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

Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Sessions 11, segona i darrera reunió, i 12, primera reunió, dijous 15 de setembre 

de 2022 

Presidència de l’I. Sr. Jordi Riba Colom 

Sessió 11.2 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 Helena Bayo Delgado, Eva Candela Lopez i Òscar Ordeig i Molist, 

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

Masmitjà i José Rodríguez Fernández, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Pere Albó 

Marlés, Joan Canadell i Bruguera i Mercè Esteve i Pi, 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 Alejandro Fernández Álvarez, pel G. Mixt. 

Assisteixen a aquesta sessió el síndic major, Miquel Salazar Canalda, la síndica 

Maria Àngels Cabasés Piqué, el síndic Manel Rodríguez i Tió, la síndica Llum 

Rodríguez Rodríguez, el síndic Ferran Roquer i Padrosa, la síndica Anna Tarrach 

Colls i el síndic Josep Viñas i Xifra. 
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El president 

Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes. Donaríem inici o, millor dit, continuïtat a la 

represa de la sessió anterior de la Comissió de la Sindicatura de Comptes.  

I en primer lloc, pregunto si algun grup vol comunicar alguna substitució? Sí, senyor 

Albó, té la paraula. 

Pere Albó Marlés 

Sí, si és tan amable, el senyor Quim Jubert substitueix el senyor Josep Rius. 

El president 

Molt bé. Moltes gràcies. Una altra...   

Pere Albó Marlés 

...està arribant, està entrant. 

El president 

Perfecte. Alguna altra comunicació? No? Per tant, continuaríem, se’n pren nota.  

I reprendríem, ara sí, la sessió que vam suspendre el 14 de juliol amb el debat i 

votació de les propostes de resolució subsegüents als següents informes. 

Procediments relatius as informes de fiscalització 6/2022 i 7/2022, 

(continuació) 

256-00023/13 i 256-00024/13 

En primer lloc, l'Informe de fiscalització 6 del 2022 sobre l'Entitat Autònoma del Diari 

Oficial i de Publicacions corresponent a l'exercici del 2020, i l'Informe Fiscalització 

7/2022 sobre el Servei Meteorològic de Catalunya, corresponent a l'exercici 2018. 

Hi ha alguna sol·licitud de votació separada a les propostes de resolució? (José 

Rodríguez Fernández demana per parlar.)  

José Rodríguez Fernández 

Sí, president. Demanaria en el primer punt votació separada de la PR de VOX. 

El president 
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D'acord. Alguna altra sol·licitud de votació separada? No? Molt bé. Doncs 

procediríem a la votació, en primer lloc, de les propostes de resolució, exceptuant la 

proposta de resolució del Grup Parlamentari VOX, que s'ha sol·licitat la votació 

separada. 

Per tant, respecte a l'Informe 6 del 2022 sobre l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i 

de Publicacions, votem, en primer lloc, insisteixo, les propostes de tots els grups, 

exceptuant la del VOX.  

Vots favorables? 

Per tant, s'aprova per unanimitat.  

En segon lloc, votarem la proposta de resolució del Grup Parlamentari VOX.  

Vots a favor? 

Un vot favorable al Grup Parlamentari VOX.  

Vots en contra? 

Dotze vots..., perdó, 13 vots contraris de la resta de grups parlamentaris.  

Passaríem tot seguit a la votació de les propostes de resolució de l'Informe de 

fiscalització 7/2022, sobre el Servei Meteorològic de Catalunya, corresponent a 

l'exercici 2018. I en aquest cas no hi ha sol·licitud.  

Per tant, vots favorables? 

S'aprovaria amb... (Veus de fons.) Perdó? (Veus de fons.) Joan Carles? Sí, 

favorable? Molt bé. Doncs amb 13 vots favorables.  

Vots contraris? 

I abstencions? 

I una abstenció.  

Per tant, quedaria aprovat amb 13 vots favorables i una abstenció.  

Aixequem, doncs, aquesta sessió. 
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La sessió s'aixeca a... 
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Sessió 12.1 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 Helena Bayo Delgado, Eva Candela Lopez i Òscar Ordeig i Molist, 

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

Masmitjà i José Rodríguez Fernández, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Pere Albó 

Marlés, Joan Canadell i Bruguera i Mercè Esteve i Pi, 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 Alejandro Fernández Álvarez, pel G. Mixt. 

Assisteixen a aquesta sessió el síndic major, Miquel Salazar Canalda, la síndica 

Maria Àngels Cabasés Piqué, el síndic Manel Rodríguez i Tió, la síndica Llum 

Rodríguez Rodríguez, el síndic Ferran Roquer i Padrosa, la síndica Anna Tarrach 

Colls i el síndic Josep Viñas i Xifra.. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA[ 

1. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2022, sobre les despeses de 

personal del Departament de Cultura, corresponent a l’exercici del 2020 (tram. 256-

00025/13). Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de 

l’informe. (Informe: BOPC 349, 32). 

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2022, sobre el Sistema 

d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del 2016, 2017 i 2018, en 

compliment de la Resolució 175/XII del Parlament (tram. 256-00026/13). Síndic 

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

BOPC 349, 32). 

El president 

I obriríem la sessió prevista per avui.  
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Sol·licitarem, si us plau, que donin accés, entrada i la benvinguda als síndics que 

ens acompanyaran avui. Si és tan amable, senyor gestor? 

(Pausa.)  

Molt bé, doncs, com dèiem, a continuació obrim la sessió corresponent al dia d'avui. 

Es pren nota de les mateixes substitucions indicades anteriorment.  

I donem la benvinguda als síndics de la Sindicatura de Comptes que avui ens 

acompanyen i els agraïm la seva presència avui entre nosaltres.  

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2022, sobre les 

despeses de personal del Departament de Cultura, corresponent 

a l’exercici del 2020  

256-00025/13 

El primer punt de l'ordre del dia és el debat de l’Informe de fiscalització 8/2022, sobre 

les despeses de personal del Departament de Cultura, corresponent a l’exercici del 

2020. El debat el comencem amb la presentació per part de la síndica, Anna Tarrach, 

que ha estat la síndica designada pel Ple de la Sindicatura. Per presentar l'informe, 

té la paraula la síndica Tarrach. Quan vostè vulgui. 

La síndica Anna Tarrach Colls 

Bon dia a tothom. Molt bé, doncs presentaré l'Informe 8/2022, del Departament de 

Cultura, les despeses de personal corresponents a l'exercici 2022.  

Aquest informe està previst en el programa anual d'activitats de l'any 2022 i 

consisteix en una fiscalització limitada, que inclou la revisió dels aspectes legals i 

econòmics relacionats amb les despeses de personal del Departament de Cultura.  

En concret, la fiscalització abasta l'anàlisi de la relació de llocs de treball del 

Departament, el pressupost de despeses de personal, les retribucions, els processos 

de selecció i provisió de llocs de treball i la jornada i horari. L'any de fiscalització és 

l'any 2020 i ja saben vostès que sempre que ha sigut necessari s'han examinat altres 

exercicis.  
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La metodologia, doncs és la metodologia de l'aplicació dels principis i normes 

internacionals de fiscalització del sector públic, les quals doncs apliquem a la 

Sindicatura.  

Doncs una pinzellada sobre l'ens fiscalitzat. El Departament de Cultura, d'acord amb 

el Decret 1/2018, de 19 de maig, vigent de l'any 2020, any de la fiscalització, doncs 

tenia aquestes competències: la promoció, cooperació i difusió cultural, el patrimoni 

cultural, arxius i museus, les indústries culturals, la cultura tradicional i popular 

catalana, els equipaments culturals, la promoció i foment de la llengua catalana i, 

bé, qualsevol altre que li atribueixin les lleis i altres disposicions. 

Pel que fa a l'organització, el departament s’estructurava en el Gabinet del Conseller, 

la Secretaria General i quatre direccions Generals: de Patrimoni Cultural, de Creació, 

Acció Territorial i Biblioteques, Cultura Popular i Associacionisme Cultural i Política 

Lingüística.  

Doncs, bé, destacant quines són les xifres claus que tenen a veure doncs amb les 

despeses de personal i amb el personal d'aquest departament, doncs per intentar 

fer-ho d'una forma esquemàtica i el més aclaridora possible, doncs aquest 

departament tenia 826 places en la seva relació de llocs de treball. D'aquestes 826 

places, doncs n’hi ha 722 que estaven pressupostades en aquest any 2022 i cent-

quatre no pressupostades.  

Les places pressupostades són el que es coneix com a la plantilla pressupostària. 

Una cosa és la relació de llocs de treball, amb tota l’enumeració dels llocs de treball 

i les seves característiques doncs de grup, de nivell, de forma de provisió i totes les 

característiques associades. I la plantilla pressupostària és la part del subconjunt 

d'aquesta relació de llocs de treball que té dotació pressupostària. Doncs, bé, 

d'aquestes 826, n'hi havia 722 pressupostades en l'exercici 2020. 

Llavors, de totes les places que estan a la plantilla pressupostària, n’hi ha que 

s'ocupen durant l'exercici, és a dir, que tenen doncs un efectiu associat a aquesta 

plaça, i n'hi ha algunes que durant un exercici no estan ocupades, d’acord? Totes 

elles amb pressupost associat.  
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De les places que estan ocupades, sis-centes cinquanta places ocupades, 589 

corresponen a personal funcionari, cinquanta-dos a personal laboral i nou a 

eventuals.  

A més a més, d'aquestes sis-centes cinquanta places ocupades, si li sumen set alts 

càrrecs que no formen part de la Relació de Llocs de Treball i, a més a més, li sumem 

dos efectius que formen part de la plantilla pressupostària però que no formen part 

de la RLR perquè són personal conjuntural, és a dir, personal de substitucions o per 

obra i servei, etcètera, tindríem 659 efectius ocupats en la plantilla estructural. 

I si, a més a més, li sumem vint-i-quatre efectius conjunturals, que durant l'exercici 

2020 doncs van haver-hi vint-i-quatre efectius doncs amb diferents ocupacions 

conjunturals, és a dir, que no formen part de la plantilla estructural, tindrem 683 

efectius estructurals i conjunturals, que al final són l’objecte d'anàlisi d'aquesta 

fiscalització. 

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

ésser consultats a l'expedient de la comissió.) 

També destaquem alguns aspectes que són doncs en els que voldria fer èmfasi en 

la presentació. Del personal estructural, de les places de la relació de llocs de treball 

que han estat ocupades per funcionaris, les 589, que n’he fet esment en l'anterior 

diapositiva, tenim amb ocupació definitiva 243 places, és a dir, el 41,26 per cent del 

total. Amb ocupació provisional, cent quaranta-quatre places, 24,45 per cent. 

Ocupacions provisionals són aquelles places doncs de funcionaris en propietat, però 

que estan en una situació provisional perquè estan ocupant altres places que no són 

la que han guanyat perquè estan o bé amb una comissió de serveis o bé amb un 

encàrrec de funcions o bé amb una adscripció provisional en un altre lloc de treball 

o amb una assignació temporal de funcions. Són places, diguéssim, que estan 

ocupades de forma provisional. 

I després tenim les places d'interí per vacant. Són places de funcionaris interins que 

estan ocupant una plaça estructural però que no han passat un procés d'oposició. 

En aquest cas, són dues-centes dues places, 34,3 per cent del total.  

Pel que fa al personal laboral, cinquanta-dos efectius ocupen places de relació de 

llocs de treball. Amb ocupació definitiva, en aquest cas, sí que tenim un percentatge 
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més elevat, 73,1 per cent, trenta-vuit persones. Amb ocupació provisional, una 

persona i amb ocupació per vacant, d’acord?, de forma doncs també temporal, tretze 

persones.  

Aquí els destaco dues coses, no? Aquest percentatge del 58,75 per cent del personal 

funcionari. Vol dir que de cada cent persones 58,75 estan en una forma de provisió 

o temporal o provisional. És un percentatge doncs força elevat. I en el cas del 

personal laboral és inferior, però encara tenim un vint-i-cinc per cent de personal que 

està en una ocupació per vacant.  

Pel que fa al personal conjuntural, doncs que és aquell personal que no forma part 

de l'estructura de la plantilla estructural, però que es necessita doncs durant l'exercici 

per diferents raons. O perquè hi ha un excés o acumulació de tasques en un moment 

puntual del temps. En el cas de funcionaris doncs vuit efectius que es van contractar 

per aquest excés o acumulació de tasques o per substitucions, una persona es posa 

malalta, doncs, aleshores, has de substituir-la, vuit persones més.  

O per programes temporals. Els programes temporals també estan previstos a 

l'Estatut bàsic del treballador públic i són doncs per temes concrets que requereixen 

una contractació, però amb un objectiu determinat i amb una data d'inici i amb una 

data de final, un efectiu.  

I en el cas del personal laboral, tenim set persones per a substitucions. En total, vint-

i-quatre persones sobre una, diguéssim, plantilla estructural de sis-centes cinquanta. 

D’acord? 

Pel que fa... 

 

Fitxer 11_2i12_1CSC2 

 

...al pressupost, no?, les places pressupostades. Doncs el pressupost del capítol I, 

o sigui, despeses de personal d'aquest departament, doncs era un pressupost de 

31,72 milions d'euros. Això representa un 10,64 per cent del total del pressupost 

d'aquest departament.  
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El pressupost definitiu, és a dir, després de les modificacions que hi ha durant l'any, 

doncs va ser de 31,7 milions d'euros. És a dir, van haver-hi poques modificacions. I 

les obligacions reconegudes, és a dir, el que s'ha acabat executant d'aquesta 

previsió pressupostària van ser 29,99 milions d'euros. És a dir, es va executar un 

94,54 per cent del pressupost. I els pagaments, doncs, bé, tot allò que es va obligar 

es va acabar pagant.  

Per què hi ha una diferència entre el pressupost definitiu i les obligacions 

reconegudes? És a dir, per què no s'executa el cent per cent del pressupost? Doncs 

això té relació amb el primer esquema que els he presentat de què hi ha places que 

han estat pressupostades i, finalment, no s'han ocupat, d’acord? No s'han ocupat 

doncs per les causes que ara, a continuació, els diré quan fem esment a les 

observacions. 

Com a observacions més significatives, doncs a l'apartat 3.1 de l'informe, on estan 

les observacions, bé, vostès veuran algunes de les qüestions o les incidències que 

s'han trobat en el treball de fiscalització. Bé, són incidències puntuals, però, bé, 

sempre doncs n'hi ha. Algunes doncs, bé, tenen a veure amb la mobilitat d'algunes 

de les posicions o de les places de la relació de llocs de treball. El que hem trobat 

és que per la mateixa plaça, doncs algunes..., si hi havia diverses places de les 

mateixes característiques, algunes tenien mobilitat, mobilitat vol dir que la plaça està 

oberta a altres administracions, mentre que la mateixa plaça amb les mateixes 

característiques doncs no tenia aquesta mobilitat.  

I el que estem dient és, home, caldria que per a les mateixes places, amb les 

mateixes característiques, doncs la mobilitat fos la mateixa. Si totes estan obertes a 

altres administracions, doncs ho han d’estar totes o cap, no?, però si tenen les 

mateixes característiques, doncs ha de ser així.  

Una altra, doncs, observació que fem doncs als departaments de la Generalitat, que 

és recurrent, és que doncs en els decrets d'estructura dels departaments hi ha una 

figura que és la d’àrees funcionals, que és una figura que no està recollida a la 

normativa de la funció pública. I per tant, doncs, bé, hi ha una certa indefinició, no?, 

i que caldria regular aquesta, així com estan regulats els òrgans actius, què és un 
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servei o què és una secció o què és un cap de negociat, doncs les àrees haurien 

d'estar regulades. 

Pel que fa a aquest excedent pressupostari o aquesta no execució del cent per cent 

del capítol I, relatiu a despeses de personal, sí que és veritat que en aquest any hi 

ha una sèrie de factors que han dificultat l'execució del cent per cent del pressupost. 

El primer factor és que el pressupost no es va aprovar fins el mes d'abril i aquest 

pressupost contenia noves places i, per tant, fins que no està el pressupost no pot 

començar tot el procés de definició de la plaça a la RLT i, per tant, convocar-la. Bé, 

per tant, es van perdre quatre mesos, diguéssim, d'inici del pressupost.  

L'altre factor, evidentment, doncs que condiciona és la covid. Doncs la majoria de 

processos en curs van quedar interromputs i, per tant, doncs hi havia processos 

selectius que estaven en marxa, convocats, i que no es van poder resoldre. Per tant, 

això també ho explicaria.  

Tanmateix, hem mirat què havia passat en altres exercicis i és un tema que té en 

aquest departament una certa recurrència. És a dir, que, bé, que en aquest any hi 

ha força places pressupostades i vacants, però que en altres exercicis doncs tampoc 

s'executava el cent per cent del pressupost, s’executava doncs una part inferior.  

Altres, bé, altres qüestions, no?, que es presenten, bé, doncs també fan referència, 

bé, doncs a algun cas puntual d’algun funcionari que estava treballant en alguna 

entitat però que estava en plantilla en el departament. Bé, que també que això, 

segons ens diuen a les al·legacions, doncs també s’ha solucionat posteriorment, no?  

Però, diguéssim, aquests tres punts d'atenció que posem aquí són, des del nostre 

punt de vista, rellevants. Primer, doncs és ajustar la pressupostació a les 

circumstàncies. O sigui, el departament té pressupostades dues places per a 

substitucions i veiem que aquest any, per exemple, n'han acabat necessitant vint-i-

quatre. Doncs diem, bé, doncs ajusti vostè el pressupost a la previsió de necessitats. 

Potser no sempre han necessitat vint-i-quatre, però el que és segur és que dos són 

insuficients. 

I el segon punt, doncs és aquest elevat grau de temporalitat, no? Que els ho he posat 

resumit en la diapositiva anterior, no? És un grau de temporalitat molt elevat. 

Temporalitat entesa com els interins per vacant, d’acord? Perquè el personal 
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conjuntural, per substitucions, per obra i servei, per programes, doncs no és personal 

d'estructura, és un personal que sempre es pot necessitar doncs depèn de les 

circumstàncies, i això és normal que passi a l'Administració i a qualsevol empresa, 

però els interins per vacant, que és aquest percentatge força elevat de temporalitat, 

doncs això és un fet doncs que és molt destacat. 

I l'elevat grau de provisionalitat, de persones que estan en comissió de serveis o 

amb encàrrec de funcions, durant anys, o sigui, més anys dels previstos en la 

normativa.  

Això tampoc és exclusiu d'aquest Departament de Cultura, sinó que és veritat que 

és un tema que ha passat a totes les administracions o a moltes administracions i a 

la Generalitat doncs a molts..., a la majoria de departaments. Perquè no s'han pogut 

fer processos selectius durant molts anys, en part doncs per les restriccions de les 

taxes de reposició d'efectius, que impedien, doncs, durant molts anys impedien 

reposar els efectius que s'anaven jubilant. I després, doncs, quan van anar 

incrementant les taxes de reposició, doncs només es podien convocar aquelles 

places que, bé, que s'anaven jubilant. 

Bé, ja saben vostès que tota la normativa més recent, el Reial Decret llei 14/2021 i 

la Llei 20/2021, doncs, bé, han posat remei a aquesta elevada temporalitat, no? Per 

tant, doncs, com hi ha un termini i un objectiu, que en aquest cas és del vuit per cent, 

i un termini que és a finals del 2024, doncs el que hauran de fer entre tots és vetllar 

perquè, realment, doncs observem aquesta reducció de la temporalitat.  

I pel que fa al grau de provisionalitat. Doncs, bé, també s'han pres diferents mesures, 

com el pla de reducció de la temporalitat, que també, doncs..., a la Generalitat, que 

també haurà de redundar en una reducció de les ocupacions temporals i en què es 

compleixin els terminis que marca la normativa d'ocupació temporal d'aquestes 

places. I també doncs haurem de vetllar perquè això es compleixi.  

Per tant, les recomanacions doncs que es contenen a l'informe s'agrupen en dues 

grans recomanacions. Una al Govern, perquè és qui té competències per regular-

ho, i l'altre, en concret, al Departament, bàsicament, pel seu sistema de control i de 

gestió. 
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Pel que fa al Govern, doncs és regular les àrees funcionals, regular-ho en la 

normativa. També, doncs, insistim en aquesta recomanació. Formalitzar les 

descripcions de llocs de treball del personal laboral, tot i que en el sisè conveni 

col·lectiu doncs ja hi ha una regulació de molts aspectes, però creiem que una 

descripció de llocs dels treball que quedi documentada doncs és una bona pràctica. 

Regular la cobertura de les places reservades a funcionaris per períodes de més de 

dos anys, això és un tema en concret, que és que quan hi ha doncs una plaça d'una 

persona, per exemple, que està en serveis especials en una altra administració, 

doncs, i està per més de dos anys, doncs la normativa no es pot complir perquè la 

persona que està ocupant aquesta plaça en funcions, mentrestant, pot ser que 

estigui per més de dos anys. Per tant, estaria bé posar alguna excepció a la 

normativa per poder contemplar aquest cas.  

I després també recomanem recollir normativament els requeriments del balanç dels 

programes temporals. Els programes temporals és una figura contemplada a 

l'Estatut Bàsic del Treballador públic, però creiem que, bé, que caldria, així com hi 

ha un document que estableix quins són els objectius, quines és la temporalitat, 

etcètera, doncs després que es pugui fer un balanç de si s'han complert aquests 

objectius i quin és el balanç d'aquests programes. 

I, en concret, al Departament, doncs elaborar el pressupost d'acord amb les 

necessitats reals i utilitzar els conceptes adequats i, per tant, pressupostar més 

places de personal conjuntural. Establir un sistema de planificació de les 

convocatòries de places que sigui àgil, que sigui doncs reduint els terminis i que, per 

tant, redueixi les ocupacions temporals. I establir procediments per comprovar el 

compliment de condicions de funcionaris que estan en altres administracions, 

sobretot, bé, per un tema també particular doncs de triennis i és un punt de control 

doncs per poder millorar la gestió.  

I amb això, doncs, acabaria i estaria a disposició de les seves preguntes i 

comentaris.  

Moltes gràcies. 

El president 
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Moltes gràcies, síndica Tarrach. Passaríem ara al segon punt... Perdó. (Veus de 

fons.) He volgut córrer massa jo ara, eh? 

A continuació, intervindran els grups parlamentaris, disculpin, per ordre de major o 

menor, per un temps màxim de cinc minuts. I en primer lloc, té la paraula en nom del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar el diputat Òscar Ordeig. Quan 

vostè vulgui. 

Òscar Ordeig i Molist 

Gràcies, president. Ben tornats i ben tornades tots i totes. Gràcies, síndic major i tot 

el personal de la Sindicatura de Comptes, les persones que ens acompanyen.  

Síndica Tarrach, gràcies per la presentació i jo crec que és..., no deixa marge a la 

interpretació de tots els deures que s'han de fer des del Departament de Cultura, 

però també des del Govern, perquè al final hi ha alguns elements comuns. Jo 

sempre, a vegades, un element que sempre poso a la taula és que repetim a 

vegades les mateixes coses en departaments aïllats i, a vegades, potser no prenem 

prou consciència que hi ha molts elements, deficiències comunes que, segurament, 

amb algunes directrius més generals, doncs ens els podríem estalviar, no? Per tant, 

jo crec que està bé en aquest sentit. 

Destacar que anem en terminis de debats dels informes molt raonables. Vostès van 

aprovar aquest informe el maig d'aquest any, de l'any..., a més a més, del 20. Per 

tant, jo crec que està bé no dilatar-nos molt en el temps i anem en la bona línia en 

aquest sentit. 

Llegint la resposta a les al·legacions, perquè jo crec que està bé veure si els 

responsables dels departaments doncs prenen consciència de les seves 

recomanacions i diuen realment què faran per implementar les recomanacions, 

doncs dona la sensació que no, bé, només han de veure, si miren la resposta de la 

Sindicatura, que diu que no es modifica res de l'informe, és que no els han convençut 

gaire. I tampoc acaben assumint la responsabilitat.  

Un exemple. El del tema de les places no pressupostades, bé, pressupostades i que 

no es contracta personal. Diu que el personal pressupostat és del tot necessari i que 

tenen molta feina i que, per tant, que no poden... I vostès no els estan dient això. 
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Vostès els estan dient: «Vostè ha de pressupostar per les places que necessita i ha 

de fer les convocatòries pertinents i ha d'acabar amb la temporalitat». Jo crec que 

és bastant fàcil d'entendre.  

Jo crec que aquí tots plegats tenim una deadline, si es pot dir així, que és el 2024. 

Vull dir, hem d'acabar amb la temporalitat i les vacants excessives i un sistema d'una 

manera de funcionar que ha durat molts anys en alguns departaments. Jo pensava 

que Cultura era més que als altres pel tipus d'activitat que es fa també, no? I a 

vegades em donava la sensació que havia sentit aquest argument, no? La cultura 

doncs per l'estacionalitat que pot tenir, doncs a vegades d'allò..., però no és excusa.  

La llei és prou flexible i, si algú la coneix, doncs com per poder adaptar els llocs de 

treball i l'organització del Departament de Cultura a les necessitats del servei. Crec 

que això és el que hem de dir i això és el que hem de fer, i més ara adaptar-nos a la 

llei per acabar amb la temporalitat abans del 2024, sí o sí.  

Per tant, u, el Departament de Cultura ha de fer un replantejament i una reflexió 

profunda sobre com organitza el seu personal. Jo crec que és intolerable que 

l'Administració, que hauria de ser la primera a donar exemple, sigui la primera, 

segurament, en tenir un grau de temporalitat tan alt. Entre provisionals i temporals, 

estem, allò, a un cinquanta-vuit per cent del personal.  

Per tant, sense elements potser més demagògics, com s'ha comentat també, els 

càrrecs de confiança, que tampoc estan pressupostats. Per tant, home, són imports 

petits, però també són temes molt simbòlics que cal que tot això ho endrecem. 

 
Fitxer 11_2i12_1CSC3 

 

Jo el que sí que li volia demanar és sobre si aquesta temporalitat del Departament 

de Cultura, igual no ho he vist a l'informe, si aquesta temporalitat s'ha anat arreglant, 

s'ha anat mantenint en el temps, sempre ha sigut així o s'ha agreujat, precisament, 

en aquest període, amb els períodes que no es van convocar places, que més o 

menys jo crec que ho ha intuït. Però em dona la sensació que ja fa molts anys que 

el Departament de Cultura té aquest problema amb la convocatòria de places.  
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I llavors una altra excusa que posa, que també m'agradaria que em digués si és així 

o no, diu: «Tenim aquest problema entre el pressupostat i els llocs de treball ocupats, 

perquè durem..., perquè entre que convoquem i resolem, doncs tarda tant temps que 

llavors fa que hi hagi un decalatge» i, home, un decalatge s'entendria de poques 

places, no?, però realment el decalatge és tan gran que dubto que sigui d’això. Ho 

dic perquè també dona la sensació que diu, bé, nosaltres ho continuarem fent com 

fins ara i els desajustos que vostè em diu és perquè els terminis administratius no 

donen de més, no? 

Jo crec que aquí hauríem de tots plegats apretar i seguir, diu, no, no, és que si vostè 

ho fa bé i ajusta els pressupostos cada any i llavors convoca les places en els 

propers anys, va convocant places, que em sembla que el 2022 se n'han de 

convocar quaranta, em sembla que diu, que se n'han de convocar unes quantes, 

doncs, bé, en quants anys això ho haurà resolt i vetllar perquè això es compleixi. 

Crec que no em deixo res. Bé, i això dels funcionaris adscrits temporalment a un 

servei que puguin estar vuit, quinze anys, bé, jo trobo que això també, segurament, 

és un dels exemples també de què no pot ser que un funcionari estigui en un lloc, 

adscrit temporalment a un lloc durant quinze anys, eh? Per tant, entre tots plegats a 

veure si aconseguim d'anar-ho endreçant.  

I en principi res més, i gràcies pel detall de l'informe i de l'explicació. Gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, diputat. Tot seguit té, en nom del Grup Parlamentari VOX, la paraula 

el diputat Andrés Bello, quan vostè vulgui. 

Andrés Bello Sanz 

Muchas gracias, presidente. Síndic major, síndica Tarrach, diputados, buenos días 

a todos.  

En primer lugar, agradecer a la síndica el informe i las explicaciones, está todo 

bastante bien explicado, bastante claro cuál es el problema. 

Y comentar que, a priori, cabría suponer que un informe de alcance tan escaso, 

¿no?, los gastos de personal de una conselleria, ¿no?, el Departamento de Cultura 

de la Generalitat, sería un informe pues breve y sin grandes incidencias y, 
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lamentablemente, no ha sido así y el número no ha sido elevado como ahora 

comentaremos, ¿no? 

También creo que es importante destacar que en este caso se trata de un informe 

sobre una de las funciones de la propia conselleria, la gestión de su personal, ¿eh? 

Ya no se pueden achacar errores, como hemos oído aquí en otras ocasiones, a otras 

entidades y a la gestión que en su caso pueden haber hecho sus directivos, ¿no? 

Pues, bien, este informe, como he comentado, tiene un alcance escaso, los gastos 

de personal, y el informe de la Sindicatura los ha detectado, catorce observaciones 

y siete recomendaciones, catorce más siete, veintiuno, no está mal, ¿eh? Un informe 

tan pequeño, un alcance tan pequeño, veintiuna incidencias, ¿eh? 

Y hay que mencionar, es necesario hacerlo, que de esta deficiente gestión son 

responsables siete directivos políticos separatistas cuyas retribuciones, según nos 

consta en el informe, superan los cien mil euros cada uno de ellos. Repito catorce 

observaciones, siete recomendaciones y más de cien mil euros por cabeza. Esta es 

la forma que tienen de gestionar los separatistas.  

Bueno, veamos alguna de estas incidencias. Veamos, ya ha comentado la síndica y 

el orador anterior, el tema de la temporalidad, no lo voy a repetir. Voy a comentar el 

tema de la mala presupuestación. Hombre, incluir un 11,38 más de las plazas 

ocupadas pues no parece que sea una buena práctica, ¿no?  

También se ha detectado una persona a la que paga el departamento de Cultura, 

pero que no trabaja allí, que trabaja en otro sitio, ¿no? Y nos dice el informe de la 

Sindicatura, y leo: «Dicha asignación de funciones no era ajustada a derecho» Yo 

creo que en esto debemos de coincidir todos, ¿no? La Generalitat paga a una 

persona que no trabaja allí. Efectivamente, no parece que esto esté muy bien hecho, 

¿no? 

Y último, comentar, respecto al control horario de sus empleados, pues más que de 

control, pues habría que calificarlo de descontrol, ¿no? Nos detalla el informe pues 

una falta de cumplimiento de las obligaciones formales de fichar, ¿no?, del registro 

de entradas y salidas del puesto de trabajo, parece bastante habitual, y no consta 

que estas, digamos, actuaciones del personal público pues hayan tenido ninguna 

consecuencia.  
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En resumen, en nuestra opinión, se detecta o se evidencia una mala gestión del 

Departamento de Cultura de la Generalitat sobre sus gastos de personal.  

Muchas gracias. 

El president 

Moltes gràcies, diputat. No havent-hi representant del Grup Parlamentari de la 

Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, passaríem el torn de 

paraula al Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Diputat Joan Carles Gallego, quan 

vostè vulgui. 

Joan Carles Gallego i Herrera 

Doncs bon dia a tothom. Gràcies per l'informe i per la seva presentació. Jo crec que 

ha estat prou clar, eh? Jo crec que l'informe deixa clar que estem davant de dèficits 

de gestió de personal. Unes imputables al marc de la funció pública, per tant, 

diguéssim, feina pel Govern, no? I unes altres imputables a la gestió directa del 

Departament.  

Les imputables al marc de la funció pública, crec que algunes de les quals estan ara 

en aquests moments en procés de revisió pels canvis que hi ha hagut a la normativa 

estatal i també pels que s'estan produint a la normativa de Catalunya. Per tant, 

alguns que tenen a veure amb temes de temporalitat, amb comissions de servei, bé, 

crec que això té un recorregut que podria ser solventable i tal. 

Em preocupen més els de la gestió directa departamental perquè són evidents que 

no obeeixen a la norma, sinó que són desviacions sobre la norma que existia en 

aquell moment, que, encara que canviïs la norma, hi ha mala gestió.  

El que em preocupa d'aquesta mala gestió departamental, que es constata en 

l'informe, és, sobretot, que no hay propósito de enmienda, eh? La manca de propòsit 

d'esmena per part del propi departament quan fan les al·legacions, perquè les 

al·legacions són justificatives del que han fet, no reconeixent que el que han fet no 

s'adiu a la norma existent en aquests moments, i a mi em preocupa això. Diguéssim, 

que el Departament no assumeixi que hi ha hagut una mala gestió de personal i que 

s'han de canviar les coses que no s'han gestionat bé, no justificar que s'ha fet el que 

s'ha volgut al marge del que la norma permet. Per tant, diguéssim, des d'aquest punt 
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de vista, crec que les recomanacions que situa la Sindicatura en l'informe s'adiuen, 

diguéssim, a aquesta necessitat de canviar alguns procediments, algunes formes de 

gestió del departament i, per tant, estic d'acord amb l'informe. 

I res més i gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, diputat. No havent-hi representants, cap diputat o diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans i del Grup Mixt, passaríem el torn de paraula al Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula la diputada Mercè Esteve, quan 

vostè vulgui. 

Mercè Esteve i Pi 

Molt bon dia, president. Membres de la Mesa, síndic major, síndica Tarrach. Ens 

trobem en aquesta nova comissió, després d'aquesta aturada per vacances, tot 

desitjant que hàgiu pogut recuperar les forces necessàries per continuar amb el rigor 

i la generositat que us caracteritza.  

Aquesta vegada, com dèiem, estem davant d'aquest informe que revisa aquests 

aspectes legals i econòmics de despeses de personal d'aquest Departament de 

Cultura l'any 2020. I permeteu-me recordar, perquè per a nosaltres, pel Grup de 

Junts per Catalunya va per sobre de tot, i tal com tots sabem, el 2020 va ser un any 

atípic. Un any atípic derivat de la pandèmia covid-19, on tot el món vam viure 

moments mai desitjats ni esperats, on vàrem haver d'improvisar per atendre a la 

ciutadania i sobreviure al mateix temps.  

I en el cas concret, des del món empresarial, i així mateix des de totes les 

administracions públiques, vàrem haver d'atendre una situació, com deia, 

sobrevinguda i d'excepcionalitat per donar resposta a una situació emergent, 

desconeguda i inesperada, al mateix temps que vàrem haver de trobar mecanismes 

i eines per normalitzar el dia a dia amb els mitjans i disposicions legals que variaven 

cada minut, cada dia, per atendre els serveis i necessitats de la nostra ciutadania. 

I faig aquesta puntualització perquè l'estat d'alarma declarat ens va portar al 

confinament, al teletreball, a la cerca de dispositius perquè es produís aquest 

teletreball, a la dificultat per accedir a xarxes departamentals i a eines corporatives, 



Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Sessió núm. 11.2 i 12.1 / 15 de setembre de 2022 

 

21 

així com també a l'aturada des de la Direcció General de Funció Pública de les 

ofertes de treball no essencials fins al mes de juny per ocupar els llocs de treball 

vacants i pressupostats en aquell exercici sense haver pogut preveure res de res, 

en el cas que ens ocupa, a nivell laboral. 

Per tant, una frenada sanitària plena d'afectacions en tots els sentits. Una frenada 

que, sumada a l'obligació de tots els requeriments legals establerts per llei, perquè 

els processos de selecció de personal siguin el màxim de curts possible, donin més 

seguretat jurídica, siguin més transparents i tinguin major qualitat en la selecció de 

candidatures, no va ajudar en l'agilitat dels procediments de cobertura no desitjats, 

tot allargant encara més les noves incorporacions per sobre dels terminis habituals.  

Tot això, possiblement, ens conduïa a l’incompliment de la previsió econòmica 

prevista en aquell pressupost 2020, no permetent ocupar les places desitjades, 

agreujant el grau de temporalitat, mantenint les substitucions i nomenant funcionaris 

interins per accés o acumulació de tasques i per execució de programes. I es 

sumava, possiblement, com hem dit, a la taxa de reposició, que va ser molt limitada 

durant els anys 2012 al 2017, si no m'equivoco, per la Llei de pressupostos de l'Estat.  

Hi ha moltes altres observacions a destacar, com les comissions que hem dit ara de 

serveis de funcionaris que duraven més de dos anys, establerts en normativa, que 

requereixen del compliment, evidentment, de les regulacions vigents en tot el seu 

rigor.  

I també cal dir que, tot i que l'article 84 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic permetia 

en el seu moment la creació de dos llocs de funcionaris provinents de la Diputació 

als efectes d'abonament de nòmina, per atribuir provisionalment funcions adients a 

les pròpies del seu cos, per atendre situacions concretes previstes legalment i 

necessàries per a garantir els drets dels treballadors públics, portant-se a terme 

aquest encàrrec de funcions i identificant-les de forma expressa i com a llocs a 

extingir automàticament quan fossin desocupats, és veritat que la síndica doncs 

també deixa palès que feien qüestionar el caràcter provisional i excepcional, donat 

que la durada d'aquesta provisionalitat va ser de més de nou anys. 

Per anar acabant, hi ha moltes observacions, jo destaco aquestes i, per sobre de tot, 

aquesta de l'any atípic. I tot aquest seguit de recomanacions que des del 
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Departament feu al Govern i al Departament de Cultura, doncs desitgem que 

aquestes pautes serveixin per a millorar en aquest compliment de la legalitat, sempre 

seguint les indicacions de les normatives vigents.  

Res més. Agraïm la tasca del síndic davant d'aquest estudi, d'aquesta fiscalització 

doncs per a la millora del sector públic. Gràcies. 

El president 

Moltes gràcies diputada. I finalment, en nom del Grup Parlamentari d'Esquerra 

Republicana, té la paraula la diputada Irene Aragonès. 

Irene Aragonès Gràcia 

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Ben tornats i ben tornades. Gràcies, síndic 

major i a tot l'equip que avui l'acompanya. Gràcies a la síndica Anna Tarrach per 

l'informe que avui ens presenta, no?, que revisa aquestes despeses de personal del 

Departament de Cultura de l'any 20.  

Bé, fa referència a catorze observacions que, evidentment, són rellevants. També 

considerem que són puntuals per la conjuntura social i econòmica que es va viure 

durant aquest període.  

També veiem que la Sindicatura no comparteix cap de les al·legacions que presenta 

el departament. Considera, no?, que confirmen la situació que es descriu en el 

mateix informe de forma inicial o bé perquè no es comparteixen els judicis que el 

Departament exposa. 

Una de les al·legacions fa referència a la mobilitat del funcionari entre 

administracions i el departament. I el departament, un dels motius pel qual justifica 

aquesta mobilitat és perquè diu que són llocs en els quals el coneixement del territori 

és bàsic per al desenvolupament de les funcions, no?, que tenen assignades i que 

aquest coneixement també el tenen funcionaris d'administracions locals o d'altres 

administracions de Catalunya. I per tant, a la vegada, explica també que la Direcció 

General de la Funció Pública demana, hi ha justificació, no?, pel motiu d'aquesta 

obertura i que... 
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...informa favorablement sempre, a més a més, d'una forma molt restrictiva.  

També al·lega dues circumstàncies extraordinàries, que la mateixa síndica n'ha fet 

referència, per les quals s'incrementa el nombre de llocs vacants pressupostats 

sense ocupar la primera, aquest increment de vint-i-tres dotacions el 2020, amb el 

pressupost aprovat a l'abril i que, per tant, patint molt aquest endarreriment de totes 

les gestions que s'han de fer en tot el procés de forma posterior.  

I la segona circumstància és la declaració d'un estat d'emergència per covid, amb el 

consegüent confinament domiciliari, el teletreball i, per tant, tota aquesta situació que 

va comportar que la Direcció General de la Funció Pública aturés gairebé tots els 

anuncis d'ofertes de treball temporal fins al mateix mes de juny. I excepte, això sí, 

llocs essencials.  

S'utilitza excedent pressupostari, resultant de la no cobertura de places, per a la 

posterior contractació d'interins, no?, i d'eventuals per a les substitucions. Per tant, 

ens trobem, evidentment, amb un grau elevat de temporalitat. I el Departament ho 

justifica dient que amb les dues places existents, per tal de sufragar aquest cost, 

no?, de les substitucions per reforços, que és totalment insuficient, no?, que no 

donen l'abast per poder cobrir el cost departamental per aquests conceptes. O sigui, 

a més a més, es fa amb l'autorització prèvia de la intervenció delegada. 

I pel que fa al grau elevat de temporalitat, es podria estendre a nivell general, 

malauradament, no?, de les administracions públiques, que no per això, 

evidentment, és justificable, totalment al contrari, i que cal corregir-ho de forma 

urgent. Per tant, nosaltres esperem i estem, no esperançats, sinó que estem 

convençuts, que també en feia referència la síndica, amb la nova legislació, no?, el 

Reial decret llei 14/21, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 

l'ocupació pública i la Llei 20/21, de mesures urgents per a la reducció de la 

temporalitat en l'ocupació pública, s'assoleixi, no?, aquest objectiu de reduir la 

temporalitat en les administracions a aquest percentatge, no?, que no superi el vuit 

per cent.  
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I en aquest sentit, el Govern de la Generalitat ha presentat el pla, també n’ha fet 

referència, el pla de reducció de la temporalitat a l'Administració de la Generalitat, 

que afecta 59.000 llocs de treball, i té per objectiu situar, no?, la temporalitat per sota 

d'aquest vuit per cent abans del 2024 i que es portarà a terme en aquest procés 

extraordinari amb dues vies: concurs de mèrits i concurs-oposició, i també per mitjà 

de convocatòries ordinàries. 

Així mateix, l'any 2022, el Departament de Cultura, que ha assumit aquestes noves 

competències en matèria d'innovació i cultura digital, també té previst realitzar una 

reestructuració del Departament que permetrà dotar d'aquesta estructura a aquesta 

àrea, així com també adequar l'organització del Departament als nous reptes i 

necessitats i requalificació d'aquests llocs de treball, que resulta imprescindible per 

comptar amb bons professionals que tinguin el perfil necessari.  

Per tant, esperem que amb totes aquestes mesures legislatives es vagin corregint 

progressivament totes aquestes deficiències.  

Gràcies, síndica, pel seu informe. 

El president 

Moltes gràcies, diputada. I tot seguit té de nou, novament, el torn la síndica Tarrach 

per respondre les qüestions que consideri oportú. Quan vostè vulgui. 

La síndica Anna Tarrach Colls 

Moltes gràcies pels seus comentaris i les seves aportacions. Bé, en primer lloc, dir 

que el tema de les al·legacions, doncs, efectivament, les al·legacions que es fa 

doncs moltes vegades són justificatives de perquè la situació és aquesta, però no 

aporten una evidència nova que ens faci canviar doncs les conclusions amb nova 

evidència, no? Per això no s'han considerat. 

Res, com a comentari general, el tema de la temporalitat. Vull dir, sent conscients 

de totes les circumstàncies excepcionals de l'any 2020, doncs ja ve d’anys enrere, 

no? Algunes factors són atribuïbles doncs a normativa estatal, uns altres a normativa 

de la Generalitat i uns altres a funcionament propi d'aquest departament. El que és, 

diguéssim, rellevant per al Departament és allò que està en les seves mans, doncs 

en la seva capacitat de millora en la gestió, no? I per això les observacions i les 
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recomanacions van en aquest sentit doncs d'impulsar la millora i solucionar les coses 

que no funcionin. Són poques, són moltes? Bé, doncs, evidentment, per això estan 

els controls externs, no? Doncs tot el que està bé ja no ho posem... (l'oradora riu)  

...que segurament, no, segur, és molt més del que està malament, però això ja no 

s'esmenta, evidentment. Però les coses doncs puntuals que s'han anat trobant, 

doncs aquesta és, doncs, la responsabilitat de tots, ells de solucionar-les i, nostra, 

de fer un seguiment de la solució, no? Doncs aquesta és la voluntat.  

Pel que fa a la mobilitat, que heu esmentat vosaltres. Nosaltres no qüestionem que 

la plaça hagi de tenir mobilitat i hagi d'estar oberta a una altra administració, no 

estem qüestionant això, sinó el fet que, per a places iguals, doncs una té mobilitat i 

l'altra no en té. Llavors, és responsabilitat del Departament si demanar a Funció 

Pública que canviï les característiques d'aquesta plaça i responsabilitat de Funció 

Pública examinar, doncs, si s'ha de donar o no mobilitat d'acord amb com estan 

aquestes mateixes places, doncs, les places de les mateixes característiques han 

de tenir la mateixa. Però és responsabilitat del Departament demanar la mobilitat, si 

és que la vol, per a aquestes places, no? 

Ho dic perquè en les al·legacions diuen, és funció pública qui examina si ha de tenir 

mobilitat o no. Sí, però és responsabilitat del Departament demanar la mobilitat per 

a aquelles places que són de les mateixes característiques.  

I, bé, em sembla que més o menys doncs ja hem anat comentant totes les qüestions.  

Moltes gràcies a tots. 

El president 

Moltes gràcies a vostè, síndica. 

Tot seguit passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és el segon, i mentre hi 

ha canvi de síndica, també hi haurà canvi de president. 

(Pausa.)  

El vicepresident 

Molt bon dia, diputades, diputats, síndic major, tot l'equip de..., la resta de síndics i 

síndiques. 
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2022, sobre el 

Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del 

2016, 2017 i 2018, en compliment de la Resolució 175/XII del 

Parlament  

256-00026/13 

Passaríem al segon punt de l'ordre del dia, que és el debat de l'Informe de 

fiscalització 9/22, sobre el Sistema d'Emergències Mèdiques, corresponent als 

exercicis 16, 17 i 18, en compliment de la Resolució 175/XII del Parlament.  

El debat començarà amb la presentació per part de la síndica, Maria Àngels 

Cabasés, que ha estat la síndica designada pel Ple de la Sindicatura de Comptes 

per a aquest informe. Per tant, sense més, passo la paraula a la síndica. Endavant. 

La síndica Maria Àngels Cabasés Piqué  

Molt bon dia. Moltes gràcies, president en funcions.  

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

ésser consultats a l'expedient de la comissió.) 

Doncs, si m'ho permeten, abans de fer la presentació, que, com han vist, doncs hem 

fet ja presentacions en PowerPoint i m'agradaria que poguessin seguir aquesta, 

justament, aquesta presentació de PowerPoint per centrar doncs el contingut 

d'aquest informe.  

Doncs m'agradaria, en primer lloc, agrair la tasca dels auditors que han participat en 

l'elaboració d'aquest informe i que avui ens acompanyen, i especialment pels molts 

debats i les moltes trobades que hem tingut amb representants de l'organisme, previ 

al procés d'al·legacions i, per tant, doncs és un informe molt debatut prèviament a la 

configuració final.  

També els voldria dir que, com veuran en aquesta presentació, els mostrem dades 

que sí que estan contingudes, com no podria ser d'una altra manera, en l'informe i 

també en algunes de les memòries del SEM. Però l'objectiu és ficar i posar de 

manifest que estem davant d'un organisme que presta un servei rellevant, això vagi 

per endavant. Un servei no només pels recursos que mobilitza i pels molts 

professionals que hi estan vinculats, sinó també doncs per la prestació del servei en 



Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Sessió núm. 11.2 i 12.1 / 15 de setembre de 2022 

 

27 

si. La ciutadania considera que és un servei essencial i, per tant, doncs això és el 

que volem posar de relleu.  

No obstant, Sindicatura de Comptes considera que els serveis públics s'han de 

prestar amb la màxima eficàcia i eficiència. I aquells recursos que s'hi apliquin han 

de permetre, doncs, justament, la consecució de la qualitat desitjada.  

Altrament, també en aquest informe, com..., per manament que saben que aquest 

informe s'ha emès a conseqüència d'una resolució d'aquí, el Parlament, doncs 

mostra un punt de preocupació en el sentit que les moltes observacions i 

recomanacions que ja s'han analitzat d'anteriors informes tornen a reiterar-se amb 

aquest nou informe. Per tant, està a les seves mans, crec, senyors diputats, doncs 

que en un futur aquestes observacions i recomanacions puguin ser, doncs, aplicades 

al màxim possible.  

Per tant, per començar, com saben, doncs aquest informe segueix el compliment de 

la Resolució 175/XII del Parlament de Catalunya. El que es demanava era analitzar 

i seguir el grau de compliment de les recomanacions aprovades en els anteriors 

informes i emetre un nou informe fiscalitzador justament amb els mateixos termes, 

atès que s'havien detectat irregularitats en la contractació i en determinats 

expedients. 

Com saben, aquest informe és un informe de regularitat, és a dir, de financera i de 

legalitat, i l'abast temporal és 2016-2018. Inclou el seguiment de les observacions, 

tal com és el mandat de la resolució, i atès que la fiscalització va finalitzar el setembre 

del 2020 i atès que ja hi ha hagut un informe previ d'anàlisi de les despeses dels 

contractes que es van adjudicar en procediment doncs d'emergència en el marc de 

la covid-19, doncs també s'han analitzat alguns dels contractes a l'any 2020 que es 

van adjudicar aquí al SEM.  

Com saben, el SEM és una empresa pública cent per cent del CatSalut, de 

naturalesa de societat mercantil i amb personalitat jurídica pròpia. I des del 2004, el 

SEM té encarregat per part del CatSalut de la gestió, la coordinació, el control i el 

seguiment del servei de transport sanitari a Catalunya, tant l’urgent com el no urgent. 

Però no va ser fins a l'any 2018 que el SEM es fa càrrec de la prestació dels dos, 
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especialment, perquè doncs agafa la gestió del no urgent, transport sanitari no 

urgent. 

L'any 2018 disposava de unitats mòbils, bé, disposa d'unitats mòbils assistencials, i 

l'any 2018 en tenia 423 recursos assistencials, quatre-cents dinou terrestres i quatre 

de cobertura aèria i, com saben, repartits arreu de tot Catalunya.  

Les unitats mòbils saben que són vehicles contractats amb proveïdors de transport 

sanitari i també té vehicles propis en règim d'arrendament financer, això el 2018. 

Però ja saben que hi ha hagut l'opció de compra l'any 2019 d'aquests vehicles i això 

fa referència a Barcelona. 

Al tancament del 2018, el conjunt de treballadors propis que treballaven al SEM era 

de 865 professionals, dels quals el vuitanta-sis per cent era personal assistencial.  

Val a dir que també hi estaven relacionats més de 4.500 professionals l'any 2018, 

comptant, doncs, per tant, amb el personal contractat pels proveïdors. Actualment, 

la xifra està per damunt dels set mil.  

Per tant, la importància del SEM la veiem en aquestes xifres, l'any 2018, més de 

2.300.000 alertes, més d'1.700.000 incidents i més de 1.100.000 nombre 

d'intervencions mobilitzades. Per tant, veiem, doncs, que estem davant d'un servei 

essencial, com els deia. 

La liquidació del pressupost 2018 podem veure que ha crescut a partir del 2000...,  

d'entre el 16 i el 17 hi ha hagut un creixement i observem que el 2018 hi ha un volum 

d'obligacions reconegudes de més de tres-cents dotze milions i de drets liquidats 

també de més de tres-cents dotze milions. Veuen?, les xifres ens demostren que hi 

ha hagut beneficis o que hi ha hagut resultats positius entre les obligacions i els drets 

liquidats. 

Vull recordar el funcionament del SEM. Com s'inicia el treball del SEM? Doncs hi ha 

una trucada, aquesta trucada va a una infraestructura on, dins d'aquesta 

infraestructura, hi ha persones... 

 

Fitxer 11_2i12_1CSC5 
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...que gestionen aquesta trucada i on hi ha un software necessari per poder 

mobilitzar arreu de tot Catalunya doncs la solució o el que faci falta per resoldre 

aquesta emergència.  

A més a més, els àmbits d'actuació, doncs recordar que són el 061, Atenció a les 

emergències extrahospitalàries –aquí no es veu gaire bé, no sé si vostès ho veuen, 

jo en aquests moments no ho veig gaire bé–, serveis especialitzats i el transport 

sanitari. Per tant, recordar aquestes funcions perquè això ajuda a centrar el 

desenvolupament d'aquest informe.  

Per tant, els elements que configuren la gestió de la demanda d'assistència 

d'urgència i emergència sanitària s'inicien en el centre, en la Central de Coordinació 

Sanitària, en el CECOS, actualment a l'Hospitalet de Llobregat, a Barcelona, a Reus. 

I per tant, aquí dins ens hi trobem que hi ha un sistema de comunicació, com els 

deia, per gestionar tota aquesta emergència, eh?, que, actualment, ja fa molt de 

temps, és el sistema SITREM. Per tant, estem parlant del software. 

També trobem el Servei d'atenció i gestió de la Demanda d'assistència d'urgència i 

emergència. L'any 2018, contracte amb Ferrovial, i, per tant, estem parlant de les 

persones que gestionen aquest software i que gestionen tot aquest procés. 

Tenim la gestió del transport sanitari terrestre, per tant, tenim totes les unitats mòbils.  

I per últim, tenim el transport sanitari aeri urgent. Per tant, tenim els quatre 

helicòpters que estan al servei del SEM.  

Seguint aquest esquema, doncs faré la presentació d'aquest informe. Començant 

pel sistema de comunicació per a la gestió de les urgències i les emergències, 

recordo, el software, doncs el 2005, com saben, el SEM va contractar un nou sistema 

a la UTE i el 2010 el consell d'administració va decidir resoldre aquest contracte, 

pels informes anteriors ho saben, perquè doncs per les moltes dificultats i per la 

manca d’utilitat d'aquell sistema que s'havia adjudicat. 

El 2018, la UTE va presentar una demanda, això representa que forma part 

d'aquesta fiscalització, una demanda contra el SEM davant del Jutjat de Primera 

Instància número 29 de Barcelona. Però l'any 2019 el mateix jutjat va declarar resolt 
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el contracte per incompliment de la UTE. Des del 2020, doncs està pendent la 

sentència al recurs d'apel·lació formulat per la part adjudicatària. 

Els vull recordar que el 2018 hi va haver una resolució del Parlament que deia que 

en el termini de sis a dotze mesos hi hagués un nou procediment amb concurrència 

per seleccionar un proveïdor, un nou proveïdor. Vist que des del 2009 el SEM 

continua justificant l'adjudicació dels contractes de manteniment i estabilització del 

sistema de comunicació, SITREM, que és el que funciona, mitjançant procediment 

negociat sense publicitat, argumentant l'especificitat i l'exclusivitat tècnica. És a dir, 

el 2019 el SEM el que fa és licitar un servei per al projecte Chronos, un servei de 

suport a l'execució i d'implantació del projecte.  

Al novembre del 2020, el SEM fa una consulta preliminar al mercat i, de moment, no 

té constància el SEM que s'hagi dut cap licitació per licitar un nou sistema de 

comunicació. Per tant, aquest projecte Chronos tampoc s'ha licitat. Això vol dir que 

es continua amb el sistema d'informació SITREM i, per tant, d'aquí sorgeix la 

recomanació número u d'aquest informe. 

Pel que té a veure amb el contracte del Servei d'atenció i gestió de la demanda 

d'assistència d'urgència i emergència, les persones, doncs el 2018 el SEM va 

adjudicar un contracte a l'empresa Ferrovial Servicios S.A. per 21,35 milions d'euros. 

I això volia dir que per a la dedicació del personal gestor, coordinador i supervisor 

del servei, que incloïa una clàusula de millores salarials de 2,54 milions per un 

contracte de durada de dos anys i prorrogables per dos anys més.  

Val a dir que durant el període de fiscalització que hem tingut, especialment doncs 

en el treball de camp per fiscalitzar la contractació d'emergència, doncs s'han 

detectat quatre contractes de modificació que podrien haver incrementat 

substancialment el preu inicial d'aquest contracte 2018 i les dues pròrrogues s'han 

portat a terme.  

Pel que fa referència a la contractació de la gestió del servei de transport sanitari 

terrestre en la modalitat urgent i no urgent a Catalunya, doncs la sindicatura no ha 

fet l'anàlisi de la valoració de les propostes ni de la resolució de l'adjudicació 

d'aquesta licitació, atès que aquests dos punts formen part del tràmit d'adjudicació i 

en aquests moments està sub iudice.  
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Ara bé, els tretze contractes estan vigents, es desenvolupen segons l'adjudicació i, 

per tant, sindicatura el que ha fet és fiscalitzar l'execució d'aquests contractes. 

En relació a la fiscalització que ha fet sindicatura, dir-los la relació entre els 

expedients adjudicats i els expedients fiscalitzats. Com hauran vist, pel que fa als 

subministraments, s'ha prioritzat l'any 2018 i, en conjunt, s'ha fiscalitzat el 53,2 per 

cent dels adjudicats.  

I pel que fa referència als serveis, hauran vist que també ha crescut moltíssim del 

2017 al 2018 i, per tant, s'ha prioritzat també el 2018 i hi ha hagut una fiscalització 

global del 94,5 per cent. 

En opinió de la sindicatura, doncs, i en relació als comptes anuals, doncs aquests 

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

situació financera del Sistema d'Emergències Mèdiques a desembre del 2018. No 

obstant això, doncs, vaig a relatar totes les observacions que s'han expressat en 

aquest informe arran, doncs, d'aquesta fiscalització que els he comentat.  

Primer començarem la contractació ordinària, contractació ordinària duta a terme pel 

SEM. Dir que en onze dels contractes de la mostra analitzada no es va justificar 

adequadament que el pressupost de base de licitació s'adeqüés als preus de mercat.  

Entre 2016 i 2019, com els deia abans, s’han adjudicat diversos contractes de 

manteniment i estabilització del sistema de comunicacions, del software, per a la 

gestió de les urgències i de les emergències, és a dir, els SITREM, mitjançant 

procediment negociat sense publicitat, adduint l'especificitat i l'exclusivitat tècnica 

del proveïdor, per un import d'1,72 milions d'euros. S'han observat mancances 

tècniques, contractes formalitzats després de l'inici i manca de justificació de 

l'adequació del pressupost.  

La sindicatura tampoc ha pogut obtenir evidència del seguiment i de l'avaluació que 

el SEM ha fet de vint-i-quatre contractes de la mostra analitzada, tot i que s'establien 

en les clàusules administratives i tècniques.  

Continuant amb la contractació ordinària i en referència al criteri de valoració previst 

en la licitació del servei d'atenció i gestió de la demanda d'assistència d'urgència i 

emergència, em refereixo al criteri millora de les prestacions salarials de 2,54 milions 
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d'euros per als dos anys de contracte, nosaltres entenem que l'assumpció per part 

de l'òrgan de contractació de la millora salarial establerta com a criteri d'adjudicació 

desvirtua aquest criteri i el deixa buit de contingut. És més, no se n’acredita la 

vinculació jurídica amb l'objecte del contracte ni redunda necessàriament en la 

millora de la qualitat en l'execució del servei. No posem en dubte aquesta clàusula, 

el que nosaltres valorem és que el criteri de valoració no s'ajusta a dret perquè formi 

part d'aquest procés d'adjudicació.  

Al març del 2019, i en relació al contracte de subministrament de peces de vestuari 

per al personal del SEM amb l'empresa Iturria S.A., es va prorrogar. Si veuen aquest 

gràfic, que veig que es veu fluixet, l'any 2019 es va prorrogar per nou mesos fora de 

la vigència del contracte, per 1,10 milions d'euros amb IVA inclòs, mitjançant la 

tramitació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. Perquè, no sé si 

ho veuen, el desembre del 2018 es fa una nova licitació que queda deserta. Llavors, 

és quan al març se fa aquesta pròrroga i s'ha de fer amb un expedient de 

reconeixement extrajudicial de crèdit.  

Des del desembre del 2010 fins al juliol del 2020, l'empresa va continuar 

subministrant vestuari amb major intensitat a causa de la crisi i per un valor de més 

de 776.000 euros.  

Continuant amb la contractació ordinària, l'any 2018, els proveïdors de nou lots de 

transport sanitari no urgent van facturar un total de 2,81 milions d'euros per sobre 

dels imports contractats. Durant el període 2016-2018, les dades d'activitat 

realitzada pels contractistes i facturada pel SEM eren introduïdes pel mateix 

contractista a l'aplicació d'accés comú, però la Sindicatura no té constància que el 

SEM hagués implantat cap circuit per comprovar la integritat i la veracitat de les 

dades. 

Del transport sanitari urgent, durant el primer semestre del 2019, per exemple, d'una 

inspecció del trenta-cinc per cent dels vehicles de la flota, es van detectar cinc-

centes quatre incidències que afectaven gairebé el noranta per cent dels vehicles 

revisats. 

Passant ja a la contractació d'emergència, per tant, contractació 2020, dir-los que el 

preu per hora de lloguer de vehicles per a transport sanitari de suport va ser 
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significativament superior al preu mitjà per hora del servei que els mateixos 

proveïdors prestaven al SEM, en el marc del contracte vigent de gestió del servei de 

transport sanitari urgent i no urgent.  

Sí, d'acord amb les estimacions que ha fet sindicatura per al conjunt de la flota, 

considerant el preu mitjà per hora del servei del transport sanitari urgent del contracte 

vigent el 2020, era del 41,84 euros, lluny dels seixanta-tres euros per hora de 

l'adjudicació d'emergència.  

En canvi, el SEM estima una mitjana sobre els preus de les tarifes del transport 

sanitari no urgent i aplica un criteri del cent per cent d'ocupació i actualitza anualment 

les tarifes corresponents, de manera que obté aquesta tarifa dels seixanta-tres euros 

hora. 

El dimensionament de la dotació de personal establerta en el contracte per al servei 

de seguiment de contractes positius, adjudicat a Ferroser Servicios Auxiliares S.A. 

per 17,69 milions d'euros, no es va fer d'acord amb els paràmetres del contracte.  

En els vuit mesos de vigència, recordin que va finalitzar aquest contracte perquè 

s'inicia la vacunació de la població, en els vuit mesos de vigència del contracte es 

va facturar 11,79 milions d'euros, IVA inclòs. És a dir, exactament la part proporcional 

corresponent a les vuit dotzenes parts de l'anualitat del contracte, sense desglossar 

en les factures emeses la part fixa i la part variable de la contraprestació, com preveia 

el contracte. Desconeixem si les quatre dotzenes parts doncs van ser executades 

l'any següent o no, perquè per a nosaltres això no ha format part de la fiscalització.  

En el període comprès, per tant, entre l'octubre del 20 i el gener del 21 hi va haver 

una reducció, entre l'octubre i el gener hi va haver una reducció progressiva del 

número de trucades telefòniques mensuals del 26,3 per cent. En canvi, hi va haver 

un augment considerable en el dimensionament de les posicions de gestors de 

trucades adscrites al servei, exactament un 95,2 per cent.  

Vull recordar quin és l'objecte del contracte. L'objecte és el seguiment de contactes 

positius mitjançant scouts de l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques, 

S.A. en els termes que estableix el present contracte. Per tant, aquest contracte fa 

referència als cent vuitanta-dos scouts, és a dir, posicionaments de gestors, no 
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persones, posicionaments; divuit coordinadors i tres supervisors. Per tant, aquest és 

l'objecte del contracte.  

Aquest és el gràfic que, com hauran vist a l'informe, doncs assenyala gràficament 

aquest decreixement entre l'octubre i el gener i aquest creixement de 

posicionaments de gestors.  

La sindicatura ha calculat que en aquest període de vigència del contracte, de juny 

del 20 a gener del 21, la facturació de Ferroser per a la prestació del servei de 

seguiment de contactes positius podria ser superior en, aproximadament, 1,55 

milions d'euros, el preu estimat que es desprèn dels costos directes i indirectes i del 

benefici industrial del contractista. 

El proveïdor, a més, va facturar al SEM les retribucions del personal que estava en 

situació d'incapacitat temporal, sense deduir l'import pagat per la Tresoreria de la 

Seguretat Social. En aquest sentit, la Comissió Executiva del SEM del dia 23 de 

novembre del 21 va incoar un expedient contradictori per determinar l'abast de la 

quantitat cobrada en excés i, si s'esqueia, exigir a Ferroser... 

 

Fitxer 11_2i12_1CSC6 

 

...la devolució. No sabem com ha continuat aquest afer perquè nosaltres no hem 

fiscalitzat a partir del 20. 

Si m'ho permeten, per poder explicar de forma gràfica i clara doncs quin ha estat el 

procediment de fiscalització per arribar a aquest, podria ser, d'1,55 milions, doncs 

permetin-me que els expliqui que Sindicatura de Comptes ha fet una estimació dels 

costos suportats per l'empresa adjudicatària, vinculats a l'execució del contracte, per 

avaluar la raonabilitat del preu del contracte.  

Sindicatura de Comptes ha partit d'una mostra de dos nòmines totals corresponents 

al desembre del 20 i al gener del 21. Per tant, d'aquesta mostra l'únic que ha analitzat 

Sindicatura és si doncs la jornada s'adequava al conveni col·lectiu d'àmbit estatal 

del sector de Contact Center, i ha estat així, i, a més a més, si doncs el cost directe 

de gestor, de coordinador i de supervisor, és a dir, el preu hora per nòmina s'ajustava 
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a la normativa laboral vigent. Simplement s'ha fet aquesta anàlisi, aquesta mostra 

per determinar que el preu hora per nòmina era, doncs, raonable, ajustada a norma 

i ajustada fins i tot als convenis que regulen aquests projectes. 

Què hem fet? Hem sumat un seguit de costos directes i indirectes, relacionats amb 

l'execució del projecte. Aquells costos directes com és la Seguretat Social del 33,35 

per cent. Costos indirectes del 3,15 per cent. Benefici industrial, s'ha considerat el 

tretze per cent en aquesta estimació, que correspon, justament, amb els costos que 

aplica l'empresa Ferrovial, doncs quan estima en la licitació del contracte de serveis 

d'atenció i gestió de la demanda #(2.04) 061. És a dir, per fer una feina, una tasca 

civil similar.  

A partir d'aquí, sumant aquests costos directes i indirectes, i, perdó, i les despeses 

generals d'estructura d'un sis per cent. Per tant, aquí s'ha estimat el cost hora total 

de cada posició de gestor, de coordinador i de supervisor.  

Òbviament, aquest cost total estimat l'hem multiplicat per una xifra real. Aquesta és 

informació facilitada pel SEM i per Ferroser, que són el número de posicions 

mensuals facturades a temps complert entre el juny del 20 i el gener del 21. Per tant, 

això ens ha donat l'estimació d'aquest cost total per a cadascun dels posicionaments 

de gestor, coordinador i supervisor. 

Quant als convenis i encàrrecs de gestió, doncs l'any 2018 el SEM tenia setanta-sis 

convenis i encàrrecs formalitzats amb l'ICS i altres entitats per una despesa anual 

compromesa de 21,07 milions d’euros. D'aquí, doncs, com hauran vist, s'ha posat 

de manifest una sèrie d'incidències, incidències sobre la justificació dels criteris de 

càlcul de les tarifes i preus que determinen les obligacions econòmiques del SEM, 

incidències sobre el seguiment, inspecció i penalització del compliment de les 

obligacions imposades al prestador del servei assistencial i incidències sobre el 

compliment de les obligacions de transparència. 

Quant a despeses de personal, s'ha posat ja observacions relacionades amb la 

indemnització pagada a un càrrec directiu, manca de publicació de l'oferta pública 

d'ocupació al DOGC, complements retributius i règim d'incompatibilitats del 

personal.  
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Quant al seguiment de les observacions, com ja els deia al començament, i 

recomanacions d'exercicis anteriors, de les tretze observacions, vuit segueixen 

vigents. De les recomanacions, sis, cinc segueixen vigents. I de les observacions 

que són recurrents, que novament ens tornem a trobar i que són importants, són 

incidències en contractes de teleoperació, de transport sanitari terrestre, 

d'infraestructures, de radiocomunicació, de subministraments, de vestuari, però 

també relacionades amb la contractació, mancances i imprecisions en el càlcul i 

elaboració dels pressupostos de licitació, manca de seguiment de l'execució 

contractual dels contractes i incidències vinculades al pagament d'indemnitzacions 

per acomiadament de personal.  

Òbviament, les recomanacions, que no és que siguin moltes, però que són 

contundents, ens diu la primera recomanació, sindicatura considera que són molt 

importants per poder superar moltes de les observacions que s'estan repetint, 

declarar l'obsolescència tecnològica del programari de què disposa el centre 

coordinador i promoure un procediment amb concurrència per seleccionar un 

proveïdor per a un nou programari. Recordin que el 2018 ja ho demanaven vostès. 

Contracte de transport sanitari terrestre, establir un circuit de control, un circuit de 

control per veure que, efectivament, el que es paga és l'activitat realitzada, i 

especialment amb el transport sanitari no urgent, i especialment el programat, que 

no s'avalua la part del cinc per cent, doncs entenem que caldria fer un circuit de 

control. Estem parlant del setanta per cent del no urgent. 

I quant als expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit, fer-ne un ús restrictiu. 

Formalitzar, doncs, per escrit, sempre que sigui possible, i ho hauria de ser sempre, 

els contractes d'emergència. Les prestacions encarregades mitjançant convenis i 

encàrrecs de gestió. Cal establir procediments i circuits d'inspecció per al 

compliment de les obligacions.  

I, per últim, recomanacions relacionades amb la relació de llocs de treball.  

Bé, aquí deixo l'explicació. Disculpin, doncs, que ens haguem allargat, però creiem 

que valia la pena especificar-ho, estructurar-ho. I resto, doncs, a les seves 

consideracions.  

Moltes gràcies. 
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El vicepresident 

Moltes gràcies, síndica. A continuació, seria el torn dels diferents grups 

parlamentaris, començant pel Grup Socialistes Units per Avançar i té la paraula el 

diputat Jordi Riba. 

Jordi Riba Colom 

Moltes gràcies. Gràcies, síndica, per la presentació d'aquest informe.  

I permetin-me començar pel gairebé final de la seva intervenció, i és fent referència 

al seguiment de l'informe anterior, l'informe corresponent als exercicis 2012-2015. 

Sovint hem remarcat, de fet en reiterades ocasions, que, a banda de la pròpia lògica 

d'analitzar, d'auditar les entitats de l'administració pública, al sector públic, per 

detectar irregularitats, males praxis, etcètera, un dels objectius, més enllà de la 

pròpia detecció en sí mateixa d'aquestes situacions, és l'objectiu d'esmenar i millorar 

el funcionament de l'administració. Un balanç que queda constatat en l'informe 

respecte a les observacions i recomanacions de l'informe precedent, com el que 

acaba de descriure, de tretze observacions se n'ha resolt totalment una, una 

parcialment, vuit queden pendents, i respecte a les recomanacions, una ha estat 

aplicada i cinc resten pendents, posa en evidència de manera crua que aquest 

informe no ha estat objecte d'una atenció deguda, ni l'informe ni les propostes de 

resolució que, amb tota seguretat, al seu moment es van aprovar en aquesta 

comissió indicant i plantejant que el Govern, doncs, fes cas a les recomanacions i a 

les observacions que es feien per part de la Sindicatura. 

Hi insisteixo, jo crec que l'element rellevant aquí és que el que vostès fan o el que 

nosaltres com, insisteixo, hem dit moltes vegades, ha de ser útil a efectes de millorar 

l'administració. Un balanç com el que acabem d'esmentar i em refereixo jo ara mateix 

a la síndica respecte a l'anterior informe, posa en evidència que estem molt lluny 

d'aquest objectiu.  

Si això ho extrapolem a les treta observacions i sis recomanacions que es formulen 

ara, hem de desitjar que tinguin, sense cap mena de dubte, molt millor fortuna en la 

seva aplicació per part dels responsables de gestió del Servei d'Emergències 

Mèdiques.  
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Feta aquesta consideració, passo tot seguit a fer les referències als altres elements 

de l'informe. En les observacions i recomanacions trobem un elenc, diguem, dels 

sospitosos habituals. Sovint trobem casos, molt sovint, de fet gairebé sempre, 

referits a qüestions de contractació, criteris de valoració, pròrrogues indegudes, 

modificacions de contracte doncs no correctes, manca de seguiment de contractes. 

En el 2019, vostè n’ha fet referència, aquest reconeixement extrajudicial de factures 

per valor de 1,1 milions d'euros.  

Per tant, factures d'un servei que s'havia..., o una provisió que s'havia realitzat amb 

un contracte prorrogat fora de la vigència del mateix, per un element com el vestuari, 

que és perfectament previsible que la gent, que el seu personal haurà de tenir roba 

adequada, doncs és perfectament previsible i, per tant, no entenem aquesta situació.  

Referent al tema de comptes, de pèrdues i guanys, tenim errors en comptabilització. 

S'ha de procurar, diguem-ne, ser el màxim curós en això.  

Respecte al punt 3, de contractació al covid, s’hi ha fet dues referències. Nosaltres 

vam dir, quan es va presentar l'informe específic sobre el tema, que entenem i creiem 

que tothom ha d'entendre l'excepcionalitat del moment i que això va condicionar les 

contractacions. Això no treu que haguem d'analitzar, i per molt que estiguem en un 

context volàtil, incert, etcètera, hem de prendre les mesures per corregir aquestes 

situacions.  

Ara bé, ens sembla que és una qüestió diferent el tema del contracte de Ferroser. 

En aquest cas, hi havia un contracte que indicava com s'havien de fer les coses i no 

es va fer així, provocant un sobrecost indegut que no podem atribuir a les 

circumstàncies de la pandèmia perquè el contracte preveia unes condicions de 

pagament i de formulació i de càlcul dels costos, que no es va aplicar. Podríem dir 

que vam fer-ho malament si haguéssim pagat el que tocava i haguéssim pagat més 

del compte, però és que no vam pagar el que tocava, que deia el contracte.  

I, home, no deixa de ser sorprenent que en l'al·legació del SEM, i permetin-me fer 

referència únicament a aquesta al·legació, no a la resta, que potser també podríem 

fer-ne referència, es diu: «Home, és que no va ser 1'55, sinó que van ser només 0'92 

milions». Home, ens sembla que és una resposta, bé, en tot cas, que deixa quelcom 

que desitjar.  
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Per anar acabant la meva intervenció, només fer referència als convenis i encàrrecs 

de gestió que es fa referència a l'apartat número 4. El fet que el SEM sigui un mitjà 

propi, nosaltres entenem que és un bon instrument, no volem entrar en el debat de 

si se'n gestionen millors els públics o els privats, el que està clar és que per no caure 

en aquest parany que comporta aquest debat els encàrrecs de gestió han de ser 

extremadament curosos. I per tant, els càlculs de costos per a la contraprestació de 

serveis, el control del servei que es presta a través d'aquests mitjans ha de ser 

extremadament curós. 

Per últim, i només acabar uns pocs segons, i és un element que segurament 

transcendeix l'encàrrec de la sindicatura, sí que el SEM és un instrument, i vull 

recalcar el bon servei que fan els professionals, vital, essencial i d'alta qualitat. Això 

no ha de, diguem-ne, distorsionar que hi hagi coses a millorar en la gestió. Sí que 

entenem que ha de ser objecte d'una reflexió des del punt de vista estratègic, ja que 

ens dona la sensació que el SEM acaba sent un calaix de sastre en el que sovint se 

li posen coses que no pròpiament toquen, no? Acaba tenint, diguem-ne, trasllats, a 

part dels urgents i no urgents, doncs moltes altres qüestions que al llarg dels anys, i 

especialment a partir del 18, se li han encarregat i que ens sembla que hauria de ser 

objecte d'una anàlisi estratègica sobre el que toca o no toca que formi part del Servei 

d'Emergències Mèdiques.  

Moltes gràcies. 

El vicepresident 

Moltes gràcies, diputat. Ara, a continuació, pel Grup Parlamentari VOX té la paraula 

el diputat Andrés Bello. Endavant. 

Andrés Bello Sanz 

Gracias, presidente. Gracias, síndica Cabasés, por el informe. Y hago extensiva la 

felicitación que ha hecho, el agradecimiento a sus colaboradores, porque, 

efectivamente, aunque no nos gusta el contenido, desgraciadamente ahora 

hablaremos de él, pues yo creo que es un informe que está bastante bien explicado, 

¿no?, que nos sirve también para hacernos una idea muy certera del desastre de 

gestión de esta sociedad, ¿no? 
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Y es difícil empezar a tratar…, ver por dónde empezamos este informe porque hay 

una cantidad de irregularidades tremenda, ¿no? En total, nos exponen, tengo aquí 

apuntado, treinta observaciones y recomendaciones. Entonces son tantas que, 

como es imposible tratarlas en el tiempo de mi intervención, voy a atender a las que 

son más graves, que son las diecisiete en materia de contratación.  

Empezamos con lo que se nos dice en su informe sobre el seguimiento de la 

ejecución contractual, porque de ahí se derivan graves consecuencias. Leo el 

comentario del informe: «La Sindicatura no ha podido obtener ninguna evidencia del 

seguimiento y evaluación que el SEM ha hecho de la ejecución de los contratos de 

la muestra analizada, a pesar de que las cláusulas administrativas y técnicas que 

regían la licitación estableceía la necesidad de evaluación del contrato mediante…», 

bueno, y establece los mecanismos. Es decir, no existía control sobre si los contratos 

se estaban ejecutando según lo contratado. Se contrata, se ejecuta y nadie lo 

controla, ¿no? 

Consecuencias de esta falta de control. También leo un apartado de su informe, nos 

dice: «El análisis del conjunto de los expedientes fiscalizados ha puesto de 

manifiesto que, durante su ejecución, en tres de ellos hubo gastos superiores a los 

importes contratados por un importe conjunto de 1,83 millones». Es decir, se 

pagaron 1,23 millones más de lo contratado.  

Seguimos, porque esto no acaba aquí. Del contrato de servicio de transporte 

sanitario no urgente, aquí nos dice que…, «cuyos proveedores facturaron 2,81 

millones por encima de los importes contratados». 

 
Fitxer 11_2i12_1CSC7 

 

Por otro lado, también me parece fundamental, también lo leo literalmente de su 

informe, nos dice: «Los datos de la actividad realizada por los contratistas y 

facturada al SEM eran introducidas por el mismo contratista en una aplicación de 

acceso común, pero la sindicatura no tiene constancia de que el SEM haya 

implantado ningún circuito para comprobar la integridad de estos datos».  
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Es decir, el contrato recoge que en determinadas actuaciones se paga por actuación. 

La empresa contratista entra en el sistema informático y dice: «He hecho todas estas 

actuaciones». Lo factura y nadie lo comprueba, se le pagan tranquilamente. Esto 

denota una falta de control preocupante, cuanto menos preocupante.  

Luego, por último, bueno, sigo con las incidencias, y nos dicen también respecto a 

las penalizaciones aplicadas a las empresas en los casos de incumplimiento, lo dice 

repetidas veces, que no se impone ninguna finalización. Es decir, hay empresas que 

no cumplen los contratos y no pasa nada, no pasa nada. Esto es sorprendente.  

Respecto a las contrataciones consecuencia de la covid, nos dicen también en su 

informe que el precio medio por hora del transporte sanitario urgente a consecuencia 

de esta contratación, ¿eh?, a consecuencia de la covid, fue un cincuenta por ciento 

superior al de la contratación ordinaria. Es decir, que el precio de la contratación de 

un servicio similar, por no decir idéntico, sube un cincuenta por ciento en un día para 

otro por el hecho de acudir a una contratación de emergencia a consecuencia de la 

covid, frente al de la contratación ordinaria. Incomprensible. Y nadie lo controla, 

parece, ¿no? 

Respecto al contrato para el servicio de seguimiento de contactos positivos, 

contratado con la empresa Ferroser Servicios Auxiliares Sociedad Anónima, nos 

dice el informe de la sindicatura, entre otras irregularidades, y leo también: «De 

acuerdo con los cálculos efectuados para el período de vigencia del contrato, desde 

junio de 2020 a enero de 2021, la sindicatura ha cuantificado que la facturación de 

la empresa al SEM por la prestación del servicio podría ser superior en, 

aproximadamente, 1,55 millones de euros al precio del contrato estimado por la 

sindicatura.  

En fin, la gestión del dinero público que ha hecho esta sociedad pública de la 

Generalitat, el Sistema de Emergencias Médicas, es, pues ahora no sé cómo 

calificarla, ¿eh?, y creo que debo ser cauto y prudente en mis palabras y calificativos 

para no expresar lo que siento como ciudadano y como contribuyente ante tales 

indignantes actuaciones. 

Muchas gracias. 

El vicepresident 
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Gràcies, diputat A continuació, pel Grup Parlamentari En Comú Podem, té la paraula 

el diputat Joan Carles Gallego. Endavant. 

Joan Carles Gallego i Herrera 

Bé, doncs agrair, com no pot ser d'una altra manera, l'informe a totes les persones 

que l’he realitzat. Crec que hi ha un bon treball i molt treball darrera i, per tant, 

diguéssim, agrair l'informe i la presentació de l'informe, que jo crec que també ens 

ajuda a clarificar i entendre algunes de les qüestions que ja estan en l'informe per 

escrit, no? 

Jo no entraré amb les observacions concretes i tal. Només dues qüestió, no? És 

cert, i així ho presentava la síndica, que estem davant d'un servei essencial. Vull dir, 

això és així i no pot ser d'una altra manera, només faltaria, no? 

I, evidentment, quan estem davant d'un servei essencial, la gestió d'aquest servei 

essencial, la pressupostària, la de recursos humans, la gestió, en definitiva, crec que 

és rellevant perquè la millor o pitjor gestió acaba generant una menor eficiència en 

la prestació del servei, i el servei essencial necessàriament el que ens interessa és 

de la millor eficiència en la seva prestació. Crec que es detecten dèficits de gestió, i 

això és preocupant, perquè els dèficits de gestió es poden acabar traslladant als 

dèficits en la prestació d'un servei que és essencial i que la ciutadania ha de rebre 

en plenes condicions. 

Crec que l'informe ens dona alguns elements i elements importants que ens han de 

permetre fer el debat polític en relació a la necessitat o no d'internalitzar alguns dels 

elements que el SEM té avui externalitzats i que no es demostra, crec, a partir de les 

pròpies observacions, que s'estigui fent de la millor de les maneres possibles. Per 

tant, el debat aquest de la internalització pot també ajudar alguns dels elements que 

se situen aquí.  

Dit això, estic d'acord amb les recomanacions que es plantegen. El problema és que 

no ens tornem a trobar on ens havíem trobat, que es fan unes recomanacions i que 

després aquestes no es duen a terme. Esperem que es duguin a terme i tal. I també 

algunes ja estaven, les que tenen referència als contractes emergència, són també, 

doncs, com no pot ser d'una altra manera, reiteratives de les que ja es van fer en un 

informe corresponent al seu moment.  
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Per tant, agrair l'informe. Simplement volia fer aquests comentaris. Gràcies. 

El vicepresident  

Moltes gràcies, diputat. A continuació, pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

té la paraula el diputat Pere Albó. Gràcies. 

Pere Albó Marlés 

Moltes gràcies. Bé, en fi, com s'ha dit, aquest informe ve de, a més a més, el 

requeriment d'ampliació d'un informe previ i, per tant, quan totes aquestes 

observacions que ara s'han fet esment fins aquí, doncs ens preocupa realment que 

d'alguna manera hi hagi hagut un espai de temps tan dilatat allà on no tan sols 

sembla que no s'han corregit qüestions que venen ja d'informes previs, sinó que en 

aquest doncs continuen vigents observacions de calat. I per tant, jo crec que el 

primer que hauríem de fer entre tots com a comissió i, en qualsevol cas, aquest és 

el compromís del nostre grup és doncs demanar i fer tot el possible, tot el que estigui 

al nostre abast perquè es continuï doncs fiscalitzant i, per tant, com els deia, amb la 

voluntat que es vagin introduint millores, que sembla que no s'han produït, doncs 

que continuïn havent-hi aquesta, per entendre'ns, aquesta lupa sobre la gestió 

d'aquest servei que és essencial i, fins i tot, ens podem posar estupends i dir que és 

el servei de vida o mort, fins i tot, en certs casos, eh? Fins aquest punt és essencial. 

I que, per tant, estem completament d'acord en què ha de merèixer una gestió 

exquisida i que no s'està veient pels anàlisis que ens porta, de manera reiterada,  

insisteixo, la Sindicatura de Comptes.  

En fi, que no es justifiquin els preus de mercat a l'hora de les licitacions, s'han 

esmentat moltes coses, eh? O que, per exemple, se'ns digui que l'experiència que 

es demana doncs a l'hora d'adjudicar i d'establir els criteris de valoració en els plecs, 

doncs que no sembli que sigui la més adequada. Com s'ha també comentat, que es 

vegi que hi ha una evident manca de control, eh?, dels serveis que es donen, no?, i 

que no hi ha una fiscalització. Tot plegat ens sembla doncs que és quelcom que 

entre tots hem de ser capaços de, com deia, posar-hi la lupa i mirar de revertir.  

Tot el que s'explica sobre els modificats, que són del disset per cent, del divuit per 

cent, ens sembla doncs també que potser van un punt més enllà, eh?, d'una 

improvisació o d’atendre un cas d'emergència o puntual, no? 
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Quan parlem d'adjudicació de serveis de manteniment, doncs també, fins i tot, 

s'entreveuen baixes temeràries, no?, que sembla que s'han metabolitzat d'alguna 

manera i, per tant, és clar, de cop els preus passen a ser més d'un cinquanta-sis per 

cent superiors. Per tant, quelcom que és evident, que mereix una millora en la gestió, 

no? 

I, evidentment, doncs tota aquesta corrua de situacions allà on doncs sembla que no 

és de rebut que utilitzar el procediment negociat o que fins i tot doncs semblaria que 

poden establir-se procediments molt millors.  

En qualsevol cas, tot plegat ens porta a quantitats molt importants que, com s'ha 

comentat, ens sembla que podrien gestionar-se d'una manera més eficient.  

I, en fi, hi ha qüestions doncs, insisteixo, com aquesta que també s'ha comentat 

del..., bé, de facturar doncs vuit dotzenes parts d'una manera tan alegre, no?, i 

sense, diguéssim, amb aquesta manca de rigor, no?, quan estem parlant de recursos 

públics, que denota doncs també l'observació que quan, justament, en un moment 

donat s'explica que hi ha un noranta-cinc per cent menys d'activitat, que es paga un 

noranta-cinc per cent més de facturació, quan justament s'ha acreditat un vint-i-sis 

per cent menys de reducció del nombre de trucades telefòniques. 

En definitiva, és una corrua que a nosaltres doncs ens sembla prou important com 

perquè, hi insisteixo, hi estiguem a sobre i continuem atents al que està succeint. 

Capítol a part mereixeria la contractació per procediment d'emergència durant la 

pandèmia. A nosaltres ens sembla que podem ser molt comprensibles en certes 

coses que van succeir llavors i que s'havia d'atendre una emergència, però, 

senzillament, vull dir, l'informe explica que es va aprofitar la pandèmia per introduir 

contractes que ja s'havien fet serveis anteriors, eh? O, per exemple, que, com s'ha 

dit, el preu per hora no era, malgrat ser una empresa que d'alguna manera implicava 

una continuïtat, diguéssim, com que es va aprofitar per augmentar, el qual fins i tot 

ens sembla èticament reprovable. O, senzillament, facturar l'IVA quan no s'havia de 

facturar. Això no pot ser un error. No, no... I si és un error, doncs està clar que hem 

de canviar algun gestor i ha d'haver-hi algun tipus de responsabilitat, no? 

I és clar, i això són només els tres primers punts, perquè, en fi, se m'ha acabat el 

temps i podríem continuar i continuar i continuar.  
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Per tant, acabo, com he dit, que serveixi aquest informe per continuar mantenint, 

diguéssim, la lupa sobre aquest servei perquè és evident, pel que hem pogut llegir, 

que no pot continuar així i que hem de ser capaços entre tots d’introduir les millores 

que necessita. 

Moltes gràcies. 

El vicepresident  

Gràcies, diputat. A continuació, per acabar, pel Grup Parlamentari d'Esquerra 

Republicana té la paraula el diputat José Rodríguez. 

José Rodríguez Fernández 

Gràcies, vicepresident. Primer de tot, li voldria agrair a la Sindicatura de Comptes la 

feina que ha fet en aquest informe.  

I puc coincidir amb alguna de les propostes o algunes de les observacions que han 

fet els diputats dels grups d’oposició que m'han precedit. Però sí que voldria fer dos 

comentaris, perquè entenem que totes les recomanacions que fa la sindicatura al 

final el Govern les ha d'acabar implementant i, per tant, confiem que això es faci. 

Però hi ha dues observacions que volem fer.  

La primera és sobre el contracte d'emergències pel dimensionament de l'equip de 

gestors que feien el seguiment dels contactes estrets. Val a dir que la situació, i això 

ho vam valorar en l'anàlisi de contractació d’emergència per la covid, es feia sota 

uns paràmetres de previsió que no acabaven de ser..., al final, ningú sabia predir 

com anava evolucionant la pandèmia.  

I en el cas d'aquest contracte, el dimensionament que es va fer és sota uns criteris, 

doncs un algoritme que intentava predir l'evolució de casos i en quin moment calia 

contractar gent, la contractació al final va ser inferior a aquest algoritme. Per tant, 

l'ajustament entre la necessitat real final i la previsió, doncs va quedar el punt 

intermedi, que és a vegades la gestió real, i qui hagi de fer gestió pública, doncs 

acaba intentant ajustar-ho.  

Sí que és veritat doncs que l'expedient de contradicció esperem que s'executi i, per 

tant, es retornin els diners que sí que s'han cobrat de més.  
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I després una altra observació, i no és cosa ni de la sindicatura, ni de ni tan sols del 

SEM. I és..., en la contractació ordinària vostès alerten que hi ha unes clàusules 

socials que potser no són necessàries o que no corresponen al que permet la llei de 

contractació. Aquí tenim un problema greu i és, bàsicament, del legislador. I és que, 

si no s'introdueixen clàusules socials en els concursos, acabarem tenint problemes 

amb la qualitat del servei. Acabarem també sent la pròpia administració degradant 

de les condicions laborals dels serveis que contractem, i tots sabem també els 

conflictes que ha tingut el transport sanitari i els acords que s'han hagut de tenir per 

poder tenir un servei de qualitat i poder resoldre aquest conflicte laboral.  

Per tant, sí que és veritat que haurem de superar el marc legal actual d'alguna 

manera. És difícil perquè la Ley de Contratación Pública és estatal i l’intent que es 

va fer des del Parlament de Catalunya, que és la llei de Aragonès, no va fructificar, 

però haurem de començar a rellançar una idea en aquest sentit, perquè tenim un 

seriós problema en la contractació pública quan s'intenta anar a alguna cosa que no 

sigui purament el preu. I passa a la Generalitat, però li passa... 

 

Fitxer 11_2i12_1CSC8 

 

...a l’AMB en la contractació de busos o li passa a totes les administracions. I per 

tant, haurem de fer un esforç des del legislatiu. 

I també una certa superació del marc limitador que té l'Estat espanyol en aquest 

tipus de contractacions. 

Gràcies. 

El vicepresident  

Moltes gràcies, diputat. I ara, novament, té el torn la síndica Cabasés. 

La síndica Maria Àngels Cabasés Piqué  

Moltes gràcies per tots els teus comentaris. No he deduït que em preguntessin res, 

he interpretat que els ha quedat tot força clar.  
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Només en l’última intervenció, del representant d'Esquerra, doncs només dos 

puntualitzacions. Si en el contracte adjudicat a Ferroser, que ja saben que no es diu 

Ferroer, ja ha canviat de denominació, ara és Serveo, serveis auxiliars. Doncs 

aquesta empresa no és que es pagués o no o es dimensionés bé o no, és que es va 

adjudicar per un preu i se'n va pagar vuit parts, és a dir, sense tenir en compte si 

s'havia dimensionat, no dimensionat o s'havia executat o no.  

Per tant, sí que hi havia un requeriment d'un logaritme que, per cert, un algoritme, 

perdó, jo ara parlava de logaritme, això és deformació matemàtica, un algoritme que, 

definitivament, tampoc coneixem prou bé, perquè entenc que un algoritme és una 

funció matemàtica i, per tant, veure com funciona, doncs el que fa és previsions. 

Però el que està clar és que s'adjudica per un preu i se'n paga vuit parts, 

independentment del que s'hagi fet. 

I en segon lloc, en relació a les clàusules salarials, doncs que feia referència al 

contracte de servei d'atenció i gestió de la demanda, doncs nosaltres l'únic que 

qüestionem és que fos un criteri de valoració a l'hora de la licitació, perquè aquesta 

quantitat qui la paga, en definitiva, és la part adjudicatària. No se'n feia càrrec a 

part..., és a dir, no era una millora incorporada per la part que doncs adjudicava 

aquest contracte. Només aquestes dues consideracions.  

Sí que ens ha quedat..., o ho hem entès per la intervenció de tots, que els qui tenen 

deures són vostès.  

Moltes gràcies. 

El vicepresident 

Gràcies, síndica Cabasés. En tot cas, que el president recuperi el seu lloc.  

(Pausa.)  

El president 

Té la paraula el síndic major. Quan vostè vulgui. 

El síndic major (Miquel Salazar Canalda) 

Gràcies. A col·lació d'un comentari que ha fet el diputat Ordeig, que ha dit que la 

comissió està al dia dels informes. Jo el que volia manifestar són dues coses. La  
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primera, que ho agraïm molt, molt. Pel conjunt de la sindicatura i el ple és molt 

important que els informes creem enviant no es dilati en el temps el seu debat, és 

rellevant. El diputat Ordeig recorda altres períodes que això no passava i, la veritat, 

no era còmode ni agradable. I per tant, agraïm molt, i crec que parlo en nom de tots 

els síndics, i fins i tot del personal de la sindicatura, que la feina que es fa doncs 

acabi on ha d'acabar, que és en aquesta seu.  

I el segon tema és que, en conseqüència amb això o no, però en qualsevol cas 

també sàpiguen que estem fent un esforç i que el farem encara més per reduir 

l’extemporalitat dels informes de la sindicatura. És a dir, que cada cop tindran 

informes, i aquesta és una voluntat de tot el ple, que siguin molt més propers en el 

temps en el moment que es debaten. 

Gràcies. Només és això. 

El president 

Moltes gràcies a vostè, síndic major. I ara ja tan sols resta, en tant que la Mesa de 

la comissió ha de fixar un termini per presentar propostes de resolució subsegüents 

als informes de fiscalització que han estat objecte de debat, els dos punts de l'ordre 

del dia, aquest termini és de deu dies, tal com és costum, darrerament, si més no, 

deu dies hàbils i, per tant, fineix o finiria el dia 30 de setembre a les 10:30 hores del 

matí. Per tant, si no hi ha cap inconvenient, el fixaríem en aquest sentit.  

I els recordem, així mateix, que la propera reunió està prevista per, a efectes 

informatius, per al proper dia 13 d'octubre.  

Si no hi ha cap més qüestió, donaríem o suspendríem, perdó, la sessió fins a aquest 

dia previst de celebració de la final de la sessió.  

Moltes gràcies a tothom. 

 

La sessió s'aixeca a... 

 
 

 


