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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 12/2019, relatiu a Gestió de Serveis Sanitaris,
exercici 2016
Barcelona, 12 de setembre de 2019
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 12/2019, relatiu a Gestió de
Serveis Sanitaris (GSS), exercici 2016, en compliment del seu Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic major, Jaume Amat, com a ponent, va ser aprovat pel Ple de
la Sindicatura en la sessió del 23 de juliol del 2019.
La fiscalització, de regularitat, ha inclòs la revisió dels comptes anuals de GSS de l’exercici
2016 per verificar que es presenten segons el marc normatiu d’informació financera
aplicable i, en particular, segons els principis i criteris comptables que aquest marc conté.
També s’ha verificat que durant l’exercici fiscalitzat l’entitat va desenvolupar la seva activitat d’acord amb la normativa d’aplicació.
Gestió de Serveis Sanitaris és una empresa pública que té la naturalesa d’entitat de dret
públic sotmesa a dret privat, creada el 1992 i encarregada de la gestió i l’administració
dels serveis en matèria sanitària que van ser traspassats de la Diputació de Lleida a la
Generalitat de Catalunya. GSS du a terme la seva activitat assistencial als territoris de la
Regió Sanitària de Lleida i la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran i àrees d’influència.
El volum d’ingressos i de despeses del pressupost de GSS de l’exercici 2016 va ser de
64,95 M€. El Balanç de l’entitat a 31 de desembre del 2016 presentava un volum d’actiu i
de patrimoni net i passiu de 45,13 M€.
L’opinió de la Sindicatura, recollida en l’apartat de conclusions de l’informe, és que, excepte
pels possibles efectes de les limitacions descrites a les observacions 1 i 2, els comptes
anuals expressen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i de la
situació financera de GSS el 31 de desembre del 2016, i també dels resultats, dels fluxos
d’efectiu i de la liquidació pressupostària corresponents a l’exercici anual finalitzat en
aquella data.
En l’apartat 3.1 s’inclouen les observacions més rellevants del treball de fiscalització, que
es resumeixen a continuació:
• En l’actiu del Balanç de GSS no hi ha registrat cap import relatiu a l’ala est de l’edifici de
l’Hospital Universitari de Santa Maria ni a la seva ampliació, com tampoc la cessió de
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l’Hospital del Pallars ni les residències i centres de dia per a gent gran Balàfia i Balàfia II
de Lleida.
• En el compte Altres passius financers hi ha comptabilitzats 4,04 M€ que corresponen a
la recaptació realitzada des de l’any 1992 per GSS a malalts psíquics crònics en règim
d’internament. L’exercici fiscalitzat es van ingressar a aquest compte 43.007 € per
aquest concepte. Cal que GSS i el Servei Català de la Salut (CatSalut) acordin la destinació final d’aquests ingressos per tal que siguin comptabilitzats d’acord amb la seva
naturalesa. L’exercici 2018 l’entitat, d’acord amb el CatSalut, va imputar a Resultats
d’exercicis anteriors aquells ingressos, excepte els corresponents als quatre darrers
exercicis.
• L’exercici 2016, GSS no va fer la deducció del 5% de la retribució dels seus treballadors
d’acord amb el que preveu el Reial decret llei 8/2010, del 20 de maig, pel qual
s’adopten mesures extraordinàries per reduir el dèficit públic, atès que, d’acord amb el
Conveni col·lectiu, la deducció només es podia fer sobre la retribució variable en funció
dels objectius (DPO) de l’exercici i que el 2016 l’entitat no va assolir un superàvit pressupostari i financer suficient per poder abonar als seus treballadors aquella retribució
variable.
L’entitat considera que va donar compliment a la retenció ja que l’efecte net sobre les
nòmines i la despesa de personal de l’exercici seria el mateix que si s’hagués efectuat
la reducció del 5% sobre les nòmines mensuals, atès que això hagués suposat un increment del superàvit de l’exercici que hauria permès distribuir aquest import en concepte
de Retribució variable en funció dels objectius.
Tanmateix, calia haver calculat la DPO que hagués correspost a cadascun dels treballadors i avaluar si l’import era inferior a l’import del 5% del total de la nòmina de l’exercici
i, si fos així, reclamar l’import de la diferència.
• GSS no ha comptabilitzat cap import en concepte de provisió pels possibles efectes de
la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a favor de la demanda
interposada pels sindicats d’infermeria, que es troba recorreguda al Suprem. L’entitat va
fer la provisió d’aquests imports al tancament de l’exercici 2017.
• L’exercici 2015 GSS no complia els requisits de l’article 68 de la Llei 7/2011, del 27 de
juliol, de mesures fiscals i financeres, pel que fa a l’autonomia de gestió. Aquest fet
suposa que, durant l’any 2016, l’entitat hauria d’haver quedat subjecta preceptivament a
la normativa de la Generalitat en matèria de personal i al que disposava la Llei de
pressupostos de la Generalitat per al 2016.
• Pel que fa a la contractació, s’observa que 27 dels 35 contractes de serveis formalitzats
el 2016 es van tramitar com a contractes menors. Atesos l’objecte i el caràcter recurrent
dels serveis contractats, aquests expedients haurien d’haver-se tramitat mitjançant procediments que garantissin una major publicitat i concurrència i per períodes superiors a
un any.
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• Pel que fa a les despeses de personal, s’observa la contractació de professionals
mèdics mitjançant contractes mercantils per cobrir necessitats estructurals de l’entitat, i
l’abonament d’alguns conceptes salarials (plus addicional, plus productivitat fix, plus
productivitat i activitat extraordinària) que no estaven inclosos en els convenis col·lectius
aplicables ni consta que fossin aprovats pel Consell d’Administració.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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