, té la paraula Manuel Reyes. 

Manuel Reyes López 

Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer al síndic el trabajo que está 

realizando. Y hoy nos presenta un informe realmente exhaustivo y completo, una 

radiografía muy exacta de la situación que tenemos en el ámbito del sector público 

que depende de la Generalitat de Catalunya. Y, nosotros, sumarnos a esas 

peticiones de mayor transparencia, de mayor facilidad para que los ciudadanos 

puedan acceder a la información de todas estas empresas. La proliferación de 

entidades públicas, y llegar ya…, y superar las ciento sesenta entidades públicas 

nos parece…, pues realmente es una manera de distorsionar y de dispersar la 

información y complicar el acceso y la transparencia, ¿no? Por lo tanto, pues nos 

sorprende esa proliferación. En algunos casos entendemos que son prácticamente 

hasta chiringuitos, y que eso lo que hace simplemente…, pues va en contra de la 

eficiencia, genera gasto superfluo, y, por lo tanto, no va a favor de los intereses que 

tienen los ciudadanos, ¿no? Por tanto, nuestra crítica a esa proliferación de 

entidades públicas. Y, sobre todo –y con esto lanzamos un mensaje al Gobierno, 

¿no?–, no se trata de gastar más, no se trata de pedir más dinero a otras 

administraciones, sino que el dinero que tiene la propia Generalitat de Catalunya lo 

gastemos bien. 

Y esa es la conclusión que saca este grupo.  

Gracias, presidente. 
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El president 

Moltes gràcies, diputat. A continuació, per fixar la posició del Grup Republicà, té la 

paraula la diputada Lluïsa Llop. 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

Molt bé. Gràcies, president. Bon dia a tothom. Malgrat que ho hem fet..., ho hem 

comunicat al lletrat, aprofito per verbalitzar que, per part del Grup Republicà en 

aquesta comissió, el diputat Jordi Albert substituirà el diputat Toni Castellà, donat 

que avui coincideixen diverses comissions parlamentàries. 

Parlant directament del punt, agrair una vegada més al síndic i a tot al seu equip, al 

síndic major i a tot l'equip de la sindicatura en aquest cas aquest informe i aquesta 

explicació d'un estudi, com bé ell mateix deia, extens i descriptiu, que és una mena 

de continuació, com així s'ha dit, del compte general. De fet, entre aquests dos 

informes –compte general i el que actualment, ara, abordem– són els que ens donen 

una visió absolutament global de les finances de la Generalitat i de tot el seu sector 

públic. 

Aquest estudi el que fa és donar-nos aquesta imatge clara de totes aquestes entitats, 

d’aquesta feina d'agregar les dades de les entitats autònomes de diferents 

naturaleses –de caràcter comercial, de dret públic, mercantils, consorcis, 

fundacions, etcètera– però sense, com s'ha dit, entrar en la fiscalització d'aquestes, 

sinó que, senzillament, el que fa és, d'un sector molt ampli, agregar-ne i recopilar-ne 

les dades i fer-ne una primera anàlisi. 

Se’m fa curiós de sentir com hi ha qui d'això en desprèn poca transparència o poca 

claredat en la informació, quan tots som plenament conscients que d'aquestes 

mateixes entitats –evidentment, no de totes, però sí de totes aquelles que es 

considera i que, a més, van rotant quan així ho estableix el programa de les diferents 

intervencions de fiscalitzacions que fa la sindicatura–, doncs, van sent necessaris i, 

per tant, sí que es van auditant i fiscalitzant aquestes entitats sempre que és 

necessari. Per tant –torno al que deia–, el que és important, entenem nosaltres, 

d'aquest informe és aquesta visió global que ens dona del sector. 
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Des de l'any 2011, en què es va començar tota una tendència clara de reducció del 

nombre dels ens, fins l'any passat aquests havien anat baixant, segurament, o de 

ben segur, en compliment del programa d'acció del Govern de la Generalitat que va 

preveure fer això, simplificar, aprimar i redefinir tot aquest conjunt de sector públic. I 

tots som conscients que des del 2011 fins l'any passat aquest nombre d’ens havia 

anat reduint-se de forma important. Enguany hi ha un petit increment, però el mateix 

informe del síndic explica que aquest increment es dona perquè s'ha inclòs tot un 

seguit de consorcis no majoritaris, que no estaven adscrits a l'Administració de la 

Generalitat, en què aquesta va presentar el seu compte general, i, per tant, aquests 

han anat a apujar aquest nombre d'ens, no necessàriament perquè se n'hagin creat 

de més. Hi insisteixo, malgrat el que es deia de més creació, més nombre, etcètera, 

no és cert: el sector públic, en aquest àmbit, ha anat aprimant des del 2011 tota la 

seva estructura per fer-la –com ha de ser quan parlem de diners públics– una 

estructura molt més àgil, molt més adequada als objectius de funcionament de les 

administracions públiques. Certament, com així remarcava, tots aquests organismes 

tenen un pes important dins de les finances i dins de l'estructura de la Generalitat, 

per sobre d'un 30 per cent. I és curiós, perquè, malgrat que parlem d'elles com un 

tot, és evident que dins... –i així es veu en l'informe quan van agregant magnituds–, 

estem parlant de entitats molt heterogènies, difícilment homologables, perquè n'hi 

han de grandàries de personal molt més grans, molt petites a nivell pressupostari, 

fins i tot d’objectius o de forma societària, etcètera. Per tant, un àmbit que agreguem 

entitats molt diferents. És evident que no té res a veure una entitat enorme, com és 

l’ICS, amb fundacions molt més petites, malgrat que, evidentment, la seva 

importància és la mateixa. 

Per acabar ja, una reflexió arran del que han comentat diversos diputats, que han 

parlat, en diferents intervencions, de la viabilitat o dels criteris més economicistes de 

pèrdues o de patrimonis negatius per valorar aquests ens. No deixem de tenir en 

compte que són ens que formen part del sector públic, ens que, si donessin molts 

beneficis econòmics, evidentment, serien entitats privades i no entitats a dins del 

sector públic, perquè, precisament, les que mesuren aquesta qualificació són 

aquelles que tenen uns objectius públics, i que, per tant, no està dins, normalment, 

dels seus objectius aquest guany de diners. Per tant, sovint ens trobem amb xifres 
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negatives, amb patrimonis negatius. És evident que, com diu el síndic, s'han 

d'analitzar, però també és evident que alguns d'aquests, malgrat que la Generalitat 

hi ha d'afegir diners, a dintre dels seus accionariats tenen organismes, tenen altres 

ens, altres administracions, tenen fins i tot part de sector privat que fa que hi hagi 

una col·laboració publicoprivada que pot donar una bona... –no sé com dir-ho–, una 

bona raó de la seva existència. Per tant, entenem que és imprescindible que 

continuïn existint aquest ens; evidentment, que aquells que puguin no ser viables i 

que la seva raó i el seu objectiu no fossin necessaris, doncs s'eliminen, però en la 

gran majoria dels casos responen a un servei públic, i, per tant, malgrat aquesta 

aportació incrementada de la Generalitat, són ells, sota el nostre parer, necessaris 

per al funcionament del sector públic. Res més. 

Un altre cop, agrair l'informe al síndic major. 

El president 

(El president intervé sense fer ús del micròfon.) 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

President, no té el micro obert. 

El president 

Bé, disculpeu. És veritat que havia desconnectat el micro. Deia que ara, per 

posicionar el Grup de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada Elena Font. 

Elena Fort i Cisneros 

Gràcies, president. Faig un incís: Fort, amb erra [#13.02], però és Fort. Bon dia, 

gràcies a tots. Una qüestió prèvia, també. Dues substitucions en el nostre grup: avui 

la diputada Montse Macià substitueix el diputat Marc Solsona, i la diputada Anna 

Tarrés substitueix la diputada Anna Erra, que són les que faran les intervencions 

posteriors. 

En primer lloc, donar les gràcies a la sindicatura, com sempre, per la seva feina. Ha 

estat un informe molt exhaustiu. Jo, que soc de lletres, m’he trobat tot de números. 

Per tant, m'ha costat una mica –segurament, més que en altres casos– seguir-lo. 
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Però, en tot cas, queda molt clar i crec que dona una foto molt fidel de la situació 

actual. 

Tanmateix, per no repetir-me, faré meves les paraules de la meva companya Lluïsa 

Llop. I sí que vull fer esment d'una qüestió que crec que ella ha esmentat, molt 

important. Algunes de les intervencions que s'han fet segueixen fent una analogia 

entre una situació econòmica complicada i una possible malversació, mal govern... 

Jo crec que tornen a fer discursos que no toquen. Estem parlant d'entitats que 

gestionen interessos públics i que, per tant, el seu objectiu –i jo crec que ha de 

quedar molt clar– no és tenir beneficis, no és ser una empresa privada, sinó que és 

gestionar aquests serveis. Jo crec que aquest serveis els gestiona bé, i que 

Catalunya, que és un país pioner en associacionisme, en la creació d'entitats de tota 

mena, també ultra la utilització d'aquestes figures publicoprivades, la gestió dels 

interessos flexibilitzen molt més aquests serveis als ciutadans, i que, per tant, 

segurament, com diu el diputat Òscar Ordeig, sí que cal una reflexió –els temps 

estan canviant. Estar sota la pandèmia ens ha donat, segurament, una perspectiva 

i ens ha donat una perspectiva de futur diferent. Analitzem-les, parlem-ne, però no 

oblidem la importància de la gestió d'aquestes entitats. 

I, per últim, recordar que no es 
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tracta de que es gestionen més..., com diuen ells, que..., ja tenim prous diners, com 

ha dit la diputada Fernàndez, ja tenim prous diners, i gestionem-los bé. No. Aquesta 

és una prèvia que s’ha de fer: no tenim prous diners. I, per tant, a part de gestionar-

los bé, que és una cosa que s’ha de fer i que es fa, com queda aquí demostrat, 

recordo, i recordo aquí la necessitat de millorar el finançament de la Generalitat de 

Catalunya per tal que tant la Generalitat com a estructura com aquestes entitats de 

forma pública puguin donar millor el servei a tots els ciutadans. 

Moltes gràcies. 

El president 
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Moltes gràcies, diputada Elena Fort. A continuació, i per donar resposta a les 

qüestions que s'han plantejat, torna a tenir la paraula el síndic major, Jaume Amat. 

El síndic major 

(El síndic major intervé sense fer ús del micròfon.)  

El president 

Micròfon, micròfon. 

El síndic major 

Ara? Ara se’m sent? 

El president 

Ara, ara. 

El síndic major 

D'acord, gràcies. No, deia que poca cosa he de dir, perquè de qüestions, com a tals, 

no se n'ha plantejat cap, és a dir... Només reiterar una cosa, i és que, com ja he dit 

al començament, les dimensions d'aquest grup d'empreses és molt important, 

perquè, per exemple, recull tota la salut pública, és a dir, totes les entitats de salut 

públiques d'alguna manera o són entitats de dret públic o són consorcis o no són 

fundacions, és a dir, que estan totes... Per exemple, dintre de les entitats de dret 

públic, com em sembla que s’ha dit, està l'ICS. L'ICS sol té quaranta-mil treballadors, 

aproximadament, és a dir... Aleshores, això fa que la dimensió sigui molt més gran. 

I també fa una cosa –que també s'ha comentat per aquí–: que a vegades és difícil 

d’agregar, perquè les dimensions, les funcions i la mateixa estructura fa que al 

agregar-ho es desvirtuï el total perquè hi han algunes empreses que pesen molt més 

que les altres a l'hora de tenir-ho en compte. Però bé, l’agregat també ens serveix 

per poder veure el conjunt total de totes aquestes entitats. 

I com també s'ha dit aquí, i jo vull reiterar-ho..., és a dir, l'increment o el decrement 

del nombre de les entitats que surten en algun dels quadres de l’informe fan 

referència a la seva adscripció en el pressupost, és a dir, que moltes d’aquestes ja 

existien abans però no hi eren perquè no hi estaven adscrites. Aleshores, en el 



Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Sessió núm. 16 / 15 d’octubre de 2020 

 

43 

moment que estan adscrites és quan les sumem nosaltres, és a dir, que moltes no 

és que hagin nascut sinó que potser ja existien però estaven en altres llocs. 

Aprofito per dir aquí que encara n'hi han algunes –i algunes d’aquestes les hem 

analitzat individualment, per exemple, consorcis, sobretot– que no estan adscrites a 

cap lloc, és a dir, que encara han de fer el pas i que estan fora de termini, perquè 

legalment ja ho haurien d’haver fet, d’inscriure’s o a la Generalitat o en una entitat 

de dret local, on es cregui més oportú des del punt de vista legal. 

Re més, perquè, de fet, si no recordo malament, qüestions com a tals no se m'han 

plantejat. I aquí acabo la meva intervenció. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, síndic major Jaume Amat. A continuació, passarem a l’exposició i a la 

substanciació del procediment relatiu... 

Maialen Fernández Cabezas 

President... Presidente, Antonio, disculpe. Si me permite, solo un inciso, por 

alusiones que me ha hecho la diputada Elena Fort –una aclaración. 

El president 

Trenta segons. 

Maialen Fernández Cabezas 

Elena, con todo el respeto que me merece, yo no he dicho que la Generalitat tenga 

suficiente dinero. No pongas palabras en mi boca que yo no he comentado. 

Igualmente, sí me parece un presupuesto muy elevado como para gestionarlo 

correctamente y suficiente para gestionarlo adecuadamente y no tener empresas 

públicas con pérdidas. Y, desde luego, una aminoración de esas empresas públicas 

redundaría en un mayor beneficio en otros sectores que hacen más falta. Pero no 

pongas, por favor, palabras en mi boca que yo no he comentado. 

Gracias. 

El president 
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Bé. Moltes gràcies, diputada Maialen.  

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el 

Patronat de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici 

del 2017 

256-00042/12 

Com deia, a continuació passem a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat 

de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017. Ho farà el síndic 

Jordi Pons, i és el que presentarà l'informe. Té la paraula, síndic. 

El síndic Jordi Pons i Novell 

Bon dia, moltes gràcies, senyor president. Aquesta fiscalització de regularitat del 

Patronat de la Muntanya de Montserrat ha inclòs la revisió dels seus comptes anuals 

de l'exercici 2017. També ha inclòs la comprovació que durant el període fiscalitzat 

ha desenvolupat la seva activitat d'acord amb la normativa que li és d'aplicació. El 

patronat és una entitat autònoma de caràcter administratiu de la Generalitat de 

Catalunya adscrita al Departament de la Presidència. El seu objecte és dur la gestió 

del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. 

En l'exercici fiscalitzat, el patronat va liquidar drets per 4,09 milions d'euros i va 

reconèixer obligacions per 4,26 milions. Al finalitzar l'exercici, el personal del 

patronat estava integrat per personal funcionari –un treballador–, personal laboral –

setze treballadors–, pel gerent i pel director del Parc Natural de la Muntanya de 

Montserrat. 

D'acord amb l'objecte, l'abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, detallats 

en la introducció, l'opinió de la sindicatura és que, excepte pels possibles efectes de 

les limitacions descrites en les observacions 1 i 2 i pels efectes derivats de 

l'observació 3 de l'apartat de conclusions de l'informe, els comptes anuals expressen 

en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera 

del patronat a 31 de desembre del 2017 i també dels resultats i de la liquidació 

pressupostària corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquella data. 
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En l'apartat de conclusions, a més de recollir l'opinió d'auditoria, es recull un conjunt 

d'observacions de les quals jo ara els destacaria, els voldria destacar les sis 

següents. La primera és que en l'informe es detallen diversos ajustaments que fan 

que el romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2017 i el resultat de l'exercici 

2017 estiguin sobrevalorats en 87.546 euros i en 15.575 euros, respectivament.  

En segon lloc, l'import de l'increment del complement de gerència amb motiu de les 

noves competències no va ser aprovat per la comissió executiva, com corresponia, 

i es va atorgar amb efectes retroactius a una data anterior a la de l'assignació de les 

noves competències. D'altra banda, no ha quedat acreditat com es va determinar la 

quantia d'aquest increment. A més, el gerent percebia una retribució per antiguitat 

que no li corresponia. 

En tercer lloc, el patronat va donar al seu personal alguns complements salarials que 

no s'ajusten a la normativa aplicable. 

En quart lloc, el patronat ha registrat despeses per 175.884 euros que, a parer de la 

sindicatura, són subvencions directes atorgades sense seguir el procediment 

establert per la normativa vigent. 

En cinquè lloc, voldria destacar que en l'informe es fan diverses observacions sobre 

l'atorgament, la gestió i la justificació de les subvencions atorgades a l'Abadia de 

Montserrat per un total de 2 milions d'euros, de les quals es conclou que el 

procediment d'atorgament no es va ajustar a la normativa en matèria de 

subvencions, que les subvencions atorgades no han quedat correctament 

justificades i que es va incomplir la normativa de contractació pública. 

I la darrera observació que voldria destacar és que en l'informe s'assenyalen 

diverses observacions relacionades amb els objectes dels contractes, els imports, 

les dates, els tipus de contractes o la reiteració de contractes que suposen un 

incompliment del que estableix l'article 86 del text refós de la Llei de contractes del 

sector públic, i, en conseqüència, es considera que hi va haver un fraccionament 

indegut dels contractes. 

Finalment, en l'apartat de conclusions de l'informe es fan diverses recomanacions, 

de les quals en voldria destacar una. En concret, que el patronat hauria d'adequar 

els ajuts a l'Abadia de Montserrat a la normativa en matèria de subvencions, revisar 
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les justificacions presentades pel beneficiari, requerir la documentació justificativa 

addicional que calgui i, si escau, iniciar el procediment de reintegrament. 

Res més. Amb això concloc aquesta breu explicació. En tot cas, resto a la seva 

disposició per resoldre qualsevol dubte o fer els aclariments que facin falta. 

Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, síndic Jordi Pons i Novell. A continuació, i per posicionar el Grup 

Parlamentari de Ciutadans, té la paraula Francisco Domínguez. 

Francisco Javier Domínguez Serrano 

Sí, muy buenos días. Quería empezar saludando a los miembros de la sindicatura y 

agradeciendo su trabajo, la exposición de este informe y del resto de informes que 

vamos a ver hoy, y la exposición al síndic Jordi Pons. Y también, aunque no sé si 

me corresponde a mí, pero dar la bienvenida al nuevo diputado Reyes, que, como 

estamos en esta situación de telemáticos, pues no se le ha podido dar la bienvenida 

adecuada. 

Y entrando ya en el informe, quiero recordar que el objeto de este Patronat de la 

Muntanya de Montserrat es la gestión del Parque Natural de la Montaña de 

Montserrat mediante unas actuaciones de interés general. ¿Competencias que tiene 

el patronat? Pues conservar y restaurar el patrimonio natural, diseñar programas de 

actuación, servicios públicos, gestión de los accesos, fomentar el turismo, entre otras 

competencias –un pequeño resumen solamente, ¿eh?  

Cuenta con un presupuesto aproximado, en números redondos, de 4 millones en el 

2017, con unos ingresos propios de aproximadamente 2 millones –en tiques, 

aparcamientos y demás– y unas transferencias de la Generalitat y de otros entes 

públicos de aproximadamente otros 2 millones. 

Los gastos, que se dividen en transferencias del patronat a la Abadía de Montserrat 

en forma de subvenciones por un importe de 2 millones, y también en obras de 

mantenimiento del parque, en promoción y en otras áreas de uso público –

funcionamiento, vigilancia, etcétera. Si os fijáis en las cantidades, de un presupuesto 
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de 4 millones, hay 2 millones que proceden de la subvención de entidades públicas 

–que luego haré referencia a esto. 

Pero a la vista de las observaciones del informe y las recomendaciones, que todos 

podemos leer con detalle en el informe, yo destacaría tres que me han llamado 

mucho la atención . El primer punto sería las irregularidades de las retribuciones del 

gerente, tanto del incremento como de otros complementos, como la antigüedad, 

que no le corresponden. No es que sean cantidades importantes, pero, digámoslo 

así, es muy poco elegante no ser escrupuloso en la legalidad con el salario del 

gerente de un patronato. O sea, es cuestión, bueno, de ser amiguete de quién, ¿qué 

pasa aquí? 

Otro punto importante que me ha llamado la atención es el tema de los contratos 

menores adjudicados reiteradamente a una misma empresa o que forman un 

servicio único, es decir, que se ha practicado, con claridad, fraccionamiento indebido 

de contratos para evitar contratos más grandes, tener que hacer una convocatoria 

más abierta, más transparente. O sea que seguimos con falsos contratos menores 

también para amiguetes, supuestamente. Además, esa práctica ya fue advertida por 

la sindicatura en el 2007, o sea que son reincidentes. Diez años después tienen el 

mismo problema, o sea, dividen contratos para adjudicarlos a quien les parece. 

El tercer punto que me ha llamado la atención, y creo que es lo que es muy 

importante, por su importe, es la recomendación número 3, que hace referencia a 

las subvenciones. Una subvención de 1 millón y medio de euros que se transfieren 

del Patronat de la Muntanya de Montserrat a la Abadía según un convenio de 

prestación de servicios públicos de la zona urbana del monasterio, que realmente le 

correspondería ejecutar al monasterio, pero que lo subvenciona el patronato. Y otros 

quinientos mil euros que se transfieren también del patronato al monasterio por unas 

obras de acondicionamiento de una pasarela de acceso al monasterio. Total, 2 

millones. Es el 50 por ciento del presupuesto del patronato. 

Respecto a lo del millón y medio, no se justifica correctamente el gasto. 

Supuestamente, los trabajos los ejecuta la empresa LARSA, que es el 90 por ciento 

de participación de la abadía. Y no cita autorización expresa, que obliga, del 

patronato a adjudicar a una misma entidad. Desconocemos si existe un contrato 
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entre LARSA y la abadía. No existe en las tres ofertas propias de tres proveedores 

distintos según la Ley general de subvenciones, etcétera. No se ha justificado 

correctamente una subvención de nada menos que 1 millón y medio de euros. 

Respecto al otro medio millón de subvención que había para la pasarela, no es un 

servicio, es una obra, y, según el convenio, no son objeto del convenio, las obras, 

solo los servicios. La abadía aprovecha, de paso, para hacer un párquing en los 

terrenos de debajo de la pasarela. Pero no se separan los gastos entre la pasarela 

y el párquing. O sea, no hay proyecto, no hay dirección de obra ni nada, no se separa 

nada. Hala, otros quinientos mil euros sin justificar. 

Aquí tengo que volver a felicitar a la sindicatura, porque esta labor independiente de 

fiscalización nos muestra este tipo de prácticas. Deberíamos poder llegar a toda la 

ciudadanía con esta información para que vieran quién lo hace bien y quién no lo 

hace bien, y es este caso es evidente que no se está haciendo correctamente. Es 

dinero público y el ciudadano se merece que se gaste y se invierta con la 

transparencia y la liberalidad que corresponde. 

Y, para acabar, finalmente quiero hacer una reflexión en voz alta. Si analizamos el 

objeto del patronato, vemos que es la gestión del parque natural, y las competencias 

del patronato en esa gestión, muy resumidas, es observación del patrimonio natural, 

ofreces unos servicios públicos relacionados con el patrimonio natural, la gestión de 

los accesos y el fomento del turismo. Y con un presupuesto aproximadamente de 4 

millones de euros, ¿cuánto va a parar a la conservación del parque? ¿Sabemos 

cuánto se destina al control de la fauna silvestre, las especies invasoras o las 

especies protegidas? ¿Cuántos a senderos, a señalización y control de usos? 

Realmente, el porcentaje de esos 4 millones que se destinan al medio natural, a 

paisaje o a biodiversidad, es irrisorio. Hago esta reflexión porque, realmente,  

  

Fitxer 16CSC6 

o se le cambia el nombre al patronato o se le cambia el objeto, porque no se está 

destinando el grueso del patronato a la gestión del parque natural sino a otras cosas. 

Muchas gracias. 
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El president 

Muchas gracias, diputado Domínguez. A continuació, té la paraula per posicionar el 

Grup Socialistes i Units per Avançar el diputat Òscar Ordeig. 

Òscar Ordeig i Molist 

Bé, gràcies, síndic Pons, per la intervenció. Sobretot voldríem fer dos preguntes al 

síndic, aviam si ens podria fer dos aclariments, perquè llegint l'informe i les 

al·legacions del gerent, i vostès fan una resposta dient que no es modifica res, dir 

que ens ha semblat que vostès deien unes coses a l'informe i el gerent els 

contestava unes altres. I a això vostès diuen: «D’acord, doncs molt bé, doncs ens 

reiterem en tot lo que hem dit», no? Jo el que sí que li voldria demanar és si el tema 

del complement del gerent, lo dels complements del personal i el fraccionament de 

contractes, si això s'ha corregit o si tenen constància que s'hagi pres alguna mesura 

per tal de resoldre-ho. 

I després, un altre element que crec que és molt important. He entès que ha dit que 

o es justifica la subvenció de 2 milions d'euros a l’abadia o s'ha d'iniciar el 

procediment de reintegrament, per tant, de tornar la subvenció, que són molts diners. 

Llegint les al·legacions, entenc que ells diuen que això ho resoldran via conveni, per 

tant, que faran un conveni per tal de donar-li cobertura legal. En tot cas, això no 

anul·larà la necessària justificació de la subvenció de 2 milions d'euros, eh? Jo..., és 

el que... Els altres temes –el complement del gerent, els complements del personal–

, bé, és greu, però quantitativament no són tants diners. 

Fraccionament de contractes. Ja, per desgràcia, ho veiem tot sovint, però, home, 

que no es justifiqui –que no es justifiqui–, i que el procediment d'atorgament d'una 

subvenció, doncs, de 2 milions d'euros es faci de manera irregular i que el mateix 

síndic ens digui que si no es justifica s'haurà de tornar, home, jo crec que ja és... 

Doncs, d'un pressupost de 4 milions d'euros, doncs imagina’t. Per tant, això es pot 

corregir via conveni?, la pregunta és, eh? 

Dos. Entenc que vostès demanaran al Govern que, si no es justifica, s'haurà de 

tornar, eh? Per tant, entenc que ha dit això, eh? Res més. 

Moltes gràcies per la feina i per la informació. 



Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Sessió núm. 16 / 15 d’octubre de 2020 

 

50 

El president 

Gràcies, diputat Òscar Ordeig. A continuació, per parlar en nom de Catalunya en 

Comú Podem, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, té la paraula 

la diputada Yolanda López. 

Yolanda López Fernández 

Gràcies, president. Gràcies a l'equip del síndic per elaboració d'un informe, i gràcies 

al síndic Jordi Pons per l’exposició i defensa. Abans de res, president, dir-li que les 

properes intervencions, al punt 1 i punt 2, les farà la meva companya, la diputada 

Concha Abellán, que és la portaveu del meu grup parlamentari en aquesta comissió. 

Y, bueno, sobre el informe. Llaman la atención, pues, varias cuestiones, entre ellas, 

desde un punto de vista organizativo, la falta de presentación de la memoria de 

actividades de 2017 o la aprobación de las cuentas anuales de 2017, en septiembre 

de 2018, que como gestión económica pues dejaría bastante que desear. Asimismo, 

se destacan los saldos deudores y diferencias de cantidades entre lo que hay en la 

cuenta, lo que hay efectivamente en el banco. Pero, en este caso, lo que más llama 

la atención –bueno, mis compañeros diputados que me han precedido ya también lo 

han destacado– es la contabilización como transferencia corriente de una cantidad 

de 175.884 euros que en realidad corresponden a subvenciones. Yo le preguntaría 

al síndic cómo puede cometerse ese error, cómo él cree que puede cometerse ese 

error. 

Por otro lado, existen, también, los 2 millones de euros otorgados a la Abadía de 

Montserrat que no se han regido por ninguna de las normativas de contratación 

pública y que no han sido justificadas. Estamos hablando de una cantidad muy 

elevada pues como para no tenerla en cuenta. También es una cantidad en 

subvención a la que lo exigible es la máxima transparencia y cumplir con las 

normativas vigentes. Y, en opinión del síndic, ¿a qué se debe esa práctica? 

¿Desconocimiento, quizás? 

Y, por otro lado, el informe concluye que podría existir fraccionamiento indebido de 

contratos. No es la primera vez que aparece este nombre en esta comisión. ¿Cree 

el síndic que hay alguna manera de evitar este tipo de prácticas, más allá de las que 

sabemos? ¿Puede deberse al desconocimiento de la ley? En opinión de este grupo, 
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pasa demasiado a menudo, y queremos pensar que no es por una práctica 

sistemática y deliberada. 

Muchísimas gracias. 

El president 

Gracias, diputada Yolanda López. A continuació, per fixar el posicionament del 

Subgrup del Partit Popular de Catalunya, té la paraula Manuel Reyes, el diputat 

Manuel Reyes. 

Manuel Reyes López 

Gracias, presidente. En primer lugar, dar también las gracias y sumarme a ese 

agradecimiento generalizado de todos los grupos al síndic. Y también darle las 

gracias ahora, por la bienvenida, al señor Domínguez, de Ciudadanos, ¿no? 

Con relación al informe que nos ha presentado el síndic, pues la verdad es que es 

un informe realmente interesante. Y los que me han precedido en la palabra ya han 

puesto el acento en temas que nos preocupan a todos, como son tanto el tema de 

las posibles irregularidades producidas en el ámbito de lo que sería la retribución 

tanto del personal como por parte de la gerencia, como también pues ese 

fraccionamiento de contratos, que entendemos que no es una praxis que debiera 

realizarse por ninguna administración ni por ninguna entidad que reciba dinero 

público. Y también nos ha sorprendido pues ver el tema de la subvención, que 

parece que queda un poco todo cogido con pinzas, ¿no? 

Básicamente, lo que quisiéramos plantearle al síndic es que este informe hace 

referencia al 2017 –han pasado tres años. Bueno, saber si está en vías de 

solucionarse, si sabe o tiene conocimiento de que se hayan subsanado ya algunas 

de estas deficiencias por parte de la entidad, o si, por lo contrario, pues por ahora 

se ha hecho caso omiso a esa información y esas recomendaciones que desde la 

sindicatura han realizado. Nada más. 

Gracias. 

El president 
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Gràcies, diputat Manuel Reyes. A continuació, per fixar el posicionament del Grup 

Republicà, té la paraula el diputat Francesc Viaplana. 

Francesc Viaplana Manresa 

Moltes gràcies, president, i moltes gràcies, síndic Pons, per la seva exposició sobre 

un informe d’una anualitat concreta, el 2017, i, com sempre, el síndic fa 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. 

A nosaltres ens consta que aquest 2020, pel que fa a les observacions, doncs, del 

sou del gerent, dels complements de llocs de treball, les contractacions, doncs, han 

estat corregides o estan en vies de correcció. Però el fet és que ens hem de cenyir 

al 2017, que és el moment que es fa l'informe, i, per tant, res a dir. 

En primer lloc, m'ha sorprès l'observació 1: «Queda reflectit que el patronat no ha 

justificat la diferència de 33.613 euros entre el saldo de tresoreria i el saldo segons 

l’extracte bancari.» Segurament és per ser un neòfit en el tema, però després de 

llegir les al·legacions, on el patronat al·lega que aquesta diferència es produeix per 

diferències en la compensació, comptabilització d'ingressos i pagaments entre els 

comptes de major i els extractes bancaris, jo, en resum, no l’entenc, aquesta 

al·legació, ja que, si fos tan senzill, ens ho trobaríem en la majoria d'informes de la 

sindicatura, i això no és així. No sé si se m'escapa alguna cosa, ja que aquesta 

observació ja es va detectar en l’informe de l'anualitat 2005. Si és així, que se 

m'escapa alguna cosa, doncs li agrairia al síndic que m’ho indiqués. I també 

preguntar-li si el patronat obté algun avantatge de qui hi hagi aquesta diferència. 

Pel que fa al seguiment de les recomanacions de l'informe corresponents a l'exercici 

2005, ho torno a dir, que ens hem de cenyir al seu estat el 2017 –segurament, ara 

moltes d'elles ja estan corregides, però ens hem de cenyir al 2017. Doncs, crec que 

l'evolució no és gaire favorable, ja que de les vuit recomanacions fetes en l'anterior 

informe, només tres s'han corregit i cinc encara continuen vigents o hi ha 

observacions al respecte. 

N'hi ha dos que vull destacar, i no es pel seu import, i justament per això em costa 

d'entendre que no s'hagin corregit. La primera és que a l'exercici del 2005 el saldo 

de 4.868 euros del compte d'hisenda pública deutora per IVA, del compte 
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d'operacions de la tresoreria, caldria regularitzar-lo, ja que prové d'exercicis anteriors 

i no hi ha hagut moviments. I aquesta recomanació continua pendent en l'exercici 

2017. 

La segona és que, a l'exercici 2005: «L'import del compte restringit pagament 

habilitat, inclòs en l'epígraf “Deutors no pressupostaris de l'actiu” –1.967 euros–, 

hauria de reclassificar-se com a “Tresoreria”.» I: «En l'exercici 2017 també caldria 

reclassificar l'import del compte restringit pagament habilitat per 3.750 euros.» Li 

voldria preguntar al síndic si trobar alguna explicació, o, dit d'una altra manera, si en 

la pràctica comptable s'obté algun benefici de no regularitzar aquestes situacions. 

Ja sé que l'import és petit, eh?, però justament per això m'ha sorprès que no s'hagi 

corregit. 

Finalment, en l'informe es detallen diversos ajustaments que fan que el romanent de 

tresoreria a 31 de desembre del 2017 i el resultat de l'exercici 2017 estiguin 

sobrevalorats en 87.546 euros i 15.575 euros, respectivament. El patronat al·lega 

que és degut als pendents de cobrament que la Diputació de Girona i de l'ACA, i en 

aquest cas –i segurament, una vegada més, per desconeixement meu– no entenc 

que la sindicatura no accepti aquesta al·legació –i segur que és cosa meva, eh?–, i 

ho entendria si estiguessin catalogades com de dubtós cobrament, però entenc que 

això no és així. I per això li voldria demanar al síndic que m’ho expliqués. 

En tot cas, tornar-li a agrair al síndic la seva feina, i, com sempre, la seva 

disponibilitat per presentar-la de forma pedagògica i entenedora. 

Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, diputat Francesc Viaplana. A continuació, per fixar el posicionament 

de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada Montserrat Macià. 

Montserrat Macià i Gou 

Gràcies, president. Bon dia, diputades diputats, síndic major, bon dia tots. Des de 

Junts per Catalunya valorem l'informe presentat pel síndic Pons sobre la fiscalització 

dels comptes anuals del Patronat de la Muntanya de Montserrat del 2017, i valorem 

positivament l'opinió que, tret de qüestions tècniques que els diputats i diputades 
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que m’han precedit ja les han indicat, ja les han comentat, i potser també d’altres de 

més calat, com pot ser el tema de les subvencions, en conjunt els comptes anuals 

expressen aquests aspectes més significatius, tal com diu l'informe del síndic, la 

imatge fidel del patrimoni i de la situació financera, i crec que cal posar-ho en valor. 

Des del nostre grup parlamentari valorem positivament aquesta situació, i més tenint 

en compte que de ben segur es corregiran –ens consta que ja estan en curs de ser 

corregides, o algunes, directament, ja s'han corregit– la major part d'aquestes 

observacions emeses pel síndic, no?, observacions comptables, observacions 

d'organització de personal, com el complement d'activitat del complement de 

gerència, o les observacions per defecte de forma o de procediment. Unes 

observacions, les de l'informe, que serviran per tal que el patronat actuï amb més 

eficàcia i amb més eficiència. En aquest sentit, ens consta que, pel que fa a les 

observacions comptables, estan en procés de regularització, i moltes de les 

d'organització i funcionament estan corregides. 

I, pel que fa a les observacions de personal, i concretament a complement de 

gerència, ens consta, i en tot cas sí que ens agradaria, doncs, que el síndic Pons 

també ens ho concretés..., si és que ja està corregida o amb fase de correcció, no?, 

en tant que ens consta que l’import amb efectes retroactius es va efectuar per part 

del gerent, el retorn de la quantitat rebuda. En tot cas, el síndic ens ho comentarà. 

I també preguntar-li al síndic, pel que fa a les observacions per defecte de forma o 

procediment amb relació a les subvencions i contractació pública –entenem que 

també estan en procés de regularització–, si li consta que el patronat ha adequat els 

ajuts de l'Abadia de Montserrat a la normativa en matèria de subvencions. Perquè 

entenem que eficàcia i eficiència, en definitiva, bones pràctiques, és el que s'espera 

d'un patronat rellevant per a l'imaginari del país i pel que suposa per al conjunt del 

patrimoni cultural i natural de Catalunya, tenint en compte –comentava el diputat 

Domínguez, no?– que l'objecte i la missió del Patronat de Montserrat és conservar i 

restaurar la muntanya, protegir-ne l'excepcional singularitat i preservar-ne els seus 

valors naturals, i, sobretot també, salvaguardar els valors històrics, arqueològics, 

monumentals i, especialment –especialment– aquells més simbòlics, no?, la 
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importància religiosa i cultural del monestir i del santuari i la bellesa i la singularitat 

del conjunt de la muntanya. 
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En tot cas, valorem i agraïm les observacions de millora emeses pel síndic Pons, i 

especialment les cinc recomanacions tècniques, que, de ben segur, sabrà aprofitar 

el Patronat de la Muntanya de Montserrat per guanyar, precisament, amb aquesta 

eficàcia, eficiència, i ser exemple de bones pràctiques. 

Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, diputada Montserrat Macià. A continuació, i per respondre les 

qüestions que s'han plantejat, torna a tenir la paraula el diputat.., perdó, el síndic 

Jordi Pons. 

El síndic Jordi Pons i Novell 

Moltes gràcies, senyor president, i moltes gràcies pels comentaris de tots els diputats 

i diputades. Intentaré respondre a totes les preguntes –se n'han formulat bastantes– 

i intentaré agrupar-ne algunes d'elles. 

En primer lloc, se'm demanava –i d’això n’han fet esment a tres diputats–, per una 

banda, tant el senyor Ordeig com la senyora Macià em preguntaven sobre si sabíem 

com estava la situació del comportament del gerent. També el senyor Ordeig em 

preguntava si sabia com estava el complement de personal i del fraccionament. I el 

senyor Manuel Reyes també em preguntava una mica com estaven..., com havia 

evolucionat, si en teníem alguna notícia. 

A veure, aquest informe que correspon al 2017 –s'aprova el febrer del 2020. 

Nosaltres vam estar fiscalitzant i vam tenir contactes amb el patronat fins a finals del 

2019. Si nosaltres –i dic finals del 2019..., posem octubre, eh?, octubre, novembre 

del 2019– fins a finals d'octubre –que ara no recordo exactament la data– haguéssim 

trobat que alguna d'aquestes coses ja està solucionada, haguéssim dit: «El 2017 

això estava malament però ho hem solucionat no sé quan.» I, de fet, en algun cas 
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ho diem –em sembla que és al tema de l'horari, diem: «Escoltin, no ho tenien però 

ara ho tenen», si no recordo malament. Criticàvem que donaven unes entrades per 

anar al funicular als instituts del voltant –estava malament, no els controlaven. Els 

diem: «Escoltin, però el 2019 ja el van controlar.» Per tant, fins a finals del 2019, si 

no ho hem posat és que no vam detectar que ho haguessin millorat. Lo que jo no els 

puc assegurar és què ha passat a partir de finals del 19. L'únic que sí que puc dir 

que s'ha solucionat és que, quan es va aprovar el pressupost, una de les crítiques 

que fem és que la subvenció d’1,5 milions... –hi ha dues subvencions, n'hi ha una 

d’1,5 milions, que és la que surt del conveni per al manteniment de la zona interna 

de l'abadia, que s'atorga cada any pel conveni–, i nosaltres diem, home, aquesta 

subvenció que s'atorga cada any i ja sabem que la donareu, no s'ha de donar directa, 

d'aquesta manera, sinó que ha d’aparèixer al pressupost de la Generalitat. I en el 

pressupost del 2020, aquest tema ja el van solucionar i apareix en el pressupost de 

la Generalitat. Però des de finals a la resta, com que no hem tornat a fiscalitzar-ho, 

no em puc pronunciar. 

També se’m preguntava, per part del senyor Ordeig, el tema de les subvencions a 

l'abadia. Primer voldria fer una matisació a tots..., a alguns de vostès que han parlat... 

La sindicatura no diu que l'abadia no hagi justificat les subvencions; la sindicatura 

diu que no ha justificat suficientment les dues subvencions. I, de fet, nosaltres lo que 

fem és, a la pàgina 26 i 29, de la pàgina 26 a la 29, expliquem les insuficiències. És 

a dir, no és que no hagin justificat res, és que no ho han justificat completament o no 

està prou ben justificat, eh? 

Ens demanava si la solució era mitjançant conveni. No. De conveni, ja en tenen un 

ara, de conveni, que regula la relació entre el patronat i l’abadia, un conveni del 2003 

que sí que sembla que volen, sembla, modificar, però en tot cas, independentment 

de que el conveni sigui l'anterior o un nou conveni, el beneficiari d'una subvenció 

sempre les ha de justificar suficientment, les ha de justificar. I lo que es veu de les 

pàgines 26 a la 29..., hi ha moltes mancances, en l'exercici 2017, en com es van 

justificar aquestes subvencions. I, per tant, no té a veure amb el conveni, sinó que 

té a veure amb què s'ha de complir, que s'han de justificar bé, eh? I aquí s'expliquen 

moltes de les coses que es fan malament. Primer, si nosaltres diem: «No s'han 

justificat bé», lo que ha de fer el patronat és exigir que hi hagi una bona justificació, 
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i, en el cas de que no quedin justificades, hauria d'iniciar el procediment de 

reintegrament. En primer etapa, sí que lo que hauria de fer és demanar que es 

justifiquessin correctament aquestes subvencions. 

També se’m preguntava –la diputada Yolanda López– si en el tema de les 

subvencions directes, per exemple, els ajuntaments que formen el portal de 

Montserrat, i si en el tema de l’abadia es podia adduir un desconeixement de la 

norma. Home, jo crec que no. Les normes que havien d'utilitzar eren, són d'una gran 

senzillesa. Per què no ho apliquen o per què fan les coses d'una manera o per 

què...? 

També se m'ha preguntat el tema de la contractació menor. El tema de la 

contractació menor..., no cal fer manuals de com s'ha de fer, és bastant evident. En 

els casos que s'expliquen aquí, que s'hauria d'haver fet..., que tot són coses que les 

fan cada any, o que el mateix any les fan diverses vegades, això ho haguessin hagut 

de licitar d'una altra manera. No es pot, jo crec que no es pot justificar amb un 

desconeixement de la norma perquè són les normes més bàsiques, al meu entendre. 

També, el diputat Viaplana, d'Esquerra, em demanava sobre diverses coses. Un, 

sobre l'observació 1. Sí, l’observació 1, ens expliquen a l'al·legació que ho 

solucionaran. Nosaltres, quan diem que és una limitació a l'abast, lo que volem dir 

és que no ens podem pronunciar perquè amb la informació que ens han donat, i 

l'hem demanat moltes vegades..., i lo que ens diuen ara no és suficient. Nosaltres 

volem saber, això que diuen que faran...., quins són els ingressos i els cobraments, 

a què fan referència. No ens ho van explicar ni durant el procés de fiscalització ni en 

l'al·legació. S'ha de valorar positivament si és veritat lo que ens diuen, que no ho 

dubto: és que estan en vies d'intentar-ho solucionar, aquest tema de l'observació 1.  

Pel que deia vostè del seguiment de les recomanacions de l'informe anterior, home, 

lo dels 4.868 euros, per mi aquesta sí que és absolutament incomprensible, perquè 

era una cosa que ja els vam..., home, tornar a trobar això inclús ens va sorprendre 

a nosaltres, perquè eren... A més a més, són coses per uns imports petits, que no 

tenen rellevància, eh?, o sigui que... 

I també em demanava vostè sobre el tema del romanent de tresoreria, perquè no 

havíem acceptat l'al·legació de l'ACA i la Diputació de Girona. Bé, no acceptem 
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l'al·legació perquè ens fan... –i esperem que..., potser ara ja està solucionat, eh?–, 

lo que ens fan és una declaració d'intencions de lo que faran, que és correcte, el que 

volen fer, però ells mateixos reconeixen que encara no ho han fet, que estaven 

impulsant per fer-ho. Un cop..., si fan lo que diuen allà, que lo que fa aquest romanent 

sí que quedarà solucionat. Però en aquests moments no ens van acreditar que, més 

enllà d'una declaració d'intencions, estigués fet. 

I amb aquestes respostes em sembla que he donat resposta a totes les qüestions. 

En tot cas, si en queda alguna de pendent, també resto a la seva disposició 

novament. 

Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, síndic Jordi Pons. 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la 

Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, 

corresponent a l’exercici 2017 

256-00036/12 

A continuació, passarem a l'exposició de l'Informe de fiscalització 20/2019, sobre la 

Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a 

l'exercici de 2017. També, per presentar l'informe, té la paraula novament el síndic 

Jordi Pons. 

El síndic Jordi Pons i Novell 

Moltes gràcies, senyor president. Bé, aquest informe –els hi presentaré ara–, aquest 

informe de la Universitat Autònoma de Barcelona i la seva relació amb les entitats 

participades, aquest informe és bastant diferent de l'anterior. No s'hi analitzen els 

comptes, sinó que l'objecte d'aquesta fiscalització és fiscalitzar o analitzar, ha estat 

revisar el patrimoni lliurat per la Universitat Autònoma de Barcelona a les seves 

entitats participades, veure si s'ha fet correctament el lliurament d'aquest patrimoni 

lliurat en cessió. També analitzar el personal cedit per la Universitat Autònoma a les 
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seves entitats participades, i, per últim, revisar, fiscalitzar les operacions que ha 

realitzat la Universitat Autònoma amb les seves entitats participades. 

Si s'hi han fixat, una de les coses que sorprèn, potser, almenys des d'un primer punt 

de vista, jo crec que un punt sorprenent és lo que hi ha a l'annex 4.1. A la pàgina 38 

són, es recullen totes les entitats en les quals participa la Universitat Autònoma. 

Sobta una mica que hi hagi vuitanta entitats en les que participa, en les quals n'hi ha 

unes quantes que són majoritàries –quinze– i n'hi ha unes quantes que hi té una 

participació molt elevada. Per tant, lo primer a destacar és la magnitud. És a dir, a 

vegades, quan pensem que la sindicatura..., fins a on podem arribar la fiscalització, 

fixin-se: de les vuitanta entitats que hi ha participades, les podríem fiscalitzar totes. 

Totes menys una, perquè..., però..., perquè a vegades la magnitud del sector públic 

que hem de fiscalitzar la sindicatura amb els mitjans que tenim és enorme. Estem 

parlant d'una sola universitat, una sola universitat participa en vuitanta entitats. 

Imaginin-se això multiplicat per totes les universitats, per tots els ajuntaments, 

etcètera. 

Bé, per efectuar aquesta fiscalització no s'han analitzat les vuitanta entitats sinó que 

s'ha seleccionat una mostra d'elles, d'acord? I se n'ha seleccionat una mostra de 

trenta-una, trenta-una que, d'alguna manera, diríem que són les que tenen una 

relació més marcada amb la universitat. Per una banda, hem agafat quinze entitats 

que són les que té... –les quinze, totes–, en les que la Universitat Autònoma té una 

participació majoritària, i després se n'han seleccionat unes altres setze, tenint en 

compte criteris com el pes que té la universitat en el seu òrgan de govern, també si 

estan ubicades o no al campus de l'Autònoma, perquè això deu voler dir que la 

universitat li deu haver cedit, probablement, un edifici. Per tant, aquestes altres 

setze, fins arribar a les trenta-una, s'han analitzat per volum d'importància. 

A més d'aquest informe, d'aquestes trenta-una entitats de la mostra, a més 

d'analitzar les relacions que té l'Autònoma amb totes les seves participades, en 

aquest exercici 2020, la sindicatura –i estan disponibles tots al web menys un, que 

encara no ha estat publicat però sí que està aprovat–, d'aquestes trenta-una entitats, 

la sindicatura, a part de fer aquesta anàlisi que hi ha en aquest informe, ha fet la 

fiscalització de cinc d'elles –d'aquestes trenta-una, n'ha fet la fiscalització aquest any 
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2020 de cinc d'elles–, que són la fundació Institut Català de Paleontologia Miquel 

Crusafont, la fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, el consorci 

Institut de Física d'Altes Energies, el consorci Centre de Recerca Matemàtica i la 

fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. 

Bé, pel que fa a les principals observacions de l'informe, conforme de mesures 

[#12.22] a l'Autònoma i aquestes participades, les voldria resumir de manera molt 

breu en set, en set d'aquestes observacions que es recullen en l'apartat 3 de 

l'informe. 

En primer lloc, és que la sindicatura no ha pogut obtenir tota la informació necessària 

per verificar aspectes relacionats amb el personal de la Universitat Autònoma 

adscrits a les entitats participades, i això ha suposat una limitació a l'abast del treball. 

En segon lloc, voldríem destacar que la Universitat Autònoma va trametre els seus 

comptes –els comptes anuals de la universitat– però no va trametre els comptes de 

totes les participades, com així estableix la normativa. 

En tercer lloc és que voldria destacar que algunes d'aquestes entitats, no totes elles 

però bastantes d'elles, presenten un alt grau de dependència de la mateixa 

universitat, ja sigui de forma directa o de forma indirecta a través de la Fundació 

Universitat Autònoma de Barcelona, ja sigui pel volum de negoci, ja sigui per les 

subvencions rebudes o ja sigui, també, per tenir un volum de pèrdues elevat. D'altra 

banda, també es destaca en l'informe que algunes d'aquestes entitats presenten 

pèrdues recurrents des de l'inici de la seva activitat. 

En quart lloc, voldria destacar que de la revisió de les cessions d'espais de la 

Universitat Autònoma –els espais, edificis que la universitat ha cedit a les seves 

participades– es fan diverses observacions relatives a la formalització d'aquesta 

cessió, a la seva valoració i al registre comptable. 

En cinquè lloc, també voldria destacar que existeix personal d'administració i serveis 

de la Universitat Autònoma que presta serveis a les entitats participades sense que 

hi hagi cap conveni que reguli la relació. En alguns casos aquestes prestacions no 

han estat facturades per la universitat, o, quan ho han estat, ho han estat per un preu 

inferior al seu cost. 
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En sisè lloc, també es destaca, també voldria destacar que la universitat ha fet 

diferents encàrrecs a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona que 

consisteixen de forma quasi exclusiva en que la fundació contracti personal per 

prestar serveis propis de la universitat. Aquest personal l'hauria de contractar la 

mateixa universitat i el seu cost s'hauria de registrar en el capítol 1 de despeses de 

la universitat. 

I la darrera observació que voldria destacar és que també, i de manera resumida, en 

l'apartat 2.5 de l'informe es fan diverses observacions sobre transaccions que fa la 

Universitat Autònoma amb les seves participades.  

I, per últim –també de manera sintètica–, es recullen un conjunt 
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de recomanacions, de les quals també en voldria destacar una, en concret, que la 

sindicatura recomana que el Consell Social de la Universitat Autònoma hauria 

d'analitzar l'activitat de les entitats participades, les vinculacions d'aquestes entitats 

amb la universitat i amb la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, analitzar 

també la situació de les que presenten pèrdues acumulades i resultats negatius i 

prendre les mesures necessàries perquè no se'n derivin efectes negatius per a la 

situació financera de la universitat. Així mateix, i per últim, la universitat, recomana 

a la sindicatura, hauria d'exercir sobre les entitats en què participa de forma 

majoritària un nivell de control equivalent al dels seus serveis. 

Res més. Moltes gràcies per la seva atenció, i resto a la seva disposició per resoldre 

els dubtes pels aclariments que vostès em demanin. 

Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, síndic Jordi Pons. A continuació, i per posicionar el Grup 

Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputada Maria Valle. 

María Francisca Valle Fuentes 
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Gracias, presidente. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecemos el trabajo 

de la Sindicatura de Cuentas y la exposición en este acto. 

Miren, el objetivo de la Universidad Autónoma de Barcelona, según se expresa en 

el papel, es fomentar el pensamiento crítico, la cultura de la libertad, el pluralismo en 

el marco de una sociedad democrática. Y nos llama la atención este objetivo 

plasmado en un papel cuando en realidad no se corresponde con la realidad. Y digo 

esto porque nos vienen a la mente imágenes de los jóvenes de S’Ha Acabat! 

agredidos allí mismo por difundir sus ideas ante la pasividad de la rectora. O también 

la demanda que uno de ellos, Àlex Serra, tuvo que interponer a un profesor por 

insultarle en clase por motivos ideológicos. O, y la demanda también, denuncia de 

estos jóvenes a la universidad por vulnerar derechos fundamentales, con sentencia 

condenatoria para la UAB. O, recientemente, la denuncia de profesores de la 

Universidad de Barcelona por un manifiesto independentista, con sentencia 

favorable, y también la defensa, por un informe del Defensor del Pueblo, a rectores, 

recordándoles el deber de garantizar la pluralidad. Miren, en las universidades 

catalanas, especialmente en la UAB, no se ha gozado de ese pluralismo y 

neutralidad que debieron preservar sus altos representantes y por los que siguen 

luchando muchos profesores y muchos alumnos. 

Entrando en el fondo de este informe, no quiero repetirme porque el síndic ya ha 

expresado, nos ha enseñado pues todos los puntos básicos del mismo, y vemos que 

no se caracteriza la Universidad Autónoma de Barcelona por su eficiencia, 

precisamente, porque, de la muestra de las treinta y una entidades, diecinueve de 

ellas no enviaron las cuentas, diez días no se sometieron a auditoría, por tanto, 

incumplieron los artículos 81 del texto refundido de la Ley de financiación pública de 

Cataluña, y el 84 de la LOU. 

También hay que tener en cuenta que numerosas entidades dependen de la UAB i 

de la Fundación de la UAB, y hay una deficiente gestión, hay un agujero negro que 

representa pérdidas acumuladas y resultados negativos para algunas de ellas que 

tienen subvenciones tan altas como 7 millones o como más de 5 millones, en 

algunos casos. O, por ejemplo, nos llama la atención también una empresa, que es 
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la Wabbit Solutions, que ha sido liquidada y extinguida, pero que nunca tuvo ingresos 

y que, sin embargo, sí que tuvo pérdidas acumuladas. 

Hay otra serie de irregularidades como, por ejemplo, la cesión de patrimonio que 

realiza la Universidad Autónoma pero que en algunas ocasiones ni siquiera se llega 

a registrar en las cuentas. 

Mención aparte merece, desde luego, el personal cedido por parte de la Universidad 

Autónoma a las entidades participadas. En primer lugar, tenemos que destacar en 

este punto la opacidad de la UAB ante las dudas y consultas de la Sindicatura de 

Cuentas sobre aspectos contractuales, aspectos retributivos y otros, de este 

personal, que no los resuelve, y esa falta de transparencia, además de un 

incumplimiento, impide que podamos hacer nuestro trabajo de una forma adecuada. 

Es destacable en este punto la encomienda de servicios de gestión de la UAB a la 

Fundación UAB que se han facturado por un importe, nada menos, de 442.937 

euros, que son unos servicios de gestión que son propios de la Universidad 

Autónoma, y que, por tanto, debería ser esta quien los prestase con personal propio. 

En todos estos casos se podría incluso considerar que ha habido cesión ilegal de 

trabajadores y en ocasiones subvenciones concedidas sin respetar la normativa, 

que, además, en ocasiones ni tan siquiera se registran contablemente. 

Quiero acabar con dos conclusiones. La primera de ellas, recordar a la Universidad 

Autónoma que en una sociedad democrática es necesaria la transparencia y dar 

explicaciones tanto a la Sindicatura de Cuentas como a quienes tenemos la 

obligación de fiscalizar sus acciones. Y segunda, que ante la omisión de la UAB de 

llevar a cabo las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas que le hecho en 

anteriores informes, hacemos hincapié en la necesidad de que tiene que hacer una 

revisión exhaustiva de las entidades participadas, haciendo las acciones que 

considere necesarias para que no se malgaste un dinero que es y será necesario en 

lo sucesivo para donar un servicio de mayor calidad a los estudiantes, que, al fin y 

al cabo, son nuestro futuro. 

Muchas gracias. 

El president 
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Moltes gràcies, diputada María Valle. M’expressen, per part del diputat Òscar Ordeig, 

les dificultats que té el diputat Rafel Bruguera per connectar-se, de manera que 

passarem l'ordre, i ell aviam si pot connectar-se al final dels grups i fer la seva 

exposició. Per tant, en conseqüència, passo la paraula a la diputada no Concepció 

Abellán, del Grup de Catalunya en Comú Podem, perquè posicioni el seu grup 

davant d’aquest informe. 

Concepción Abellán Carretero 

Gracias, presidente. Bueno, agradecer el trabajo del síndic y la exposición que ha 

hecho. Leyendo el informe de fiscalización sobre la UAB no he podido más que 

sorprenderme, y la sorpresa, además, ha sido bastante negativa, porque a los típicos 

casos de falta de documentación para tener un informe que incluyera todo el ámbito 

de actuación de la universidad también hay que sumar que no se hizo la 

documentación solicitada, las cuentas anuales aprobadas por el órgano de la 

universidad que debía aprobarlos. Si bien es una cuestión que nos vamos 

encontrando regularmente en esta comisión –la entrega de cuentas anuales, que 

siempre, pues, por norma general, se va a hacer tarde y mal–, una entidad de una 

universidad pública no debería ser así. Sin embargo, en el momento que leemos las 

conclusiones, querría destacar (tall de comunicació)... Personal administrativo (tall 

de comunicació)... que prestan servicios a entidades participadas, como ha 

comentado el síndic, sin que haya convenio que regule la relación. La UAB ha hecho 

diferentes encargos de gestión a la Fundación UAB que consisten de manera casi 

exclusiva en que la fundación contrate personal para prestar servicios propios ya de 

la universidad. Esta situación podría, como ya han comentado antes, ser calificada 

como cesión ilegal de trabajadores por las autoridades laborales. La Fundación de 

la UAB presta servicios a diversas entidades participadas en el marco del convenio 

suscrito en el 2006 de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sin embargo, no se 

han formalizado contratos entre la fundación y las entidades receptoras de los 

servicios ni convenios o encargos entre la Universidad Autónoma de Barcelona y la 

fundación para la gestión de otras entidades participadas por la UAB. En su opinión, 

señor síndic, ¿qué medidas hay que tomar para que no se produzca este tipo de 

actividades, que ya de por sí se ven incorrectas? ¿por qué se dan estas situaciones? 

Porque, bueno, es algo que además nos ha sorprendido sobremanera. 
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En cualquier caso, esperamos que la UAB haga caso de las recomendaciones dadas 

por la sindicatura y por este informe. 

Así que muchas gracias. 

El president 

Gràcies, diputada Concepció Abellán. A continuació, per fixar la posició del Subgrup 

del Partit Popular de Catalunya, tindrà la paraula el diputat Manuel Reyes. 

Manuel Reyes López 

Gracias, presidente. En principio, darle las gracias al síndic por este informe tan 

exhaustivo y detallado. Y, bueno, realmente, cuando uno entra en detalle y ve las 

conclusiones, pues sorprende, sorprende muchísimo que una universidad, que es 

un lugar donde nuestros estudiantes esperan formarse y recibir conocimientos, pues 

ellos mismos, esa misma universidad donde se imparte derecho, donde se imparten 

ciencias económicas, donde se imparten ciencias políticas, pues luego sea incapaz, 

esa universidad, de aplicar lo que enseña, y que, por lo tanto, pues falte 

transparencia, no se ajuste a la legalidad y que este informe saque los colores a la 

universidad, ¿no? Nos sorprende, nos sorprende que se pueda explicar cómo se 

tiene que hacer un informe en esa universidad, pero que luego sean incapaces de 

realizar los informes y las indicaciones que pertoca por ley, ¿no? Por lo tanto, pues 

poner en valor el informe que ha hecho el síndic; lamentar la falta de transparencia 

de la universidad, la proliferación de tantas y tantas entidades donde participa la 

Universidad Autónoma y donde, por lo visto, a tenor de las conclusiones, vemos 

esas irregularidades o esas cesiones de personal que, desde nuestro punto de vista 

no, están justificadas. 

También lamentamos esa falta de pluralidad que ha demostrado en muchas 

ocasiones la dirección de la Universidad Autónoma, donde aquellos que opinan 

diferente pues no tienen cabida, donde ha habido incluso agresiones a jóvenes, 

como ya se ha mencionado, al colectivo de S’Ha Acabat! o a otras personalidades 

que han querido asistir a dar una charla pero por su ideología política pues no han 

podido realizarla, ¿no? Por lo tanto, pues criticar esa actitud que tiene la universidad 

y esperar que en adelante pues la universidad corrija tanto su actitud como todas 

estas deficiencias e irregularidades que hoy se ponen nuevamente sobre la mesa. 
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El president 

Muchas gracias, diputat Manuel Reyes. A continuació, i per posicionar el Grup 

Parlamentari Republicà, té la paraula el diputat Josep Maria Jové. 

Josep M. Jové i Lladó 

Moltes gràcies, president, molt bon dia, molt bon dia a tothom. En primer lloc, donar 

la benvinguda i saludar el diputat, el nou diputat del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular, que m’ha precedit en la paraula, el senyor Reyes. Benvingut i molt sort en 

aquesta nova tasca que li toca tirar endavant. Moltíssimes gràcies, síndic Jordi Pons, 

síndic Pons, per la seva concreció, per la seva claredat i per l’exhaustivitat de 

l'informe que ha presentat, com vostè ens té acostumats. Agrair-li moltíssim la seva 

feina, a vostè i al seu equip, no només amb la votació que s'ha produït anteriorment 

sinó també de viva veu voldria agrair-li, reconèixer-li la tasca que està tirant endavant 

des de fa uns anys la Sindicatura de Comptes. 

Miri, de la lectura del seu informe i de la presentació, com deia, exhaustiva que n’ha 

fet, nosaltres, el grup parlamentari, poca cosa més a afegir al que ha dit vostè, al 

que ha dit l’informe, al que han dit els grups parlamentaris que m’han precedit, 

sobretot si posem èmfasi, o posem molt d'èmfasi en aquesta recomanació que vostè 

ha escrit i ha expressat detalladament en la seva exposició, de que hi hagi un major 

control i una major transparència en les relacions de la Universitat Autònoma de 

Barcelona amb les seves entitats instrumentals. 

Només un parell de comentaris i un parell de reflexions que li voldríem fer, i també, 

per saber i conèixer, un parell o tres de preguntes per conèixer la seva opinió un pèl 

més detallada. Com deia, de la lectura d'aquest informe sembla desprendre's que 

les observacions i recomanacions que fa la sindicatura a la universitat són ben, 

acceptades, almenys en les al·legacions que fa la mateixa universitat i que hi ha una 

clara voluntat de complir-les –esperem que això sigui cert. Aquesta recomanacions, 

evidentment, molt relacionades amb clarificar i ajustar les relacions de la mateixa 

universitat amb les seves entitats instrumentals, per la lectura, semblen lògiques, 

senzilles d'implementar, i, per tant, esperem que siguin ateses de la manera que 

correspon per part d'un organisme, d’una entitat com la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Si bé és cert que fa uns anys, fa un temps, hi havia la sensació que hi 
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havia una certa manca de control, no?, entre la universitat i aquestes entitats –les 

fundacions, les empreses, les entitats qui hi participava– també sembla desprendre’s 

de l’informe que vostè ha presentat, que aquestes coses, que aquesta manca de 

control es va ajustant, malgrat que encara n’estem lluny, segur –segur–, de trobar 

una situació òptima. Sembla que es fa cas de les recomanacions que es fan a 

l’informe, entre d’altres, de la Sindicatura de Comptes; s'han liquidat, o s’estan 

liquidant les entitats que no tenen activitat. Una altra cosa és per què, com s’ha 

destacat abans, hi ha alguna d'aquestes entitats que no han tingut mai cap activitat 

–sorprèn, sorprèn moltíssim. També sembla que hi ha la voluntat de que s’estan 

reordenant els convenis i les relacions entre la universitat i aquestes entitats. M’ha 

quedat, com deia, que encara falta molt per trobar el punt òptim que vostè destacava. 

Creiem que cal aprofundir en aquest control de l'activitat d'aquestes entitats. 

I, també, una mica saber fins a quin punt aquestes entitats instrumentals tenen sentit 

de ser. I aquí això ens portaria, evidentment, a un debat molt més a fons sobre l'ús 

d'aquest tipus d’organismes o d’òrgans, per part no només de la Universitat 

Autònoma de Barcelona sinó per part del conjunt de l’Administració –abans, el síndic 

major, en la [#14.48] del seu informe, també n'ha parlat. Fins a quin punt té sentit, i 

sota quins criteris –si aquests criteris són raonables–, la creació de tants organismes 

autònoms, de tantes entitats, de tantes 

 

Fitxer 16CSC9 

fundacions, què aporta l'existència d'aquestes entitats als objectius fundacionals, en 

aquest cas de la Universitat Autònoma de Barcelona, els objectius socials que, 

evidentment, ha de perseguir. Només es creen sota un criteri de tenir major flexibilitat 

o es creen per altres objectius, de prestar millors serveis i complir millor aquets 

objectius que té la universitat? Perquè si es creessin, o es creen, perquè hi hagi 

menys transparència o més opacitat, o fins i tot perquè hi hagi una privatització de 

la gestió dels serveis públics, aquí sí que nosaltres hi posaríem..., encendríem totes 

les alarmes. 

Aquí m’agradaria... –és la primera pregunta que li voldria fer, síndic–, ja ho ha 

exposat vostè quan ens ha comentat l'informe, diu que l’ha sorprès l'elevat nombre 
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d'entitats i organismes que s’haurien d’haver fiscalitzar, i que n'hi ha alguns d’ells 

que tenen una dependència molt gran, absoluta, gairebé, de la Universitat 

Autònoma. Saber també la seva opinió, si troba racional l’existència d’aquestes 

entitats instrumentals. 

Bé, com deia, pel que fa a la Universitat Autònoma de Barcelona, sembla que el 

consell social i el consell de govern han fet feina important els darrers anys i estan 

intentant posar ordre en aquestes relacions amb les entitats que depenen d’ella. 

Diuen en les seves al·legacions que ho seguiran fent. Esperem que això sigui així, 

esperem veure-ho en un futur informe. És veritat –també s’ha destacat– que als 

informes corresponents a l'any 2013 i 2015 algunes de les recomanacions –jo diria 

que totes– no s'han complert. Esperem que ara –que diuen que sí que les compliran, 

i que fins i tot agraeixen les recomanacions que han fet des de la sindicatura–, doncs, 

evidentment, les compleixin. 

I només tres comentaris finals. Ens sorprèn negativament, molt negativament, 

aquesta manca d'informació que ha destacat vostè que no li han fet arribar per part 

de la universitat, i creiem que això s’hauria de corregir de manera urgent. 

I els temes que ens preocupen més són els temes que ha mencionat més relacionats 

amb el patrimoni, els temes patrimonials. Fins a quin punt aquesta alta dependència 

d'aquestes entitats pot afectar el patrimoni, no només d’elles, sinó el patrimoni, la 

gestió patrimonial de la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè això sí que seria 

un problema. 

I temes laborals, que ha destacat també la diputada d’En Comú Podem, com aquesta 

cessió, aquestes diferències de criteri que tenen vostès i la universitat, sobre si hi ha 

una cessió il·legal o no de treballadors, també m’agradaria que ens ho pogués 

aprofundir una mica més. Tema patrimonial, com ho veu vostè, aquesta 

autodependència, i el tema de la cessió il·legal o..., esperem que puntualment, que 

pogués ser considerada il·legal aquesta cessió de treballadors. 

Res més. Moltíssimes gràcies, i felicitats per la feina. 

El president 

(El president intervé sense fer ús del micròfon.) 
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Elena Fort i Cisneros 

President, té el micro silenciat. 

Josep M. Jové i Lladó 

President, ha de... 

El president 

Disculpeu, disculpeu. Sí, deia que a continuació té la paraula, per posicionar el Grup 

de Junts per Catalunya, la diputada Anna Tarrés. 

Anna Tarrés i Campà 

Hola, bon dia a tothom, diputades, diputats. Gràcies, president. Agrair al síndic, al 

síndic Pons i a tot el seu equip, l'elaboració d’aquest informe i la tasca que, en 

general, estan fent per la fiscalització de les diferents felicitats. 

Per començar, dir que les observacions i recomanacions que realitza la sindicatura 

sobre la UAB i les seves entitats participades estan en procés o s'ha manifestat el 

compromís de revisar o modificar alguns dels aspectes que s'hi apunten. Per part de 

la UAB, les observacions i recomanacions són benvingudes, i s’encoratja a estrènyer 

la relació amb la universitat, com correspon a una institució autònoma. 

Pel que fa a les entitats participades per la UAB, és convenient que existeixi una 

flexibilitat per tal d'adaptar-se a l'entorn canviant, a la competitivitat internacional i 

als canvis de conjuntura, i, en aquest sentit, adequar-se a les necessitats que es 

produeixin.  

I, a continuació, intentaré explicar l'estat de les observacions i de les recomanacions, 

atenent que les dades que s'analitzen són de l'exercici 2017 i que es tanca l'informe 

durant l'exercici 2019. 

Pel que fa a les observacions, està en procés de tramitació i aprovació el text refós 

de la normativa en matèria d'investigació que regula, entre d'altres, els nous criteris 

d'adscripció. També s'està implementant un sistema informàtic de millora de la gestió 

i seguiment de la recerca, que, en aquest sentit, actualitzarà automàticament els 

currículums dels investigadors. 
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També hi ha el compromís per part de la UAB de trametre a la Sindicatura de 

Comptes els comptes anuals degudament aprovats de totes les empreses i ens en 

què participa. Dir que el patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona 

ja ha pres mesures per revertir la situació econòmica de les entitats amb pèrdues 

acumulades, com pot ser, per exemple, l’Hotel Campus; que s'han donat de baixa 

els pavellons prefabricats de l'Institut de Física d'Altes Energies i els espais del Port 

d'Informació Científica, i que hi ha el compromís també de registrar el local cedit per 

la Plaça Cívica, Societat Limitada. 

La UAB també considera que no s'ha fet cap cessió il·legal de treballadors. Amb tot, 

es compromet a revisar els casos que poden ser considerats dubtosos.  

Pel que fa a les observacions 4, 6, 8, 11 i 12, hi ha el compromís ferm d'adequar-se 

a la normativa establerta per part de la sindicatura. I pel que fa a la 7, està en procés, 

s'ha iniciat un període de revisió de les condicions del conveni. 

Pel que fa a les recomanacions, dir que la UAB està treballant per liquidar les entitats 

que no tenen activitat. 

Pel que fa al conflicte que manté amb l'Institut de Física d'Altes Energies, aquest 

tema encara està pendent, i la UAB es planteja recórrer al procés judicial. 

Pel que fa al fet de que la UAB revisi els acords de gestió amb les entitats 

participades dels serveis facturats per la Fundació Universitat Autònoma de 

Barcelona, fer palès que a les al·legacions diu que des del 2014 el patronat de la 

fundació aprova els seus preus del servei que la fundació presta en diferents 

institucions. 

Pel que fa a la recomanació número 6, que està en procés d'establir els 

procediments i liquidacions de cànons, taxes i emissions de títols. 

I pel que fa a la recomanació número 7, el 2018 ja es va signar un conveni anual 

entre la UAB i la Fundació Hospital Clínic Veterinari per regularitzar la prestació del 

servei assistencial per part del professorat de la fundació. En aquest sentit, se 

segueix la normativa en matèria d'investigació vigent i la fiscalitat corresponent. 

Aquí, fer un incís en la recomanació número 9, a on diu que la UAB ha d’analitzar, 

conjuntament amb la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, els 
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compromisos adquirits en l'acord del 2007. Per part de la UAB no s’accepta la 

recomanació perquè no es poden gestionar les estades mitjançant registre de 

demandes pel tipus de resident de la Vila Universitària II. 

Pel que fa als preus, ja s'aplica la normativa en concepte de lloguer regulat. 

Pel que fa a les recomanacions 2, 3, 8, com s’ha dit, hi ha el compromís d'adequar-

se a la normativa fixada per la sindicatura. 

Res més. Reiterar la bona feina feta per la sindicatura, i repetir que les observacions 

i les recomanacions d'aquesta sindicatura són sempre benvingudes i això encoratja 

la relació estreta amb la Universitat Autònoma. 

Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, diputada Anna Tarrés. Celebrem que el diputat Rafel Bruguera ha 

pogut reconnectar-se. I, per tant, ara, per posicionar justament el Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar, té la paraula el diputat Rafel Bruguera. 

(Pausa.)  

Rafel Bruguera, em sent? (Pausa.) Rafel Bruguera, estàs connectat però no em 

sents? (Pausa.) Rafel? 

Òscar Ordeig i Molist 

Em sembla que no té cobertura, em sembla. 

El president 

Doncs què fem, Óscar? 

Òscar Ordeig i Molist 

Bé, mentre... No, no, escolta, doncs passem... Jo només..., escolta, disculpar els 

problemes tècnics. Dèiem que lo millor és que fes la intervenció ell, que és qui se 

l'havia preparat. En tot cas, guardem la reflexió i els dubtes que tinguem per si ja els 

faríem a posteriori, per si algun dels temes que s'hagin comentat i que surten a 

l'informe, doncs, no estigués prou clar, eh? Però, en principi, jo crec que totes les 
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preguntes i reflexions que s'han llançat, doncs, ja suposo que servirà per aclarir 

alguns temes, alguns dubtes i reflexions que teníem, eh? 

En tot cas, disculpeu el meu company. I un agraïment a la feina de la sindicatura. I, 

evidentment, [#09.40] les conclusions de l'informe. 

Gràcies. 

El president 

Doncs ara traslladem... 

Rafel Bruguera Batalla 

Disculpeu, disculpeu... 

El president 

Rafel? (Pausa.) Sí. Sí, sí. 

Rafel Bruguera Batalla 

Em sentiu? 

El president 

Jo..., sí que et sentim, no sé si tu a nosaltres. 

Rafel Bruguera Batalla 

Sí? Em sentiu ara? 

El president 

Et sentim, sí, sí. (Pausa.) Però està molt malament. Si un cas, passem la paraula 

novament al síndic Jordi Pons perquè aclareixi o doni resposta a les preguntes que 

s'han plantejat. 

El síndic Jordi Pons i Novell 

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, agrair tots els comentaris que m'han 

formulat, i en particular voldria agrair especialment les amables paraules del senyor 

Jové. 

Un dels temes que ha sorgit, de les preguntes o els comentaris, és com es podien 

solucionar certs temes que apareixen a les observacions i també si hi havia voluntat 
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–he entès jo, eh?–, que la pregunta era si hi ha voluntat per part de la Universitat 

Autònoma de solucionar-ho. Home, jo crec que sí que la Universitat Autònoma, tal 

com recullen les seves al·legacions, té una voluntat de regularitzar els aspectes que 

s’han assenyalat. Alguns d'ells són més senzills i altres són més complicats, però 

segur que s'intentarà seguir, com en altres informes, les observacions i les 

recomanacions de la sindicatura. 

També se m'ha preguntat –i aquesta és una pregunta difícil, que no la podré 

contestar amb un sí o un no– sobre la racionalitat de que hi hagi tantes..., que tingui 

tantes entitats. A veure, jo aquí diferenciaria entre, de manera molt molt resumida, 

entre les entitats majoritàries, que són quinze; després diferenciaria, molt 

bàsicament, entre la seva participació en bastants, uns quants centres de recerca 

de Catalunya, i, per últim, de lo que apareix en aquest quadre, encara hi ha una sèrie 

d'entitats en què té una participació molt petita, que a vegades és testimonial –per 

exemple, té una participació reduïda a l'Escola Superior de Música, i hi ha moltes 

participacions petites. 

A part de que no ens hem d'oblidar que, a més d'aquestes entitats participades, la 

Universitat Autònoma, com totes les universitats públiques, té vinculació –i que no 

apareix aquí en aquest informe, eh?, això ja és..., sí inclús s'ha fet algun altre 

informe, s'ha fet un altre informe sobre el tema– amb els principals hospitals de 

Catalunya, i en el cas de la ciutat autònoma... Que, per tant, la teranyina d'entitats i 

de llocs on participa la Universitat Autònoma és molt elevada. Per tant, diferenciaria 

entre aquests tres casos. 

Probablement, on pot fer més incidència la Universitat Autònoma és en aquelles 

entitats en què té una participació majoritària, d'acord? I amb les altres sí que també 

hauria de prendre decisions, eh? A veure, la pregunta directament no la respondré 

perquè desconec si el ple de la sindicatura, que és qui va aprovar l'informe, pensa 

lo mateix, però jo crec que aquesta pregunta, d'una manera molt suau, ha estat 

resposta en la recomanació 2, que, de fet, ha estat lo darrer que he destacat en la 

meva intervenció. Per exemple, la primera frase jo crec que és bastant orientativa, 

quan diem: «El consell social hauria d'analitzar l'activitat de les entitats participades, 
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etcètera.» Home, jo crec que, després de tot lo que hem dit, és bastant evident lo 

que diem. 

A part de que s'ha de tenir en compte que algunes d'aquestes entitats –i al llarg de 

l'informe jo crec que es recull– tenen una situació molt delicada, alguna d'elles. I 

alguna d'elles, i per això diem que podria tenir..., s'ha de fer –que segur que ho estan 

fent i que tenen els millors desitjos a la universitat–, n’han de fer un seguiment molt 

exhaustiu perquè alguna d’elles podria tindre un cost molt important per a la 

universitat. Per exemple, sense anar més enllà, a la pàgina 29, els dos darrers punts 

de la pàgina 29 fan a quantitats..., per exemple, els dos darrers punts fan quantitats 

que la Universitat Autònoma avala de préstecs de Vila Universitària, Societat 

Limitada, o préstecs que avala la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, que 

en el fons és 100 per cent de la UAB, de Vila Universitària II i de l'Hospital Clínic 

Veterinari. Per tant, en fi, que la pregunta 
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jo crec que queda resposta amb la recomanació 2. I que sí, ens consta que estan 

prenent les mesures més convenients en cada cas, perquè també que la situació 

tampoc és senzilla, eh?, i més en els moments actuals, encara el tema es complica 

més. 

En tot cas, jo crec que amb això responc als seus comentaris. En tot cas, moltes 

gràcies, i si volen algun aclariment addicional intentaré solucionar els seus dubtes. 

El president 

Doncs moltes gràcies, diputat...–perdó, estic amb «diputat» avui..., disculpi–, síndic 

Jordi Pons. 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la 

Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a 

l’exercici 2017 

256-00039/12 
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A continuació, es presentarà l'Informe de fiscalització 1/2020, sobre la Fundació 

Institut Català de Recerca de l'Aigua, corresponent a l'exercici 2017, i té la paraula 

per fer l'informe el síndic Jordi Pons. 

El síndic Jordi Pons i Novell 

Molt bé. Torno a presentar aquest informe de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua. 

Avui deuen haver observat que, almenys en el meu cas, presento tres informes de 

caire diferent. 

Bé, en aquest informe, breu informe, es fiscalitzen les despeses, les inversions i 

l'endeutament de la Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua, i es revisa el 

compliment de la legalitat bàsica que li és d'aplicació. L'ICRA és una fundació 

constituïda per la Generalitat l'octubre del 2006. Té per objecte l'assoliment de 

l'excel·lència científica al més alt nivell en l'àmbit de l'aigua i dels seus recursos, i té 

el reconeixement de centre de recerca de Catalunya. Els centres Cerca –centres de 

recerca de Catalunya– són organismes independents amb personalitat jurídica 

pròpia, participats per la Generalitat de Catalunya, que tenen per objecte principal la 

investigació científica d'excel·lència. En l'informe es detallen els aspectes més 

significatius del règim jurídic d'aquests centres, alguns dels quals impliquen un règim 

diferenciat del d'altres entitats del sector públic de la Generalitat. A més, cal tenir en 

compte que la normativa aplicable reconeix un caràcter singular al personal 

investigador. 

En l'actualitat, hi ha trenta nous centres reconeguts com a centres Cerca. L’ICRA –

del que avui estem presentant l'informe– és un centre Cerca de l'àmbit de les 

ciències. En el darrer any la sindicatura ha aprovat informes de fiscalització de tots 

els centres Cerca de l'àmbit de les ciències, en concret de vuit centres, i, de fet, en 

aquesta comissió ja se n'han presentat dos –avui es presenta el tercer–, es va 

presentar la Fundació Institut de Ciències Fotòniques i la Fundació Institut Català 

d'Investigació Química, fundació de la qual avui vostès han votat la resolució 

corresponent. 

En l'exercici fiscalitzat, segons el seu compte de resultats, l'ICRA va tenir uns 

ingressos d'explotació de 4,68 milions i unes despeses de 4,31. I en l'exercici 

fiscalitzat la plantilla mitjana al llarg de l'exercici va ser de seixanta-vuit persones. 
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Com sempre, en l'apartat 3 dels informes de la sindicatura es presenten les 

observacions, les principals observacions que s'han detectat en la fiscalització, i el 

que faré ara serà resumir-los i presentar-los de manera sintètica set d'aquestes 

observacions. 

En primer lloc, voldria destacar que els estatuts de l'ICRA no inclouen la referència 

a l'Administració pública a la que s'havia d'adscriure. 

En segon lloc, a l'exercici 2017 no hi havia contracte programa amb la Generalitat. 

En tercer lloc, l'ICRA tenia una relació de llocs de treball que no havia estat aprovada 

pel patronat, i no tenia taules salarials aprovades que incloguessin els diferents 

conceptes retributius de cada una de les categories de personal. 

En quart lloc, l'ICRA tenia un document intern no aprovat pel patronat en el qual 

s'establien les retribucions totals de les diferents categories mitjançant un import, un 

interval d'imports, però no s'indicava els criteris per determinar la retribució 

assignada dins de cada interval. En alguns casos, en alguns intervals la diferència 

entre les diferents retribucions era superior al 40 per cent. 

En cinquè lloc, voldria destacar que l'abonament del complement salarial de 

sotsdirecció corresponent a l'exercici 2014 i reconegut com a deute en un document 

signat el 25 de maig del 2017 no s'ajusta a dret. 

En sisè lloc és que el juny del 2019 el portal de transparència de l'ICRA no incloïa 

tota la informació referida al personal prevista en la Llei de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 

I la darrera observació que voldria destacar és que l'ICRA va adquirir material 

fungible de forma recurrent mitjançant compres directes que, si bé individualment 

eren d'import inferior als del contracte menor, van significar imports acumulats 

elevats. Per a aquests subministraments s'haurien d'haver formalitzat contractes o 

acords marc seguint els procediments de contractació aplicables. 

Finalment, en l'apartat de conclusions de l'informe, també es recullen un conjunt de 

recomanacions que, en opinió de la sindicatura, podrien contribuir a solucionar o 

corregir alguns dels aspectes que s'han assenyalat al llarg de l'informe de 

fiscalització. 
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Res més. Aquesta és la presentació que volia fer. Moltes gràcies per la seva atenció. 

I resto a la seva disposició per resoldre els dubtes que els hagin pogut sorgir de la 

seva lectura o per fer els aclariments que considerin necessaris. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, síndic Jordi Pons, per la seva exposició. I ara, per posicionar el Grup 

Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat Sergio Sanz. 

Sergio Sanz Jiménez 

Gràcies, president. Gràcies, síndic, senyor Pons, per la presentació d'aquest informe 

i per la seva elaboració. Un informe que resulta útil, com sempre, per avaluar com 

s'estan gestionant diferents organismes on la Generalitat hi participa. Aquest cas 

sobre un institut que té per objectiu la recerca sobre un element tan fonamental per 

a la vida, l'activitat humana i els ecosistemes naturals com és l'aigua, i que sabem 

que és fonamental saber gestionar-la per al desenvolupament sostenible. 

Vostè hi ha fet referència, i en anteriors ocasions vam veure l'Institut Català 

d'Investigació Química, i abans també l'Institut de Ciències Fotòniques, i ara l'Institut 

Català de Recerca de l'Aigua. Tots ells tenen una naturalesa jurídica semblant; 

comparteixen també una sèrie d'irregularitats que s’assenyalen en el seu informe i 

que hi ha fet referència. Exactament, com en ocasions anteriors, ens trobem massa 

buits, no?: la no modificació dels estatuts per incloure a quina administració pública 

s'adscriuen, l'aprovació dels comptes fora de termini, la inexistència de contracte 

programa, la reducció de llocs de treball que no està aprovada pel patronat, les 

retribucions dels caps de departament que no consten en documents dels nivells 

salarials, l'abonament de sotsdirecció no ajustat a dret, la fragmentació indeguda de 

contractes i també l'actuació com a poder adjudicador no públic. En definitiva, totes 

aquestes qüestions, que assenyala en aquest informe, que vam veure que passaven 

també en altres instituts vinculats al Cerca. 

En tant que es tracta d’ens creats i participats pel Govern de la Generalitat, des de 

Ciutadans considerem que, quan des de la Sindicatura de Comptes es detecten 

aquests problemes de forma recurrent, els principals responsables de la gestió de la 
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cosa pública a Catalunya haurien de prendre mesures. No es tracta d'un problema 

puntual, no és que passi en aquest institut, sinó que passa de forma reiterativa, i, per 

tant, requereix l'atenció del Govern. Malauradament, fa molt que no tenim un govern 

que hagi vingut a gestionar l'autonomia sinó que volen gestionar un país imaginari, i 

seria molt imaginar que aquest Govern en realitat hagi gestionat res més que la seva 

pròpia ruïna, i ha provocat una decadència econòmica, política i institucional 

desconegudes. 

Ignoro, i l’hi voldria preguntar, si el Govern ha demanat consell o assessorament a 

la Sindicatura de Comptes sobre com (tall de comunicació) aquestes situacions que 

veiem una vegada i una altra, perquè seria bo que s'ocupés d'aquestes coses. I la 

veritat és que ignorem quina és la relació amb el Govern, o si diuen alguna cosa 

respecte a aquestes situacions. 

Per acabar, també li volia preguntar una qüestió concreta respecte a una de les 

contractacions que recull l’informe en l'apartat 2.3.1.5, on assenyalen que va haver-

hi una contractació indefinida en la que no es van respectar els principis de 

concurrència i publicitat. Les al·legacions presentades pel gerent de l'institut 

manifesten que sí que es va fer aquesta publicitat, però no indica –o no he sabut 

veure– com es va publicitar. No sé si ens podria ampliar una mica la informació al 

respecte de com es va realitzar aquest procediment i com considera que s'hauria 

d'haver fet. Ho dic perquè també, quan veiem que hi ha contractacions a 

l'Administració pública o ens públics on no es respecten aquests principis de 

publicitat, de concurrència, d’igualtat d'oportunitats, en fi, queda una mala sensació, 

queda la sensació, doncs, de que hi ha un aprofitament per interessos propis o per 

amiguismes a l'hora d'entrar a treballar en determinats llocs. 

I, finalment, també li volia preguntar si ens podria informar sobre si l'institut actua ara 

com a poder adjudicador públic o continua actuant de la manera que ho feia en 

l'exercici recollit a l'informe. 

Agrair-li novament l'informe, i comentar que fem nostres les seves recomanacions i 

conclusions, i que instarem a que, tant la Generalitat com aquest organisme, 

cadascú en la part que els correspon, les atenguin. 

Moltes gràcies. 
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El president 

Gràcies, diputat Sergio Sanz. A continuació, i per posicionar el Grup de Catalunya 

en Comú Podem, té la paraula Concepció Abellán. Faig l’aclariment que el diputat 

Rafel Bruguera, que havia d’intervindre, doncs com que encara no pot, doncs 

passaríem... 

Òscar Ordeig i Molist 

President, president, però, si vol, ja podem seguir l’ordre, perquè hem quedat ja amb 

el company que no crec que es pugui connectar i ja la faig jo, si vol, eh?, que ja m’ha 

comentat quatre coses de lo que volia comentar. 

El president 

Doncs, llavors, ho fem així? Dono la paraula al diputat Òscar Ordeig perquè faci el 

posicionament del Grup Socialistes i Units per Avançar sobre aquest informe. Té la 

paraula. 

Òscar Ordeig i Molist 

Sí, molt bé. Bé, en primer lloc, un agraïment... I disculpeu el meu company. Llavors, 

m'ha estat parlant per telèfon i m’ha comentat els quatre dubtes que tenia, i algunes 

propostes que també posarem sobre la taula. 

En primer lloc, primer, destacar, també –per aspectes que ara no venen al cas–, que 

conec també l'Institut de Recerca de l'Aigua, i la veritat és que la gent, a part de que 

és poc conegut, lo que la gent no sap és que és un centre de referència per les seves 

investigacions i molt reconegut arreu de la comunitat científica. Per tant, jo crec que... 

I m’afegeixo a dir, home, en uns moments en els quals el recurs de l'aigua és un 

recurs escàs, més important que mai, doncs, introduir la investigació, la tecnologia i 

les noves innovacions en el camp de l'aigua és més important que mai a Catalunya 

per tots els usos que se li pot donar. 

A partir d'aquí, jo sí que m’afegiria el que comentava el company Sergio Sanz, jo 

diria. Jo crec que és molt important establir un protocol de reunions de la sindicatura 

amb el Govern per tal de que els hi diguin, per tal de no haver de repetir tantes 

vegades les mateixes coses, i de dir: «Escolti, hi ha aquestes coses que no 
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funcionen; s'haurien de resoldre d'aquesta manera», o no, o si els hi han demanat, 

o si això... O sigui, primer de tot, per tant, la pregunta seria si això es fa. 

En segon lloc, ja ho hem dit –nosaltres ho havíem dit, no sé si era ja l'anterior 

legislatura...., crec que va ser l'anterior legislatura–: determinats incompliments de 

determinades irregularitats haurien de comportar una paralització dels fons –veuríem 

com hi hauria una correcció immediata, urgent de totes les entitats, consorcis, 

fundacions, per corregir les irregularitats–; sobretot, definir quines, però les més 

greus. Jo crec que el que no pot ser és que... Home, ja que paguem, ja que la 

Generalitat de Catalunya paga, doncs qui paga, mana, i condiciona la justificació –

com abans es deia, el tema de la justificació, el compliment. Vegem quins, eh?, els 

més greus, els més importants. Doncs home, diu: «–Escolti, vostè ho té tot 

regularitzat? –Sí. –Pam, doncs li faig la transferència.» Si no..., i, si no, no acabem 

mai. 

I dic això, però també jo crec que cal ser justos, eh? Jo crec..., de les tres 

irregularitats que vostès han detectat: de contractació –menor, per import, menor per 

import i menor de compres, eh?, de compres petites–, també del contracte programa 

–i, d'acord, s'ha de corregir–, jo crec que aquí la més important, la irregularitat més 

important, que clama més, segurament és tota la que fa referència al personal. I 

aquesta sí que és veritat que a instituts de recerca també veiem com n’hi ha en la 

contractació del personal adscrit, en els complements salarials –no pot ser que hi 

hagi diferències del 40 per cent–, la relació de llocs de treball –com que no hi ha 

relació de llocs de treball, no està aprovada, doncs llavors va passant tot això, no?, 

que hi ha diferències salarials, de que hi ha gent que està contractada de manera 

irregular. 

Per tant, escoltin, és un institut relativament petit –seixanta vuit treballadors– en 

comparació amb el que hem vist en d'altres entitats, fundacions i consorcis. Per tant, 

no costa tant organitzar bé el personal, aprovar la relació de llocs de treball, definir 

els complements salarials d'una manera clara, transparent i justa, i sobretot complir 

amb la regulació actual, no? Per tant, l’hi pregunto –vostè em dirà: «No, a l'informe 

no ho posa», no?–, dic: s'han corregit també aquestes anomalies? Suposo que no, 

perquè a l'informe no ho posa, o almenys no..., m’ha dit el company Rafel Bruguera 
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quan no ho ha vist, eh? Però jo crec que aquí sí que el toc d'atenció per nosaltres 

més important seria en aquesta línia, eh?, en la gestió del personal, que sí que 

desmereix 
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i maquilla la bona feina en investigació científica que fa l’institut. 

Moltes gràcies, síndic, i moltes gracies a la resta de companys. 

El president 

Gràcies, diputat Òscar Ordeig. A continuació, sí que li dono la paraula a la diputada 

Concepció Abellán, perquè fixi el posicionament de Catalunya en Comú Podem. 

Concepción Abellán Carretero 

Gracias, presidente. Agradecer al síndic otra vez la exposición y el informe realizado, 

como bien ha dicho ya, #0.27 presentar tres. Bueno, lamentablemente, en este 

informe observamos temas recurrentes, como vienen dándose anteriormente. Hay 

diferentes entidades de naturaleza pública que incumplen a menudo, pues, las 

normativas en tres puntos, como ya han dicho otros compañeros. 

En primer lugar, la falta de formalización del contrato programa con la Generalitat, 

así como también un plan estratégico, que describe fehacientemente en los objetivos 

y en la valoración de los mismos. También en lo referente a recursos humanos, pues, 

francamente, podrían mejorarse. Existen anomalías preocupantes y que rozan la 

legalidad, por decirlo de alguna manera. Una relación de puestos de trabajo no 

aprobada por el patronato, unas tablas salariales no transparentes, trabajadoras con 

dobles contratos de diferentes entidades, retribuciones poco claras, trabajadoras 

que no pasan ningún proceso de selección o la falta de control del horario, otro 

clásico, que son pequeñas compras que en su globalidad podrían ser objeto de 

concurso de libre concurrencia, dado que, encargo a encargo, uno por uno, no sería 

necesario, pero, una vez se suman todos los encargos, la cuantía económica 

debería ser, pues, objeto de concurso, cosa que, en este caso, pues, ya venimos 

viendo en diferentes informes. Por tanto, se necesitan medidas urgentes para poner 

en orden todo en este sentido, según se deriva también del informe, y esperemos, 
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una vez más, que corrijan las practicas no realizada correctamente y se sigan las 

recomendaciones necesarias, que ya desde el síndic nos trasladan a través del 

informe. 

Muchísimas gracias. 

El president 

Moltes gràcies, diputada Concepció Abellán. A continuació, i per fixar la posició del 

Partit Popular de Catalunya, té la paraula el diputat Manuel Reyes. 

Manuel Reyes López 

Gracias, presidente. Bueno, reiterar el agradecimiento nuevamente al síndic Pons 

por el trabajo importante que realizan con estos informes, donde se ponen de 

manifiesto, pues, en este caso, una serie de deficiencias que no nos parece que 

sean triviales, ¿no?, especialmente cuando afecta al tema del acceso al puesto de 

trabajo en el ámbito de la función pública, ¿no? Yo creo que esto, que haya sombras 

o que haya dudas de que las personas que acceden a un puesto de trabajo en una 

entidad que se financia con dinero público, daña muchísimo a la función pública en 

general, y sobre todo devalúa a aquellas personas que han ganado una oposición 

con todas las de la ley, superando toda una serie de pruebas y requisitos que, como 

todo el mundo sabe, son complicados, y que, por lo tanto, pues desmerece a 

aquellos que legítimamente lo han trabajado y lo han conseguido, de que otras 

personas, por otra vía, por otra puerta, puedan acceder y tener la misma 

consideración, ¿no? Por lo tanto, pues nos parece que esas deficiencias se tienen 

que solventar, que tiene que haber una igualdad en el acceso a la función pública, y 

lo que se ha puesto de manifiesto, ¿no?, pues el tema de retribuciones sin criterio, 

el que no haya tablas salariales, la falta de transparencia, pues eso realmente nos 

preocupa muchísimo al Grupo Popular. 

La pregunta ya la han formulado otros compañeros, pero yo la reiteraré. Entendemos 

que todas estas deficiencias, carencias siguen sin haber... (Tall de comunicació.) 

El president 

Se ha perdido la voz. (Pausa.) Bueno, parece que el diputado Manuel Reyes haya 

finalizado, aunque no lo hemos oído en la última parte de su intervención. 
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En todo caso, ahora pasamos la palabras..., al Grup Republicà, al diputat Alfons 

Montserrat. 

Alfons Montserrat Esteller 

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Primer de tot, agraïm la presència del síndic i 

del seu equip, i també, doncs bé, l'informe de fiscalització de l'ICRA que correspon 

a l'exercici del 2017. 

Aquí al respecte volem dir que valorem molt positivament, eh?, les observacions que 

s’hi fan, moltes d'elles centrades en l'àmbit de la gestió del personal, així com les 

recomanacions que es formulen, eh?, que contribueixen, doncs, a un millor 

funcionament de l'Administració. 

En tot cas, també destacar o remarcar que hi ha algun aspecte –que el mateix 

informe ja ho diu, no?–, que és l’aspecte de la manca d'informació requerida en els 

comptes anuals, eh?, que està parcialment corregida a la memòria dels comptes 

anuals del 2018. I després veiem també, no?, que el fet que la RLT, eh?, que deia 

que no estava aprovada pel patronat de la fundació, sembla, eh?, que aquest 2020 

ha estat corregit. 

I per això, també, volia aprofitar l'ocasió, eh?, per poder preguntar al síndic, primer, 

si consta, no?, que hi hagi algun aspecte més que hagi pogut ser corregit. I després, 

també, en la compra dels materials fungibles a les delegacions parlaven de la 

dificultat, per la seva condició, caràcter, de materials no planificats, i aquí el dubte 

que em sortia era, és si estes compres fungibles, si el nombre d’ítems que es 

comprava, eh?, si hi havia molta diversitat, cosa que podria abonar això, o al contrari, 

no?, eren sempre compres bastant repetitives o centrades en uns pocs ítems. 

Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, diputat Alfons Montserrat. I a continuació, per fixar la posició del Grup 

Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Pep Puig. 

Josep Puig i Boix 
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Bon dia, diputades, diputats. I, síndics, moltes gràcies per l’informe que ens han fet 

arribar. I valorar tant les observacions, les [#06.42] d’observacions com les 

recomanacions, en nombre de quatre. 

El que sí voldria jo comentar, per no ser reiteratiu amb el que ja han dit els diputats 

que m’han precedit, és algun aspecte com, per exemple, després de llegir tot 

l'informe, recomanacions i observacions, em dona la impressió que, en ser un centre 

de recerca, igual que hem valorat altres centres de recerca, la legislació que els 

regula està en poca consonància amb la dinàmica científica actual, i dir que s'hauria 

d'adequar. Aquí, jo, en comptes de donar o de posar la culpa en els altres, plantejaria 

si creieu que aquest Parlament, una de les seves tasques és legislativa. Podríem 

prendre la iniciativa de fer, posar en consonància amb el segle XXI aquest tipus 

d’institucions, que em dona la impressió que estan una mica..., que la legislació que 

les regula no està posada en solfa. 

El que sí que també voldria dir és que m’ha sobtat en l’observació número 15 el tema 

de si el poder adjudicador és administració pública o no, i quan les al·legacions 

s'estenen llargament sobre aquest punt basant-se en llarga normativa europea. 

Voldria preguntar a veure si és administració pública o no és administració pública, 

en aquest cas, vull dir, com consideren les al·legacions que han fet referents a 

normativa europea. 

Això és tot. Tornar a agrair una vegada més la feina de la sindicatura. 

Gràcies. 

El president 

Bé; gràcies, diputat Pep Puig. A continuació, dono la paraula al senyor síndic Jordi 

Pons perquè faci els aclariments sobre les qüestions que s’han suscitat. 

El síndic Jordi Pons i Novell 

Moltes gràcies, senyor president, i moltes gràcies pels seus comentaris. Intentaré 

respondre els dubtes o qüestions que s'han plantejat. 

En primer lloc, jo voldria destacar que la relació, en aquest cas, entre la sindicatura 

i el Govern de la Generalitat via la Secretaria d'Universitats i Recerca és molt fluïda, 

i sempre que nosaltres ens posem en contacte amb ells ens subministra la 
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informació i es posen sempre a la nostra disposició. En aquest cas concret, no hem 

rebut assessorament sobre aquest tema, però, per exemple, ja des de fa un temps 

s'estan..., una de les..., en els tres centres Cerca que hem presentat, hi ha una 

observació sobre els investigadors ICREA, que seria que està malament el conveni, 

i fem una recomanació que s'hauria de corregir el conveni d'una manera. Doncs, pel 

que ens consta, ja n'hem vist alguns, la Generalitat ja està signant tots aquests 

convenis seguint la nostra recomanació. Per tant, sí que hi ha un seguiment de lo 

que nosaltres diem. 

D'altra banda, per posar-los un exemple de fins a quin punt jo crec que el Govern, i 

en aquest cas la Secretaria d'Universitats, segueix els nostres informes i en fa la 

valoració –potser no ho deuen recordar–, fa un parell d'anys vaig presentar en 

aquesta comissió un informe, que era l'11/2018, sobre les places vinculades docents 

i assistencials de les universitats públiques catalanes, que són aquelles persones, 

són els metges dels hospitals que tenen una plaça..., per una banda, treballen a la 

universitat, són professors universitaris, i són metges al sistema públic de salut. 

Doncs allà, en aquell informe, es feia una sèrie d'observacions que, moltes d'elles –

i recomanacions– anaven destinades al Govern de la Generalitat, ja que s’havien de 

regular certs aspectes. Doncs, els hi posaré, els poso això com a exemple perquè 

abans de l'estiu la directora general d'Universitats ens va fer arribar un informe sobre 

tot lo que estaven fent amb relació a aquest tema, eh? Per tant, sí que hi ha un flux 

d'informació entre la Secretaria d'Universitats i la Sindicatura de Comptes. 

Pel que fa al tema del poder adjudicador administració pública, que nosaltres 

critiquem, que la sindicatura diu que és poder adjudicador administració pública. Per 

una banda, s'ha de tenir en compte que en l'actualitat això ja no és d'aplicació 

estrictament, perquè la normativa, la Llei de contractació ha canviat i els termes han 

canviat bastant, i, per tant... I, per altra banda, en lo que fèiem el 2017, malgrat les 

al·legacions que fa la fundació, que fa l'ICRA, llargues al·legacions que fa l'ICRA, 

bàsicament..., inclús recorrent a Hamlet, no?, sobre els dilemes que això els planteja, 

la sindicatura les va analitzar, i, com en la resta d’informes, nosaltres creiem que 

havien d'actuar com a poder adjudicador administració pública, i les al·legacions no 

canvien l'opinió de la sindicatura. 
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Un altre dels aspectes que ha sorgit és... –de la pàgina 22, de la pàgina 22 de 

l'informe–, nosaltres diem, sobre les altes de personal: «En aquest darrer expedient 

no es van respectar els principis de concurrència i publicitat.» [#12.36] ha preguntat 

que si podia explicar una mica més això, arran de l'al·legació que hi ha a la pàgina 

34. 

Què va passar aquí, en aquesta plaça? Per què diem que no es van respectar els 

principis de concurrència i publicitat? Els hi explico, i també què és..., en part recullo 

lo que diuen ells a l'al·legació, eh? A veure, va quedar una plaça vacant, d'acord?, 

va quedar una plaça vacant –de l'àrea d'administració, estem parlant, eh?, no estem 

parlant de personal de recerca, estem parlant de l'àrea d'administració de l'ICRA–, 

queda vacant una plaça administrativa, una plaça d'un cert nivell, d'acord? Lo que fa 

l'ICRA, de manera correcta –i això no es crítica–, és fer una convocatòria d'aquesta 

plaça amb tota la publicitat i tota la concurrència, i ho fa correctament, d'acord? S'hi 

presenta un conjunt de candidats. Però abans d'iniciar les proves o les entrevistes i 

tot, queda una altra plaça vacant, d'acord? Aquesta plaça vacant no era igual que 

l'anterior, que és lo que intenten venir a dir a les delegacions. Aquesta plaça era una 

plaça d'un nivell molt superior, amb més responsabilitats i amb un sou bastant..., 

molt més elevat. Per tant, lo que fan amb aquesta segona plaça no és convocar un 

nou procediment públic, sinó lo que fan és dir: «No, no el convoquem sinó, amb els 

candidats que ja s'han presentat a la primera plaça..., els seleccionem tots dos.» Per 

què critiquem la concurrència i la publicitat? Critiquem la concurrència perquè hi ha 

persones que probablement no es van presentar a la primera plaça perquè el sou no 

era prou elevat o perquè no els agradaven les característiques del lloc de treball. En 

canvi, la segona plaça tenia unes característiques molt diferents, de més rang, 

diríem, i amb un sou molt més elevat. Per tant, hi hauria persones que s'haurien 

presentat, potser, a aquesta segona plaça, i no es van presentar a la primera perquè 

no els interessava. Per tant, per això critiquem que no es van respectar els principis 

de concurrència i publicitat. No es va fer pública i no hi va haver concurrència 

perquè..., persones que si haguessin conegut les característiques potser s'hi 

haguessin presentat. Per això critiquem l'aspecte aquest.  

Pel que fa..., que m'han comentat 
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Fitxer 16CSC12 

diferents diputats sobre lo de les correccions dels problemes que nosaltres hem 

detectat en personal, a veure, fins a la segona meitat de l'any 19, que és quan 

nosaltres vam finalitzar l'informe, la situació, les situacions concretes no s’havien..., 

no ens consta que estiguessin corregides. A partir d'aquest moment, jo ja no puc 

afirmar ni s'han corregit o no, perquè no hem tornat a revisar els comptes ni l'activitat 

d'aquesta fundació. 

I, per últim –em sembla que no em descuido res–, voldria... A la pàgina 24 de 

l'informe es parla del material fungible. Nosaltres diem, en el fons diem que es va 

produir fraccionament perquè hi havia una compra per un total de 183.444 euros a 

sis proveïdors, i nosaltres diem que això ho haguessin hagut de fer d'una forma 

diferent. S'ha de tenir en compte –i ells fan una sèrie d'al·legacions– que quan 

nosaltres critiquem això alguns centres de recerca ens diuen: «Home, és molt difícil 

preveure..., perquè a vegades són temes molt especialitzats, i és molt difícil preveure 

què s'ha de contractar.» Nosaltres, quan fem aquesta crítica del material fungible en 

aquests centres i en altres, només fem referència a aquelles coses que són molt 

estàndards, que es compren cada any, que en un laboratori cada any, repetidament, 

es compra lo mateix. Quan es tracta de compres de material més especialitzat no la 

fem, aquesta crítica, perquè sí que a vegades hi ha coses que sorgeixen com una 

necessitat nova, però, home, hi ha coses que són les que critiquem. Només critiquem 

aquestes que es repeteixen any rere any i són molt previsibles. Hi ha centres Cerca 

d'aquests que els laboratoris cada any necessiten el mateix, i, per tant, no ho 

critiquem en aquest sentit. 

I, per últim, se m’ha preguntat si el Parlament i el Govern podien legislar sobre els 

centres Cerca. En part sí, ja ho ha fet, i a la pàgina 8 s'explica: la normativa actual 

que s'aplica als centres Cerca ja ha estat aprovada pel Parlament de Catalunya. 

Sempre es pot regular tot allò que no és bàsic a nivell estatal –la resta, sí que hi ha 

una regulació–, i el Govern i el Parlament poden..., el Govern pot instar i [#02.27] el 

Parlament, i el Parlament pot aprovar la regulació que cregui convenient sobre els 

centres Cerca, i, de fet, ja ho ha fet en un parell d'ocasions, l'any 2011 i el 2017, a 

través d'una modificació. I, per tant, queda a criteri del Parlament quina ha de ser la 
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regulació dels centres Cerca, ja ho dic, en els aspectes que no són bàsics de 

normativa estatal. 

Res més. Jo crec que he respost totes les qüestions. En tot cas, estem a disposició 

per si hi ha alguna qüestió addicional. 

Moltes gràcies. 

El president 

Bé; si no hi ha més qüestions, la veritat és que hem finalitzat la substanciació dels 

diferents informes. I només ens queda, doncs, agrair i acomiadar els síndics Jaume 

Amat i Jordi Pons, la seva presència i els seus informes, sempre de molt nivell i molt 

ben fets.  

Dir-vos abans d'aixecar la sessió que el 12 de novembre segurament serà la propera 

Comissió de la Sindicatura, en tindrem la propera comissió. I el termini per presentar 

les propostes de resolució en relació amb aquests informes, doncs, serà quinze dies 

abans, i, per tant, el dia 29 d'octubre serà el termini per presentar aquestes PRs 

sobre aquests temes. I res més. 

Sense res més, doncs, s'aixeca la sessió. 

Moltes gràcies, i bon dia. 

La sessió s’aixeca a... 

 


