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XIV legislatura · segon període · sèrie C · número **** 

Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Sessions 3, segona i darrera reunió, i 4, primera reunió, dijous 14 d’octubre de 

2021 

Presidència de l’I. Sr. Jordi Riba Colom 

Sessió 3.2 de la CSC 

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

Jordi Riba Colom, acompanyat del vicepresident, Ferran Estruch i Torrents, i del 

secretari, Josep Rius i Alcaraz. Assisteix la Mesa el lletrat Mario Núñez Martínez. 

Hi són presents Eva Candela Lopez, Òscar Ordeig i Molist i Juan Luis Ruiz López, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Irene Aragonès Gràcia, Bartomeu Compte 

Masmitjà i Lluïsa Llop i Fernàndez, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Pere Albó 

Marlés, Mercè Esteve i Pi i Ferran Roquer i Padrosa, pel G. P. de Junts per 

Catalunya; Andrés Bello Sanz, pel G. P. de VOX en Cataluña; Montserrat Vinyets 

Pagès, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; 

Joan Carles Gallego i Herrera, pel G. P. d’En Comú Podem; Joan García González, 

pel G. P. de Ciutadans, i Eva Parera i Escrichs, pel G. Mixt. 

[Assisteix] a aquesta sessió  
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El president 

Molt bon dia, benvinguts i benvingudes. Si us sembla, començaríem amb la sessió 

d’avui. I, en primer lloc, es reprèn la sessió del dia 16 de setembre. En primer lloc, 

algun grup vol comunicar alguna substitució? No? Avui tothom..., titular? Molt bé, 

perfecte.  

Doncs com deia, reprenem la sessió que vam suspendre el 16 de setembre, amb el 

Debat i votació de les propostes de resolució subsegüents als següents informes. 

Informe sobre el Compte General de la Generalitat, corresponent a l’exercici 2018, 

Informe de fiscalització 15/2020, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital 

de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent a l’exercici 2018, Informe de fiscalització 

20/2020, sobre l’Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent als exercicis 2010-

2018, i l’Informe de fiscalització 21, del 2020, sobre l’Institut d’Assistència Sanitària 

corresponent a l’exercici 2017. Li pregunto als grups si podem aprovar les propostes 

de resolució per assentiment. Sí? Doncs, es procedeix a la votació i queden 

aprovats. 

Tot seguit, un cop aprovat el dictamen de la Comissió, se sotmetrà al Ple del 

Parlament el Compte General de la Generalitat corresponent a l’exercici que acabem 

d’esmentar. En aquest punt, aixecaríem la sessió del 16 de setembre i procediríem 

a l’inici de la sessió prevista per avui. Si sou tan amables de convocar els síndics... 

La sessió s'aixeca a... 

 

Sessió 4.1 de la CSC 

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

Jordi Riba Colom, acompanyat del vicepresident, Ferran Estruch i Torrents, i del 

secretari, Josep Rius i Alcaraz. Assisteix la Mesa el lletrat Mario Núñez Martínez. 

Hi són presents Eva Candela Lopez, Òscar Ordeig i Molist i Juan Luis Ruiz López, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Irene Aragonès Gràcia, Bartomeu Compte 

Masmitjà i Lluïsa Llop i Fernàndez, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Pere Albó 

Marlés, Mercè Esteve i Pi i Ferran Roquer i Padrosa, pel G. P. de Junts per 
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Catalunya; Andrés Bello Sanz, pel G. P. de VOX en Cataluña; Montserrat Vinyets 

Pagès, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; 

Joan Carles Gallego i Herrera, pel G. P. d’En Comú Podem; Joan García González, 

pel G. P. de Ciutadans, i Eva Parera i Escrichs, pel G. Mixt. 

[Assisteix] a aquesta sessió  

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA[ 

1. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2020, sobre la línia 9 del metro, 

en compliment de la Resolució 511/XI del Parlament (tram. 256-00056/12). Síndic 

Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe. (Informe: 

BOPC 743, 62). 

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2020, sobre el Consorci de Salut 

i Social de Catalunya i les entitats del grup, corresponent als ingressos i les despeses 

del 2017 (tram. 256-00058/12). Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya. Debat de l’informe. (Informe: BOPC 778, 10). 

3. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2021, sobre el Departament 

d’Ensenyament, corresponent a les despeses de personal, de l’exercici 2017 (tram. 

256-00059/12). Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de 

l’informe. (Informe: BOPC 786, 13). 

4. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2021, sobre el Consorci 

d’Educació de Barcelona, corresponent a la gestió econòmica dels centres docents 

públics, de l’exercici 2018 (tram. 256-00001/13). Síndic Major de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya. Debat de l’informe. (Informe: BOPC 9, 4). 

 

El president 

Moltes gràcies, benvinguts. Donem la benvinguda als síndics de la Sindicatura i 

agraïm la seva presència. (Pausa) 

Jo intervindré en aquest primer punt i, per tant, abandono la Mesa (Pausa.) 

El vicepresident 
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Molt bon dia a totes i a tots, diputades i diputats. En primer lloc, donar la benvinguda 

al síndic major, i també al síndic Miquel Salazar, que ens explicarà el primer informe. 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2020, sobre la 

línia 9 del metro, en compliment de la Resolució 511/XI del 

Parlament 

256-00056/12 

I, per tant, anem a procedir a aquest primer punt de l’ordre del dia, que és el debat 

de l’Informe de fiscalització 24/2020, sobre la línia 9 del metro, en compliment de la 

Resolució 511/XI, del Parlament. Com he dit, el debat començarà amb la presentació 

per part del síndic Miquel Salazar, que ha estat el síndic designat pel Ple de la 

Sindicatura de Comptes per la redacció d’aquest informe. Sense més, té la paraula 

el síndic Miquel Salazar. Endavant, bon dia (Veus de fons.) Sí, sí; es pot treure la 

mascareta. 

El síndic Miquel Salazar Canalda 

(L'exposició de l'orador és acompanyada d'una projecció de xarts, els quals poden 

ésser consultats a l'expedient de la comissió.) 

Bon dia, president, diputades i diputats i companys de la Sindicatura. Bé; l’informe 

que presento és una resolució del Parlament, la 511 de l’onzena legislatura, de 9 de 

març del 17. És una resolució per la que ens demanen que fiscalitzem dos elements 

dels treballs de la gestió, de la infraestructura de la línia 9 del metro de Barcelona i 

altres municipis del voltant. Sempre diem que és de Barcelona, però també hi ha 

altres municipis que la travessa. L’objecte de l’informe, com aquest és un informe 

que és singular, perquè no és dels informes que d’habitual fem i és un informe que, 

a més a més, d’acord amb les seves demandes, abasta un període bastant llarg, 

que ara explicaré, intentaré en la mesura del possible, ser el màxim de concís. 

Tanmateix, evidentment, en el període de preguntes i de comentaris per part seva, 

doncs, si calen els aclariments que calguin, òbviament estic a la seva disposició. 

Però sí que intentaré ser molt d’anar explicant cada un dels elements molt ràpid, de 

tal manera que després tinguem més temps per si hi ha aclariments. Fins i tot hem 

portat el plànol de la línia 9, a desembre del 2016, per si tenen algun dubte o alguna 
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cosa i el podem projectar. En principi, a mi no em cal, entre altres coses perquè no 

és per dir-ho, però començo a saber-me-la bastant de memòria, eh? Però vull dir..., 

però evidentment, sí que podem projectar-lo i si hi ha algun dubte o quelcom que 

volen aclarir, doncs, evidentment..., d’allò on puguem arribar, perquè, evidentment 

aquest és un procés que no s’ha acabat i que, per tant, doncs, hi ha elements que 

van en..., i que nosaltres hem fiscalitzat fins a una data, i d’aquella data a dia d’avui, 

també ha passat temps.  

Fet aquest preàmbul, el primer que els vull aclarir és l’objecte, eh? D’acord amb la 

seva resolució, l’objecte de l’informe són dos. Un, és determinar l’excés de costos 

del preu de l’obra. I l’altre, fiscalitzar els processos de contractació. L’anàlisi del cost 

de l’obra s’ha efectuat, considerant la totalitat del cost de les obres de la línia 9. Més 

endavant m’hi estendré una mica, explicant quins conceptes són els que hem 

incorporat en el cost de l’obra. Tant les executades per la Generalitat, com les 

executades per les empreses concessionàries. Un dels elements que compliquen 

o..., bé; o no compliquen, és a dir, que també generen que aquest sigui un informe, 

doncs, una mica també singular, és que té dues maneres de gestió. Hi ha una 

concessió, però també hi ha gestió directa. És a dir, hi ha inversions per part 

d’entitats del Govern i al mateix temps, hi ha inversions que fan les concessionàries. 

Un tema a precisar molt important. De la lectura de la seva resolució, nosaltres vam 

entendre i així ho defensem en tot l’informe, que no ens demanàvem els costos de 

manteniment de la línia 9, eh? Ja siguin a càrrec de la Generalitat, GISA o Ifercat, 

seria..., o a càrrec de les empreses concessionàries. I tampoc és objecte d’aquest 

informe, eh?, la tarifa tècnica, que és allò que paga la Generalitat per les estacions 

del metro concessionades. Tot i això, com vostès hauran vist, a l’informe hi ha els 

sis PEF, aprovats pel Govern, que és l’instrument que té el Govern per determinar 

l’abast del treball que fa l’empresa o l’ens encomanat, eh? I el seu finançament. I en 

aquests sí que, evidentment, hi ha unes xifres on no només es contemplen les 

inversions fetes, les inversions futures, sinó que, a més a més, es contempla el cost 

de l’explotació, el cost del manteniment, sigui per gestió directa o sigui a través de 

les concessionàries. 
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L’abast temporal. L’abast temporal de l’informe és del 2000 al 2016. Una altra 

singularitat de l’informe. És a dir, és un informe que abasta setze anys. Per què vam 

posar setze anys? Perquè vostès ens van encarregar l’informe el març del 2017. Per 

tant, el darrer pressupost liquidat, tancat, que teníem per poder llegir i per poder 

fiscalitzar, era el del 2016. I vostès fan l’encàrrec el març del 2017 i quan ens posem 

a treballar, treballem fins al 2016. És un bon any, perquè en el 2016 el Govern aprova 

un pla econòmic financer, que és el..., que també l’hem incorporat al cost de l’informe 

i en el que també tenim notícia del que ha passat, del que hi ha i del que pot haver-

hi. 

Posteriorment, s’ha aprovat, al desembre del 2020, un altre pla econòmic financer. 

Tanmateix, no és objecte d’aquest informe perquè aquest pla nosaltres no l’hem vist. 

Ho sabem perquè ens ho ha explicat la companyia d’infraestructures i perquè ho 

hem llegit al diari, però vull dir..., ho dic a efectes de coneixement per part de la 

comissió, que si té interès o el deixa de tenir, doncs, sàpiguen que hi ha un darrer 

pla, que no es..., que òbviament, per la data que es va acabar l’informe, no estava 

incorporat en el document de l’informe. Quart aspecte a tenir present: nosaltres, a 

l’hora de fer aquest informe que ens va demanar la comissió, hem recuperat tot allò 

que nosaltres..., que havia fet històricament la Sindicatura, de treballs de fiscalització 

on en fiscalitzar determinats ens, en aquest cas GISA en el seu moment, 

posteriorment amb la nova denominació, Infraestructures.cat i Ifercat, havien fet. És 

a dir, les obres de la línia 9 durant el decurs d’aquest, del 2000 al 2016, fins al 2014, 

que és el darrer informe que tenim, en bona part ja havien estat fiscalitzades, alguns 

dels seus aspectes de despeses i costos financers, contractes..., formant part del 

cost d’aquests informes. 

A l’informe hi ha una relació detallada de tots aquests, que puja a la xifra de setze 

informes que ha fet, des del 2000, al 2014 que és el darrer, perquè el darrer és el de 

l’Informe d’Infraestructures que es fa, que és 12, 13, 14, en el que hi ha el que hem 

anomenat aquesta fiscalització continuada. I, per tant, el que hem incorporat en el 

cos de l’informe són aquelles coses que ja s’havien fiscalitzat. Òbviament, un cop 

revisades, un cop..., hem tornat a llegir, etcètera. Bé; seguim. Ara, volia explicar una 

mica l’evolució d’aquest..., aquest és un projecte molt llarg i un projecte que no està 

acabat, que està amb un funcionament parcial. Hi ha un primer període que és el 
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2000-2003, en el que el Govern encarrega a GISA la redacció dels projectes i 

l’execució de les obres de la línia 9. GISA licita i adjudica els contractes de la línia 9 

directament, per compte de la Generalitat com a mandatària d’aquesta. 

En els encàrrecs s’establia el pagament de les obres, s’ha fet mitjançant mètode 

alemany, no mitjançant certificacions mensuals, sinó la totalitat al finalitzar l’execució 

de les obres. I GISA va anar executant els primers contractes i les obres es van 

iniciar el 2003. És a dir, els primers treballs són del 2000. Algú parla del 99, hi ha 

papers del 99; però que el primer encàrrec del Govern és del 2000. Estava previst 

que la via tindria una llargada de 41kms i 35 estacions i que la durada de les obres 

seria de tres anys. Hi ha un segon període que és 2003-2010. Aquest és un període 

on passen moltes coses. La primera, és que el Govern atribueix el caràcter 

d’administrador únic de la línia 9 a una entitat que és Ifercat, eh?, i responsable de 

la seva construcció i manteniment. Encara avui, aquesta línia, tot i que l’explota TMB, 

l’administrador únic continua sent Ifercat, a diferència de les altres línies de metro 

que passen pel continu metropolità dels set, vuit municipis on arriba el metro urbà 

de Barcelona, aquesta té aquesta peculiaritat. 

I aleshores, GISA licita i adjudica contractes i n’efectua el seguiment. I, a més, Ifercat 

també licita i adjudica diversos contractes. El sistema de pagament del... 

 

Fitxer 03_2i04_1CSC2 

 
 
...mètode alemany es va mantenir fins al 2004, en què és substituït pel sistema de 

pagament per certificacions mensuals. Hi ha un PEF aprovat el 2010, que és 

important, que es preveia que les obres finalitzarien el 2014.  

Tercer. El 2011-2016, que és el tercer període, és el període de les restriccions 

pressupostàries, eh? O sigui, tenim..., hem passat el 2008 i la..., hem passat, estem 

en període de la crisi, hi ha restriccions pressupostàries, manca de finançament de 

l’Estat, entre altres casos, doncs, amb la Disposició Addicional Tercera. I, per tant, 

es fa necessària una revisió. Aleshores, es fan tota una sèrie d’actuacions que porten 

a terme pal·liar la reducció del finançament. I així, les modificacions més rellevants 
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que es fan en aquest període 2011-2016, són ajornar la posada en funcionament 

d’algunes estacions del tram 1 i 2, el tram 1 és el que va de la Zona Franca..., ai, de 

l’aeroport, de la Terminal 1 a la Zona Universitària; i el tram 2, és el que va de la 

Zona Franca, fins a l’enllaç amb Gornal, que és la parada de metro dins de 

l’Hospitalet, ja on s’enllaça amb el que ve de la Zona Universitària. 

Reduir l’abast de manteniment ordinari a càrrec de les empreses concessionàries i 

eliminar el cost de la concessió. Aquests són els acords que es fan entre el 2011 i el 

2016. Tot i que després, entre el 14 i el 16, hi ha una ampliació de la línia; és a dir, 

la línia durant aquest període es va posant en funcionament amb dues potes i, per 

tant, queda..., falta l’enllaç en el mig de la ciutat, però posterior al 16 hi ha quatre 

estacions dins del terme municipal d’Hospitalet i el terme municipal de Barcelona, 

però ubicat a la Zona Franca, que es posen en funcionament i que explicaré al final. 

Molt bé, seguim. Fiscalització. Què hem fet, nosaltres? Hem analitzat els 

procediments de contractació, fiscalització de les adjudicacions des de l’inici, fins al 

31 de desembre del 2016. Aquest és l’acotament temporal, de dir, quins contractes 

hem mirat? Aquells que ja teníem, amb els nostres informes, més el 15 i el 16. I 

després, hem determinat i analitzat els costos de construcció que ha suposat 

determinar prèviament quins conceptes es consideren costos de construcció i 

posteriorment, la fiscalització corresponent. 

Respecte a la contractació, hem revistat i està posat en ordre, tots els contractes 

que hi ha. I aquí, jo voldria fer un petit comentari, que és..., hi ha un quadre, el quadre 

4 de l’informe, que és el quadre en el que hi ha una xifra de 13.102 milions d’euros. 

Aquesta és la despesa adjudicada, no gastada, sinó adjudicada. No és la despesa 

invertida, sinó que és allò que, a través de licitació, eh?, de qualsevol sistema de 

licitació pública, Ifercat o Infraestructures, ha adjudicat. D’aquests 13.000 milions 

d’euros, corresponen a 1.093 expedients. Si veieu, hi ha un quadre a l’informe, on 

es detallen per nombre, per paquets, contractes d’obres, contractes de serveis, 

etcètera, la xifra aquesta de 1.093 expedients. I d’aquests, 13.000 milions, 2.900 

corresponen a obres, eh?, a obra executada, obra que després s’executarà; i 9.800 

a les concessions d’obres de les estacions. 
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Per tal de fiscalitzar això, hem analitzat el 85 per cent de l’import total de les 

adjudicacions, eh? Hem analitzat 11.000 milions. Una part, 9.000, que fan referència 

a concessions; per tant, aquí què hi ha, a concessions? L’import adjudicat correspon 

a la tarifa tècnica a pagar, per tant, en tot el decurs de la concessió, per Ifercat, que 

inclou la remuneració de les obres a executar per l’empresa; 2.152, que és l’obra 

concessionada, eh?, inclòs l’import de les modificacions, més la remuneració dels 

costos, administració, de manteniment, reposició, així com els interessos implícits 

de la concessió, que pugen aquests 7.684. Això, torno a insistir, quadre 4. Ho dic i a 

vegades sents quan..., i ara feia un any que no el llegia, que el vam acabar..., i 

llavors, quan el tornes a llegir sempre tens..., la primera lectura, i als meus companys 

síndics també els deuria passar, que ho vam comentar, tens una lectura que, en 

haver demanat diverses coses el Parlament, hi ha diverses informacions i, a 

vegades, es pot incórrer en la temptació de quadrar-les. I no, és a dir, una cosa és 

l’obra adjudicada, eh?, una cosa és allò que hem adjudicat; i l’altra cosa són els 

costos de la inversió, eh? 

Per tant, d’aquí, jo ara  m’ho estalviaré per no fer-me tan..., perquè hi ha molts 

informes avui i tampoc...., i em sembla que tots vostès ja han llegit l’informe, hi ha 

una sèrie d’observacions que relacionem, que fan referència a la contractació. I 

després, hi ha la fiscalització del cost de la construcció, eh? Que fonamentalment és 

l’apartat..., el quadre 6. El quadre 6, jo crec que queda bastant ben explicat, almenys 

a mi m’ho sembla, el que és la... Llavors aquí el primer que se’ns va plantejar és què 

determinem com a costos, eh?, com a costos de la construcció. Què determinem? 

Llavors, nosaltres hem sigut, en aquest cas, una mica..., bé; jo crec que hem sigut, 

no una mica, no, molt rigorosos, i probablement, si vostès veuen altres informes 

d’altres ens, o fins i tot l’opinió de les empreses, els dirien que ens hem passat una 

mica en el sentit que hi ha coses que moltes vegades per alguns auditors no 

consideren costos de construcció. 

A nosaltres ens ha semblat que la demanda que vostès ens feien era aquesta. No 

era tant què considerem..., sinó tot allò que és necessari perquè es faci aquesta 

construcció. Què hem posat, aquí? Els imports certificats d’obres executades, del 

preu d’adjudicació, més les corresponents modificacions; el cost dels estudis i 

projectes, tots; el cost de les expropiacions –aquest sí que és un cost que moltes 
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vegades es dubta, no?–, el cost dels serveis afectats –hi ha hagut indemnitzacions, 

hi ha pagaments d’indemnitzacions, legítims, però que per tant, forma..., és a dir, tu 

per fer aquella obra has d’indemnitzar un servei que has afectat. El cost dels 

convenis, eh?, el cost de les obres i instal·lacions executades per ajuntaments, 

empreses de subministrament elèctric...; per exemple, hi ha una instal·lació, una 

estació transformadora de Red Eléctrica, si no recordo malament, en una parada de 

la Zona Franca. I aquesta, per exemple, es va haver de pagar. I els costos de la 

reinversió i per últim, i molt rellevants, els costos financers.  

Amb això, què ens dona? Ens dona que, d’acord amb l’expressat anteriorment, la 

Sindicatura ha determinat que, a 31 de desembre del 2016 –i llegeixo perquè així no 

m’equivocaré–, l’import total del cost de la construcció de la línia 9 ascendia a 6.916 

milions d’euros. Aquest és cost de la construcció. D’aquests 6.916 milions d’euros, 

3.500 corresponen a l’obra pressupostària i 3.300 a l’obra concessionada. Bé; d’aquí 

arribem a una conclusió, que és el que vostès ens demanaven, que és, entre el PEF 

inicial i aquest, doncs, veiem que hi ha una diferència notable. És a dir, a 31 de 

desembre, el cost de la construcció superava en 4.900 euros el dels encàrrecs 

inicials efectuats per la societat GISA, fins a l’exercici 2002. Aquest excés de costos 

corresponia a l’increment del cost de la inversió, 2.800, i dels costos financers, 2.100. 

I ara explicaré aquests conceptes a què es deuen. Els principals fets que expliquen 

l’increment del cost de la inversió d’aquets 2.800 són: l’increment del cost de l’obra 

certificada, principalment, per la modificació del traçat; un element clau per entendre 

aquests tres anys és que entre l’obra inicial i l’obra que ara tenim, s’assemblen poc. 

No..., mentida, no és veritat, s’assemblen molt; però hi ha molt més del que hi havia 

el 2000 al que hi ha ara. Per tant, moltes més estacions, hi ha molts més quilòmetres 

de túnel, hi ha molta més inversió. Per increment del cost de les estacions..., hi ha 

més estacions, excavades a més profunditat..., aquest és un element important, 

conseqüència de desgràcies no previstes i que, per tant, demanda que el forat es 

faci més avall. Si vostès agafen la línia 9, eh?, veuran que algunes de les estacions 

tenen un pou, que diuen ells, de 80 metres, és a dir..., i per tant, has de baixar amb 

uns ascensors. I, per tant, el nivell de perforació que s’ha fet, és molt alt. 
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Avui La Vanguardia deia que a Ferrocarrils, que també farà un perllongament de la 

línia de la Plaça Espanya, també ha de fer el mateix i tira avall, també, com s’havia 

fet amb la línia 9. I un nou disseny, i aquí em quedo. I per la incorporació del 

perllongament de la línia 4, des de La Pau, fins a la Sagrera-Meridiana. És a dir, a 

la línia 4 hi ha un perllongament, que es fa de la Sagrera a la Meridiana, que l’hem 

de comptar, perquè es paga amb diners de la línia 9. I no és pròpiament un cost de 

la línia 9, però sí que és la manera que s’enllaci aquesta línia 4, que és molt important 

des del punt de vista de viatgers, amb la línia 9, per fer aquest recorregut orbital. 

Altres elements que incorporem: conceptes de costos no inclosos en els encàrrecs 

inicials: certificats d’acord amb el previst en els contractes que, per definició, no 

formen part de l’import. Altres costos de construcció, no inclosos en els encàrrecs 

inicials: estudis, projectes, expropiacions, convenis amb altres entitats..., aquest 

exemple que els deia, de la Red Eléctrica, estaria aquí.  

I el cost de la reinversió, manteniment substitutiu de les estacions concessionades 

per les obres pressupostàries. I després, hi ha els costos financers, que són 2.120. 

Per què hi ha aquests costos financers? Es deriva del fet que no s’havien inclòs en 

l’import dels encàrrecs inicials. És a dir, a l’encàrrec inicial no hi ha costos financers, 

perquè es preveu un sistema de finançament que no calia comptabilitzar costos 

financers. Tot i que s’hi esmentava, amb posterioritat, s’hi haurien d’afegir, sense 

quantificar-los en aquell moment.  

Bé; conclusió general. Hem revisat la contractació com se’ns va demanar, hi ha tota 

una sèrie d’observacions. Algunes, si alguns diputats formaven part de l’anterior 

legislatura d’aquesta comissió, veuran que ja els sonen, perquè formen part de 

l’Informe 2011 i 2010, de GISA; de l’Informe 2012, 13 i 14 d’Infraestructures; de 

l’Informe d’Ifercat 2014..., vull dir que, per tant..., és a dir, no hem tornat a fiscalitzar 

allò que ja havíem fiscalitzat i arribem a una conclusió, que és el cost de la 

construcció de la línia 9 són 6.916 milions d’euros i que superava el previst a l’inicial 

del 2002 en 4.900 milions. Perquè al 2002, l’inicial era de 1.967. Amb totes aquestes 

precisions que jo els he fet. 

Per acabar, el PEF del 2016, el de 31 de desembre, que aquest sí que l’incorporem, 

perquè aquest sí que forma part del nostre període temporal de fiscalització, ens diu 
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que en els exercicis 2017 i 2018, restaven pendents de certificats de 32 milions 

d’euros. I que hi havia obres pendents, no programades, que són la part del mig, per 

valor de 1.053 milions d’euros. És a dir, el que queda per acabar per ajuntar les dues 

puntes de la línia 9, o sigui, la punta sud i la punta nord, eh?, o sigui, la infraestructura 

que hi ha que va de Zona Universitària fins a la Terminal 1 de l’aeroport i la que va 

des de..., ara no me’n recordo..., des de la Sagrera fins a Can Zam, de Santa Coloma 

de Gramenet, i el ramal de la línia 10 Nord i el ramal de la línia 10 Sud, el que queda 

per acabar, està quantificat en el PEF del 2016 en 1.053 milions d’euros. 

Les principals obres a executar el 2016 eren les estacions, el túnel i les instal·lacions 

del tram 3, el perllongament del tram 2 fins al Polígon Pratenc, el condicionament i 

les instal·lacions de les deu estacions del tram 2, que encara no havien posat en 

funcionament, que eren Camp Nou, Provençana, Foneria, Ciutat de la Justícia, Foc, 

Motors i les quatre estacions del Viaducte de la Zona Franca. D’aquestes, Foneria i 

Provençana s’han posat en funcionament a través d’un acord amb l’Ajuntament de 

Barcelona, que va anticipar el finançament. I Ciutat de la Justícia..., no, ho dic 

malament, Foneria i Foc són les que va pagar l’Ajuntament de Barcelona i Ciutat de 

la Justícia i Provençana, a través d’una aportació que va fer a Ifercat el Departament 

de Territori. 

Bé, en definitiva, queda la part del mig per fer. El cost que nosaltres hem quantificat 

i que l’hem quantificat, jo crec, que amb molt de rigor –en això no en tinc cap dubte, 

amb molt de rigor–, fins a l’últim euro, són aquests 6.900 milions. El cost de l’obra, 

eh?, és el que vostès ens demanaven, eh? 

 

Fitxer 03_2i04_1CSC3 

 
 
Sigui bé per gestió directa, sigui bé per concessió, eh? A l’informe hi ha mols més 

elements que jo m’he estalviat de comentar. Tot l’avatar de les concessions, eh?, tot 

el..., etcètera..., però jo crec que, en definitiva, amb la meva intervenció, que jo crec 

que no ha de ser més llarga, i amb el que vostès han pogut veure de l’informe, 

complim –al meu entendre– l’encàrrec que vostès ens van demanar, que era: 

digueu-nos quin és el cost, a dia d’avui, digueu-nos els procediments de 



Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Sessió núm. 3.2 i 4.1 / 14 d’octubre de 2021 

 

14 

contractació, si s’han...., quines observacions hi heu trobat, si s’han observat les 

regles... 

Tema molt important, a l’hora de valorar la contractació, que a l’informe hi és i que 

jo ara potser m’he oblidat d’explicar-la, hi ha entre el 2000 i el 2016, quatre canvis 

de legislació. Hi ha dues pàgines a l’informe, on expliquem tota la normativa que ha 

sigut aplicable en aquests setze anys, eh? Lleis, fins arribar a la llei actual, eh? Des 

del 2000, fins al 2016, quatre canvis de legislació, molt notables. Que, per tant, 

també és un fet rellevant que hem volgut incloure a l’informe. Si volen que posem el 

plànol perquè vegin algun..., per si volen fer algun comentari després, el puc posar, 

però vull dir, en principi, jo crec que el que els he explicat..., a veure si sé fer això..., 

aquest és el plànol acabat on, diguem-ne, que a dia d’avui, amb els percentatges 

d’execució. Aquest és el plànol que està incorporat a l’informe, als percentatges. I 

veuen aquestes quatre estacions que jo els deia, que són del ramal..., aquests dos 

ramals, tant aquest, el que es veu aquí a la dreta, de la línia que va a parar a la 

Terminal 1, que en termes comercials, TMB i Ifercat l’anomenen Línia 10 Sud i, a 

l’altre ramal, al que va cap a Badalona, línia 10 Nord, eh? 

Tanmateix, a efectes de qualsevol tipus de despesa, de gestió, etcètera, són línia 9. 

És a dir..., i, per tant, formen part de l’objecte de la fiscalització i formen part 

d’aquesta línia 9, que Ifercat és l’administrador únic. Jo crec que no m’he deixat res. 

Si tenen algun..., a partir d’ara, estaré a la seva disposició. Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, síndic. A continuació i després de la intervenció i l’explicació de 

l’informe, passaríem a les intervencions dels grups parlamentaris, per ordre de major 

a menor, acabant amb els grups que donen suport al Govern, per un temps màxim 

de cinc minuts. Té la paraula, doncs, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, el diputat senyor Jordi Riba. 

Jordi Riba Colom 

Moltes gràcies, senyor president. Síndic, síndic Salazar, moltes gràcies per la feina, 

per la tasca realitzada com a ponent d’aquest informe que avui veiem. Permetin-me 

començar referit a alguns dels comentaris que ha fet respecte a l’objecte, a l’acotació 

de l’informe. És important tenir en compte que aquest informe, tal com ens acaba de 
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relatar, es cenyeix al que fa referència als costos d’inversió, eh?, excloent, per tant, 

el que seria referent a despeses d’explotació. I, per tant, el que s’avalua en aquest 

informe, en definitiva, són el que ens comentava, les qüestions referides al sobrecost 

i les qüestions referides a la fiscalització dels procediments. 

Cal dir que, des del punt de vista de l’acotació, és important, tal com ha destacat i 

ressaltat, la consideració del fet que existeixen obres i concessions que s’han de 

tenir presents, diguem-ne, especialment des del punt de vista de les modificacions 

en la consideració de la consolidació de l’endeutament pel que fa referència a les 

concessions, que s’ha experimentat al llarg del decurs d’aquest període temporal 

estudiat. Permetin-me començar per la fiscalització. En aquest sentit, cal destacar 

com ha comentat, dels 1.093 informes que formen part tant d’aquest projecte, de la 

L-9, s’han avaluat una mostra de noranta-vuit expedients, que corresponen al 85,4 

per cent de l’import adjudicat, com ens ha comentat, i que fan referència al 48.4 per 

cent de l’obra realitzada. Per tant, podem considerar que, des del punt de vista 

estadístic, és una mostra abastament representativa del que ha succeït, des del punt 

de vista procedimental, des del punt de vista –insisteixo– dels procediments i la 

correcció dels mateixos en la contractació dels diferents aspectes d’aquesta obra. 

Cal destacar, també, l’existència de diferents períodes temporals en aquesta obra, 

els comentats, i també el que fa referència a les modificacions legislatives. I em 

permeto afegir, en aquest sentit, que no només les legislatives referents a la Llei de 

contractes del sector públic, sinó també –i cal destacar-ho, també– en referència als 

criteris, si més no, de comptabilització en funció del sistema europeu de comptabilitat 

que, com deia, ha afectat de forma notable el que és aquest muntant total de costos 

que avui tenim damunt de la taula.  

Consideracions respecte aquesta qüestió de la fiscalització. S’aprecien qüestions 

referents als criteris d’adjudicació. Per exemple, són alguns exemples que apareixen 

a l’informe, en el període 2000-2004, referents a la falta de criteris, concretament 

dotze expedients. Representen, per tant, sobre el total dels 1.093 un 1,09 per cent 

d’expedients en els que s’han detectat situacions d’aquestes característiques. 

Referents als criteris de valoració. Set expedients, en el període 2008-2009. També, 

amb relació a la no-justificació de les baixes temeràries. I dotze expedients que s’han 
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trobat, també, en el període estudiat, referent a fraccionaments de contracte. Totes 

elles, destacables. I és important que, com a Administració, siguem extremadament 

curosos en el compliment dels procediments administratius, sense excepció. També 

és veritat que cal posar-ho amb relació i els percentatges que aquests expedients 

representen sobre el total de l’obra, són els que són. 

Cal, doncs, avaluar o veure quin és –i ara entro en la segona part de la meva 

intervenció, la que fa referència al sobrecost–, quins són els elements que han portat 

a que aquesta obra presenti un sobrecost del 251,5 per cent. En aquest sentit, una 

de les referències és clara, 165 modificacions de contracte. Representa que un 15 

per cent del total d’expedients s’han modificat. Es modifiquen per decisions 

polítiques, no per qüestions tècniques. Hi ha decisions polítiques que han afectat, 

com deia, el síndic, el desenvolupament d’aquesta obra. I en aquest sentit, crec que 

aquesta desviació en el sobrecost, aquest 251 per cent d’increment, més enllà –i cal 

destacar-ho, eh?, de la consideració d’aquests 3 milions i mig que..., 3.389.000 euros 

de canvi de consideració comptable de les concessions, que representen un total 

important d’aquests 6.916 milions totals d’obra. Tot i així, respecte al pla econòmic 

financer inicial d’aquests 1.967.000 euros, fins al total de 6.900, descomptant-hi 

aquests de les concessions, tenim una desviació important. 

Per tant, jo crec que en aquest sentit cal fer una referència al que..., i permetin-me, 

una aproximació al que seria una avaluació de polítiques públiques. Si la definició 

dels objectius, la definició del projecte, els costos que s’han produït, i els resultats, 

se circumscriuen al que es definia en aquest pla econòmic financer inicial, o en el 

disseny inicial del projecte. Jo crec que clarament hem de concloure que no. I que, 

per tant, amb tota probabilitat m’atreveixo a dir o a anticipar que no es va dir del tot 

la veritat en la definició inicial dels costos d’aquest projecte. Més enllà de les 

modificacions que han estat necessàries o políticament decidides i adequades, 

tenim una dispersió, una disfunció, una separació excessivament gran entre el que 

es va definir inicialment en aquest projecte i el que ha acabat executant-se. Per tant, 

crec que en aquest cas, més enllà de la fiscalització, cal que fem una reflexió 

conjunta sobre la necessitat d’ajustar la definició dels projectes, en objectius, en 

costos, en allò que es pretén dur a terme, en definitiva, dir-nos més clarament la 

veritat. Moltes gràcies i disculpa per l’excés de temps. 
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El vicepresident 

Moltes gràcies, diputat. A continuació, té la paraula, pel Grup Parlamentari de VOX, 

el diputat Bello. Endavant. 

Andrés Bello Sanz 

Buenos días, síndic major, síndic, president y diputados. Muchas gracias por el 

informe. La verdad es que, pues, como ciudadano catalán y contribuyente, uno tenía 

la idea de que la construcción de la línea 9 ha sido un absoluto desastre y me he 

quedado corto. Me he quedado corto, porque estoy sorprendido por lo que hemos 

podido leer en su informe. A mi me parece escandaloso lo que ha ocurrido. Yo…, no 

me han puesto el tiempo, ¿eh? No, yo luego sí… 

El vicepresident 

Sí, senyor diputat, disculpi, perquè no funciona i ja va passar també..., a nosaltres sí 

que ens... 

Andrés Bello Sanz 

Si me puedo extender muchísimo más de los cinco minutos, porque la verdad es 

que es una barbaridad tal, que… 

El vicepresident 

A nosaltres, si li sembla, com a nosaltres sí que ens corre el temps, l’aviso quan falti 

un minut i… 

Andrés Bello Sanz 

Okey, de acuerdo. 

El vicepresident 

D’acord, gràcies. 

Andrés Bello Sanz 

Bueno, pues como decía, esto es escandaloso. Tanto en la manera de llevar el 

proyecto que, es verdad, claro, que, a fecha del informe, pues, pasaban…, llevaban 

dieciséis años, claro. En dieciséis años han pasado tripartitos de varios colores, han 

pasado gobiernos de Convergencia, muchos o varios presidents de la Generalitat, y 
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supongo que muchísimos consellers. Y cada uno, pues, ha puesto la suya, ¿no? Se 

ha cambiado la forma de pago, se cambió también las empresas gestoras, GISA, 

Ifercat, bueno…, cambios en el diseño, que no se ha contado, pues ahora va por 

aquí, ahora la ponemos por allá. Bien, esto es normal en dieciséis años, ¿no? Y todo 

esto, ha contribuido a esta situación, a este coste adicional, que me parece 

monstruoso. Yo no había visto una cosa así. 

Y voy a decir las cifras, porque es relevante, ¿no? O sea, cuando el político que 

había en aquel momento nos presentó el proyecto, nos dijo, y esto, toda esta línea 

de metro tan estupenda, les va a costar a los contribuyentes 1.967 millones, 1.967. 

Y el 31 de diciembre del año 16 ya llevábamos 6.916. Es decir, más del triple. Y, 

además, leo, dice: Y, además, el plazo de ejecución se había excedido en diez años. 

O sea, se ha tardado más de diez años en construir esto y las obras no estaban 

acabadas. O sea, ¿se puede hacer peor? No sé, habría que pensar mucho, ¿no? Y 

ahora vamos a ponernos a ver lo que pasa fuera de aquí, ¿no? Aquel, no, somos 

todos políticos, y aquí, vivimos en un mundo…, ¿qué pasaría en una empresa de 

construcción si el promotor dice, me voy a gastar una cantidad y tarda diez años más 

en construir el edificio, se han gastado más del triple y no la han acabado? Pues 

seguramente ninguno de los que participaba seguiría en esa empresa. 

Yo no sé si en este momento los gestores de GISA, de Ifercat, en fin, o los de la 

Generalitat, todos los que han intervenido sigue alguno. Espero que no, ¿eh?, 

porque realmente es escandaloso, ¿no? ¿Y cómo lo han hecho? O sea, el tema de 

la contratación, ¿cómo se ha hecho? Pues, con el mismo estilo, por lo que ustedes 

nos han dicho, pues, ha habido muchos modificados, además, hay una nota, por 

aquí, dice: Todos los modificados revisados, todos –eran veinte, si no recuerdo mal–

, incumplen alguno de los requisitos fijados en la normativa comunitaria. Es decir, ni 

siquiera lo hemos hecho bien. O sea, ni siquiera cumplimos la ley, ¿eh?, cuando 

estamos ejecutando las obras, estamos gestionando modificados.  

Respecto a los contratos de concesión, nos dicen que no cumplen las características 

de la Ley de contratos del sector público. O sea, es que no hemos una a derechas. 

O sea…, bueno, no hemos hecho, no; no han hecho los gestores de la Generalitat, 

que hay que recordar que durante todo este tiempo, que es que claro, tantos años, 
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han participado un tripartito, formado por el PSC y por los que ahora se llaman En 

Comú Podem; ha participado Esquerra Republicana, también en el tripartito; ha 

participado Convergencia, que ya ha cambiado varias veces de nombre, ahora creo 

que se llama Junts, o sea, prácticamente todos los que están aquí, eh? 

El vicepresident 

Senyor Bello, li queda aproximadament un minut. 

Andrés Bello Sanz 

Muchas gracias. También nos dicen, en estos temas de contratación, pues, que se 

han certificado unidades de obra que, claro, dice, no, es poco dinero, bueno, 58 

millones; 58, ¿no? Sobrecostes acordados con los contratistas, 49 millones. Claro, 

aquí hablamos de millones, joder, como los niños hablan de cromos, ¿no? Y nos 

dicen que no se han tramitado los modificados. O sea, ni siquiera se ha regularizado 

en el contrato. Bueno, esto no sé cómo se puede calificar, ¿eh? Nos ha dicho que a 

esa fecha le faltaban mil y algo de millones de ejecución. Yo no sé si en este 

momento, al ritmo de lo anterior, entiendo que se habrán convertido en tres mil y 

pico, no lo sé, si tiene los datos. Si los tiene, le agradecería que me los diera.  

Yo creo que esto no es más que un ejemplo más de lo que estamos viendo, de la 

mala gestión, ¿eh?, de…, sobre todo, de los nacionalistas, que nos venden siempre, 

no, la solución a todo es que la transferencia de la competencia, y si no, la 

independencia. No, evidentemente, no. Los nacionalistas y la izquierda son los 

responsables de la decadencia de Cataluña, como hoy hemos podido ver aquí, en 

esta presentación. Muchas gracias. 

El vicepresident 

Gràcies, diputat. Ja ens va el marcador (Rialles.) Tampoc, no? Bé, intentarem 

solucionar. En tot cas, jo... 

 

Fitxer 03_2i04_1CSC4 

 
els avisaré, eh? Ara, per part del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, té la paraula la diputada Montserrat Vinyets. 



Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Sessió núm. 3.2 i 4.1 / 14 d’octubre de 2021 

 

20 

Montserrat Vinyets Pagès 

Sí; gràcies, bon dia. En primer lloc, gràcies al síndic que ha fet l’informe, perquè 

segurament que aquí darrere hi ha moltíssimes hores de feina i de feina rigorosa. 

Nosaltres, de la lectura d’aquest informe, doncs, també ens sembla que aquesta 

obra ha sigut un absolut despropòsit. La diferència entre els costos previstos inicials 

i els que finalment s’han donat i que, com ens ha comentat el síndic, encara no s’han 

acabat les obres, són un absolut despropòsit que cauen fora de tota lògica. Hi ha 

hagut errors en les certificacions de les obres que estaven executant. També hi ha 

hagut deficiències en els procediments de contractació. I nosaltres, el que..., a veure 

si ens pogués explicar o aclarir el síndic, és amb relació a la societat Ifercat. Jo, de 

l’informe veig que inicialment teníem la societat GISA, no?, que acaba absorbint 

Regs de Catalunya i el sistema Segarra-Garrigues, empreses que ja són bastant..., 

portaven bastant..., una motxilla de coses irregulars a l’esquena. 

També hi ha Equipaments i Edificis de Catalunya. I d’aquí, es crea 

Infraestructures.cat, però també tenim Ifercat. Li pregunto, Infraestructures.cat no és 

el mateix, oi?, que Ifercat? L’estructura orgànica d’Ifercat quina és?, si em pot aclarir 

quina plantilla és, quin..., com s’organitza Ifercat i en què difereix 

d’Infraestructures.cat, en tant que Ifercat és l’administrador únic d’aquesta obra. 

Bàsicament, un dels despropòsits per nosaltres més grans dels que hem advertit és 

inclús, no?, que aquestes prohibicions de contractació es donessin inclús als òrgans 

directius d’aquestes societats, no?, quan tenim que inclús s’adjudiquen contractes 

de serveis per l’assistència tècnica, no?, que segurament hauríem de venir fets per 

Ifercat, no?, per l’estructura orgànica d’aquesta societat, doncs, aquell que era 

president d’Infraestructures.cat, no?, el senyor Josep Lluís Quer, s’adjudica 

contractes de prestació d’assistència tècnica.  

Si aquells que estan cridats a tutelar i a fer un control exhaustiu de l’obra són aquells 

mateixos que incorren en prohibicions de contractació, està clar que molt bé no pot 

acabar la cosa, tal i com resulta d’aquest informe. També, a banda d’aclarir-me, amb 

relació a aquesta estructura de l’empresa Ifercat, també m’agradaria veure si també 

ens pogués explicar una mica més el tema de la falta de transferència de riscos. És 

a dir, que no hi havia la previsió de transferència de riscos a les concessionàries, 
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no? Una de les coses que sempre ens queixem per part de la CUP, no?, que es diu 

que la concessionària assumeix tota una sèrie de riscos. Llavors, quan anem a mirar 

concretament els contractes, doncs, resulta que les empreses concessionàries no 

assumeixen..., no hi ha transferència de riscos i no..., és un win-win segur. 

I només aquestes dues coses. N’hi hauria moltes més, però per temps no hi puc 

entrar i ressaltar això, que..., doncs, que aquest informe posa en relleu que la gestió 

d’aquesta obra ha sigut nefasta. Gràcies. 

El vicepresident 

Moltes gràcies, diputada. Tot seguit, té la paraula, per part del Grup Parlamentari 

d’En Comú Podem, el senyor Joan Carles Gallego. Endavant. 

Joan Carles Gallego i Herrera 

Bé; bon dia síndic, senyor Salazar, membres de la comissió, president. Agrair 

l’informe i l’explicació. Jo crec que ha estat prou clar i bé; com han dit els companys, 

una certa preocupació o una preocupació important, diguéssim, per aquest excés de 

costos amb relació al pressupostat, no? Podem entendre que hi ha hagut retards 

que generen sobrecostos, però això és més del triple. Bé; més del triple, o quasi el 

triple del pressupostat. I aquí la preocupació no és només pels costos, que ho és, 

sinó també, diguéssim, per la manca de credibilitat en la capacitat executora de les 

inversions de la mateixa Administració pública catalana en aquest cas, no?, aquesta 

manca de credibilitat, no només cap a l’intern, cap a la ciutadania, sinó també, 

diguéssim, amb relació a on operem. Ho dic perquè en el tema de la línia 9 del metro 

crec que hi ha algun tipus de relació amb el Banc Europeu d’Inversions i crec que 

aquesta manca de credibilitat en la nostra capacitat executora té alguna interferència 

o alguna inferència amb relació a com interactuem amb el Banc Europeu 

d’Inversions a l’hora de..., per altres qüestions poder actuar.  

Aleshores, aquest és un tema que també em preocupa, no?, el tema aquest de la 

credibilitat i d’això, no? Entenc que hi ha, doncs, això, aquests sobrecostos, que hi 

ha problemes, també, que en les observacions ja s’apunten, amb relació a temes de 

fraccionament, algunes coses de criteris de concessió, d’avaluació, bé, que estan 

aquí i que també serien preocupants, no? Aleshores, clar, nosaltres creem, o 

creem..., el Govern crea, diguéssim, un administrador únic de l’obra, no?, en base a 
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una major eficiència i, per tant, perquè pot tenir més flexibilitat per actuar i, per tant, 

ser més eficient i tal, no?, que seria el tema d’Ifercat. Veiem que aquesta eficiència, 

si més no, en els números no està clara. No sé si hi ha algun tipus de valoració de 

pros i contres de disposar..., de crear una nova empresa que pugui fer això i no 

utilitzar els instruments que ja disposava la mateixa Generalitat per poder haver 

gestionat l’obra, no? Per tant, aquesta qüestió em preocuparia o m’agradaria saber-

ho. 

I l’altra, clar, observo que una part de la desviació dels costos important fa referència 

els costos financers. I que els costos financers són molt elevats. Bé; suposo que 

també hi ha d’haver-hi alguna explicació perquè els costos financers es disparen 

tant. La mateixa dinàmica del sector financer, però també possiblement una mala 

gestió a l’hora de planificar..., bé; el finançament concret o l’assumpció, diguéssim, 

de despeses financeres al respecte. Bé; aquestes coses em preocuparien. Res més 

i gràcies. 

El vicepresident 

Moltes gràcies, diputat. A continuació, el Grup Parlamentari de Ciutadans i del Grup 

Mixt no hi són, passaríem la paraula al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i 

té la paraula la diputada Mercè Esteve. Endavant. 

Mercè Esteve i Pi 

Bé; bon dia; bon dia a tothom; gràcies, una vegada més als membres del síndic per 

aportar aquest informe tan extens avui a debat. Ens trobem davant d’aquest informe 

tan extens, com deia, un informe que ha comportat la revisió dels procediments de 

contractació, de les adjudicacions de les obres, de les concessions d’aquestes obres 

i dels serveis, com deia, també, i dels subministraments. El període aquest, fiscalitzat 

a través d’aquest informe, té l’abast dels setze anys, des del 2000 fins al 2016. I com 

bé diu el síndic, es descriu també els fets posteriors a 31 de desembre de 2016, que 

afecten la construcció d’aquesta línia 9, a efectes de la data de redacció d’aquest 

informe, eh? Jo m’atreviria a dir que una obra d’aquesta magnitud, en un període tan 

extens, amb els diferents governs que hi han intervingut, amb una crisi desorbitada 

a partir del 2007, amb una manca de recursos provinents de l’Estat per cobrir 

infraestructures de Catalunya, encara podem estar contents d’haver pogut arribar a 
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cobrir una necessitat com és la línia 9 per Barcelona i tota la seva àrea metropolitana 

i per al conjunt de la seva població, que són més de 2.300.000 habitants. 

Ens trobem, com deia el síndic, davant de 1.093 contractes adjudicats, amb un 

import inicial d’adjudicació de 13.102 milions d’euros, com dèiem, dels quals 2.917 

són adjudicacions d’obra pressupostària i totes les seves modificacions. 9.837 

milions d’euros són contractes de concessió de les obres de les estacions i 347 són 

adjudicacions en aquests serveis i subministraments. El que respecta aquests 9.837 

milions d’euros, 2.1152 responen a les obres que han executat aquestes 

concessionàries i 7.684 els costos derivats de la concessió, que són els interessos, 

manteniment, reposició i administració. Quant al cost de la construcció, representen 

6.916 milions d’euros i el cost de la construcció inicial, com deia també, estava 

previst en 1.967 milions d’euros, que com bé diu el síndic, acaba sent incrementat 

en 4.949 milions d’euros. 2.828 increment d’inversió i 2.120 en costos financers. I, 

evidentment, essent superat en 151,5 per cent sobre el cost inicial de l’obra, com a 

gran conseqüència de totes aquestes modificacions de contracte aprovades. 

L’import, també, d’aquestes obres aprovades, representen un increment respecte 

els encàrrecs inicials, degut a que aquests corresponien únicament al cost de l’obra, 

perquè com deia també el síndic, no incloïen la previsió de les revisions de preus, 

les indemnitzacions, els interessos, els projectes, els serveis afectats i fins i tot les 

expropiacions que hi han estat. I també, les modificacions del traçat de la línia i el 

disseny de les estacions, perquè això també ha anat variant, alhora que també, per 

acabar-ho de rematar, a la incorporació del perllongament de la línia 4, com a cost 

de la línia 9. Per tant, a 31 de desembre de 2016, el termini d’execució s’havia excedit 

en deu anys, ja que la previsió era posar-la en funcionament el 2007 i les principals 

obres encara no havien estat acabades. 

Quedaven les estacions, el túnel, les instal·lacions del tram 3, el perllongament del 

tram 3 fins al polígon del Prat, el condicionament de les deu estacions del tram 2, 

que encara no s’havien ni posat en funcionament, entre d’altres obres inacabades. 

Tot i que, val a dir que hi havia obres..., hi havia ja part d’aquesta línia que ja havia 

entrat en funcionament, com diversos trams i estacions. Podríem dir que han estat 

multitud els factors i dificultats que han provocat aquest retard, com els canvis que 
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també deia, en el traçat, de perllongament, els problemes d’interconnexió, els canvis 

de legislació que també mencionàvem, i normativa; l’esfondrament que hi va haver i 

el finançament de l’obra, entre d’altres. Com bé diu el síndic, hi ha hagut al·legacions 

que també s’han inclòs, com explicacions o procediments que s’apliquen en exercicis 

posteriors, però tanmateix, doncs, no han fet variar el mateix text de l’informe. 

Res més, fins aquí, agrair una vegada més el treball que ha portat a terme el síndic 

en referència a aquesta gran obra, que finalment, doncs, ja està a disposició de la 

ciutadania de la gran ciutat, Barcelona, i de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Gràcies. 

El vicepresident 

Gràcies, diputada. I per acabar, té la paraula, per part del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana, la diputada Lluïsa Llop. 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

Gràcies. Molt bon dia a tothom. Agrair al síndic major i al seu equip i, en especial, al 

síndic Salazar l’explicació d’aquest informe, certament, especialment llarg i complex 

que avui ens presenta. La construcció de la línia 9 del metro de Barcelona és un 

projecte que, certament, ho acabem de veure, s’ha demorat en el temps i ha 

multiplicat exponencialment els seus costos. Resseguir la trajectòria política 

d’aquest projecte és resseguir una determinada manera de fer i d’entendre la política 

en aquest país. Aquest projecte s’inicia l’any 2000, quan la Generalitat encomana a 

GISA el desenvolupament del projecte. En aquell moment, el conseller competent 

és l’avui coordinador de Renfe a Catalunya, en Pere Macias. El succeeix en Felip 

Puig, després d’haver deixat de ser conseller, també participant en la concessió del 

tramvia. 

Van venir els consellers Nadal, Recoder, Santi Vila, una columna vertebral d’una 

mateixa manera d’entendre el país i de fer que va més enllà dels respectius espais 

polítics i que acaba portant el país a una manera de fer que ha durat moltíssims 

anys. El resultat de tot això: deu anys de demora, ho hem estat sentit, les xifres 

repetides, 1093 contractes, 6.916 milions d’euros de cost de construcció, que 

impliquen 4.949 milions d’euros de sobrecostos. És a dir, un 251 per cent més de 

sobrecost del cost previst... 
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...de construcció. De fet, quan llegeixes per primer cop les xifres penses que se t’ha 

escapat alguna cosa i que no ho has llegit bé i no, no, realment és així. Un projecte 

que havia de tenir un cost inicial de construcció que no havia d’arribar als 2000 

milions d’euros, n’acaba tenint gairebé un de 7000 milions d’euros. De fet, aquestes 

situacions porten a preguntar-nos coses com que què ens poden oferir aquests 

mateixos que van gestionar la línia 9, quan venen amb cants de sirena sobre 

aeroports i hubs internacionals, per sobre de la sostenibilitat territorial. 

L’informe realment és complert i sense cap tipus de dubte no podem menystenir els 

greus errors de gestió que hi anem trobant. Des de no justificació de baixes 

temeràries, fraccionament de contractes, desviament de contractes d’imports, 

objectes, etcètera. Segurament el cas més flagrant de tots o, si més no, el més 

paradigmàtic, és el contracte a una UT de la qual formava part el llavors president 

d’Infraestructures.cat, el senyor Quer, tristament conegut perquè també ha estat 

investigat en el marc de casos com el «3 per cent» o de contractes il·legals de l’ACA. 

Una primera pregunta que ens plantegem des del Grup d’Esquerra és si des de la 

Sindicatura s’ha pensat que hi havia possibilitat d’incórrer en responsabilitats legals, 

del que es desprèn en tot l’àmbit de contractació que es va exposant. Hi ha altres 

situacions, però, que tampoc podem passar per alt, com aquest massa habitual 

fraccionament indegut, sobrecostos acordats amb els contractistes, que sovint no es 

traslladen a una modificació de contracte. O, fins i tot, modificacions posteriors de 

contractes sense una justificació concreta. El cas de la línia 9 segurament també 

relacionat per l’envergadura i l’ambició del projecte, és un cas lamentablement 

emblemàtic de com la contractació de grans projectes d’infraestructures i mobilitat 

poden acabar en un cúmul de despropòsits i irregularitats. Però aquest no és un cas 

nou i, malauradament, ni únic en l’àmbit ni tampoc és un cas únic a Catalunya, en 

trobaríem altres exemples. 

De fet, en l’àmbit de l’economia hi ha tot un model de referència que és el hold-up 

problem, que parla que quan tenim una impossibilitat de codificar inicialment les 
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condicions òptimes de la contractació del projecte, acabem augmentant el poder de 

negociació d’una de les parts. No és habitual que en l’àmbit de la gestió 

d’infraestructures els contractistes ho aprofitin per incrementar els costos del 

projecte, un cop atorgat, però sí que és cert que, si no hi ha aquesta definició inicial 

ben feta del projecte, és cert que quedes una mica en mans d’aquest contractista o 

d’aquest cúmul de contractistes, i una mica el que trobem a faltar és el que 

comentava també la diputada Vinyet, és aquesta transferència de riscos. D’un cop 

ets en el projecte, sembla que només l’Administració és responsable d’entomar les 

responsabilitats. 

Per anar acabant, perquè s’acaba el temps..., voldríem plantejar també al síndic 

alguna qüestió en el sentit que fins a quin punt una concepció més rigorosa d’aquests 

processos de contractació pública, aquests diferents canvis de normativa legal que 

vostè mateixa ha esmentat, com podien haver ajudat a que això no anés així. O 

sigui, aquestes modificacions que s’han introduït en la llei són suficients com perquè 

no ens puguem trobar amb casos com aquests, o intentar reduir tot aquest 

sobrecost? I sobretot, no sé si creu que no són suficients i entenc que la pregunta 

és complexa, què hauríem d’introduir perquè no ens trobem en contractació pública 

amb situacions com aquestes i poder prevenir que l’Administració sigui garant 

d’aquelles obres que executa. Moltes gràcies. 

El vicepresident 

Gràcies, diputada. I ara, novament, és el torn del síndic Salazar. Endavant. 

El síndic Miquel Salazar Canalda 

Bé; intentaré donar resposta a tot el que se m’ha preguntat. Ifercat i Infraestructures. 

Jo entenc que és la primera pregunta. Ifercat, com he explicat, surt el 2004 i surt per 

disposar d’un instrument que sigui el propietari de la línia. És el moment en què 

Europa està liberalitzant el transport ferroviari. I, per tant, la Generalitat el que fa és 

crear una societat de propòsit específic que sigui propietària de la línia, 

independentment de qui passi. És l’Adif de Renfe, això és Ifercat. Tanmateix, en 

aquest moment la única línia que gestiona Ifercat com a tal, és la línia 9. 

Des d’un punt de vista d’estructura, Ifercat comparteix estructura amb 

Infraestructures, eh?, perdonin la cacofonia, perquè, Infraestructures és una entitat 
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històrica, vull dir, és l’hereu de GISA, que se li modifica la denominació el 2011. Si 

no tinc mal entès, em sembla que és el 2011 quan, com vostè ha dit, s’incorporen el 

canal Segarra-Garrigues..., no, Regsa i Regesa, em sembla que són, les dues 

companyies. Ah, i ICF Equipaments. I, per tant, es crea una nova companyia que es 

diu Infraestructures, però que al final del dia, té la mateixa funció que fins aquell dia 

havia exercit GISA. Ifercat no, Ifercat té aquesta missió específica. Tanmateix, com 

hi ha tota una, diguem-ne, una cultura d’empresa i de treball dintre d’Infraestructures, 

heretada de GISA, es comparteix i pràcticament hi ha molts dels llocs de treball que 

són el mateix, eh? Ara bé, els consells d’administració i el president són diferents. El 

president d’Ifercat, si no recordo malament, és el secretari de Mobilitat. I 

Infraestructures té un president específic. 

Transferència de riscos. A la pàgina 40 i 41 de l’informe expliquem bastant, jo crec 

que bastant bé, perdonin la petulància, si és que ho és, el fet d’aquesta..., de com 

es dona aquesta transferència de riscos, l’absència de transferència de riscos en el 

cas de les concessionàries de les estacions de la línia 9. Aquesta falta de 

transferència de riscos ja estava –i sobretot això, pels diputats nous, crec que és 

rellevant– ja estava recollida en els informes que va fer la Sindicatura d’Ifercat el 

2011 i el 2013. I aquesta transferència de riscos no justificada prou, és a dir, que és 

el que qüestionava la Sindicatura en aquests informes que es fiscalitzava els anys 

8, 9 i 10, al final a l’informe aquest del 2013 es recull un informe que fa el que 

anomenem el grup de treball de contracte nacional, que bàsicament és el Banco 

Espanya, l’Instituto Nacional de Estadística i la Intervenció General de l’Estat, la 

IGAE, que són els mandataris d’Eurostat per garantir el sistema de no dèficit, eh?, 

dintre de les administracions espanyoles, eh? 

I, per tant, ells són els que acaben decidint què entra i què no entra en el perímetre 

aquest d’aquesta entitat no consolida o sí que consolida. I ells, ara els dic la data, el 

juliol del 2011 fan aquesta resolució, en la que consideren que aquestes 

concessions, per falta de transferència de risc, no són tals concessions, sinó que 

són contractes de serveis. De tota manera, millor que jo ho explica en la pàgina 40 i 

41, si tenen interès. Després hi ha hagut una altra pregunta sobre Ifercat, que la 

dono per resposta. Si hi ha algun aclariment més sobre la companyia, m’ho... 
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El tema del BEI, el BEI, com vostès saben, és el Banc Europeu d’Inversions. És un 

banc que no és de la Unió Europea, és dels estats. Molt important, això. Dels estats 

membres, però és dels estats. O sigui, el propietari d’aquest banc són els..., i  és un 

banc que es dedica..., i sí, i és evident que té sistemes de decisió que no són fàcils, 

eh? Vull dir, com tot, és una entitat financera molt potent que va haver-hi un període 

en què la regió europea amb més finançament del BEI era Catalunya. És..., no sé 

ara com estan, eh?, no ho sé, però va haver-hi un període..., no ho sé, ara ho 

desconec, però va haver-hi un període en què això... 

Després, se m’ha preguntat si hi havia responsabilitats. Si no ho diu a l’informe, és 

que no ho hem considerat. Vull dir, això sempre..., nosaltres, a veure, el que puguem 

dir aquí són comentaris per intentar fer entendre els informes a vostès i jo crec que 

amb un especial èmfasi als diputats que són de primera vegada, perquè, vull dir..., 

no deixa de ser una tasca difícil llegir els nostres informes. De tota manera, qui parla 

són els informes. Si l’informe no ho diu, és que els formadors de l’informe, eh?, des 

dels auditors que el fan, fins als sistemes de control intern o el mateix Ple no ho han 

considerat.  

Les modificacions de la llei. Em sembla que no m’he deixat cap, aquesta és la última. 

No li toca a la Sindicatura dir que si s’ha modificar la llei o no, eh?, enguany... Ara, 

si em permeten un comentari personal, eh?, si se’m permet, jo crec que modificar 

lleis tan sovint és molt dolent, eh? Jo crec que les lleis el que s’ha de fer és complir-

se i consolidar-se. I quan més la consolidem i més tinguem jurisprudència sobre una 

llei, més sàvia serà, eh? Perquè el Codi Civil ningú el discuteix? Perquè el canviem 

cada cent anys, no cada..., ho sento, perquè és la seva feina, però vull dir..., i a 

vegades, canviem molt sovint les lleis. I jo crec que no els donem temps, a 

consolidar-se en el sistema, eh? En allò que en castellà es diu, en el acerbo, eh? A 

quedar-se dintre de la manera d’entendre les coses del país. Ara tenim unes lleis 

que són..., que venen d’Europa, que són..., en aquest aspecte són molt importants, 

perquè són lleis comunes, eh? I que, per tant, vol dir que la sobirania europea ha 

volgut parlar de contractació i n’ha parlat i molt. Però jo crec que els cal temps. Em 

sembla que no m’he deixat res. I si aquest comentari no era pertinent disculpin, eh? 

Gràcies. 
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El vicepresident 

Moltes gràcies, síndic. Llevat que algun grup vulgui fer alguna pregunta o algun 

aclariment més, donaríem aquest punt per acabat. No sé si hi ha alguna qüestió..., 

sí?, el senyor..., el representant..., el diputat Bello, del Grup Parlamentari de VOX, 

per una extensió màxima d’un minut. 

Andrés Bello Sanz 

Sí, muy brevemente. Le he comentado antes si tiene el dato del coste de esta 

actuación más actualizado. Gracias. 

El síndic Miquel Salazar Canalda 

No. A l’últim pla econòmic financer que tenim..., o sigui, nosaltres el que vam dir, a 

31 de desembre de 2016, la despesa del cost de la construcció són aquests 6.900 

en els dos sistemes, eh? Directe i concessió. Sabem que en el PEF del 2016 hi ha 

una previsió de 1000 milions per acabar. Sabem que, entremig –i això ho recull 

l’informe– hi ha instal·lacions que s’han posat en funcionament, que bàsicament són 

aquestes quatre estacions. Dues, que es van posar en funcionament a través d’una 

aportació que va fer l’Ajuntament de Barcelona, que són 40 milions; que són 

aquestes de Foc i Foneria. I dues, que és Ciutat de la Justícia, que en alguns plànols 

la trobaran com Ildefons Cerdà i l’altre, que es diu Provençana. Que es fan amb una 

aportació Ifercat, que fa el Departament, que ronda els 60 o 70 milions..., no, no..., 

ara li dic de memòria. A l’informe està. Ho dic per no obrir-lo i..., però vull dir, més 

despeses, segur que n’hi ha perquè, evidentment, això està en funcionament i això..., 

i, a més a més, perquè hi ha una part que està a mig fer i que s’ha de mantenir. És 

a dir, hi ha màquines encara a dintre, etcètera. Ara, nosaltres vam tancar el 2016 i 

quan tanquem no, no..., d’allò. 

El vicepresident 

Moltes gràcies. Moltes gràcies, síndic Salazar. 

I si els sembla, passaríem al següent punt de l’ordre del dia, ja amb el president a la 

Mesa (Pausa.) 

El president 
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Gràcies. 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2020, sobre el 

Consorci de Salut i Social de Catalunya i les entitats del grup, 

corresponent als ingressos i les despeses del 2017 

256-00058/12 

Passaríem ara, doncs, al segon punt de l’ordre del dia, que és debat de l’Informe de 

fiscalització 28/2020, sobre el Consorci de Salut i Social de Catalunya i les entitats 

del grup corresponent als ingressos i les despeses del 2017. El debat el començarem 

amb la presentació per part del síndic major, que serà el síndic designat pel Ple de 

la Sindicatura de Comptes a tal efecte. Si us plau, senyor Amat... 

El síndic major (Jaume Amat i Reyero) 

Moltes gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats. Faré una breu... 

 

Fitxer 03_2i04_1CSC6 

 
 
...presentació d’aquest informe, del 18/2020, que com ha dit el president, el seu títol 

és llarg, Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya i entitats del grup, ingressos 

i despeses de l’exercici 2017. I començaré amb una petita anècdota. Ho dic perquè 

a mi em va passar ahir i algú m’ho ha comentat avui. Aquest Consorci no té a veure 

res amb el Consorci que la premsa ahir i avui en parla, que és el Consorci de Serveis 

Socials de Barcelona. Això són serveis socials de Barcelona i això és sanitat i atenció 

social de Catalunya. Són dos consorcis diferents. Ho dic perquè a mi em va passar, 

eh? És a dir..., d’aquest consorci que han parlat a la premsa avui, aquesta 

Sindicatura va fer un informe, ja una mica antic, del 2014. 

És a dir..., però és un altre consorci, que té unes altres funcions i una altra estructura 

i una altra forma de gestionar. Això ho faig com a parèntesi (El síndic major riu.) 

perquè algú m’ho ha comentat avui i per això volia dir-ho. Bé; anem directament al 

que ens toca. Aquest consorci, va aprovar el Ple de la Sindicatura el passat 22 de 

desembre del 2020, l’objecte de fiscalització és el que diem una revisió limitada, és 
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a dir, no ho veiem tot, sinó que veiem..., ens centrem en els ingressos i despeses 

del consorci i de totes les entitats del grup, de les transaccions entre les diferents 

entitats del grup i del compliment de la legalitat d’aquella vessant on sempre mirem, 

que són els àmbits més sensibles, que són la contractació i el personal, de tot el 

grup. Aquest consorci és complicat i l’abast subjectiu que posem a l’informe a 

vegades ens fa perdre una mica. Intentaré fer un breu resum amb un quadre que 

tinc aquí i que també és a l’informe.  

Hi ha..., el pare de tot això és el Consorci de Salut i Social de Catalunya, que té la 

figura de consorci, on hi ha qui són els ens consorciats. Hi ha el món local, hi ha el 

món social i entitats amb diferents fórmules jurídiques, també d’aquest àmbit, tant 

sanitari com social. D’aquest consorci hi penja una societat anònima, que també es 

diu Consorci de Salut de Catal..., el CSSA, que és Consorci de Salut i Atenció Social 

de Catalunya, SA, que és on el consorci pare té el 51 per cent d’aquesta societat 

anònima. També hi penja una fundació. O sigui, ja tenim una societat anònima, tenim 

una fundació, la Fundació S21, que aquesta hi té el cent per cent, al consorci pare. 

Hi penja un altre consorci, que és el Consorci d’Atenció Social, que és una societat 

limitada única, SLU, de la que té el cent per cent el consorci. També hi penja, per un 

altre cantó, una patronal, el Consorci Associació Patronal Sanitat Social de 

Catalunya. I, per sota de la societat anònima, hi pengen moltes altres societats. 

Les més importants: Consorci..., el CS Consultoria i Gestió, SAU; el CS Vitae SAU; 

una societat que li diuen PROSS, que són Projectes Sanitaris i Socials, SAU; el 

Consorci de Gestió Atenció Domiciliària, SAU; el Laboratori de Referència de 

Catalunya, que aquest està només participat, del Laboratori de Referència de 

Catalunya fa uns anys també vam presentar aquí un informe ad hoc, és a dir, només 

parlant d’aquest laboratori. I una SL, que es diu Imatge Mèdica Intercentres, SL. 

Resumint una mica, és un entramat complicat societari, per dues raons. La primera, 

perquè hi ha moltes fórmules jurídiques diferents. Hi ha societats anònimes, 

societats limitades, consorcis, fundacions, que cada una té una estructura jurídica 

diferent. Segona qüestió: l’objecte de cada una d’elles, difereix, perquè tot aquest 

grup què fa? Atenció social, atenció sanitària, compra centralitzada, consultoria, fa 

de patronal; de patronal de l’àmbit sanitari. Fa de laboratori mèdic, té un laboratori. 
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O sigui, que té una estructura no només complicada socialment, sinó que 

objectivament, cada un d’aquests grups fa una funció diferent. Tercer tema, que és 

probablement el... –i ja m’estic avançant a les conclusions– entre ells, hi ha entrades 

i sortides, entre l’entramat del grup, hi ha ingressos i encàrrecs del pare al fill i del fill 

al pare. És a dir, hi ha moltes vegades que és doble, és mixt, entren d’una cantó a 

l’altre i de l’altre al cantó. I això és el que, en principi, en aquest entramat, quan el 

vam veure, vam dir, hem d’entrar-hi. Hem d’entrar-hi i hem de veure qui hi ha aquí 

dintre i a veure que, si fem una mica de neteja, per explicar com funciona això, què 

funciona i des del nostre punt de vista, que són les conclusions de l’informe, què és 

allò susceptible de millorar o que creiem que no funciona correctament. 

Dit això, anem directament a les observacions. La primera, que a les al·legacions, el 

consorci té un criteri i nosaltres en tenim un altre una mica diferent. Tots els consorcis 

públics, per llei, a partir del 2004 han d’estar adscrits a una administració, tant sigui 

autonòmica com local. I dintre de local, pot ser des d’una diputació, un ajuntament, 

etcètera. Aquest consorci –i faré una mica de broma– no el vol ningú. O sigui, no 

està adscrit a cap lloc. Ells diuen que no el vol ningú. És a dir, que han anat tocant 

portes i tothom li diu: no, no, tu aquí no, ves-te’n a veure si a la porta del costat et 

volen. És a dir..., han tocat la porta a la Generalitat, han tocat la porta a la diputació, 

han tocat la porta dels ajuntaments, i tots se’l trauen de sobre. Tancada la broma, 

és a dir, nosaltres hem analitzat el procediment i, des d’un punt jurídic –i els diem als 

informes– l’adscripció hauria de ser a l’Administració de la Generalitat.  

Per què? Perquè l’Administració de la Generalitat té..., és la que finança, 

majoritàriament, el consorci. Al cap i a la fi, la sanitat pública d’aquest país es finança 

des del Servei Català de Salut. Aleshores, el punt..., i hi ha vàries maneres de poder 

veure on s’ha d’adscriure. Un pot ser la composició del patronat; una altra pot ser el 

pes de les decisions d’un o l’altre. I un tercer és de què viu, com es finança tot això. 

Aleshores, per la via del finançament..., és complex, eh?, vull dir, no és fàcil. Hi ha 

hagut aquí moltes tesis diferents, jurídiques, però el que proposem nosaltres és que 

tornin a trucar la porta de la Generalitat i els diguin, escolti, és aquí on hem d’anar. 

És a dir..., i, a més, ho han de fer aviat, perquè és dels pocs consorcis que encara 

no estan adscrits. O sigui, estem al 21 y des del 14 hauria de ser adscrit. 
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Què vol dir, no estar adscrit? Té un altre problema, que són les referències ballen, 

perquè l’adscripció a una administració o l’altra, comporta quin sistema de 

comptabilitat han de seguir, quina tramesa de comptes, on han de trametre els 

comptes i com s’han de trametre els comptes; quin és el tipus de gestió de..., quina 

és la llei laboral de referència..., vull dir, això no és el mateix si estàs al món local, 

que si estàs al món de la Generalitat. Aleshores, per això és important. A part de 

tenir la referència d’adscripció, determinar exactament l’adscripció d’aquest 

consorci. Això és la primera, diguéssim, gran observació que fem, no? De dir, us heu 

de col·locar en algun lloc. 

Segon. Un tema que, de fet, és una mica la raó de ser del consorci. Amb aquest 

entramat tan complicat –i jo també possiblement en això estic d’acord amb ells–, la 

única manera de funcionar és via els encàrrecs de gestió. És a dir, és tractar-se com 

si fos una sola unitat, on dins una entitat li diu a l’altra, li encarrega a l’altra, doncs, 

una feina concreta, des de la gestió d’un hospital, fins a la compra de material, fins 

a la contractació de personal, perquè fan una mica de tot. Ja ho veieu, és a dir..., i 

aleshores, o ho fa un, o ho fa la filial, o ho fa la filial de la filial. Aleshores, juguen 

amb el fet jurídic de l’encàrrec de gestió. L’encàrrec de gestió és un tema que en 

aquesta casa..., en aquesta casa, a la Sindicatura i, de retruc, també en aquesta 

comissió n’hem parlat més d’una vegada, és molt complex jurídicament. I la 

tendència de la legislació és anar-ho fent més complex. És a dir, no abusar de 

l’instrument de l’encàrrec de gestió, perquè l’abús d’aquest instrument, què passa?, 

el que fa és que t’allunya de la concurrència a nivell contractual; és a dir, perquè tu 

li encarregues directament la gestió a una entitat, perquè dius que tu ets el seu 

superior i el seu encàrrec i t’estalvies anar a la contractació pública, per dir-ho així. 

Aleshores, cada vegada és més estricta. Que no vol dir que no existeixi, però cada 

vegada és més estricta. Aleshores, aquí hi ha una part important de l’anàlisi de 

l’informe on posem en dubte –no tots, eh?– part dels encàrrecs de gestió, que són 

els instruments bàsics amb què funciona tot aquest grup del consorci. No tots, sinó 

alguns. En concret, em sembla que són quinze, si no m’equivoco, que posem en 

dubte. La major part del dubte és que, en allò que us he dit abans, que la legislació 

cada vegada és més estricta, una de les coses on la legislació, a partir del 17 i 

posteriorment s’ha posat més dura, és que no es pot fer un encàrrec si dins de 
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l’entitat que encarrega hi ha entitats que no siguin públiques. O sigui, hi ha entitats 

que siguin privades. I això és una de les lectures que fem d’aquest entramat tan 

complicat, on veiem que són entitats amb finalitats socials, o sigui, no diem que és 

un banc, és a dir, és una entitat social, però que són privades, no són públiques. I 

en ser privades, es trenca el fil necessari per fer l’encàrrec de gestió. 

Ells, a les al·legacions, que són molt llargues..., és a dir, ho al·leguen, però la veritat 

és que, al final, ho intenten arreglar. És a dir, ho al·leguen però d’alguna manera es 

deuen creure el que els diem, perquè diuen: L’any 19, és a dir, després del 17, fan..., 

creen un altre entramat que és que, dins, entre el consorci i la societat anònima que 

es diu consorci, creen una comissió central i única de contractació, on lògicament –

lògicament ho dic per poder solucionar–, tots són públics, és a dir, no hi ha privats, 

hi fan penjar i canvien l’estatut de totes les empreses del grup, de manera que fan 

penjar d’aquest comitè central de contractació totes les entitats de sota, de manera 

que diuen, així ja ho hem solucionat, perquè aquesta comissió central és tota pública, 

ja no hi ha privades i aleshores, és la que..., perquè hi participem tots, té el poder 

per poder decidir. 

Això ja estem al 19, no és el 17; però ens atrevim també a criticar-ho. Deuen pensar 

que som uns pesats..., però, és a dir, ens atrevim, també, a criticar-ho perquè diem; 

bé, això no ho hem estudiat amb tanta profunditat perquè és a posteriori del 17, però 

aquesta comissió central que heu creat, amb la bona intenció de poder buscar la 

solució, té un defecte: qui decideix a cada entitat segueix essent el patronat de cada 

entitat. O sigui, aquesta comissió és una comissió que té un poder relatiu. És a dir, 

perquè el consell d’administració de la societat o el patronat de la fundació, legalment 

és qui decideix. O sigui, aquesta comissió pot dir a, però el consell d’administració 

de la societat o el patronat podria dir b. I legalment, el que valdria seria la decisió del 

consell d’administració, no d’aquesta comissió. És a dir..., aleshores, aquí, per això 

jurídicament seguim veient problemes. 

Altres coses que també trontollen. Una, que és petita, però que és curiosa, una de 

les entitats que té aquest grup se’n va anar a Sud-Amèrica a fer inversions. 

Inversions i consultories. I la veritat és que van sortir bastant rebotats, és a dir, el 

resultat d’aquestes inversions va ser bastant negatiu. I aleshores, a l’informe hi ha 
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un anàlisi dels contractes personals de la gent que van enviar allà, de les inversions 

fetes i del retorn que es fa. Degut a aquest anàlisi, a les recomanacions els anem a 

dir: home, vigileu això que feu. És a dir, què hi feu, què heu anat a fer, allà? (El síndic 

major riu.) És a dir, potser si hagués sortit molt bé; però perquè, a més, ha sortit 

malament, potser seria l’hora de repensar-vos i tornar cap aquí. I deixeu-vos 

d’aventures americanes. Però bé; això ja..., no ho posa així, eh?, a l’informe, això ho 

dic jo, és a dir..., però també parlem d’això.  

Després, també hem fet l’anàlisi més d’auditor. Hem trobat comptabilitzacions 

incorrectes d’algunes de les operacions entre grups i dins del mateix grup. Hem 

trobat problemes amb què en algunes de les entitats es va superar la taxa de 

reposició d’efectius prevista. Hem trobat algun problema amb el contracte d’alta 

direcció del president de les entitats, que és el mateix a totes. És a dir, a totes les 

entitats és la mateixa persona el president, que això no és que sigui dolent, eh?, vull 

dir, això..., algú pot pensar que és per estalviar, també, és a dir..., però l’estructura 

jurídica d’aquest contracte d’alta direcció té problemes d’incompatibilitat, segons el 

nostre criteri. 

També hem trobat –i això ho hem trobat en més d’una entitat del món, diguéssim, 

salut–, que és la contractació via capítol..., despesa corrent, de contractes 

professionals externs, en aquest cas d’odontòlegs. És a dir, que és un tema molt 

concret, però de la mostra que hem trobat també hem trobat algun problema tècnic, 

per dir-ho així. També, i això ho hem trobat en àmbits.., en diferents àmbits de salut, 

es troba..., si mires tota la despesa en salut i mires els contractes que la suporten –

i això us ho he explicat ja, la última vegada també us ho vaig tornar a dir–, hi ha més 

despesa que contractes. És a dir, que hi ha una part de la despesa que no està 

suportada en contractes. Una part d’aquesta despesa no suportada en contractes té 

raó de ser, però hi ha... 

 

Fitxer 03_2i04_1CSC7 

 

...una altra part, que és la que analitza l’informe, que ja no té tanta raó de ser, no? 

És a dir, en el sentit que probablement són contractes reiteratius, que aleshores el 
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que s’hauria de fer és utilitzar una altra fórmula contractual de la utilitzada, per poder 

recollir tota la despesa amb un instrument contractual, el que sigui, el que li toqui, el 

que jurídicament li pertanyi. 

Què més? I al final, fem tres recomanacions. Una, molt tècnica, que és la de les 

relacions de llocs de treball, que no estan a totes les entitats, però ens atrevim a fer-

ne una altra, que crec que és important, que una mica va en l’entrellat de tot el que 

he estat intentant explicar fins ara. Els diem, hauríeu de repensar la missió del 

consorci, i tot el seu entramat. O sigui, hauríeu de pensar quin és l’objectiu d’aquest 

consorci, perquè està tan diluït en tantes funcions que potser s’hauria de repensar 

quin és el paper, quin és l’objectiu i la missió del consorci, i quin és l’instrument que 

decidiu, una vegada decidiu la missió, més adient jurídicament i socialment, i per 

donar suport. I fan feina, i la feina la fan, és a dir, no, no..., no estem criticant la..., 

per donar suport a tota aquesta feina que fan, quin és l’instrument millor que haurien 

de fer.  

Potser repensant-se tot l’entramat societari, potser redefinint d’una altra manera el 

seu objectiu i la seva missió. Vull dir, al final, no acostumem a fer-ho, però en aquest 

cas, ens hem atrevit a fer aquesta recomanació respecte a que s’haurien de repensar 

la missió. Res més. I, a partir d’aquí, us deixo els comentaris que creguin oportuns 

cada grup. Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies. Passaríem ara al torn de les intervencions dels grups parlamentaris. 

I començaríem amb la intervenció del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, diputat Òscar Ordeig té vostè la paraula. 

Òscar Ordeig i Molist 

Gràcies, president. Si em permet una prèvia, per alguns comentaris que es fan, jo 

pel bé de la..., bé; donar la benvinguda, evidentment, a tot l’equip de la Sindicatura, 

especialment al síndic major. Jo crec que hauríem d’aprendre tots de..., a vegades 

fem crítiques a determinats projectes o determinades polítiques, i critiquem... La 

Sindicatura fa un informe i no diu ben bé el que nosaltres volem que digui i llavors 

acabem fent, traient unes conclusions –ho dic pel que..., coses que s’han dit de la 

línia 9 o coses que es diuen del Segarra-Garrigues– escolti, és que al final fan uns 
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informes extensos i que no diuen el que moltes vegades alguns diputats diuen que 

diuen, eh? Per molt que hi hagi moltes recomanacions. 

Anem a l’informe. Bé; primer de tot, quan ja pensava que havíem perdut la capacitat 

de sorprendre’ns amb problemes del sector públic, doncs, evidentment, ens porten 

un informe com aquest, que no perquè reculli moltes irregularitats, perquè algunes 

són recurrents, i per l’entramat de societats i entitats que hi ha –noranta-cinc–, un 

consorci de noranta-cinc entitats, m’explicarà a veure, això com es fa, i això com és 

àgil i això com és que encara..., com pot funcionar, no? Per tant, jo començo pel 

final. Jo tenia una pregunta, de dir, no podien fer una recomanació de dir, avui dia, 

2021, recomanem que aquest servei es doni d’una altra manera? Entenc que 

l’agilitat, la millora en la gestió de determinats consorcis, determinades entitats, que 

podem compartir en alguns moments, entra en total contradicció quan hi ha aquest 

cúmul d’interferències, de confusió i que és impossible destriar aquests..., la relació 

entre les diferents entitats que formen part d’aquest consorci. 

Per tant, ja més o menys ho ha dit, eh?, de dir, home, potser caldria replantejar si el 

seu objectiu es compleix, si es pot fer, si es pot organitzar d’una altra manera, i també 

lligat a aquesta pregunta, li diria, si no està adscrit a cap Administració, qui li diu a 

aquest consorci que s’organitzi o reestructuri o que es dissolgui? Qui ho diu? El 

Parlament? Per tant, jo entenc, crec que el 25 per cent és de la Generalitat, eh?, té 

una participació del 25 per cent, jo entenc que directament o indirectament el Govern 

també li pot dir: escolta, això no té sentit, aquest consorci es va fundar el 84, ha anat 

mutant, s’ha anat canviant i, per tant, arribat fins aquí, no té sentit seguir amb 

l’estructura actual, no? Per tant, jo crec que aquí fem aquesta pregunta que entenc 

que ja..., una mica ja l’ha contestat. Com també ens hauríem de repreguntar, a veure 

si és normal que es facin inversions a l’estranger, a diferents països, eh? Per tant, 

crec que la resposta, tots coincidirem que no és l’adequada. 

En tot cas, això va en la línia del que ja havíem comentat l’anterior, crec, i fa dues 

legislatures, que cal un replantejament de determinats consorcis, entitats, que s’han 

anat multiplicant, que en algun moment es va fer una racionalització, però no entenc 

com consorcis com aquests no van entrar aquí, eh? Ja entenc, perquè no depenien 

directament de la Generalitat, suposo. Ja ho ha comentat, suposo que si haguessin 
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rascat més igual haurien trobat més irregularitats en la contractació entre les 

diferents entitats, amb les compatibilitats, bé, incompatibilitats de personal; la 

comptabilització de la despesa; les irregularitats en remuneracions i 

indemnitzacions; acomiadaments improcedents; tot això només el 2017, eh? La 

diferència d’un milió d’euros, més o menys, en despesa realitzada, respecte la 

contractada. I com ha dit, jo crec, que també un element molt important, els 

encàrrecs de gestió. Un encarrega l’altre que no..., que s’han fet com no tocaven. 

Jo crec que aquí, més enllà d’intentar esmenar això, jo crec que el que cal esmenar 

és la major, és a dir, aquesta organització, aquest consorci, tal i com està plantejat, 

tal i com l’ha explicat, tal com està funcionant, jo crec que avui dia no té sentit, perquè 

és impossible. A vegades ens costa fiscalitzar la despesa i la contractació d’una 

entitat, d’una sola entitat del sector públic, d’una entitat, ens costa. Vull dir, com es 

fiscalitza un consorci format per noranta-cinc entitats?, això és..., no ho dirà, no sé 

si ho dirà vostè; però ho dic jo, això és impossible. Això és impossible i el que hem 

d’intentar és que el ciutadà pugui accedir, també, a la informació d’una manera fàcil, 

àgil, i transparent. I és evident que amb aquest sistema, amb aquesta organització 

en aquests moments és impossible. En tot cas, deixo aquí la reflexió i suposo que 

tots plegats podrem fer algunes propostes de resolució, que és el que em dirà: facin 

propostes de resolució que vagin en aquesta línia. Moltes gràcies, síndic major, i 

deixo..., ho deixaríem aquí. 

El president 

Moltes gràcies, senyor Ordeig. Passaríem ara la paraula al Grup Parlamentari de 

VOX, senyor Andrés..., diputat senyor Andrés Bello, té la paraula. 

Andrés Bello Sanz 

Muchas gracias. La verdad es que después de ver el informe anterior, pues este..., 

pues hombre, no digo que está bien, pero claro, no es comparable lo que hemos 

visto antes con este caso, que también hay irregularidades que ahora comentaré 

algunas dado el poco tiempo que tengo. En primer lugar, sí que quiero comentar que 

me ha gustado lo que ha comentado de la complejidad organizativa, también el 

ponente anterior también le ha hecho referencia, porque a mi me costó muchísimo 

entenderlo, la verdad, digo..., hoy estoy espeso, pero es que es verdad que es muy 
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complicado, ¿eh?, muy complicado. Y bueno, pues, también me adhiero al 

comentario anterior, de que bueno, pues quizás habría que replantearse la 

organización, ¿no? 

¿Qué irregularidades, observaciones hacen? Bueno, pues hay un clásico, que son 

los temas de contratación, sale siempre. Vemos otra vez el fraccionamiento. Bueno, 

yo esto yo creo que sale..., en todos los informes que hemos visto en esta legislatura 

ha salido, ¿no?, el fraccionamiento. Pero en este caso también llama la atención 

que..., he hecho aquí un cálculo así, a bote pronto, que tres quintas partes de los 

pagos a proveedores, tres quintas partes se ha hecho o sin contrato, o sin aprobar 

el modificado. Parece mucho. Luego, otro punto también que creo relevante del 

informe –también lo ha comentado el ponente anterior, porque la verdad es que 

llama la atención– es como una entidad local pública, local, ¿no?, aunque bueno, 

queda la adscripción aquí en..., como una incógnita, se va a hacer las américas, no? 

Esto, y..., bueno, pero y esta gente, por qué se va..., además, creo que eran cinco 

países, ¿no?, en la América hispana, ¿no? Y por qué se van hasta allí, ¿no?  

Entonces, no sé si usted tiene alguna información de por qué se han ido, ¿eh? Y 

máxime, cuando, pues, esto ha generado pérdidas. Pérdidas, porcentualmente muy 

relevantes respecto a la cantidad invertida, ¿no? No sé, para mí es incomprensible, 

la verdad. Y le hago otra pregunta, por si tiene información, ¿siguen en la actualidad 

o ya cerraron el negocio, asumieron las pérdidas y se dedican a lo que se tienen que 

dedicar? Luego, el último punto que quería comentar, también es un clásico en los 

informes que estamos viendo, y es cómo algunos de los directivos, pues, cometen 

irregularidades que hasta ahora, todos los informes que hemos visto, van en su 

favor. Todos, todos..., bueno, todos los casos que hemos visto, antes ha sido un 

caso también..., no como este, pero también, ¿no? No sé, pues, en este caso, nos 

dicen que ha habido 10.059 euros que esta persona pone que ha cobrado 

indebidamente este año, ¿no?  

Y ustedes hacían una recomendación, que nos dicen que esta actuación puede dar 

lugar a hechos perseguibles administrativamente y judicialmente, lo cual, en el caso 

anterior nos han dicho que no lo habían considerado y por eso no lo habían puesto 

en el informe, en este caso, sí que lo han considerado y por eso lo han puesto, ¿no? 
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O sea, es una actuación claramente irregular de este alto directivo, en su favor. 

Entonces yo le hago dos preguntas, no sé si me va a poder responder, es: si se ha 

recuperado ese dinero y luego si, efectivamente, pues, se ha tomado alguna medida 

administrativa y judicial contra esta persona, ¿eh? Me temo que no, por lo que ha 

comentado de que no hay una administración a la que esté adscrita este consorcio. 

Pero bueno, si tiene alguna información se lo agradeceré. Muchas gracias. 

El president 

Moltes gràcies, senyor diputat. Tot seguit, li donem la paraula al Grup Parlamentari 

de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, la diputada 

Montserrat Vinyets. Té la paraula. 

Montserrat Vinyets Pagès 

Gràcies, bon dia. En primer lloc, gràcies, síndic major per l’informe que ha realitzat. 

Bé; doncs, les conclusions que podem extraure d’aquest informe són que està clar 

que la configuració del mapa sanitari català és un absolut trenca-closques, en què 

no només el ciutadà d’a peu no té clar com està configurat el mapa sanitari, ni inclús 

en aquest Parlament tenim clar com s’organitza a través d’aquest entramat que 

vostès parlen, d’entramat societari i que, de fet, en respondre les al·legacions, el 

consorci inclús s’ofèn perquè s’utilitza –diuen textualment– per titllar gruixudament 

de la nostra configuració com a entramat societari, quan està claríssim que si alguna 

cosa és aquest encavalcament, no?, de societats públiques, privades, de societats 

limitades unipersonals, de societats anònimes; això, si alguna cosa és, és una 

entramat societari. 

Per tant, doncs, posar sobre la taula, no?, la sorpresa que a data d’avui pugui haver-

hi aquest tipus d’entramats en un àmbit com és el sanitari, tan important per 

assegurar la vida de les persones. En segon lloc, també, ressaltar, no?, que és 

absolutament sorprenent que faci divuit anys que aquest consorci vagi..., estiguin en 

una espècie de llimbs, no?, perquè no està adscrit a cap Administració. Per tant, cap 

Administració respon de tot allò que es dona al consorci. I més, tenint en compte, 

doncs, que a l’informe es diu que es podrien derivar fets perseguibles judicialment. 

El tema és, vostè inicialment ens ha dit que era una fiscalització limitada i si, arrel de 

tot això, no considera la Sindicatura que potser caldria fer un pas més enllà i fer una 
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fiscalització més profunda en atenció a..., com s’ha dit, doncs, aquí hi ha viatges a 

Amèrica, es fan treballs que no consten als objectes socials de les empreses que 

realitzen els treballs, es presten serveis mèdics i es retribueixen els serveis mèdics 

en un tant per cent quan això està..., és una regla bàsica, no?, de l’assistència 

sanitària, que no pots retribuir en funció del que es cobra al pacient.  

I hi ha un..., nosaltres entenc que hem d’entomar, no?, posar fi a aquesta 

configuració que actualment existeix i prendre cartes a l’assumpte i endreçar tot el 

que és el relatiu a aquest consorci. Gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, senyora diputada. Tot seguit, té la paraula el Grup Parlamentari d’En 

Comú Podem, senyor Joan Carles Gallego, diputat Joan Carles Gallego... 

Joan Carles Gallego i Herrera 

Bon dia, gràcies. Bé, reiterar-me en algunes de les qüestions que ja s’han dit, eh?, 

o sigui, més enllà d’alguns dels problemes de gestió que ja surten de manera 

reiterada als informes relatius al tema del fraccionament de contractes, o en el tema 

laboral, en el tema especialment dels alts càrrecs i tot això, a mi el que em sobta és 

això, diguéssim, aquesta figura del consorci... 

 

Fitxer 03_2i04_1CSC8 

 
...amb tantes entitats vinculades i que s’acaben contractant entre elles. No entenc, 

diguéssim, quin element d’eficiència organitzativa o econòmica pot aportar, no? Per 

tant, a mi el que em preocupa, diguéssim, és això, diguéssim, que és una figura que 

no li veig, diguéssim, cap tipus de benefici per complir la missió, ni des del punt de 

vista de l’eficiència, ni de la pròpia gestió, perquè en estar vinculades i 

autocontractar-se entre elles, no..., a part de problemes d’opacitat, que es poden 

derivar, no? Per tant, coincidiria amb la recomanació que fa el mateix informe, no? 

El president 
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Moltes gràcies, senyor diputat. No havent-hi els grups parlamentaris de Ciutadans i 

Grup Mixt, passaríem al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el diputat senyor 

Ferran Roquer té la paraula, gràcies. 

Ferran Roquer i Padrosa 

Gràcies, president. Bé; en la línia del que vaig sentint i una mica el que deia el diputat 

Ordeig, ens hauríem d’aproximar als informes de la Sindicatura de Comptes sense 

prejudicis. Perquè si tenim prejudicis, a vegades veiem més conclusions als informes 

de la Sindicatura de Comptes que no pas les pròpies conclusions i les pròpies 

recomanacions que fa la Sindicatura de Comptes. Intentaré que això no em 

succeeixi. Síndic major, moltes gràcies per l’explicació. Sempre li dic que el servei 

que vostès fan a la societat és gran i que contribueixen substancialment a millorar-

la. Perquè jo estic convençut que totes aquestes 95 entitats; 25 entitats sense ànim 

de lucre; 22 empreses públiques, consorcis i altres entitats del sector públic de la 

Generalitat, en aquest cas; 24 ajuntaments; 2 diputacions i 22 entitats del sector 

públic local, no volen crear un consorci per conculcar cap norma ni saltar-se cap 

norma. N’estic convençut, que des de la seva creació, aquest consorci ha actuat 

amb la millor de les intencions. 

Bé està aquest quadre que vostè ens ha explicat, perquè sense el quadre costa de 

fer un seguiment de tot l’entramat d’aquest consorci. I pel que fa a les recomanacions 

que fa l’informe i les conclusions que pren, podríem dir que, a grosso modo, és un 

resum de totes les conclusions i totes les observacions que es fan en els informes 

de la Sindicatura de Comptes. Hi ha tots els ingredients: Tramesa de comptes tard, 

això passa en múltiples informes; aquesta..., l’adscripció del consorci, sembla 

evident que si la Generalitat té el 24,7 del volum de negoci d’això, d’aquest consorci, 

s’hauria d’adscriure a la Generalitat. Sembla mentida que des del 2014 no s’hagi 

adscrit enlloc. Llavors, ens sobta això de si pot tenir la condició de mitjà propi o no, 

perquè estic convençut que aquestes entitats tenen la idea que tingui la condició de 

mitjà propi. I jo crec que, en aquest sentit, la recomanació quarta que fan vostès, és 

de les millors recomanacions que he llegit en aquest..., i el favor més gran que li 

poden fer en aquest consorci és aquesta quarta recomanació, eh? 
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Problemes amb la fixació dels preus entre elles. Aquests problemes de consolidació, 

que no s’acaba de saber a quin preu s’encarreguen unes i les altres, també surt a 

tots els informes que hi ha intercanvis entre diferents empreses del mateix grup; les 

retribucions dels alts càrrecs surten en..., jo no sé com es podria fer perquè totes 

aquestes entitats tinguessin clara quina és la seva política respecte a cadascun 

d’aquests temes i què han de fer. Això, professionals que treballen i professionals 

que presten els serveis per compte propi al mateix lloc on treballen, això també ha 

sortit en diferents informes i, com no, la contractació, tant de contractes menors com 

dels contractes normals. 

Les recomanacions; sempre són encertades les seves recomanacions. Però, en 

particular, aquesta que diu: Canviar la missió del consorci aquest de salut, a raó dels 

objectius i les finalitats de cadascuna de les entitats associades, em sembla que és 

una gran recomanació que em sembla que és el que ha de fer aquest consorci, 

destriar el gra de la palla. Perquè les circumstàncies del 1986 segurament no són 

les circumstàncies del 2000 actuals. Per tant, reiterar-li l’agraïment. L’agraïment per 

l’informe i per la forma que ha tingut d’explicar-lo, que crec que ha estat..., ha aportat 

molta més informació de la que pot aportar el mateix informe. Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, senyor diputat. I la última intervenció, per part del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana, té la paraula el diputat Bartomeu Compte. 

Bartomeu Compte Masmitjà 

Sí; molt bon dia, síndic, moltes gràcies per l’informe i per explicar-nos, també. Jo 

començaré una mica pel final, que deia el company Ferran Roquer. La veritat és que 

hi havia aquí tanta sopa de lletres, que m’ha anat molt bé la part introductòria que 

ha fet vostè, li agraeixo específicament. Entenc que una de les qüestions que plana 

aquí és l’adscripció. Per tant, entenc que vostè aposta clarament que ha de ser la 

Generalitat i el Departament de Salut, entenc. Per tant, crec que hauríem d’agafar el 

compromís públic aquí de fer-ho arribar. Perquè això, evidentment, ens solucionaria 

molts problemes dels que hi ha plantejats, no? Però a mi, el que m’ha sobtat més 

són les argumentacions, no? D’alguna manera, estan tirant..., es tiren pilotes fora i 

això em genera més dubtes que altres coses que jo, d’alguna manera voldria d’això... 
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Quan parlen que el Consorci de Salut de Catalunya és el resultat de les 

modificacions d’estatuts per tal d’adaptar-se a la interpretació de la junta i tal, i ho 

diuen adaptació avalada pel catedràtic de dret administratiu. Això és un argument 

d’autoritat. Té alguna..., vostè creu que té algun..., em podria aclarir aquesta situació 

a veure com realment la veu? Pel que fa a l’anàlisi del cost tarifari pactat i els càlculs 

lliurats, que diu que són insuficients, ells diuen que a l’article 32 de la Llei de 

Contractes de Servei Públic, suposo que és, no requereix d’un nivell de precisió 

tan..., a les factures dels mitjans propis. És veritat això, o d’alguna manera crec, com 

més precisió hi hagi, més ens permetria veure si també hi ha alguna mena 

d’irregularitat. També frapa molt quan parla de la cooperació internacional que 

vostès ho diuen clarament, aquí hi ha hagut una pèrdua de valor patrimonial i ells ho 

justifiquen en el sentit que és un interès públic. Bé; jo crec que això també, d’alguna 

manera, s’hauria de..., hauríem de reclamar una més concreció, exactament què ha 

passat en aquesta qüestió. 

En el tema de la taxa de reposició pressupostària, veig que vostès es fonamenten 

en la normativa pressupostària bàsica i ells plantegen l’excepció de la llei 

pressupostària general de l’Estat 2017 i diuen que això..., em podria aclarir a veure 

quina de les dues normatives seria la vigent en aquest cas? I, com veiem, aquí també 

estem en un dels casos que ens va aparèixer la última sessió de la Sindicatura de 

Comptes, el tema de salut, vostès hi són especialment interessats, perquè això 

genera una..., es veu que en generen moltes disfuncions. Aquí, en el tema de la 

incompatibilitat que vostè ha parlat que ells diuen que ja s’ha solucionat i, sobretot, 

amb els contractes dels odontòlegs, vostès d’alguna manera..., ja sé que ho varen 

plantejar la última reunió, hi faran una..., diguem-ne, una avaluació, de si s’ha 

complert o no s’ha complert, o si no..., de quina manera ho podríem valorar? 

I hi ha una qüestió que també em preocupa molt, que no s’ha parlat ni per part de 

vostè ni pels ponents, que vostès qüestionen cinc indemnitzacions mitjançant actes 

de conciliació que no es..., com si no fos això garantia de funcionament de l’entitat 

pública. No entenc exactament quina irregularitat assenyalen vostès, perquè en el 

món laboral, el fet que anem a una conciliació administrativa, doncs, és una manera, 

una garantia que es fa bé i evidentment, doncs, es va més enllà del que es deia dels 

acomiadaments pactats. Està clar que aquí hi ha un contracte indefinit que s’ha 
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perdut i altres irregularitats, però jo el que em preocupa més és això que diuen 

vostès, que les indemnitzacions aquestes mitjançant l’acta de conciliació no acaben 

de veure prou clar. Les recomanacions, el catàleg de llocs de treball, evidentment, 

ja en aquests moments hauria de ser obligatori a totes les administracions i veig que 

en aquell moment no es feien. Suposo que ara hem avançat de manera important. 

I suposo..., i també quan vostès diuen clarament entramat societari, com ells han dit, 

no els agrada gaire i ells diuen: aporti’m vostè un argument jurídic per combatre això 

que..., o sigui, perquè jo pugui millorar aquest entramat societari. Vostè creu que 

amb l’adscripció en la conselleria de Salut de la Generalitat això ja ho hauria de fer 

d’ofici la mateixa Administració? I en tot cas això, una de les coses que em preocupa 

és que a les al·legacions hi ha una constant apel·lació a les necessitats pròpies i 

l’interès públic per no resoldre les qüestions plantejades i jo crec que, tenint en 

compte que entremig hi ha ingressos i despeses que són recursos públics, hi hauria 

d’haver un especial interès a solucionar-ho. I això no tan sols aquí, sinó en tots els 

casos que es puguin detectar o presumir irregularitats en l’activitat administrativa. 

Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, diputat. Passem la paraula al síndic major, el senyor Amat. 

El síndic major 

Intentaré..., començaré per una explicació que no està als informes, però que es pot 

deduir de l’informe. I suposo que m’entendran, perquè sé que molts de vostès venen 

del món local, alguns són regidors, alcaldes i que han tingut responsabilitats o tenen 

responsabilitat al món local. Una mica, el començament d’aquest consorci era quest, 

és a dir, el món local té unes necessitats de sanitat, perquè alguns tenen un hospital 

gran, petit, tenen un centre mèdic, tenen un centre de salut, tenen un centre de 

serveis socials, que busquen un ens superior que els recolzi, perquè no tenen prou 

força com per contractar tècnics, comprar material, etcètera. Aleshores, una mica el 

començament d’això és aquest. És a dir, una sèrie de gestors locals, del món local, 

es van ajuntant en una figura jurídica que ja existeix, que és el consorci, per dir, 

anem a buscar si, a veure si junts tenim més força per contractar millor, per buscar 

més facultatius, etcètera. 
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I això va creixent així. I, a més, això va creixent en un moment en què té bastant de 

sentit fer-ho, però també és cert que, a nivell del que és Generalitat va creixent, però 

d’altra banda, el que seria la reorganització del que seria el món salut, via CatSalut, 

via l’ICS, etcètera. Aleshores, dit molt ràpid i molt, potser massa simple, perquè és 

molt més complex: van creixent en paral·lel dues coses, una, que és la resposta 

sanitària del que és el Govern, és a dir, la resposta sanitària, amb la creació de tot 

l’entramat del Servei Català de la Salut i tot el que porta això, i per altra banda, 

aquesta cosa que comença petita, on va creixent un entramat de..., un consorci que 

va creixent on s’hi van ajuntant i, per això, és en positiu, això no és criticable això, 

no? És a dir, per exemple, un cas que vam veure l’altre..., vam veure aquí, el que es 

deia del Laboratori de Referència. El Laboratori de Referència era el laboratori de 

l’Hospital del Mar. Era el laboratori que tenia l’Hospital del Mar per fer analítica. En 

el moment determinat, el que fan altres hospitals és dir, escolta, per què no convertim 

aquest laboratori, que només el fas servir tu, per tenir-lo també nosaltres? 

Aleshores, aquest laboratori passa de ser un laboratori particular de l’Hospital del 

Mar, quan l’Hospital del Mar era àmbit ajuntament Barcelona, i va creixent per donar 

servei a altres entitats de salut, que també necessiten anàlisis clíniques, i que enlloc 

d’anar a un privat, per dir-ho així, tenen això, no? I això és una altra història, que a 

més, i que també ve a petar aquí, perquè aquest consorci també té el 43 per cent 

d’aquest laboratori. Aquest entramat es va anar complicant, perquè després diuen, 

no, i a més, també podem crear equips de treball. I podem seleccionar facultatius, i 

podem seleccionar gerents. I..., perquè, a més, tenim cada vegada més força, també 

podem fer de central de compra. I, a més d’això, podem fer de patronal. És a dir, 

perquè ja som molts, és a dir, podem negociar amb els representants laborals, 

perquè ja tenim una força, perquè ja representarem quaranta hospitals, o trenta. 

Aleshores, va creixent. Tot això sembla que és bo, és a dir, fins ara no..., jo no estic 

posant pegues. Què estem dient? Que, al final, arriba un moment en què 

probablement o han crescut massa o han crescut en massa àmbits, perquè a més, 

no només toquen l’àmbit sanitari, sinó que també és en l’àmbit social i creen entitats 

per presentar-se a convenis per poder gestionar centres socials del món local. I 

després, del món també de l’Administració de la Generalitat. Aleshores, jo crec que 

el problema és això, que creixen massa en horitzontal i aleshores aquí ja és on 
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perden els instruments. O no tenen els instruments suficients per seguir creixent 

d’una manera ordenada. I per complicar-ho més, perquè a més ho fan bé, des de 

Sud-Amèrica li diuen, per què no veniu aquí a ensenyar-nos com ho heu fet això, 

perquè escolta, heu fet coses interessants? I potser, segur, de bona fe hi van, allà, i 

aleshores van allà i troben un negoci i diuen, escolta, doncs, si aquesta gent ens ho 

compra, això. 

Aleshores, doncs, venguem-ho, és a dir... 
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entren en un moment en què, de cop i volta, es troben amb altres crisis socials i 

econòmiques d’aquells països que fa que el retorn no sigui l’esperat. És a dir, ells 

van, segur que en bona fe, però després s’adonen que estan ensorrant inversions 

allà, que no els retornen. Aleshores, un altre risc que probablement haguessin hagut 

d’assumir, a part de preguntar-se, què hi feu, allà? Però bé, això és una altra cosa, 

és a dir, però probablement, hi van perquè se’ls diu i potser és cert, que són bons, 

que tenen gent qualificada per gestionar hospitals, per portar la comptabilitat o, fins 

i tot facultatius i especialistes en la matèria. Aleshores, per això hi van. És a dir..., el 

problema no és l’anar-hi, no és el muntar-ho, sinó que és que això els creix molt i 

que, a més, del retorn d’això que els creix, amb els instruments jurídics que han 

escollit, trontolla.  

És a dir, perquè han creat societats de tota mena d’estructura jurídica, perquè s’han 

basat tot en l’encàrrec de gestió. I aleshores, l’encàrrec de gestió no pot cobrir-ho tot 

i aleshores aquí és el segon que els diem, i perquè, a més, entremig hem trobat 

altres coses. Però les altres coses, com han dit part de vostès, les altres coses les 

hem trobat també en altres llocs. És a dir, des de contractes possiblement 

fragmentats, etcètera, això també ho hem trobat a altres llocs. Però probablement 

aquest és el problema més gran, és aquest. Són forts. Són tan forts –i ho dic perquè 

ha sortit per aquí– que les al·legacions no les fan ells, sinó que se’n van a contractar 

els millors assessors del país en temes de dret administratiu. És a dir, tenim aquí 
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des de l’Enterría fins al..., quatre o cinc bufets d’advocats més coneguts en dret 

administratiu els van a preguntar.  

O sigui, els van a preguntar, també de bona fe, segur, de dir, escolta, i què hem de 

fer? Com sortim d’aquí? Aleshores, els informes que els fan, en part els donen la 

raó, i en part no els donen tant la raó. Aquí és la lectura, està clar. Que tu vas a un 

consultor a preguntar-li, que et faci una consultoria, quan ho llegeixes..., que no és 

el mateix que una auditoria, el consultor, si vol seguir treballant amb tu, doncs, farà..., 

el to que farà..., no dirà mentides, però el to que farà serà el to una mica en raó del 

que vols sentir. I aleshores, tu t’agafaràs a allò i faràs la lectura que t’interessa, a 

partir del raonament que tinguis, no? Això és com està muntat.  

També em preguntàveu..., allò d’Amèrica ja ho he dit, és a dir, van anar allà perquè 

segur que els van cridar, perquè a més a més, els van dir que són molt bons, però 

després es van enganxar els dits. És a dir..., han sortit, o sigui, perquè hi ha dues 

entitats que tenien contractes amb Sud-Amèrica i em sembla que les dues ja estan 

una mica de capa caiguda. És a dir, de fet ara ja estan intentant recuperar allò que 

van perdre, però no, ja anat tancant. Han tancat les operacions que feien fora. El 

tema dels fets perseguibles judicialment. Com deia abans el síndic Salazar, quan 

nosaltres creiem que hi ha un indici d’acte il·lícit, ho posem. Si no ho posem, és que 

no hem vist, que no vol dir que no n’hi hagi, sinó que no ho hem vist. És a dir..., 

aleshores, quan ho posem què fem? Enviem l’informe allà on creiem que han de fer 

la instrucció d’aquest indici d’il·legalitat. En aquest cas, perquè era un tema més 

econòmic, ho hem enviat, com sempre fem, al Tribunal de Cuentas perquè obri 

l’expedient corresponent, perquè analitzi així. El Tribunal de Cuentas és el que fa la 

instrucció en aquest fet concret.  

El resultat no el sé. La veritat és que no..., perquè, a més, això va molt lent. 

Aleshores, no sé si hi ha hagut..., potser sí que hi ha un resultat, però jo desconec 

el resultat del que ha fet el Tribunal de Cuentas en aquest expedient. Una apreciació 

d’un concepte que he utilitzat, també, el tema que la fiscalització sigui limitada no vol 

dir que només toquem, diguéssim, la part de dalt, la superfície de l’informe, sinó que 

és..., el tall el fem així, és a dir, la limitada..., fem limitada, però si mirem la 

contractació ho mirem tot, de la contractació. Fem limitada, però si mirem les 
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retribucions i els salaris, ho mirem tot de les retribucions. El que passa és que no 

fem una regularitat. La regularitat és la que et permet dir, al final..., donar una opinió 

d’auditoria. És a dir, dir, tota aquella informació que està en el compte presentat per 

aquesta entitat és correcta. O no és correcta. I per dir això, vol dir que hem mirat tota 

la informació que hi ha darrere. Això és el que no hem fet. I per això li diem limitada, 

és a dir, perquè no donem opinió de tot, però sí que el que mirem ho mirem amb 

profunditat. És a dir, cada una de les coses que hem mirat, les hem mirat. El que 

passa és que hi ha coses que no hem mirat. És a dir, que per això és limitada. 

Cooperació internacional, ja més o menys ho he dit. Això de la taxa de reposició és 

un tema de..., sí, de l’anàlisi que ells es basen en una norma jurídica que és de 

l’Estat. Nosaltres ens basem més en la norma jurídica del que creiem que és 

l’adscripció a nivell de la Generalitat. I per això no coincidim. El tema de la conciliació, 

això és un tema que la primera vegada que el vam posar vam tenir dubtes, perquè 

ja fa molts anys d’això. Però ho heu d’analitzar des del punt de vista de dir, escolti, 

estem en el món públic. És a dir, vostès estan jugant diners públics, són sous públics, 

els que estem negociant. Si fossin sous privats, vostè negociï el que vulgui i tregui 

la millor solució. Però, perquè són diners públics, no n’hi ha prou a conciliar. Perquè 

si després, a la sent..., si vostè no va a la sentència i resulta que en la sentència li 

donen la raó a vostè, vostè haurà estat, amb diner públic, pagant una quantitat que 

no tindria per què pagar-la. 

O sigui, aquest risc que amb un empresari particular és normal, de dir, arribo a una 

conciliació, pacto amb el treballador i tanquem aquí la història i així ja ho resolem, 

amb un empresari públic ja és més criticable. De dir..., això són diners públics, vostè 

arriba fins al final. Arribar fins a la sentència. Perquè potser la sentència li donarà la 

raó. I si li dona la raó, vostè, si abans ha conciliat, ha estat donant uns diners que no 

són seus, que són del pressupost. El dubte és aquest. És a dir..., i davant d’això, per 

això sempre que toquen aquests temes, el que diem és, vostè hauria d’arribar fins al 

final. És a dir, no n’hi ha prou a conciliar. Que si vostè fos un empresari particular ho 

entenem, perquè assumeix el risc. Assumeix el risc que s’estima més pagar cent 

que no pagar mil, que potser sortirà a la sentència. Però i si la sentència enlloc de 

dir pagar mil diu pagar cinquanta? Doncs vostè haurà estat llançant cinquanta euros 

públics a la conciliació. Per dir-ho d’una manera molt...  



Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Sessió núm. 3.2 i 4.1 / 14 d’octubre de 2021 

 

50 

Per això, sempre que arribem a aquest punt, diem sempre el mateix. Que el que 

hauríem de fer és arribar fins al final i no quedar-se en la conciliació. Tenint en 

compte que estem jugant amb pressupost públic. O sigui, no són diners nostres. O 

sigui, que hem de minimitzar el risc de deixar-ho a la primera negociació, amb el que 

es podria perdre si al final la sentència fos favorable a l’entitat. Una altra cosa és 

que, està clar, lògicament, ho hem de portar prou bé perquè la sentència sigui 

favorable a l’Administració, clar, si ho portem fatal, probablement perdrem molt més 

a la sentència que no el que hem de negociar. Però bé, se suposa que ho portem 

bé. 

I després, el tema de l’adscripció i de tot això..., seguim pensant que l’adscripció, en 

aquest moment té sentit, en el que seria l’Administració de la Generalitat. No només 

pel que diem, sinó per allò que us deia al començament, per la manera en què han 

crescut els dos entramats, l’entramat gestió pública integral des del món del 

CatSalut, del Servei Català de Salut, cada vegada va agafant més tota la gestió del 

que és la salut catalana. Aleshores, aquest entramat jo crec –i això és una opinió– 

no jo, nosaltres creiem que, d’alguna manera, quedaria més net i més ordenat si fos 

també adscrit al món de la sanitat. Qüestió que, entenc que, si jo soc CatSalut també 

ho poso en dubte, perquè a veure..., ara parlant en plata, li cau un mort important. O 

sigui, és una peça important la que li cau al CatSalut. És a dir, que potser també els 

de CatSalut per això van dient, bé, ja en parlarem d’aquí a uns anys, és a dir, perquè 

ara..., m’he de quedar això, de cop i volta? Però bé, això no ho sé, eh? Això no els 

ho he preguntat a ells, és a dir, perquè una cosa és el que vulguin i una altra cosa 

és la que hagin de fer. 

Molt bé. I ja no tinc res més a dir. Em sembla que més o menys he contestat tot. 

Gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, senyor síndic, senyor Amat. Si algú vol fer alguna intervenció per un 

minut..., si no és així demanaríem al síndic Pons si ens pot acompanyar, si us plau. 
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2021, sobre el 

Departament d’Ensenyament, corresponent a les despeses de 

personal, de l’exercici 2017 

256-00059/12 

I passaríem tot seguit al tercer punt de l’ordre del dia, que és el debat del procediment 

relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2021, sobre el Departament d’Ensenyament, 

corresponent a les despeses de personal, corresponent a l’exercici 2017, que ens 

presentarà el síndic Jordi Pons. Motles gràcies. 

El síndic Jordi Pons i Novell 

Moltes gràcies, senyor president. Bé; els presentaré aquest informe sobre les 

despeses de personal del Departament d’Ensenyament, que en l’actualitat és 

denomina Departament d’Educació. El treball, com ja ho recull el títol, recull la 

fiscalització dels aspectes legals i econòmics relacionats amb les despeses de 

personal del departament i s’ha dividit en dues grans àrees. El que seria el personal 

d’administració i serveis i el personal docent. De cada una d’aquestes dues àrees 

s’han revisat quatre aspectes. S’ha fet una revisió de la normativa aplicable, del 

control intern, dels procediments de gestió relacionats amb el personal, entre 

aquests procediments de gestió relacionats amb el personal destacaria la 

determinació de les plantilles, la provisió de places i també els processos de selecció 

i promoció i també s’ha revisat la nòmina, eh? El concepte de nòmina dels 

treballadors del departament. I per últim, relacionat amb els dos àmbits, tant amb el 

PAS, com amb el personal docent, s’ha analitzat, s’ha fiscalitzat l’execució 

pressupostària del Capítol I de despeses de personal del Departament 

d’Ensenyament. 

Per fer-nos una idea de la magnitud de la fiscalització, és un informe extens, perquè 

també es fiscalitza la segona partida amb pressupost dels departaments de la 

Generalitat, el Departament d’Ensenyament. I dintre del departament, la principal 

despesa, que és la de personal. Per fer-se’n una idea, a l’informe hi ha diferents 

quadres que intenten situar què és tot el Departament d’Ensenyament i tot el 

personal que contempla. Per donar quatre xifres molt sintètiques, és que en el curs 

17-18 hi havia 2.591 centres docents i 258 serveis educatius. Les despeses de 
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personal de l’exercici fiscalitzat van ser de 3.162 milions d’euros, dels quals, 222 

milions eren del personal d’administració i serveis. I la resta, 2.940, eren del personal 

docent. Pel que fa al nombre d’efectius, a 31 de desembre de l’any fiscalitzat hi havia 

80.289 persones treballant al Departament. D’aquests, 7.487 eren personal 

d’administració i serveis i 72.802 eren docents. Per tant, tenim una magnitud molt 

important de despesa i de persones que estem fiscalitzant. 

A l’apartat de conclusions es recullen les principals observacions que s’han observat 

en la fiscalització. I, a diferència d’altres informes, la Sindicatura no fa un apartat de 

recomanacions, sinó que d’alguna manera, sintetitza i el que se li recomana i el que 

se li demana al Departament és que faci els possibles per, de les cinquanta 

observacions que es destaquen a l’informe, les corregeixi o corregeixi aquestes 

situacions o..., en algun cas és corregir i en l’altre és lliurar alguns dels aspectes que 

s’assenyalen. D’aquestes cinquanta observacions, perquè és un apartat molt extens, 

el d’observacions, m’agradaria destacar-ne deu, de manera sintètica. I després, en 

tot cas, en el torn de preguntes ja respondré o ampliaré les que vostès considerin 

oportunes. La primera, faria referència a un aspecte general, que seria que el 

personal docent i el personal d’administració i serveis dels centres educatius públics 

de la ciutat de Barcelona i els serveis territorials de Barcelona són gestionats pel 

Consorci d’Educació de Barcelona, que en parlarem en el següent informe que es 

presentarà. 

La crítica que es fa és que aquestes despeses de la nòmina d’aquest personal eren 

abonades pel Departament quan, segons la norma, havien de ser abonades, havien 

de ser assumides pel Consorci d’Educació de Barcelona, tot i que després, el 

Departament fes la transferència corresponent al Consorci. Pel que fa al personal 

d’administració i serveis, els voldria destacar quatre aspectes. El primer, és que la 

plantilla de personal administratiu dels centres docents no és objecte d’aprovació o 

publicació formal. En segon lloc, voldria destacar, hi ha diferents xifres, tant en el 

cas del personal d’administració i serveis, com en els docents, que el grau de 

temporalitat era molt elevat, en aquest exercici. Pel que fa al personal d’administració 

i serveis, el 44,7 per cent dels llocs de treball de funcionaris estaven ocupats per 

funcionaris interins i més del 75 per cent dels llocs de treball del PAS laboral estaven 

ocupats per personal que tenia un contracte temporal. 
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D’aquest personal amb contracte temporal, pràcticament dues terceres parts tenien 

una antiguitat igual o superior a cinc anys, eh? Per tant, una mica la idea de la 

temporalitat, que és una de les crítiques que es fa a l’informe. En tercer lloc, pel que 

fa al personal d’administració i serveis, voldria destacar una observació que també 

es fa en el cas del personal docent,... 
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...tant als centres, com als serveis educatius, no disposen de mitjans de control horari 

automatitzats, ni fulls horaris signats. Aquí, el que fa la Sindicatura, a part de fer la 

crítica, també li fa una recomanació implícita al Departament, és que hauria de fer..., 

no ho hauria de deixar en mans dels equips directius, això, sinó que hi hauria d’haver 

un sistema comú i automatitzat per tots els centres, per tots els centres docents i 

pels serveis educatius, per tal de facilitar als equips directius. 

I en quart lloc, dintre del personal d’administració i serveis, l’observació que voldria 

destacar és que el Departament no tenia establerts quins eren els supòsits 

extraordinaris susceptibles de compensació econòmica en l’exercici fiscalitzat. Pel 

que fa a les observacions, que..., i de manera sintètica, referides al personal docent, 

els voldria apuntar cinc, que potser serien les que per mi criden més l’atenció. La 

primera és que en les plantilles de personal docent del curs 17-18, no s’indiquen, 

entre altres aspectes, aspectes importants que hi haurien de figurar, com són els 

cossos docents de les diferents persones, les categories professionals, els llocs de 

responsabilitat especial, els sistemes de provisió, ni les retribucions 

complementàries. 

En segon lloc és que en el curs 17-18 hi havia 470,5 dotacions de professors de 

centres educatius i dependències administratives, que no s’incloïen ni en les 

plantilles publicades, ni en cap document oficial publicat. D’aquestes places, 

d’aquest total, 354 dotacions eren llocs de treball que formaven part de l’estructura 

organitzativa del departament. La crítica que fa la Sindicatura és que aquests llocs 

de treball, a la pràctica, esdevenen tots llocs de lliure designació, sense que s’hagin 

establert formalment quins són els mèrits i requisits per poder-hi accedir. I, en 
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conseqüència, no es dona el compliment adequat als principis d’igualtat, mèrit, 

capacitat i publicitat establerts per la normativa per a l’accés al lloc de treball públic. 

En tercer lloc, i està relacionat amb la temporalitat que els esmentava abans, en el 

cas del personal d’administració i serveis, i això hi està relacionat perquè el sistema 

de provisió de personal està condicionat per l’elevat nombre de personal que ocupa 

llocs de treball mitjançant formes d’ocupació provisional, com poden ser les 

comissions de serveis en el personal funcionari, les destinacions provisionals del 

personal funcionari de carrera sense destinació definitiva o els interinatges per cobrir 

llocs de treball vacants. Al llarg de l’informe, de les diferents casuístiques, es donen 

diferents xifres del grau de temporalitat que hi ha, que es resumeixen en una de les 

observacions, que jo crec que és molt gràfica. Com una xifra que potser les resumiria 

totes, perquè n’apareixen moltes, inclús, a l’observació final, és que en el curs 

fiscalitzat, aproximadament el 40 per cent de llocs de treball docent eren coberts 

amb personal funcionari docent interí. 

Un altre aspecte que voldria destacar, ja anem acabant..., és que és amb relació al 

nomenament dels directors dels serveis educatius. És que, en primer lloc, la crítica 

seria que aquests llocs de treball vacants, de directors dels serveis educatius, no es 

publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat, i que..., en segon lloc, perdó, que no 

existeix un barem de quins són els criteris per seleccionar aquests directors. I, en 

tercer lloc, la crítica és que el director ha de ser alguna persona que ja estigui 

treballant en el centre, en el servei corresponent, quan això limita l’accés a aquell 

lloc. Per tant, això, com assenyalava abans, en el cas d’aquelles 470 dotacions, 

limita i és una restricció dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat i també de publicitat, 

per accedir a un lloc de treball públic. 

I per últim estaria..., tornar a assenyalar el que els deia abans, el tema dels horaris, 

que seria bo per..., inclús per ajudar. Per una part, han de poder controlar la jornada 

del personal docent i també del personal d’administració i serveis i, com els deia 

abans, però també per recolzar els equips directius que el departament s’involucrés 

en aquet tema i hi hagués un sistema automatitzat per fer el control. I que les 

diferents casuístiques estiguessin contemplades i que no caiguessin certes coses 
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en mans dels equips directius, sinó que tinguessin un sistema automatitzat i una 

normativa clara al darrere. 

Res més, d’una manera molt sintètica he volgut resumir un llarg informe que vostès 

veuran que és extens, en què s’assenyalen diversos aspectes en què el 

departament, creu la sindicatura que podria millorar la seva activitat. I, en tot cas, 

resto a la seva disposició pels aclariments o per les qüestions que em vulguin 

formular. Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, síndic Pons. Passaríem ara, doncs, la paraula als grups 

parlamentaris. Iniciem amb la intervenció del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, diputada Eva Candela, té la paraula. 

Eva Candela Lopez 

Molt bon dia a tothom. Gràcies, president. Gràcies, síndic major i gràcies al síndic 

Jordi Pons. Jo avui m’estreno en aquesta comissió, he estat designada en aquests 

darrers dies i permeteu-me la franquesa, el primer moment vaig pensar, ostres, una 

altra comissió, a veure com ens ho farem. I realment, estic, doncs, molt contenta de 

poder estar en aquesta comissió, perquè és un gran aprenentatge, tots els vostres 

informes. I penso que segurament sortiré, si no més sàvia, més apresa, quan 

acabem aquesta legislatura. 

Bé, agrair-vos molt la feina feta. I, en primer lloc, també voldria posar en valor tota la 

tasca que ha fet la comunitat educativa en tot aquest temps, massa llarg, en tot 

aquest període de pandèmia. En un primer, doncs, adaptant-se a fer la feina amb un 

treball des de casa amb tot l’alumnat. I tasca gens fàcil. I després, havent de lluitar 

amb tota la tecnologia des de casa seva. Després, un cop reincorporats a la 

presencialitat, adaptant-se als espais a les escoles, tant a les aules, com als patis, 

que també són molt importants. I vagi per endavant tot aquest reconeixement del 

nostre grup parlamentari. I un reconeixement perquè estan formant el futur de la 

nostra societat i és molt important. I així es reflecteix en aquest informe de la 

Sindicatura, també, la importància que té l’educació a la nostra societat. 
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I crec que és molt important el to amb el que el síndic Jordi Pons manifestava ara, 

en les seves explicacions de totes les observacions que hi ha, i que és que ho hem 

d’agafar des d’un voler millorar, d’acord? I penso que aquí és des d’on s’ho ha 

d’agafar el departament. No tant com una crítica, que a vegades alguns informes 

poden semblar punyents, sinó que, entre tots, hem de millorar tot el sistema que 

tenim, i que tenim molt de marge de millora. I tenim molt de marge de millora, en 

aquest informe veiem, doncs, intentant donar la talla..., potser la talla no és la paraula 

millor trobada, però ja m’entendreu tots, de cara als nostres professionals. Perquè, 

en moltes de les qüestions que es desglossen en les observacions, jo veig que tenim 

els professionals una miqueta que no sabríem on estem. I el fet que no sabríem on 

estem és de dir, no hi ha uns barems en certes convocatòries, que es puguin..., què 

és obligatori tenir per presentar-te o què és opcional, eh? I no ho dic amb les paraules 

que ho diu l’informe, eh?, però és del que hem entès. 

I això, fa que hi hagi una..., com us ho diré, una indefensió a l’hora que tu et 

presentes en unes convocatòries i alhora, que sàpigues com podràs sortir-te’n. I 

també és important tota la documentació que ha de tenir qualsevol contractació o, 

en especial, he vist i m’ha semblat una miqueta que és una cosa que tampoc ha de 

costar tant de fer, que són aquests càrrecs de confiança o aquests càrrecs de lliure 

designació, que no compleixin el codi de conducta presentant tota la documentació 

que han de presentar. No penso que sigui de mala fe, segurament, sinó de per què 

potser no s’ha fet un seguiment de tots aquells documents que havien de presentar. 

Bé, en resum, el que vull dir és que tenim molt de marge de millora i ens incloem a 

tots, perquè l’educació i els treballadors que estan a tot el món educatiu, siguin 

docents, o siguin personal d’administració, millori. I que és feina de tots que ho 

portem endavant. Esperem que properament, en un altre informe que hi hagi de la 

Sindicatura de Comptes, puguem dir que hem millorat en tots aquests aspectes. 

Gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, diputada. Passem ara al torn del Grup Parlamentari de VOX, el 

diputat Andrés Bello, té vostè la paraula. 

Andrés Bello Sanz 
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Buenos días, síndic. Muchas gracias por el informe que nos ha mandado. Bueno, 

pues, al ser…, creo que le llaman sectorial, ¿no? Solamente dedicado a los gastos 

de personal, bueno, pues tiene…, ¿o limitado, no, creo que lo llaman, de alcance 

limitado? (Veus de Fons.) Bien. Y yo creo que lo que yo tenía apuntado para 

comentar ha sido precisamente las dos observaciones que usted ha comentado. Hay 

un tema que no por sabido y no por haber sido tratado ya en el Pleno nos deja de 

preocupar, que es el altísimo grado de temporalidad, tanto en el PAS, el personal…, 

no sé como se traduce el acrónimo, como el personal docente. Supongo que esto, 

pues, se irá reduciendo y bueno, los problemas que supone esto, tanto para las 

personas como para el servicio público que prestan, pues yo creo que ya son 

conocidos, ¿no? 

Si que me llama un poco la atención algunas cosas que veo que se asignan a los 

directores de los centros y bueno, no sé si…, probablemente deberían de darse una 

solución más global, ¿no? Yo creo que ha comentado alguna de las cosas. Por 

ejemplo, el tema del control horario. A mí me sorprende que, a estas alturas, con 

el…, digamos, la elevada implantación de las nuevas tecnologías, que no existan 

sistemas de control horario. Y que, bueno, en algunos casos no existe, no solo 

electrónico, sino que he visto que ni siquiera firman en un folio, ¿no? Y bueno, yo 

creo que esto es importante, para saber que los empleados públicos cumplen su 

trabajo. No dudamos de que lo hagan, pero si tenemos una confirmación, pues 

mejor, ¿no? Entonces, yo creo que esto se ha dejado, según me ha parecido 

entender en su informe, a manos de los directores de los centros. Pues no sé si esto 

es justo con los directores. 

Pero claro, si el control es automático, puede recaer su control en otra instancia 

distinta de la del propio director. También hay una cosa que realmente no es 

especialmente importante, pero también me llama la atención, que es que nos dicen 

que no hay unos criterios objetivos y públicos, ¿no? Para determinar qué casos se 

consideran ausencias de fuerza mayor y cuáles no. También se deja la 

responsabilidad al director del centro. También me parece injusto, ¿no? Que bueno, 

injusto, que el director tenga que decir, pues sí, esto está…, me parece que es una 

razón justificada o esto no, porque efectivamente, bueno, a parte de darle una 

responsabilidad que yo creo que no le toca al director, pues puede ser fácilmente 
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objeto de situaciones discriminatorias en otros centros. Y también, ya por ir 

acabando, también las horas…, he visto que las horas semanales lectivas para 

maestros de educación infantil y primaria y otros, pues, son inferiores en una hora 

semanal al mínimo de horas establecidas.  

También no sé si usted sabe por qué o…, porqué este cumplimiento parece que hay 

un acuerdo, ¿no?, según he leído y bueno, pues no sé, no…, en fin, yo creo que los 

servidores públicos deben, o debemos dar ejemplo de cumplimiento de las normas. 

Y luego, con la cobertura de los puestos, pues –y acabo con esto– también me ha 

parecido curioso y significativo que el Cuerpo de Inspectores que aparentemente 

deberían de ser personas que tengan, digamos, independencia en su acción, que 

los puestos fueran cubiertos por concurso público, nos dicen que la mayoría son 

ocupados por funcionarios en comisión de servicios. Yo creo que esto le resta 

imparcialidad y potencia a su trabajo. Porque bueno, al final, si estás en comisión de 

servicios dependes de alguien, ¿eh?, que te ha puesto y puede condicionar tu 

trabajo y tu independencia en el trabajo que debería tener el Cuerpo de Inspectores. 

Muchas gracias. 

El president 

Moltes gràcies, diputat.  Passaríem la paraula ara al Grup Parlamentari d’En Comú 

Podem, senyor Joan Carles Gallego, té la paraula. 

Joan Carles Gallego i Herrera 

Gràcies..., bé; gràcies al síndic major, al síndic Jordi Pons. És un informe que a mi 

m’ha resultat molt interessant, molt aclaridor i tal. Entre altres coses, perquè crec 

que el que s’evidencia és que el departament no és que millori adequadament, sinó 

que necessita millorar en la gestió de..., ho dic utilitzant la nomenclatura que utilitza 

el propi Departament d’Educació, amb relació als nois i joves que estudien, no? 

Necessita millorar perquè hi ha alguns problemes en la gestió de personal, que 

poden acabar revertint, diguéssim, en el propi funcionament del sistema educatiu i, 

per tant, de l’educació que reben els nens i les nenes d’aquest país, no? 

Crec que l’informe detalla clarament alguns dels problemes de gestió de personal, 

no? L’elevada temporalitat que... 
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Fitxer 03_2i04_1CSC11 

 

...s’observa tant en el personal d’administració i serveis, com en el personal docent, 

no?, l’elevat número de personal interí i la derivada de la manca, diguéssim, d’oferta 

pública d’ocupació al llarg dels anys, acumulada, pels motius que siguin. Que ha 

generat aquesta realitat i que impacta negativament en el funcionament del sistema, 

no? 

També crec que detecta clarament un problema amb relació a determinades places 

no docents, ocupades per personal docent. Majoritàriament aquestes tenen un 

element d’opacitat, que acaben sent places de lliure designació quan teòricament no 

estan catalogades com a places eventuals i, per tant, no com a places de lliure 

designació. En els dos elements, diguéssim, que genera això, de limitació en l’accés, 

de manca de transparència que permeti que qui vulgui es pugui presentar; però 

també, diguéssim, de limitació de pròpies expectatives de promoció professional que 

podrien tenir determinat col·lectiu. Estem parlant de..., no recordo els números, però 

de 70.000 persones que podrien aspirar, però que veuen que no tenen una via de 

mobilitat, perquè estan fetes de lliure designació i tal, no?  

Després, també constata que, en aquells centres específics i, per tant, diguéssim, 

no els generals, ni els centres d’educació infantil i primària ni els instituts de 

secundària, en els centres específics, l’IEA i l’ESMUC, l’Institut de..., l’Oriol Martorell, 

l’Institut d’Estudis Artístics Oriol Martorell; i que és l’ESMUC, no?, l’Escola Superior 

de Música de Catalunya, també, que és el mateix, que en aquests centres específics 

tenen problemes precisament d’adequar la normativa a l’especificitat dels centres. I, 

per tant, hi ha alguns problemes d’això, no? I hi ha un tema que s’apunta en el tema 

del personal d’administració i serveis i veig que no s’apunta en el tema del personal 

docent i que no sé si s’hauria de tractar o no, que és el tema de les hores 

extraordinàries. Així com en el personal d’administració i serveis s’apunta com un 

problema, en el tema del personal docent no apareix. No apareix perquè es dona 

per sobreentès que poden fer hores extraordinàries que no les reconeixerà mai 
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ningú, perquè si van de colònies o sigui el que sigui, va de per sí, però bé; no deixen 

de ser treballadors i, per tant, tindrien els seus drets i el seu reconeixement, no? 

Hi ha una observació, que és la 33, que també crec que és força adient, amb relació 

al tema dels llocs de treball específics amb perfil professional. Clar, aquí l’observació 

que fa és que seria interessant que hi hagués algú dels serveis territorials, també, 

en la comissió d’avaluació. També acotar més possiblement la transparència i la 

informació pública, diguéssim, de l’oferta d’aquestes places, no? I també, diguéssim, 

un problema pel que fa a la formació professional i els especialistes, que crec que 

també ho detecta a l’informe, no? Que aquí també caldria veure com es regula millor 

aquesta especificitat de determinades places per garantir amb l’especificitat no 

limitant la transparència, eh? Allò que per una plaça d’especialista en perruqueria no 

hagis de ser necessàriament biòleg, però que tampoc que el puguis posar a dit, 

perquè no sé què. Alguna qüestió d’aquestes, però bé, això és un tema marginal i 

d’això. 

Bé; en qualsevol cas, jo crec que l’informe està prou bé; que les observacions són 

prou clares i que el Departament d’Educació en aquest sentit necesita mejorar, com 

dèiem. Res més i gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, tot seguit, al torn del Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya, el diputat Pere Albó té la paraula. 

Pere Albó Marlés 

Sí; moltes gràcies, síndic major i síndic Jordi Pons. Moltes gràcies per les seves 

explicacions. Jo, efectivament, me sumo al que ha dit la companya. És la primera 

intervenció i bé; la veritat és que estic molt content que m’hagin assignat a aquesta 

comissió els companys, perquè, com deia la companya, en poc he après moltíssim 

i sobretot, jo crec que cada informe, doncs, te fa una constel·lació d’unes àrees que 

si no hi ha aquesta feina de destil·lar les coses, te poden semblar inabastables. I, 

almenys, te fas una composició que permet després, potser, aprofundir. Per tant, 

moltes gràcies per aquesta tasca que fan. I segur que sí, que companya, sortirem 

almenys més savis, eh?, d’aquesta experiència. 
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Dit això, també, en fi..., bé; m’ha agradat..., tal com jo tenia preparada, no?, 

l’estructura del que volia dir, m’ha agradat molt el comentari que ha dit, que en aquest 

cas no fan recomanacions, sinó observacions, eh? I em sembla bastant apropiat. Jo 

crec que..., abans hem parlat de la Línia 9, no? O d’un consorci de salut i ara parlem 

d’això. Jo, si volem, tractin-me de càndid, però jo en tots, o almenys, un denominador 

comú i potser n’hi haurà molts d’altres, eh?, que hi veig, és potser una mica aquella, 

allò de qui dia passa, any empeny; allò d’anar atenent les urgències del dia a dia, 

no? Sigui la Línia 9, ara hem de fer una cosa, ara hem d’obrir una..., hem de fer una 

parada aquí que no pensàvem, ara hem de fer un ramal que..., i s’ha anat, any rere 

any modificant i modificant. Sigui el consorci, doncs, anar atenent serveis..., no sé. 

Doncs en aquest cas segurament també passa molt d’això, no? I la conseqüència 

és, jo crec que..., no sé, l’anàlisi que vostès ens transmeten és, crec, un grau de 

precarietat, però a més a més, estructural, eh?, sigui en l’àmbit del personal docent 

pròpiament, com l’administratiu, que crec que no ens podem permetre. 

Potser en altres temes que hem parlat, doncs, s’han anat atenent a mesura dels 

anys, demandes que podrien ser molt legítimes i són altres tipus, no?, 

d’enfocaments, de visions. Però allà on no podem estar modificant, crec jo, cada 

mandat, cada legislatura, allà on hauríem d’establir estratègies de calat i a llarg 

termini; justament allà on no hi hauria d’haver ni modificats ni sorpreses, ni anar fent 

salts endavant, és amb l’estratègia que volem, d’educació que volem pels nostres 

infants, no? Que, al final, és el seu futur i que, per tant, serà el nostre futur. I bé; i 

més enllà de moltíssimes coses que segurament, com deia també algú, necessiten 

millorar, en referència a la gestió més administrativa, més del dia a dia, més d’anar 

millorant processos, sí que aquesta manca i aquesta precarietat estructural de la 

gent que treballa i, per tant, aquesta sensació que segur que tenen, de manca de 

valoració de la seva feina, fins i tot, crec que és quelcom que ens hauria de preocupar 

a tots molt, eh? 

I està molt bé que aquí ens ho puguem dir i que vingui reflectit en aquests números, 

que a mi m’han semblat..., abans algú ha dit que..., a mi aquests números m’han 

semblat també escandalosos, no?, aquests números de precarietat en el sector, no? 

És evident que no estem tractant bé els mestres, en aquest sentit. O que no els hem 

tractat bé, històricament. I que, en aquest sentit, hem de fer un propòsit d’esmena 
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entre tots plegats, eh? Perquè, per altra banda, a més, estem desprestigiant molt, 

també, aquesta professió. Que a qualsevol país d’Europa és de les més prestigiades. 

I aquí, tots tenim segurament el nostre grau de responsabilitat. I aquesta esmena és 

la que volia traslladar aquí, que em sembla molt i molt important. A part d’això, doncs, 

confiar, eh?, que el departament totes aquelles coses ja més administratives, de 

format de..., les vagin millorant. Però sobretot, tots plegats com a polítics, no?, en 

aquesta casa, que ens fem aquest propòsit de prestigiar i plantar una batalla a 

aquesta precarietat tan estructural que se’ns ha..., bé; que se’ns ha visualitzat d’una 

manera tan clara amb aquest informe. Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, diputat. Tot seguit seria el torn del Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana, la diputada Irene Aragonès, té vostè la paraula. 

Irene Aragonès Gràcia 

Gràcies, president. Gràcies al síndic per la feina minuciosa que es veu reflectida en 

aquest llarg, intens i extens informe. Bé; tothom l’hem pogut llegir i, per tant, a mi el 

que m’agradaria és plantejar-li algunes qüestions pel que fa referència a les 

conclusions de l’informe, en front a les divuit al·legacions, que el departament va 

presentar el gener del 2020. És que poder és una mica contradictori, no? Perquè 

escoltant els altres grups, sembla que estiguem parlant de l’actualitat. I no estem 

parlant de l’actualitat, sinó que hem d’emplaçar-nos a un informe que es va fer sobre 

la situació l’any 2017. I ara, iniciem el curs 2021-2022. Ho dic, una mica contradictori 

perquè, és clar, es tracta d’un informe fet l’any 2017 que, per tant, pretén corregir 

anomalies de l’any 2017, però que actualment podem comprovar que algunes 

al·legacions que es van presentar al gener de 2020 ja corregien algunes anomalies 

d’aquestes, però clar, entenc, eh?, que no s’haguessin pogut acceptar, perquè el 

document i l’informe tracta la situació del 2017.  

Bé, tal com s’ha dit, eh?, un dels problemes més preocupants que tracta, que es 

detecta a l’informe, és l’elevat percentatge de provisionalitat en els llocs de treball. 

Com, per exemple, pot ser en la conclusió 27, no?, referent al percentatge 

d’interinatge. Els processos d’estabilització que s’han posat en marxa, que ja estan 

posats en marxa, permetran reduir aquest percentatge d’interinatge per sota del 10 
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per cent. El curs 2017-2018, abans de començar tot el procés d’estabilització i 

consolidació, hi havia aproximadament un 34 per cent de personal interí. En el curs 

2020-2021, aquest percentatge se situa al 30,5 per cent. L’1 de setembre del 2021 

s’han incorporat 4.400 nous funcionaris en pràctiques, així que la taxa d’interinitat se 

situa al 24,5 per cent. Sense tenir en compte possibles, evidentment, renúncies i 

reclamacions que hi ha pogut haver. Per tant, lluny ja d’aquest 43 i mig per cent que 

s’indicava en aquest informe, d’aquest tant per cent de provisionalitat respecte el 

2017. 

I, evidentment, un cop acabat el procés d’estabilització, s’hauran incorporat 17.014 

nous funcionaris docents, la qual cosa representarà un percentatge d’interins del 

13,4 per cent. I, a més a més, noves convocatòries d’oposicions de personal docent. 

I tots aquests números es veuran lleugerament modificats a causa de l’increment de 

plantilla que necessàriament s’anirà duent a terme cada curs, segons evidentment, 

les necessitats d’escolarització. També destacar l’al·legació en la conclusió 23, 

que..., o sigui, les plantilles docents tenen una especificitat que fa que s’hagin de 

gestionar gairebé diàriament, no? I de forma sovint improvisada, situacions 

sobrevingudes un cop no només iniciat el curs escolar, sinó el dia a dia en l’activitat 

lectiva. O sigui, malgrat que els criteris estan regulats per la resolució de plantilles, 

pensem que cal marge, hi ha d’haver un marge de flexibilitat; hi ha d’haver un marge 

de decisió i actuació ràpida, perquè cal aquesta emergència de poder donar resposta 

a l’escolarització obligatòria.  

I això vol dir que s’ha de donar resposta, moltes vegades de forma molt, molt urgent, 

a necessitats com pot ser la matrícula viva, la mobilitat de les famílies, la incorporació 

d’alumnat nouvingut, que requereixen l’assignació de personal docent per atendre 

també els desdoblaments de grups, les necessitats educatives especials i també 

totes les necessitats lingüístiques. Alguna observació del personal d’administració i 

serveis, perquè se m’està acabant el temps i volia explicar moltes coses..., sobretot 

per posar en relleu això, no? Que aquest informe fa referència al 2017. I del 2017 

fins ara hi ha hagut moltes millores. Evidentment, que hi ha coses que encara s’han 

de millorar molt més, però hi ha hagut tota una evolució important. Res, jo només 

afegir que les observacions pensem que són de caràcter molt tècnic. Que 

probablement han de ser així i no ho podem posar en dubte ni ho volem qüestionar, 
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però a la vegada, també han d’entendre que la provisió de professionals als centres 

educatius no pot ser del tot inflexible, no? 

Perquè el departament, la prioritat que té és atendre aquestes immediateses que 

reclamen solucions en el dia a dia als centres educatius. I potser una reflexió que 

ens hauríem de fer com a Administració, no? De poder..., que aquesta flexibilitat de 

provisió de personal docent i personal del PAS pugui tenir aquesta flexibilitat per tal 

d’adaptar-nos a la realitat educativa. Gràcies, president. 

El president 

Moltes gràcies... 

 

Fitxer 03_2i04_1CSC12 

 

...diputada, tot seguit donaríem novament la paraula al síndic Pons, si és tan amable. 

El síndic Jordi Pons i Novell 

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la intervenció 

de l'orador.) aris...., només voldria fer una reflexió i comentar tres aspectes que 

m’han..., inclús alguna qüestió. Una, és que quedo tranquil, perquè inclús ahir ho 

comentava amb les auditores que havien fet l’informe, clar, nosaltres inclús– s jo 

quan vaig presentar al Ple aquest informe, em preocupava –que el Ple ja m’ho va 

desmentir, el Ple de la Sindicatura–, que un informe tan extens, en deu pàgines, amb 

cinquanta observacions, que semblés que això era un desastre. Quan no ho és, un 

desastre, eh? Volem..., i jo he volgut destacar amb la meva explicació, que hi ha 

moltes coses que estan malament, que es podrien millorar, però que i que jo crec 

que també ha sigut la sensació que els ha quedat a vostès i que no era un desastre. 

Jo, em preocupava que pogués quedar aquesta sensació i veig que aquí tampoc ha 

quedat, perquè és això. 

Això sí, hi ha molts aspectes que s’han de millorar i que esperem..., que alguns  

probablement ja els estan millorant i altres, segur que es plantegen millorar-los. I ara 

voldria comentar tres aspectes concrets. Un, sobre un parell de temes que han 
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sorgit. Tres temes que han sorgit. Un, era el tema d’una hora de menys als 

d’Educació Infantil. És un tema que van acordar, fruït de la Mesa Sectorial de 

personal docent. I com va anar la negociació dintre de la Mesa i el que es va posar 

sobre la taula ho desconeixem. Nosaltres el que diem és que el que van acordar. 

Cadascú deia valorar..., les diferents parts de la Mesa van valorar què posaven sobre 

la taula què acceptaven. Nosaltres només diem que això no es va ajustar a dret. 

Relacionat amb això, crec que comentava en la seva darrera intervenció i relacionat 

amb el tema que comentava el senyor Bello, dels inspectors, per exemple. Un dels 

temes que ha millorat segur és el tema dels inspectors. Inclús es diu a l’informe que 

el 2020, de les 175 places que diem, home, que estaven en aquesta situació, 150 ja 

s’havien regularitzat. Per tant..., i probablement, ara el 21 aquests són els 

nomenaments que vam detectar, fins al 2020, probablement, l’any passat van fer 

una nova convocatòria, que ara ho desconec, que ho van fer. Llavors, amb relació 

al que comentava l’al·legació a l’observació 23, a vegades..., és a dir, nosaltres, a 

l’observació 23 –i potser està mal redactada, eh?, i ho hauríem potser d’haver 

redactat millor– nosaltres no critiquem les dotacions addicionals. La intenció no és 

criticar que hi hagi una certa flexibilitat per resoldre certes situacions. L’observació 

23 no critica això. L’observació 23, el que critica és que això ho haurien de justificar. 

N’hauria de quedar una mínima justificació. 

Nosaltres entenem que hi ha un moment que si hi ha un lloc s’hi ha d’enviar un 

professor, no ho critiquem això, perquè entenem que hi ha d’haver aquestes 

dotacions addicionals i que s’han de gestionar i que es prou complicat, tot plegat. 

Nosaltres no critiquem que es faci això. Home, el que sí que diem és que per després 

evitar per què es fa aquí i no es fa a l’escola del poble del costat, l’únic que diu 

l’observació 23 és, si us plau, justifiquin el per què. I el perquè, que si ho haguessin 

justificat l’haguéssim acceptat segur, perquè moltes coses d’aquestes les hem 

acceptat, les justificacions. Per tant, voldria matisar que..., jo crec que l’al·legació 

que fa el departament, potser per culpa nostra, que no ho vam redactar prou bé o..., 

en fi, a vegades es fa una lectura ràpida o no..., no volíem criticar les dotacions, el 

que critiquem és que no justifiquin per què ho fan. I això és fàcilment..., en els casos, 

algun exemple que ha posat vostè és fàcilment justificable. I..., justificable i que no 

el podríem criticar, he? 
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Només voldria matisar aquests tres punts. Res més per la meva part. 

El president 

Moltes gràcies, síndic Pons. Si hi hagués alguna intervenció addicional, per un 

període d’un minut..., sinó passaríem al quart... 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2021, sobre el 

Consorci d’Educació de Barcelona, corresponent a la gestió 

econòmica dels centres docents públics, de l’exercici 2018 

256-00001/13 

Sí correcte, quart i últim punt de l’ordre del dia, que és el debat de l’Informe de 

fiscalització 2/2021, sobre el Consorci d’Educació de Barcelona, corresponent a la 

gestió econòmica dels centres docents públics corresponent a l’exercici 2018, que 

ens presentarà també el síndic Pons. Si us plau, quan vostè vulgui, senyor síndic. 

El síndic Jordi Pons i Novell 

Gràcies, senyor president. Seguim en l’àmbit de l’educació. En aquest cas, és aquest 

informe sobre els ingressos i despeses de les escoles o dels centres de formació, 

en aquest cas, de la ciutat de Barcelona, que són els que gestiona el Consorci 

d’Educació de Barcelona. A l’informe, jo crec que és en una nota a peu de pàgina, 

s’indica que el mateix es va fer fa uns anys, per la resta..., pels centres que gestiona 

el Departament d’Ensenyament, que serien tots els centres que no són de la ciutat 

de Barcelona, que són els que..., això ve a partir de la Llei de la Carta Municipal de 

Barcelona, que són els que gestiona el Consorci. Voldria fer una nota prèvia, sobre..., 

que hem seleccionat, és a dir, a partir de tots els centres, que ara els donaré quatre 

xifres. 

Es va decidir fiscalitzar dotze escoles. Aquestes dotze escoles –i això també crec 

que ho expliquem a l’informe, inclús al principi de les observacions no diem el nom 

de les escoles o dels instituts o de què, perquè l’objectiu no és tan assenyalar que 

aquesta escola ho ha fet bé o ho ha fet malament, sinó posar de manifest aspectes 

que creiem que són de tot el sistema i que haurien de servir, també, per coses que 

passen a molts llocs i és que probablement, o està mal regulat o que els centres no 
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ho tenen clar, com s’ha de fer. Per tant, s’ha optat volgudament –si algú té algun 

interès per alguna incidència concreta, de quina escola és o de quin institut és o del 

que és, tenim aquí la llista..., sí, en tot cas, que als dotze centres se’ls va dir 

exactament quines eren les coses que no feien bé i al Consorci d’Educació de 

Barcelona, primer, perquè pogués fer les al·legacions i, en segon lloc, perquè 

pogués prendre les mesures que cregués o que anés als centres i els digués, 

escolteu, que ens estan dient això. 

Sí que el Consorci d’Educació de Barcelona, quan diem, tres centres no van 

presentar no sé què, diem, són aquest, aquest i aquest, eh? Perquè se sàpiga què 

és. També aquí, en aquest cas s’ha assenyalat, aquest informe una part era una part 

prèvia, que era a partir de la informació que vam demanar tant al Consorci com a les 

escoles. I una segona part era de visita a les escoles. Això ens va agafar al gener i 

febrer de l’any passat que vam, també..., vam haver d’aturar òbviament la 

fiscalització. Llavors, la vam aturar i aleshores al setembre ens vam plantejat què 

fèiem i vam parlar amb els directors de les escoles o amb els responsables que ens 

havien assenyat, home, i ens van demanar que intentéssim minimitzar la presència 

a les escoles en aquell moment, inclús també pels nostres auditors. Per tant, també 

es diu en algun lloc que hi ha cinc escoles en què no es van arribar a visitar. 

Però, en tot cas, sí que aquestes escoles van fer un esforç i que, per tant, se’ls ha 

d’agrair en un moment complicat com va ser al setembre, l’octubre, ja, de l’any 

passat, en què, la informació que els demanàvem ens la van intentar proporcionar, 

ja sigui escanejada, en mitjans informàtics, com sigui. En tot cas, volia per tant fer 

aquest agraïment addicional, també, a les escoles per la seva predisposició. Per 

tant, com els assenyalava, l’objecte de l’estudi han estat els 295 centres que 

gestiona el Consorci d’Educació de Barcelona. Dels quals, 264 són de titularitat del 

Departament d’Educació i 31 de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona. En aquests 

295 centres, com s’indica a l’informe, en el curs 17-18 hi havia 126.822 estudiants i 

van gestionar 66,70 milions d’euros. Cal tenir en compte que en funció del tipus 

d’escola, tenen més o menys despeses. 

Que hi ha despeses que assumeix, en aquest cas, el Consorci, eh? Per tant..., però 

creiem que és una fiscalització. Cada una d’elles potser és petita..., bé, ja hauran 
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observat que, si no recordo malament hi ha ara quatre centres que gestionen més 

d’un milió d’euros, eh? Inclús a la mostra n’hi ha un que pràcticament 1.400.000 que, 

per tant..., centres, eh? Que per tant..., i en total, són 66,70 milions d’euros. Dels 

dotze centres que han agafat de la mostra, n’hi ha de diferents tipus. N’hi ha nou que 

són de titularitat del Departament d’Ensenyament i tres, de titularitat de l’ajuntament. 

També hi ha moltes observacions i jo crec..., n’hi ha una que jo crec que és la segona 

de l’informe, que la voldria destacar en primer lloc, perquè per mi és molt rellevant. 

Que és que la normativa que regula la gestió d’aquests centres no és senzilla. I 

aquesta gestió dels centres l’han de fer persones que, amb tota la bona intenció, 

tenen la seva titulació però no són especialistes en contractació o en gestió de 

pressupostos, sinó que són professors que en el seu dia a dia fan docència de 

llengua catalana, llengua espanyola, d’anglès o de matemàtiques. I que, per tant, tot 

el que diem també s’ha de contextualitzar i també amb les recomanacions, en el 

sentit que se’ls hauria de donar més suport, de part del Consorci i també per part del 

Departament, amb els de la resta de Catalunya, eh? Perquè les observacions que 

hem trobat aquí són molt similars a les que vam trobar fa sis o set anys a les escoles 

de tot Catalunya. 

Per tant, una primera observació que voldria destacar és aquesta i jo crec que és la 

segona de l’informe. Hi ha també una recomanació en què el Consorci al·lega que 

ja estan fent moltes coses. Sí, estan fent coses, però quan parles amb les dotze 

escoles, se senten una mica en alguns casos, desbordats. Per tant, si el que ha de 

rebre l’assessorament creu que l’assessorament no existeix o és insuficient, és que 

algun problema hi ha, eh? Per tant, seria aquesta. Pel que fa a les observacions, de 

manera sintètica, hauran vist..., per exemple, pel fa..., amb relació al pressupost que 

han de presentar els centres. En el fons, la conclusió a la que arribem és que no hi 

havia una veritable gestió pressupostària. És a dir, per una banda hi ha pressupostos 

no equilibrats en diversos centres. Hi ha la no inclusió de modificacions 

pressupostàries; l’aprovació fora de termini; el consell escolar que n’ha de fer el 

seguiment, normalment no fa el seguiment; s’inclouen en el pressupost partides com 

si fossin pressupostàries, que no ho són, eh? Per tant, hi ha un conjunt d’incidències 

en la gestió del pressupost. 
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Amb relació als ingressos –a les escoles també, per exemple, per lloguer d’espais o 

lloguer d’espais ja siguin aules o ja siguin espais esportius– també hem observat 

diverses incidències, com la manca de criteris per establir preus. La manca de 

formalització dels encàrrecs; errors en la comptabilització; preus no aprovats, 

etcètera; pel que fa..., per una banda, el que els deia, als ingressos; pel que fa a les 

despeses, hem observat errors comptables, pagaments recurrents a persones 

físiques que poden generar riscos laborals, manca d’exigència de la factura 

electrònica; incorrecta formalització de les comandes i un ampli ventall d’incidències. 

Un altre aspecte que voldria assenyalar és que els centres –i això, home, haurien de 

fer un esforç per poder-ne disposar– és que no tenen un inventari. 

Un altre tema que potser sorprèn és que tenen..., en alguns casos no tenen un detall 

del romanent entre el que és afectat i el que no és afectat. I sobta que en alguns 

casos hi ha alguns romanents d’alguns centres molt elevat. Hem detectat inclús un 

centre que té un romanent de 800.000 euros de tresoreria, que són romanents molt 

importants. I hi ha un nombre important que tenen romanents superiors a 100.000. 

Val a dir, també, que en l’exercici fiscalitzat, el Consorci no tenia establert res sobre 

aquesta casuística. I que, a partir del curs 20-21, es supera un cert llindar i ja intenta 

intervenir i demanar explicacions o trobar la sortida en aquests romanents. I un 

aspecte dels que potser destaca més, en què potser s’ha de gestionar diferent o que 

se’ls ha d’ajudar més o que s’ha de fer algun sistema diferent, és amb la contractació. 

Amb la contractació, s’hauran observat moltes incidències. Per una banda, que 

moltes escoles fan fraccionament dels contractes. En altres, contractes que fa més 

de vint anys que estan aplicant i que, quan decideixen renovar-lo ho fan de manera 

directa atorgant-li a la mateixa persona que feia més de vint anys que ho estava fent. 

Vull dir, hi ha un reguitzell de coses que, alguna cosa hauria de fer, tant el Consorci 

com el Departament, per tot Catalunya, en l’àmbit de la contractació. Dels dotze 

centres de la mostra, tan sols han licitat –ho hauran vist– tres contractes. Els hem 

fiscalitzat tots tres. La llista d’incompliments és que pràcticament ho han incomplert 

tot. És a dir, si algun problema hi ha, és a dir..., hem trobat pràcticament més 

incidències en tres contractes, que tampoc són res de l’altre món, excepte un, potser, 

de neteja. És a dir, hi ha una exposició de tot el que es pot incomplir, eh? Per tant, 

alguna cosa... 
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I en això també va..., una de les recomanacions és en aquesta línia. També ens 

responen que alguna cosa s’ha fet. I segur que és així, com en el tema de 

telecomunicacions o d’energia. Però s’hauria d’anar més enllà, perquè..., és a dir, no 

és fàcil fer un contracte, gestionar tot un procediment de contractació administrativa, 

per exemple, del servei de neteja o d’altres serveis. I aquí, en aquest cas, es posa 

molt de manifest aquest aspecte. Res més, de manera molt sintètica, els he 

presentat aquest informe en què una mica la idea era fer-li, explicar-li una mica al 

Consorci i també al Departament una sèrie de problemes que es troba en la gestió..., 

que es troben els mateixos centres i que fan que la gestió sigui el que es dedueix de 

l’informe. Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, síndic. A continuació, és el torn dels grups parlamentaris. Iniciaríem 

aquest torn amb el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula 

la diputada Helena Bayo. 

Helena Bayo Delgado 

Bon dia, moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Síndic, síndic Pons. Bé; en 

primer lloc vull destacar la... 

 

Fitxer 03_2i04_1CSC13 

 

...bona feina que fa el Consorci d’Educació de Barcelona, com vostè bé ha dit, 

encara que es detectin coses, no és un desastre, sinó que fan una tasca molt 

important i molt ben feta. I això..., crec que tots estem d’acord; tots i totes, tot el seu 

personal. I també agrair, doncs, aquesta realització de l’informe, que ens proporciona 

aquestes dades i permet analitzar les fortaleses i debilitats. I que, com bé ha exposat 

vostè, tracta de trobar solucions i presentar iniciatives per millorar, no?, com també 

comentava la meva companya, perquè es tracta de millorar la situació, sense que 

sigui una fiscalització d’uns centres concrets. Això crec que és una bona cosa, sinó 

que es fa servir uns quants com una recerca d’indicadors, d’alguna manera, per 

aquesta eina de millora que reverteixi i repercuteixi en el conjunt dels mateixos. 
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Amb relació a aquest informe, clar, com que és de l’exercici 2018, jo he centrat una 

miqueta la meva intervenció més enfocada a formular preguntes i qüestions d’índole 

metodològica, que no pas del propi contingut, no?, que vostè ha explicat molt i molt 

bé. Sí que, a veure, destacaré que em crida l’atenció aquesta dificultat de l’aplicació 

de la normativa de contractació i tot aquest tipus de gestió econòmica, perquè clar, 

és complicada, apliquen moltes coses i que s’assenyala la formació com una 

necessitat imperiosa. Si bé és cert que la normativa de contractació, doncs, ha fet 

que tot el sector púbic tingui una dificultat, no?, d’alguna manera, segurament, per 

poder anar fent aquests contractes menors, aquest tipus de situacions sí que seria, 

també, per fer la reflexió si no s’ha detectat molt abans aquesta qüestió, molt abans 

del 2018, en el sentit que segurament aquesta atribució de responsabilitat de gestió 

econòmica, etcètera, sempre ha recaigut sobre personal docent i sempre ha sigut 

un tema de determinades persones, no sé si de l’equip directiu..., ho han hagut de 

fer.  

Per tant, l’estudi aquesta d’implementació més logística d’altres eines de suport i 

també d’aquesta formació o d’inclusió de personal ja específic en aquestes matèries 

fóra una bona qüestió a analitzar, si és possible i si és viable per recolzar pròpiament 

els centres. Per tant, la primera consideració que li voldria fer és si no anem una 

mica tard a veure, ara avui aquí, aquest informe, lògicament, que és de fa uns anys. 

Perquè si vostè fa esment que sí, que ha tingut accés a dades o a rectificacions que 

s’han pogut desenvolupar, doncs, per..., ho desconeixem, no?, els altres. Per tant, 

el primer prec seria que aquest tipus d’informes –que entenc que és puntual, no sé 

si s’ha fet anual–, vostè fa referència a un altre que es va fer de manera genèrica en 

centres ja més del departament, potser s’hauria d’intentar incorporar abans per 

poder analitzar-ho i tenir la capacitat de resposta més ràpida, i que la pròpia 

existència d’aquest informe tingués una raó de ser més específica i més efectiva. 

Vostès fan una proporció de selecció quantitativa, proporcional, una mica 

proporcional, entre centres de titularitat pública del Departament d’Educació i de 

l’Ajuntament de Barcelona, però entenc que estan fent una selecció des del punt de 

vista qualitatiu; seleccionen alguns centres. Sí que m’agradaria saber, en funció de 

no quins, no quins són els centres, sinó si és en funció del volum de contractació o 

volum de gestió o d’alumnat, o d’ubicació, una miqueta, doncs, per saber. Perquè 
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clar, aquesta dada és important de cara a saber si aquets resultats obtinguts tenen 

realment una rellevància i és aplicable i extrapolable als altres centres. Aquesta 

pregunta de quins criteris de selecció i també si vostès tornen a fer una pregunta, 

una altra pregunta, un altre informe, si analitzaran els mateixos centres per veure 

una mica l’evolució o agafaran uns altres de manera aleatòria o sota els mateixos 

criteris, o diversos. 

I també, si en algun moment, doncs, podríem tenir un retorn, que entenc que potser 

serà en el proper informe, quan s’efectuï, d’aquestes propostes o de la realització 

d’aquestes propostes i solucions que venen molt ben detallades a les al·legacions i 

que entenem que sí, que d’alguna manera s’han començat a aplicar en el sentit de 

millorar el sistema general. Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, diputada. Tot seguit, seria la intervenció del Grup Parlamentari de 

VOX, senyor Andrés Bello té vostè la paraula. 

Andrés Bello Sanz 

Bien; gracias, señor síndic, por el informe. La verdad es que está muy claro. Las..., 

creo que les llaman recomendaciones, ¿no?, que son cinco..., no, observaciones. 

Son lógicas, ¿no? No, perdón, las observaciones, no, las recomendaciones. Las 

cinco, seis. Son lógicas, después de leer el desarrollo del informe. Y bueno, me 

parecen bastante sensatas. Yo creo que después de leerlo, lo que..., no sé, parece 

que hay, yo creo que es una muy mala organización por parte de este consorcio, de 

la gestión administrativa –no comento la docente–, la gestión administrativa, que es 

de lo que trata el informe. También habla de esto, de la gestión, además, 

descentralizada. O sea, entiendo que hay otra gestión, otras contrataciones 

centralizadas, imagino, pues, el mantenimiento de los edificios que se hacen desde 

la central, supongo, ¿no?, debe ser así. 

Yo creo que hay una muy mala organización y parte de un error de base que se ha 

comentado ya, que es que al director del centro se le asignan unas funciones que ni 

está formado, ni –y ya esto es una opinión–, yo creo que tampoco le correspondería, 

¿no? Claro, uno lee los casos que nos pone y la verdad es que son unos errores, 

algunos incluso, pues no sé, pues, son incluso simpáticos, ¿no? Como que un 
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centro, un colegio, tenga cien mil euros. Dices, pero cómo puede ser que un colegio 

tenga cien mil euros y no estén en la caja de la central, ¿no? O sea.., y además, 

bueno, pues, lo han metido en un banco, en un depósito a plazos, si no recuerdo 

mal, ¿no? Esto queda incluso simpático, pero yo creo que es una muestra de muy 

mala gestión. O sea, ninguna empresa permitiría que uno de sus centros tenga 

dinero ocioso, estaría en la matriz y bueno, con esa tesorería irían pagando las 

obligaciones que correspondiera. 

Entonces yo creo que, como he comentado, hay un error de concepto y tendríamos 

dos, digamos, posibles soluciones, ¿no? Perseverar en el error, que sería mejorar 

manuales, que es alguna de las recomendaciones, formar a los profesores, ¿no?, a 

los directores, al equipo de dirección del centro, sería una alternativa. Y la otra 

alternativa que es copiar lo que haría cualquier empresa con multitud de centros, 

que es centralizar determinadas actuaciones. Aquí se ha comentado hoy y otras 

ocasiones, lo complejo que es llevar a cabo y cumpliendo la ley, que hemos visto 

que no es lo habitual, un proceso de contratación pública, es muy complicado. Es 

muy complicado y requiere hacerlo bien, requiere un alto nivel de especialización 

técnica. Y claro, pedirles a los directores de los centros que, además de su labor, no 

sé, pedagógica, de dirección del equipo docente, pues lleven a cabo procesos de 

contratación, conozca la Ley de contratos del sector público, pues, yo creo que esto 

es pedirle peras al olmo. Yo creo que esto es imposible, yo creo que es un error y 

que esto, pues, debería de hacerse desde la central.  

Me llama la atención, por ejemplo, que contratos como el de la limpieza lo hacen en 

la dirección del centro, según he entendido, ¿no? El contrato de la limpieza es uno 

de los contratos más complicados que hay. En general, los contratos de servicio son 

muy complicados, pero el de la limpieza lo es, especialmente complicado; 

especialmente, ¿no? Y vuelvo a decir, yo creo que es un error el hacer recaer esta 

función en los directores de los centros. Y otro tema que ya también he esbozado, 

es el tema de la tesorería. Vamos a ver, es que ninguna empresa dejaría el dinero, 

dinero ocioso, en los centros. Esto cualquier..., no sé si ustedes..., no sé si tienen 

experiencia profesional en la vida privada, en una empresa privada, ¿no? Pero todo 

el mundo tiene su dinero, una tesorería centralizada, las obligaciones se reconocen 

donde se tengan que reconocer, pero el manejo de la tesorería se hace desde una 
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cuenta única, una única posición de tesorería y yo creo que, pues, es lo que debería 

hacer. 

Ustedes han revisado un número pequeño de centros y han encontrado uno con 

cien mil euros. No sabemos lo que hay. No se sabe muy bien el dinero que hay, 

¿no? Muy bien, pues muchas gracias. 

El president 

Moltes gràcies, diputat. Tot seguit, seria el torn del Grup Parlamentari d’En Comú 

Podem, diputat Joan Carles Gallego té vostè la paraula. 

Joan Carles Gallego i Herrera 

Bé; doncs, bon dia. Agrair de nou l’informe. Crec que també és molt interessant i 

molt oportú. I complementari de l’anterior. I crec que també la idea és la mateixa, 

diguéssim..., bé, necessitem millorar, no? Més enllà d’això, jo crec que pel que fa a 

les recomanacions, aquí el problema seria com posem l’accent. O sigui, no és que 

estigui en contra de les recomanacions, sinó que depèn de l’accent que hi posem, 

no? Perquè és cert que la gestió administrativa comptable recau en personal docent, 

que no té ni la formació, ni la dedicació per poder atendre bé les seves obligacions. 

Amb dues realitats diferents, una cosa són els centres d’educació infantil i primària i 

una altra cosa són els instituts de secundària i especialment, els instituts de 

secundària que fan formació professional. A partir d’aquí, pots tenir tres tipologies 

diferents, en les quals la dedicació pot ser, també diferent. 

No n’hi haurà prou amb la formació, que possiblement l’ha de tenir tothom, sinó que 

també en determinats centres, perquè gestionaran un volum de recursos determinat, 

sí que necessitaran major dedicació a poder fer aquestes tasques. Perquè, no 

oblidem que els que gestionen els centres, els equips directius dels centres, 

bàsicament el que fan és classes. I unes hores les dediquen a la gestió. I, per tant, 

la dedicació que tenen és la que tenen, en aquestes tasques. Si no tenen el suport, 

en termes de dedicació, tindran dificultats sobretot en funció dels volums que 

gestionin els centres grans, que són els instituts per regla general, ¿no? Per tant, 

diguéssim, una seria aquesta qüestió. Vull dir, formació sí, però també entenguem 

que, en alguns casos hem de parlar de dedicació i d’això. I una altra, el que fa 
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referència al tema de les compres centralitzades o la contractació de la compra 

centralitzada, que es planteja aquí, d’algunes coses, no de tot. 

Jo crec que la idea és aquesta i si..., depèn com..., no, jo crec que està ben 

formalitzat, eh? Però, diguéssim, despèn de com posem l’accent, perquè sinó, si 

anem a la centralització de tot, no, perquè precisament els centres han de poder 

disposar i aquest és l’objectiu, que tinguin un pressupost propi els centres en funció 

de la seva grandària, el nombre d’alumnes i tal, que tinguin una certa capacitat ells 

de poder contractar aquelles determinades qüestions. Evidentment, altres sí que 

hauran d’estar centralitzades per la complexitat, pel que sigui i tal. Però altres, 

possiblement han de mantenir, diguéssim, aquest nivell d’autonomia de gestió de 

part de la despesa. Per tant, aquí també serà un problema d’on posem l’accent, no? 

Vull dir, com a recomanació de caràcter general. Però atenció, no limitar l’autonomia 

del centre, diguéssim, a l’hora de contractar. 

Hi hauria una recomanació que no..., o una qüestió que no veig, que són les relacions 

que tenen, diguéssim, els centres amb les entitats financeres, amb els bancs, eh? 

Clar, això també acaba recaient en cadascun dels equips directius o dels centres, 

no? Aquí sí que hi hauria d’haver, diguéssim, entenc, una negociació per dalt, entre 

el que seria el Consorci o el Departament d’Educació, perquè això és general al 

conjunt de centres, entre el Departament, Consorci i les entitats financeres, per 

garantir que el tracte que tenen els centres, un a un, sigui el menys divers possible 

o el més similar possible. Perquè sinó, hi ha entitats que a un centre li cobren unes 

comissions, en un altre els cobren altres comissions; a uns centres els donen uns 

ajuts per activitats extraescolars, als altres no els donen, el director ha d’anar a 

plorar, no sé què i tal..., bé; doncs, alguna qüestió d’aquestes amb relació als centres 

i les entitats financeres, d’això..., però bé, seria una qüestió també al marge. 

I pel demés, res més, jo crec que l’informe aquest és molt oportú, igual que l’anterior, 

que crec que són informes que, a més, a la Comissió d’Educació n’haurien de 

disposar i tenir-los. Que els poden tenir, evidentment, per treballar-los bé. Gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, diputat. Tot seguit tindria la paraula el Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya, diputat Josep Rius té vostè la paraula. 
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Josep Rius i Alcaraz 

Sí; moltes gràcies i també per l’informe, moltes gràcies al síndic major i al síndic 

Pons. No em voldré repetir en moltes de les qüestions que ja s’han manifestat aquí. 

Sí que...., comentava abans la companya i jo ho havia entès així, la mostra de dotze 

centres sobre aquests 295, jo he entès que hi havia una part que eren aleatoris, és 

a dir, que s’havien escollit d’una maner aleatòria, excepte en un dels casos. L’informe 

és complert, eh?, ho hem dit. Tracta aspectes pressupostaris, gestió d’ingressos, de 

despeses, de tresoreria..., jo sí que –i per no repetir-me amb el que han comentat 

altres companys–, hi ha dos elements que també m’han sorprès. 

Un és, diguem-ne, la modificació de la Llei de la Carta Municipal de Barcelona per 

adequar-la a la Llei 40/2015 i que aquesta és una qüestió que, bé, que entenc que 

la singularitat que té en aquest cas la ciutat de Barcelona i el seu govern municipal, 

amb una llei que li atorga, doncs, no hauria de ser molt difícil que aquest govern 

municipal i que el mateix Consorci d’Educació de Barcelona, que és qui ha 

d’impulsar, entenc que ha d’acabar aterrant aquí, al Parlament de Catalunya, doncs 

es dugués a terme aquesta modificació per tal d’ajustar-los i després que, el mateix 

Consorci d’Educació de Barcelona també pugui adaptar els seus estatuts. 

Una altra qüestió que volia fer és..., s’ha comentat realment aquesta ja... 

 

Fitxer 03_2i04_1CSC14 

 

És a dir, els directors de centre o les persones responsables de l’àmbit econòmic, 

doncs, es dediquen a..., són docents, són mestres. I, per tant, jo crec que sí que cal 

aquí un esforç molt gran per part del Consorci d’Educació i del Departament 

d’Educació per aquells centres que siguin de fora de l’àmbit de Barcelona, diguem-

ne, per tal d’acompanyar-los. I aquí..., i aquesta ja és una qüestió que no és nova, 

diguem-ne. Això, aquest informe, és de l’any 2018, un any que per cert, tampoc va 

ser un any senzill, perquè durant..., fins al mes de juny, diguem-ne, amb un 155 que 

encara era vigent si no vaig errat, eh? I, en aquest sentit, sí que crec que hi ha –una 

de les recomanacions que van en aquest sentit, de facilitar al màxim la tasca que 
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puguin desenvolupar els responsables dels centres en aquestes tasques, que no els 

són –permeteu-me que ho digui així– pròpies, diguem-ne, inherents al que és la seva 

formació. 

Per tant, reforçar aquesta atenció personalitzada als centres, amb canals àgils de 

comunicació. M’he mirat les al·legacions que s’havien presentat per part del 

Consorci d’Educació i fins i tot conec la persona que la signa, la senyora Mercè 

Massa –és una persona que la tinc en bona consideració, vaig coincidir amb ella en 

una etapa a l’Ajuntament de Barcelona–, però sí que cal reforçar aquestes 

instruccions, aquestes comunicacions o aquestes..., fins i tot es parla d’aquesta base 

de dades de preguntes freqüents per poder resoldre fàcilment aquestes qüestions. I 

crec que aquest és un element que, tant el Consorci com el mateix departament, 

doncs, es tracta de posar-hi voluntat política per facilitar-ho al màxim. I després, 

també, perquè m’ha sorprès l’últim element que ha comentat el company diputat 

Gallego, també, amb la qüestió del tema de les comissions i de facilitar la gestió 

bancària. 

M’ha sorprès que, a hores d’ara només hi hagi un conveni negociat amb Caixabank. 

Hauria de ser una cosa que, vaja, com a mínim hauríem de poder obrir tota la resta 

d’entitats financeres. I en això també crec que aquesta recomanació val la pena que, 

tant el Consorci com el Departament d’Educació en prengui nota. Res més per part 

meva. Agrair una altra vegada l’informe i que, d’alguna manera, com no pot ser d’una 

altra manera, subscrivim les recomanacions que es fan. 

El president 

Moltes gràcies, diputat. Tot seguit, té la paraula el Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana, el diputat Ferran Estruch, té vostè la paraula. 

Ferran Estruch i Torrents 

Moltes gràcies, president; síndic major; síndic Pons; diputades i diputats; bon dia. 

Crec que moltes de les coses, doncs, ja s’han dit; tampoc em vull allargar molt més. 

Però sí que destacar l’informe i la profunditat de l’informe i felicitar en aquest cas, 

l’equip del síndic. Evidentment, jo crec que a l’informe, a les al·legacions que 

presenta el mateix Consorci ja es reconeixen alguns dels errors. També dir i coincidir 
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amb el que deia el síndic de l’informe anterior, que analitzava els centres públics del 

departament, que hi ha aspectes comuns, deficiències comunes amb relació a la 

gestió. Estem parlant de la gestió econòmica, en cap cas a la gestió pedagògica en 

aquest sentit o a la feina dels nostres mestres, als quals aprofito per agrair i donar 

tot el suport a tota la comunitat educativa en aquest sentit. 

I en aquest cas, el que deia, aspectes comuns que es van reiterant amb relació a la 

gestió econòmica. Crec que aquí, doncs, es reconeixen aquests errors i s’intenten 

esmenar ja un cop presentat l’informe en el mateix Consorci, per tant, a les 

al·legacions que fa. Valorem positivament les al·legacions que fa el Consorci. 

Evidentment, falten coses. També estem d’acord que hi ha temes importants que no 

pot resoldre el mateix Consorci, com és l’adequació de la Carta Municipal, que va 

més enllà de les seves competències. Sí que entenem que van en la línia..., les altres 

cinc al·legacions que fa el Consorci en aquest sentit, en l’àmbit de la contractació, 

on trobem aquestes deficiències que ja vostè ha esmentat. I aquí sí que hi ha el 

compromís, no?, d’impulsar aquest marc de contractació comuna de serveis en 

l’àmbit de la neteja, del manteniment dels centres, etcètera.  

Aquí creiem que es busquen solucions, igual que les solucions que es busquen en 

temes en la tramitació de tot el que és la millora, no?, del que són els docents, els 

professionals aliens, no?, que aquí també hi ha propostes de solució. Així com també 

en l’àmbit de la gestió econòmica. Jo crec que aquí és important destacar que els 

mestres fan de mestres i la gestió econòmica dels centres, moltes vegades cau en 

la seva responsabilitat i entenem que ho podem fer, eh?, segurament, si tens la 

responsabilitat, però cal formació. I aquí, sí que crec que hi ha recorregut per fer. En 

tot cas, crec que l’informe recull bé, segurament la mostra és representativa. També, 

com s’ha dit hi ha l’informe anterior. I en aquest sentit, esperar que es pugui avançar 

en la línia de les al·legacions, que creiem que responen de manera bastant correcta 

a les recomanacions, les sis recomanacions que fa el síndic en aquest cas. Moltes 

gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, diputat. Seria novament el torn del síndic Pons. Si és tan amable, té 

vostè la paraula. 
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El síndic Jordi Pons i Novell 

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies pels seus comentaris. De manera 

sintètica, volia comentar quatre aspectes. El primer és que som els primers 

conscients que, si tenim alguna virtut, la Sindicatura, no és la rapidesa. I que, 

efectivament, això ha sortit en alguna altra comissió i en anteriors legislatures, 

efectivament, l’any 18..., hauríem d’estar més endavant. Aquí, en aquest cas, jo crec 

que hi ha una mica d’excusa, que..., el vam tenir molts mesos parat, pràcticament 

un any parat esperant a veure si podíem tornar o no a les escoles. En tot cas, no és 

excusa que, sí, ens costa acabar els informes perquè s’han de mirar molts aspectes 

i són complexos. 

En tot cas, aquí, en aquest cas a diferència d’altres informes potser és menys 

rellevant. Perquè jo estic convençut que si ara tornéssim..., féssim un altre any i 

agaféssim escoles, trobaríem coses semblants. Perquè, de fet, les observacions que 

hem trobat ara són les que vam trobar l’any 14. Pràcticament les mateixes a la resta 

de Catalunya, eh? Bé; en tot cas, és això. Pel que fa a la mostra, s’ha triat..., es va 

decidir separar per trams; es va decidir deixar de banda els centres més petits, 

perquè els centres més petits tenen poca cosa. És a dir, es van deixar de banda els 

centres inferiors a cent mil euros; que n’hi havia, si no recordo malament, quaranta-

un en total. Llavors, es va agafar de superiors a mig milió d’euros, se’n van agafar 

set. Sis, de manera aleatòria i un a criteri de l’auditor, perquè vam creure que era un 

centre que, per algunes característiques que tenia, creiem especials, que vam 

detectar, vam revisar una mica per alt els pressupostos de molts centres i vam veure 

que s’havia de revisar. 

I després vam..., des de cent, entre 100.000 euros i 500.000 euros, també se’n van 

triar cinc a l’atzar. És a dir, aleatòriament. És representatiu de la població? Home, 

no, perquè és una mostra molt petita. Però sí que és un ventall. I el fet que sigui 

aleatòria..., perquè, a vegades, quan és seleccionat a criteri de l’auditor, quan triem 

mostres a criteri de l’auditor, l’auditor acaba triant allà on veu que hi pot haver 

problemes. És a dir, quan triem una mostra de contractes és, a vegades, a criteri de 

l’auditor, és quan els revisa tots, allà on creu que són més conflictius. Aquí no, dels 

dotze, onze són triats aleatòriament. Pel que fa al tema de la contractació, jo crec 
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que estem d’acord amb el que dèiem els dos, amb el senyor Gallego. Home, entre..., 

que s’ha de mantenir potser l’autonomia dels centres i potenciar l’acord per 

centralitzar..., jo crec que inclús la recomanació ja dona una línia central que són els 

acords marc. Que els facilitaria molt la feina, eh?, inclús, als centres. 

I per últim, un apunt només amb el conveni de Caixabank, que com només n’hi ha 

un..., però és que a més no és d’obligat que s’hi han d’adherir voluntàriament, eh?, 

el que fan les escoles és anar a l’entitat que creuen convenient. Jo crec que van a 

l’entitat que tenen més a prop. És a dir, al criteri. Però, en fi, que és això. Home, i 

també amb relació..., a part del tema que paguen unes comissions, en alguns casos 

importants i que això seria important que es pogués negociar, home, una petició que 

fèiem, que també la fèiem fa set anys, és que ja entenem que s’han d’utilitzar 

targetes de crèdit. Però una cosa que està prohibida, que no està permesa, si us 

plau, que el Consorci i el Departament ho regulin, que és el més sensat del món. Si 

no qüestionem que hi hagi targetes, inclús per fer la compra d’un llibre, però ho 

haurien de regular, eh? També la recomanació anava, a part del que es comentava 

de les entitats bancàries, en aquest tema.  

Res més, crec que..., és el que volia comentar sobre els comentaris que m’han 

formulat. Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, síndic. Si hi hagués alguna intervenció per part d’algun grup que 

volgués algun comentari..., si no, moltes gràcies. Saben que ara la Mesa de la 

Comissió ha de fixar un termini per presentar propostes de resolució subsegüents 

als informes que han estat objecte de debat avui. Aquest termini, tal com havíem 

acordar en alguna propassada sessió, és de cinc dies hàbils i, per tant, fineix el 

divendres, 22 d’octubre, a les 10.30 hores. 

Si no hi ha res més, moltes gràcies a tots i totes i suspendríem la sessió fins la 

propera sessió ordinària de la comissió. Moltes gràcies. 

La sessió se suspèn a... 

 


