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MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
C E R T I F I C O:
Primer, que a Barcelona, el dia 21 d’abril del 2015, reunit el Ple de la Sindicatura de
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi
Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i
Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la
Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar la Memòria
d’activitats de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, exercici 2014, el projecte de la
qual va ser presentat pel secretari general, elaborat d’acord amb el que disposa l’article 57
de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Segon, que en la mateixa reunió del Ple també s’acorda aprovar el Compte de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya de l’exercici 2014 que, d’acord amb els articles
54.3.d i 55 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, va ser elaborat per l’interventor de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, Sr. David Pol i Torrella, i que es presenta com a
annex a la Memòria d’activitats de la Sindicatura, exercici 2014.
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el
vistiplau del síndic major.
Barcelona, 5 de maig de 2015
Vist i plau
El síndic major

Jaume Amat i Reyero

Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 16 31 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.org – www.sindicatura.cat
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1. INTRODUCCIÓ
La Memòria anual d’activitats i el Compte de la Sindicatura de Comptes es presenten al
Parlament de Catalunya en compliment del que disposen l’article 57 de la Llei 18/2010, del
7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i l’article 167 del Reglament del
Parlament de Catalunya, aprovat pel Ple del Parlament el 22 de desembre del 2005.
Mitjançant aquesta Memòria, la Sindicatura facilita a la cambra legislativa informació sobre
les activitats que ha portat a terme durant l’any 2014, posant un èmfasi especial en el grau
de compliment del Programa anual d’activitats i en la gestió feta.
Aquest document dóna compte dels principals esdeveniments que han tingut lloc a la Sindicatura de Comptes l’any 2014, i també informa de l’activitat de la institució tant pel que fa
a l’activitat fiscalitzadora com pel que fa a la derivada de les altres competències que la
normativa li atorga.
En relació amb el grau de compliment del programa anual d’activitats, es contrasta la relació d’informes de fiscalització que consten en el Programa anual d’activitats de la Sindicatura de Comptes per a l’any 2014 amb la dels informes de fiscalització aprovats pel Ple de
la institució durant el mateix any.
En aquesta Memòria també es detallen les relacions que ha mantingut la Sindicatura de
Comptes amb altres institucions, i s’informa d’altres aspectes relatius a l’organització i al
funcionament ordinaris de l’òrgan fiscalitzador.

2. PRINCIPALS ESDEVENIMENTS RELATIUS A LA SINDICATURA DE
COMPTES
En aquest apartat s’expliquen el fets més rellevants que han tingut lloc a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya durant l’any 2014 en relació amb la composició i les activitats dels
òrgans de govern d’aquesta institució.

2.1.

COMPOSICIÓ DEL PLE

Durant l’any 2014 el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha tingut la
composició següent:

• Síndic major: Jaume Amat i Reyero
Andreu Morillas Antolín
• Síndics:
Jordi Pons i Novell
Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom
Maria Àngels Servat i Pàmies
Emma Balseiro Carreiras
Miquel Salazar Canalda
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2.2.

RENOVACIÓ I PRESA DE POSSESSIÓ DEL SÍNDIC MAJOR

El 2014 ha tingut lloc la renovació del síndic major de la Sindicatura de Comptes. D’acord
amb allò que disposa la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, el síndic
major és proposat pel Ple d’entre els seus membres i nomenat pel president de la Generalitat per a un període de tres anys. En la sessió del dia 4 de març del 2014, el Ple de la
Sindicatura, per unanimitat, va proposar Jaume Amat i Reyero com a síndic major, el qual
va ser nomenat pel president de la Generalitat de Catalunya pel Decret 29/2014, del 6 de
març.
Posteriorment, el dia 11 d’abril, Jaume Amat i Reyero va prendre possessió davant el
president de la Generalitat en un acte solemne al Palau de la Generalitat.
Jaume Amat i Reyero és membre de la Sindicatura de Comptes des del gener del 2007. Va
ser nomenat síndic major el 14 de març del 2011 i el 2014 va ser renovat per a un segon
mandat al capdavant de la institució fiscalitzadora.

Acte de presa de possessió del síndic major, Jaume Amat, presidit pel president de la Generalitat, Artur Mas.

2.3.

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

La Comissió de Govern de la Sindicatura de Comptes està constituïda pel síndic major,
que n’és el president, i per dos síndics més escollits pel Ple d’entre els seus membres.
10
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Durant el període de l’1 de gener fins el 17 de març els síndics Andreu Morillas Antolín i
Emma Balseiro Carreiras van ser els síndics designats pel Ple que formaven part de la
Comissió de Govern.
El Ple de la Sindicatura de Comptes, mitjançant l’acord del 18 de març del 2014, va designar membres de la Comissió de Govern els síndics Andreu Morillas Antolín i Jordi Pons i
Novell.

2.4.

ACTE COMMEMORATIU DEL TRENTÈ ANIVERSARI

La Sindicatura va celebrar un acte institucional al Parlament de Catalunya per commemorar
el trentè aniversari de la seva creació mitjançant la Llei 6/1984, del 5 de març, que regula
la naturalesa i les funcions de la institució prevista en l’Estatut d’autonomia.
L’acte va tenir lloc el 2 de juny del 2014 a l’Auditori del Parlament i va comptar amb l’assistència dels membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, exsíndics i personal de la
institució, i també de presidents dels òrgans estatutaris, membres dels grups parlamentaris
i representants dels col·legis professionals.
Hi van intervenir el síndic major, Jaume Amat i Reyero, i tres figures destacades del món
de l’auditoria i la comptabilitat públiques, que van glossar en els seus discursos, respec-

Públic assistent a l’acte commemoratiu del trentè aniversari de la Sindicatura, a l’Auditori del Parlament.
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La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, dóna la benvinguda en l’acte commemoratiu del trentè aniversari de la Sindicatura, acompanyada pels altres intervinents, d’esquerra a dreta: Josep M. Carreras, Jaume
Amat, Heliodoro Robleda i Oriol Amat.

tivament, el passat, el present i el futur del control extern: Josep Maria Carreras i Puigdengolas, síndic de comptes entre els anys 1984 i 2004; Heliodoro Robleda Cabezas, catedràtic d’economia financera i comptabilitat i president de la Cambra de Comptes de Navarra, i
Oriol Amat i Salas, catedràtic d’economia financera i comptabilitat i conseller de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
La cloenda de l’acte va anar a càrrec de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert i
Català.

3. ACTIVITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES
La Sindicatura de Comptes és una institució creada amb la finalitat principal de fiscalitzar
el sector públic de Catalunya; per tant, dedica la major part dels recursos de què disposa
a aquesta tasca. No obstant això, la Sindicatura també du a terme altres activitats, com ara
l’emissió de dictàmens a petició del Parlament de Catalunya o la designació d’instructors
per als procediments judicials de reintegrament per descobert comptable, la instrucció
dels quals li ha estat delegada pel Tribunal de Comptes.
A continuació es presenta l’activitat de la Sindicatura de Comptes de Catalunya pel que fa
a l’àmbit de la fiscalització, a la tramitació d’escrits que informen de presumptes irregularitats, i a l’activitat dels òrgans col·legiats i de la Comissió Tècnica.
12
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3.1.

ACTIVITAT FISCALITZADORA

3.1.1.

Resum de l’activitat fiscalitzadora dels darrers anys

El gràfic que es presenta a continuació mostra un resum de l’activitat fiscalitzadora portada
a terme en el transcurs dels últims anys.
Nombre d’informes aprovats per la Sindicatura
41

39

38

37
34

28

29

30

2006

2007

2008

30

21

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya.

3.1.2.

Programa anual d’activitats

D’acord amb l’article 37 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, el
Programa anual d’activitats ha d’incloure els informes de fiscalització que la institució
preveu realitzar durant l’any, els que no es van poder finalitzar l’any anterior i els que pugui
encarregar el Parlament durant l’exercici. El Reglament del Parlament de Catalunya, en
l’article 161, especifica que aquest Programa s’ha de presentar cada any al Parlament
abans de l’1 de desembre de l’exercici precedent.
El Programa anual d’activitats corresponent a l’exercici 2014 fou aprovat pel Ple de la
Sindicatura de Comptes en la sessió del 25 de novembre del 2013 i tramès al Parlament de
Catalunya el 28 de novembre del 2013.
Els motius pels quals es programen els treballs de fiscalització són:

• La Llei de la Sindicatura de Comptes preveu que anualment la institució elabori un
informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya i un sobre el Compte
general de les corporacions locals.
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• Altres normes amb rang de llei, i concretament, el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, també preveuen que la Sindicatura realitzi determinades fiscalitzacions amb caràcter anual.

• El Parlament de Catalunya, mitjançat una resolució, pot encomanar a la Sindicatura la
realització d’un informe concret, d’acord amb el que preveu l’article 168 del Reglament
del Parlament i l’article 36.f de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes.

• La Sindicatura de Comptes té la capacitat d’actuar d’ofici, i d’incloure en el Programa
anual d’activitats aquelles altres fiscalitzacions que considera que ha de dur a terme.
El contingut del Programa anual d’activitats de l’exercici 2014 va ser modificat mitjançant
acords del Ple de la Sindicatura de Comptes de l’1 d’abril, del 27 de maig, de l’11 de juny,
del 21 d’octubre i del 27 de novembre del 2014. Aquestes modificacions també van ser
notificades al Parlament.
El detall de les fiscalitzacions previstes en la darrera versió del Programa anual d’activitats
per a l’any 2014 figura a continuació. Seguint l’estructura del mateix Programa, els treballs
estan dividits per departaments sectorials; les indicacions entre parèntesis indiquen l’origen del treball o el tipus de modificació o concreció que s’hi ha establert respecte a allò
que preveia el Programa de l’any anterior:
L:
LSC:
O:
RP:
*:

Llei
Llei de la Sindicatura de Comptes
D’ofici
Resolució del Parlament
Informes en què s’amplia el període de fiscalització respecte al Programa anual
d’activitats del 2013
**:
Informes en què hi ha canvi del període de fiscalització
***: Canvi d’objecte
****: Informes aprovats el mes de desembre del 2013
Departament Sectorial A (responsable: síndica Sra. Emma Balseiro Carreiras)
Treballs iniciats

•
•
•
•
•
•

Gestió d’Infraestructures, SAU. Exercici 2010 (L)
Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU. Exercicis 2010 i 2011 (L)
Gestió d’Infraestructures, SAU. Exercici 2011 (L)
Institut Català de Finances. Exercici 2011 (L)
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Exercici 2011 (O) (****)
Delegacions del Govern de la Generalitat a l’exterior d’Espanya. Exercici 2011 (O)
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• Programa 121, Direcció i administracions generals. Objectiu estratègic: Generar ingressos i/o reduir l’endeutament de la Generalitat mitjançant la rendibilització d’actius immobiliaris del patrimoni de la Generalitat. Exercicis 2011 i 2012 (O)
• Centre d’Estudis d’Opinió. Exercici 2012 (O) (****)
• Programa 211, Administració de Justícia i Ministeri Fiscal. Objectiu estratègic: Optimitzar
i reordenar eficientment els recursos humans de l’Administració de Justícia. Exercici
2012 (O)
• Programa 222, Trànsit i seguretat viària. Objectius estratègics: Dedicar a la seguretat
viària els recursos obtinguts de les sancions de trànsit: Potenciar la recerca i el desenvolupament. Exercici 2012 (O)
Treballs a iniciar

•
•
•
•
•
•
•

Equipaments i Edificis de Catalunya, SA. Exercici 2011 (L)
Infraestructures.cat. Exercici 2012 (L)
Institut Català de Finances. Exercici 2012 (L)
Programa 661, Emprenedoria i foment empresarial. Exercici 2012 (O)
Autoritat Catalana de la Competència. Exercici 2013 (O)
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. Exercici 2013 (O)
Departament de Governació i Relacions Institucionals. Despeses de personal. Exercici
2013 (O)
• Departament d’Interior. Contractació. Exercici 2013 (O)
Departament Sectorial B (responsable: síndic Sr. Miquel Salazar Canalda)
Treballs iniciats

• Agència Catalana de l’Aigua. Exercici 2010 (L)
• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010 i 2011 (L) (****)
• Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Exercicis 2010, 2011 i
2012 (L)
• Autoritat del Transport Metropolità. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (L)
• Servei d’Ocupació de Catalunya. Resolució del Parlament núm. 637/IX (RP)
Treballs a iniciar

•
•
•
•
•

Aigües Ter Llobregat. Exercicis 2010 i 2011 (L)
Institut Català del Sòl. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (L) (*)
Agència Catalana de l’Aigua. Exercicis 2011, 2012 i 2013 (L) (*)
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya. Exercicis 2011, 2012 i 2013 (L) (*)
Agència de l’Habitatge de Catalunya. Exercicis 2012 i 2013 (L)
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Departament Sectorial C (responsable: síndic Sr. Andreu Morillas Antolín)
Treballs iniciats

• Institut Català d’Oncologia. Exercicis 2009 i 2010 (L)
• Consorci Sanitari Integral. Exercicis 2009, 2010 i 2011 (L)
• Fundació Privada de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Exercicis
•
•
•
•
•
•

2010, 2011 i 2012 (L)
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. Exercicis 2010 i 2011 (L)
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Exercici 2011 (L)
Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Resolució del Parlament núm. 636/IX (RP)
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Exercicis 2010, 2011 i 2012. Resolució del
Parlament núm. 21/X (RP i L)
Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Resolució del Parlament
núm. 234/X (RP)
Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries. Exercicis 2010 i 2011 (O)

Treballs a iniciar

•
•
•
•

Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Exercicis 2012 i 2013 (L)
Institut Català d’Oncologia. Exercici 2011 (L)
Institut Català de les Dones. Exercici 2012 (O)
Compliment de les observacions i recomanacions fetes en els informes de l’àrea del
Departament de Benestar Social i Família. Exercici 2013 (O)
• Institut de Diagnòstic per la Imatge. Exercici 2013 (O)
Decaïment del Programa anual d’activitats de l’exercici 2013

• Programa 315. Atenció a la gent gran amb dependència. Departament de Benestar Social i Família. Exercici 2012 (O)
Departament Sectorial D (responsable: síndic Sr. Jordi Pons i Novell)
Treballs iniciats

•
•
•
•
•
•

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (L)
Televisió de Catalunya, SA. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (L)
Universitat Autònoma de Barcelona. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (L)
Consorci d’Educació de Barcelona. Exercici 2012 (L)
Consorci del Palau de la Música Catalana. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (O)
Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (O)
16
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• Departament d’Ensenyament. Gestió econòmica dels centres docents públics. Exercici
2011 (O)
• Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Exercici 2012 (O)
Treballs a iniciar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA. Exercici 2013 (L)
Universitat de Barcelona. Exercicis 2011, 2012 i 2013 (L)
Universitat Politècnica de Catalunya. Exercicis 2011, 2012 i 2013 (L)
Departament d’Ensenyament. Gestió econòmica del Complex Educatiu de Tarragona.
Exercici 2011 (O)
Institut Obert de Catalunya. Exercici 2011 (O)
Compliment de la disposició addicional setzena de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2012 (O)
Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2012 i 2013 (O)
Departament de Cultura. Publicitats de les subvencions concedides. Exercicis 2012 i
2013 (O)
Institut Català de les Empreses Culturals. Aportacions reintegrables i subvencions. Exercicis 2012 i 2013 (O)
Consorci Escola Industrial de Barcelona. Exercici 2013 (O)
Universitat de Girona. Despeses de personal. Exercici 2013 (O) (**)
Instruccions de contractació d’entitats de la Universitat de Barcelona. Exercici 2014 (O)

Departament Sectorial E (responsable: síndic Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom)
Treballs iniciats

• Compte general de les corporacions locals. Exercici 2012 (LSC)
• Consorci Fòrum de les Cultures Barcelona 2004. Resolució del Parlament núm. 9/IX (RP)
• Societat Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, SA. Resolució del Parlament
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

núm. 9/IX (RP)
Ajuntament de Creixell. Resolució del Parlament núm. 65/X (RP)
Societat Municipal de Promoció Urbanística a Vallirana, SA. Comptes anuals. Exercici
2010 (O) (****)
Indicadors financers i pressupostaris dels municipis. Exercicis 2010 i 2011 (O)
Aigües de Blanes, SA. Comptes anuals. Exercici 2011 (O)
Barcelona de Serveis Municipals, SA. Comptes anuals consolidats. Exercici 2011 (O)
Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i la Segarra, SL. Comptes anuals. Exercici 2011 (O)
Valls Infraestructures, Aparcaments i Serveis, SA. Comptes anuals. Exercici 2011 (O)
Memòria dels comptes generals dels municipis. Exercici 2012 (O)
Control intern en municipis de més de 100.000 habitants (O)
Saldos deutors de dubtós cobrament en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants (O)
Saldos deutors de dubtós cobrament en municipis de més de 100.000 habitants (O)
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Treballs a iniciar

•
•
•
•
•
•
•
•

Compte general de corporacions locals. Exercici 2013 (LSC)
Ajuntament de Torrelles de Foix. Romanent de tresoreria. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (O)
Anàlisi dels comptes generals de les corporacions locals. Exercici 2012 (O)
Entitats municipals descentralitzades de l’Ajuntament de Valls de Valira. Romanent de
tresoreria. Exercici 2012 (O)
Ajuntament de Balaguer. Compte general. Exercici 2012 (O)
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Contractació. Exercici 2013 (O)
Despeses executades sense crèdit pressupostari. Exercici 2013 (O)
Gestió recaptatòria municipal. Exercici 2013 (O)

Departament Sectorial F (responsable: síndica Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies)
Treballs iniciats

•
•
•
•

Grup Consell Comarcal del Barcelonès. Resolució del Parlament núm. 281/IX (RP)
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Exercici 2012 (O)
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA. Exercici 2012 (O)
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. Exercici 2012 (O)

Treballs a iniciar

•
•
•
•
•

Consorci de Comunicació Local i ens dependents. Exercici 2012 (O)
Mancomunitat de Municipis del Penedès-Garraf. Exercici 2012 (O)
Xaloc. Organisme autònom de la Diputació de Girona. Exercici 2012 (O)
Consell Comarcal del Vallès Occidental i consorcis en què participa. Exercici 2013 (O) (**)
Diputacions de Catalunya. Despeses de personal. Exercici 2013 (O) (**)

Decaïment del Programa anual d’activitats de l’exercici 2013

• Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana. Exercici 2012 (O)
Departament Sectorial G (responsable: síndic major, Sr. Jaume Amat i Reyero)
Treballs iniciats

• Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2012 (LSC)
• Subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses
de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010 i 2011 (O)
• Anàlisi de l’evolució de l’endeutament financer de la Generalitat de Catalunya. Exercicis
2008-2012 (O)
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• Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la
Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes. Exercicis 2011 i 2012 (O) (*)
• Fiscalització dels partits polítics amb representació parlamentària. Despeses de personal. Exercici 2012 (O) (***)
Treballs a iniciar

• Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2013 (LSC)
• Gestió comptable i econòmica de les aportacions de capital públic a Spanair del 2009
ençà. Resolució del Parlament núm. 232/X (RP)
• Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Exercici 2013 (O)
• Retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades.
Exercici 2013 (O)
• Fiscalització de l’execució d’inversions finançades amb sistemes alternatius (O)
Decaïment del Programa anual d’activitats de l’exercici 2013

• Fiscalització de l’aplicació i execució de les mesures de contenció de la despesa pública. Exercici 2012 (O)

3.1.3.

Informes aprovats pel Ple de la Sindicatura de Comptes l’any 2014

Durant l’any 2014, el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha aprovat un total de
34 informes de fiscalització del Programa anual d’activitats, que es detallen en el quadre
següent:
Informes aprovats l’any 2014, amb dates d’aprovació pel Ple i de tramesa al Parlament
Informe

Aprovació
pel Ple

Tramesa al
Parlament

1/2014:

Consorci d’Educació de Barcelona. Exercici 2012

05.02.2014

28.02.2014

2/2014:

Valls Infraestructures, Aparcaments i Serveis, SA. Comptes anuals,
exercici 2011

19.02.2014

20.03.2014

Grup Barcelona de Serveis Municipals. Comptes anuals consolidats,
exercici 2011

04.03.2014

11.04.2014

Indicadors financers i pressupostaris dels municipis. Exercicis 2010 i
2011. Amb CD-ROM

01.04.2014

14.05.2014

5/2014:

Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Exercici 2010

15.04.2014

06.06.2014

6/2014:

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2012

15.04.2014

06.06.2014

7/2014:

Subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010 i 2011

15.04.2014

06.06.2014

Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i la Segarra, SL. Comptes
anuals, exercici 2011

15.04.2014

06.06.2014

3/2014:
4/2014:

8/2014:
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Aprovació
pel Ple

Tramesa al
Parlament

29.04.2014

11.06.2014

10/2014: Consorci Organitzador del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona
2004. Resolució 9/IX del Parlament

27.05.2014

09.07.2014

11/2014: Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, SA. Resolució 9/IX del
Parlament

27.05.2014

09.07.2014

12/2014: Institut Català d’Oncologia. Exercicis 2009 i 2010

11.06.2014

24.07.2014

13/2014: Aigües de Blanes, SA. Comptes anuals, exercici 2011

11.06.2014

24.07.2014

14/2014: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercicis 2010, 2011 i 2012

25.06.2014

06.08.2014

15/2014: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2012. Amb
annex digital

29.07.2014

21.10.2014

16/2014: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Exercici 2012

29.07.2014

26.09.2014

17/2014: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Exercici 2012

29.07.2014

26.09.2014

18/2014: Televisió de Catalunya, SA. Exercicis 2010, 2011 i 2012

29.07.2014

22.10.2014

19/2014: Instruccions de contractació d’entitats de la Universitat de Barcelona.
Exercici 2014

09.09.2014

22.10.2014

20/2014: Saldos de dubtós cobrament corresponents al 31 de desembre del
2011 en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants

09.09.2014

29.10.2014

21/2014: Saldos de dubtós cobrament corresponents al 31 de desembre del
2011 en municipis de més de 100.000 habitants

09.09.2014

29.10.2014

22/2014: Consorci Sanitari Integral. Exercicis 2009, 2010 i 2011

09.09.2014

05.11.2014

23/2014: Departament de Cultura. Publicitat de les subvencions concedides,
exercicis 2012 i 2013

07.10.2014

12.11.2014

24/2014: Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries. Exercicis 2010 i
2011

21.10.2014

03.12.2014

25/2014: Departament d’Ensenyament. Gestió econòmica dels centres docents
públics, exercici 2011

04.11.2014

03.12.2014

26/2014: Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. Exercici
2012

18.11.2014

23.12.2014

27/2014: Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Resolució 636/IX del
Parlament

27.11.2014

09.01.2015

28/2014: Departament d’Ensenyament. Gestió econòmica del Complex Educatiu
de Tarragona, exercici 2011

27.11.2014

09.01.2015

29/2014: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Exercicis 2010, 2011 i
2012

27.11.2014

09.01.2015

30/2014: Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Exercicis 2010,
2011 i 2012

27.11.2014

09.01.2015

31/2014: Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU. Exercicis 2010 i 2011

27.11.2014

09.01.2015

32/2014: Anàlisi de l’evolució de l’endeutament financer de la Generalitat de
Catalunya. Exercicis 2008-2012

27.11.2014

09.01.2015

33/2014: Retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades. Exercici 2013

10.12.2014

22.01.2015

34/2014: Ajuntament de Creixell. Resolució 65/X del Parlament

23.12.2014

04.02.2015

Informe
9/2014:

Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. Exercicis 2010 i 2011
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3.1.4.

Anàlisi dels informes aprovats durant el 2014

El quadre següent inclou la classificació dels informes de fiscalització aprovats durant l’any 2014 d’acord amb la tipologia dels
treballs:
Tipus d’informe

Nombre

Regularitat

14

Financera i limitada de legalitat

4

Limitada de regularitat

6

Limitada de legalitat

3

Partits polítics

1

Compte general de la Generalitat de Catalunya

1

Compte general de les corporacions locals

1

Altres (indicadors, retiment, etc.)

4

Total

34

La fiscalització de regularitat inclou tant la fiscalització financera
com la de compliment de la legalitat.
En el quadre següent es classifiquen els informes aprovats durant
l’any 2014 en funció del seu origen:
Origen de l’informe

Nombre

D’ofici

19

Llei (art. 71, text refós de la Llei de finances públiques)

9

Llei de la Sindicatura de Comptes

2

Resolució del Parlament

4

Total

34

L’origen d’ofici es refereix als informes que han estat incorporats
en el Programa anual d’activitats per decisió directa del Ple. La
resta d’informes tenen el seu origen en la Llei de la Sindicatura, en
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya o en
resolucions del Parlament de Catalunya.
Observacions dels informes aprovats
El quadre següent inclou la classificació de les observacions derivades dels informes aprovats durant l’any 2014, segons les àrees
a què fan referència:
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Tipus d’observacions

Nombre

Comptes, pressupostos i temes financers

153

Despeses de personal

46

Contractació

122

Subvencions

29

Altres

8

Total

358

El quadre no inclou les observacions dels informes sobre els
comptes generals ni d’informes sobre retiment de comptes o
similars.

3.1.5.

Publicitat dels informes

Un cop editats, tots els informes aprovats pel Ple de la Sindicatura de Comptes són tramesos al Parlament de Catalunya. Una
vegada el Parlament els ha admès a tràmit, la Sindicatura, en
compliment del que disposa la Llei 18/2010, de la Sindicatura de
Comptes, els publica a la seva seu electrònica i també els
tramet:

• als membres o òrgans competents en la gestió i a la direcció
de l’ens fiscalitzat,

• al departament de la Generalitat competent en matèria de finances,

• si escau, segons la tipologia de l’informe, a altres departaments de la Generalitat amb competències sobre la matèria.
Tots els informes de l’any 2014 s’han editat en format paper, com
a informes enquadernats, per distribuir-los al Parlament i a tots
els altres destinataris previstos per la Llei 18/2010, i en format
electrònic, com a fitxers pdf, per publicar-los al web de la Sindicatura.
Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes per editar els
informes en format electrònic

Alguns informes del 2014.

Mitjançant l’acord que es va prendre en la sessió del 23 de
setembre del 2014, sobre la forma en què la Sindicatura de
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Comptes ha de trametre a altres ens els informes definitius i els projectes d’informe per a
al·legacions, el Ple de la Sindicatura de Comptes va establir que a partir del primer informe que s’aprovés l’any 2015, els projectes d’informe i els informes que emetés la institució es trametrien únicament en forma telemàtica i es deixaria, per tant, d’editar-los en
paper.
L’acord, publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6736, del 27 d’octubre del
2014, vol aconseguir una millora en l’accessibilitat a la informació, i alhora un estalvi de
costos i una reducció dels terminis de tramitació dels informes de fiscalització.

3.2.
3.2.1.

ACTIVITAT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS
Ple

El Ple, format per set síndics, és l’òrgan col·legiat de la institució encarregat principalment
d’exercir la funció fiscalitzadora mitjançant l’anàlisi i l’aprovació de tots els informes de
fiscalització, a més de la resta de funcions que li encomana la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes. Durant l’any 2014 el Ple de la Sindicatura de Comptes s’ha reunit en
vint-i-quatre sessions d’ordinàries.

3.2.2.

Comissió de Govern

La Comissió de Govern té competències relatives al règim interior, al règim pressupostari i
a la distribució de tasques internes, entre altres que li atribueix la Llei 18/2010. La
componen el síndic major i dos membres designats pel Ple. L’any 2014 la Comissió de
Govern s’ha reunit set vegades.

3.3.
3.3.1.

ACTIVITAT DE LES COMISSIONS
Comissió Tècnica

El Ple de la Sindicatura de Comptes, mitjançant l’acord del 6 de juny del 2007, va crear la
Comissió Tècnica. El 2014 aquesta Comissió ha estat presidida pel síndic major i integrada pels supervisors dels diferents departaments sectorials, i per la directora de l’Assessoria Jurídica i pel director del Gabinet Tècnic. La seva finalitat és aportar propostes
per a la millora de la qualitat tècnica dels informes i donar suport en tot allò vinculat amb
les normes i manuals de fiscalització. L’any 2014 la Comissió Tècnica s’ha reunit cinc
vegades.
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3.3.2.

Comissió de Formació

La Comissió de Formació és un òrgan paritari format per representants de la Sindicatura i
del seu personal amb la finalitat de gestionar la formació del personal de la Sindicatura de
Comptes. L’any 2014 la Comissió de Formació s’ha reunit deu vegades.

3.4.

ACTIVITATS JURISDICCIONALS AMB L’ORIGEN EN LES COMPETÈNCIES DE LA
SINDICATURA DE COMPTES

Durant l’exercici 2014 la Secció d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes va obrir dotze
procediments de responsabilitat comptable derivats dels informes de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya.
Actualment, sis dels procediments es troben en fase jurisdiccional davant del corresponent
departament d’enjudiciament del Tribunal de Comptes, quatre es troben en fase d’instrucció i dos s’han arxivat.
D’altra banda, el Ple de la Sindicatura va enviar a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dos informes de fiscalització per considerar que se’n derivaven actuacions perseguibles administrativament o judicialment. Actualment la Fiscalia té obertes diligències d’investigació per actuacions derivades dels dos informes.

4. RELACIONS DE LA SINDICATURA AMB ALTRES INSTITUCIONS
Per a l’adequat exercici de la seva activitat, la Sindicatura de Comptes manté relacions
amb el Parlament de Catalunya, del qual depèn orgànicament, amb els òrgans autonòmics
de control extern i amb el Tribunal de Comptes.

4.1.

RELACIONS AMB EL PARLAMENT DE CATALUNYA

La Sindicatura tramet els informes de fiscalització que elabora al Parlament de Catalunya, que, d’acord amb la llei, n’és el destinatari principal. Això és així en tant que la Sindicatura de Comptes, com a òrgan tècnic vinculat a la cambra catalana, depèn orgànicament d’aquesta institució i, tot i la necessària independència en l’exercici de la seva
tasca fiscalitzadora, ha de donar compte a la cambra legislativa catalana de la seva
gestió.
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La síndica Emma Balseiro i el síndic Jordi Pons, en les seves intervencions davant la Comissió parlamentària,
el 25 de març i el 27 de maig, respectivament.

4.1.1.

Sessions de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament

Les relacions ordinàries entre el Parlament i la Sindicatura s’articulen per mitjà de la Comissió parlamentària de la Sindicatura de Comptes, davant la qual són convocats a comparèixer els síndics per presentar els informes que elabora la Sindicatura. D’acord amb el que
estableix el reglament del Parlament, la Comissió de la Sindicatura tramita els informes de
fiscalització del sector públic de la Generalitat i també l’informe sobre el Compte general
de les corporacions locals. Pel que fa als informes de fiscalització del sector públic local i
de les universitats públiques, només es debaten en comissió si els grups parlamentaris així
ho demanen.
Durant l’exercici 2014 la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament
de Catalunya ha estat constituïda pel president, Joan Morell i Comas, pel vicepresident,
Dionís Guiteras i Rubio, i pel secretari, José Antonio Coto Roquet.
Durant l’any 2014 la Comissió de la Sindicatura del Parlament s’ha reunit en set ocasions,
concretament en les sessions dels dies 28 de gener, 25 de febrer, 25 de març, 27 de maig,
30 de setembre, 14 d’octubre i 11 de novembre, per tramitar un total de vint-i-dos informes.
Els informes tramitats en les diferents sessions són els que es detallen a continuació.
En la sessió del dia 28 de gener del 2014:

• Informe 23/2013: Consorci Sanitari de Terrassa. Exercicis 2009 i 2010
Ponent: síndic Andreu Morillas Antolín
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Compareixença del gerent del consorci davant la Comissió
Resolució 508/X, del 30 de gener del 2014, del Parlament de Catalunya. En el punt 3
d’aquesta Resolució el Parlament insta la Sindicatura de Comptes a fiscalitzar, dins el
seu programa de treball, l’activitat economicofinancera del Consorci Sanitari de Terrassa dels períodes tancats del 2011-2012.

• Informe 30/2013: Eleccions al Parlament de Catalunya del 2012
Ponent: síndic major, Jaume Amat i Reyero
Resolució 507/X, del 30 de gener del 2014, del Parlament de Catalunya
En la sessió del dia 25 de febrer del 2014:

• Informe 25/2013: Biblioteca de Catalunya. Exercici 2011
Ponent: síndic Jordi Pons i Novell
Resolució 560/X, del 27 de febrer del 2014, del Parlament de Catalunya

• Informe 27/2013: Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Exercicis
2009 i 2010
Ponent: síndic Miquel Salazar Canalda
Resolució 561/X, del 27 de febrer del 2014, del Parlament de Catalunya

• Informe 29/2013: Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no
administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes de l’exercici 2010
Ponent: síndic major, Jaume Amat i Reyero
Resolució 562/X, del 27 de febrer del 2014, del Parlament de Catalunya

• Informe 31/2013: Consell de Garanties Estatutàries. Exercici 2012
Ponent: síndic major, Jaume Amat i Reyero
Resolució 563/X, del 27 de febrer del 2014, del Parlament de Catalunya
En la sessió del dia 25 de març del 2014:

• Informe 32/2013: Retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i
fundacions vinculades. Exercici 2012
Ponent: síndic major, Jaume Amat i Reyero
Resolució 611/X, del 27 de març del 2014, del Parlament de Catalunya

• Informe 35/2013: Centre d’Estudis d’Opinió. Exercici 2013
Ponent: síndica Emma Balseiro Carreiras
Resolució 612/X, del 27 de març del 2014, del Parlament de Catalunya

• Informe 34/2013: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Exercici 2011
Ponent: síndica Emma Balseiro Carreiras
Resolució 613/X, del 27 de març del 2014, del Parlament de Catalunya
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En la sessió del dia 27 de maig del 2014:

• Informe 37/2013: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010 i 2011
Ponent: síndic Miquel Salazar Canalda
Resolució 657/X, del 29 de maig del 2014, del Parlament de Catalunya. En el punt 3 d’aquesta resolució el
Parlament de Catalunya encarrega a la Sindicatura de
Comptes que en el proper informe sobre Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya inclogui una fiscalització de la contractació de la dita empresa.

• Informe 1/2014: Consorci d’Educació de Barcelona.
Exercici 2012
Ponent: síndic Jordi Pons i Novell
Resolució 658/X, del 29 de maig del 2014, del Parlament de Catalunya

• Informe 28/2013: Programa 314, atenció a la immigració, del Departament de Benestar Social i Família.
Exercici 2011
Ponent: síndic Andreu Morillas Antolín
Compareixença de la secretària general de Benestar
Social i Família davant la Comissió
Resolució 659/X, del 29 de maig del 2014, del Parlament de Catalunya
En la sessió del dia 30 de setembre del 2014:

El síndic major i el síndic Miquel Salazar, en les seves intervencions davant la Comissió parlamentària del 30
de setembre.

• Informe 4/2014: Indicadors financers i pressupostaris dels municipis. Exercicis 2010 i
2011
Ponent: síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

• Informe 6/2014: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2012
Ponent: síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom
Resolució 796/X, del 2 d’octubre del 2014, del Parlament de Catalunya

• Informe 5/2014: Agència Catalana de l’Aigua. Exercici 2010
Ponent: síndic Miquel Salazar Canalda
Compareixences del director i l’exdirector de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la
Comissió
Resolució 797/X, del 2 d’octubre del 2014, del Parlament de Catalunya
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El síndic Andreu Morillas, el 14 d’octubre, i el síndic Joan-Ignasi Puigdollers i el president de la Comissió, Joan
Morell, l’11 de novembre, en sengles reunions de la Comissió parlamentària de la Sindicatura de Comptes.

En la sessió del dia 14 d’octubre del 2014:

• Informe 7/2014: Subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost
de despeses de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010 i 2011
Ponent: síndic major Jaume Amat i Reyero
Resolució 830/X, del 16 d’octubre del 2014, del Parlament de Catalunya

• Informe 9/2014: Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. Exercicis 2010 i 2011
Ponent: síndic Andreu Morillas Antolín
Resolució 831/X, del 16 d’octubre del 2014, del Parlament de Catalunya

• Informe 12/2014: Institut Català d’Oncologia. Exercicis 2009 i 2010
Ponent: síndic Andreu Morillas Antolín
Resolució 832/X, del 16 d’octubre del 2014, del Parlament de Catalunya
En la sessió del dia 11 de novembre del 2014:

• Informe 10/2014: Consorci Organitzador del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona
2004
Ponent: síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

• Informe 11/2014: Empresa Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004
Ponent: síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

• Informe 14/2014: Autoritat del Transport Metropolità. Exercicis 2010, 2011 i 2012
Ponent: síndic Miquel Salazar Canalda
Resolució 847/X, del 13 de novembre del 2014, del Parlament de Catalunya
28

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL 2014

• Informe 16/2014: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Exercici 2012
Ponent: síndic Jordi Pons i Novell
Resolució 848/X, del 13 de novembre del 2014, del Parlament de Catalunya
A aquestes sessions de la Comissió de la Sindicatura del Parlament de Catalunya hi van
assistir els membres del Ple de la institució fiscalitzadora.

4.1.2.

Compareixença del síndic major davant el Ple del Parlament

El síndic major, Jaume Amat i Reyero, va comparèixer davant el Ple del Parlament en la
sessió del dia 27 de febrer per presentar l’informe 24/2013 sobre el Compte general de la
Generalitat corresponent a l’exercici 2011, d’acord amb el que preveu l’article 163.5 del
Reglament del Parlament de Catalunya. La sessió plenària va comptar amb la presència
dels membres del Ple de la Sindicatura de Comptes.

Compareixença del síndic major davant el Ple del Parlament, el 27 de febrer, per presentar l’informe relatiu al
Compte general de la Generalitat de l’exercici 2011.

En la seva intervenció, el síndic major va resumir les observacions més rellevants derivades de la fiscalització del Compte general de la Generalitat de Catalunya del 2011, i va
demanar canvis legislatius, especialment pel que fa a la Llei de finances públiques de
Catalunya.
El Ple del Parlament va aprovar la Resolució 559/X, del 27 de febrer del 2014, relativa a
l’informe del Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2011.
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4.1.3.

Lliurament de l’informe
sobre el Compte general
de la Generalitat

El 21 d’octubre, la Sindicatura va lliurar
al Parlament l’informe 15/2014 sobre el
Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici 2012. En un acte
al Parlament de Catalunya, el síndic
major, acompanyat dels membres del
Ple de la Sindicatura, va lliurar a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert i Català, l’informe de fiscalització
del Compte general, en suport físic i
electrònic.
L’informe inclou la fiscalització dels
comptes de l’Administració general de
la Generalitat, de les entitats autònomes de caràcter administratiu –vint-itres en total– i de les entitats gestores
de la Seguretat Social –Servei Català
de la Salut, Institut Català de la Salut i
Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials– i té per objecte verificar l’adequació de la informació econòmica i
financera presentada als principis
comptables i a la normativa aplicables.

La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, rep l’informe
relatiu al Compte general de la Generalitat del 2012, de
mans del síndic major, Jaume Amat, el 21 d’octubre.

També inclou els comptes del sector públic no administratiu, format per un total de duescentes-una entitats incloses en la Llei de pressupostos del 2012. L’objecte del treball en
aquest cas és determinar el cens d’entitats que han d’unir els seus comptes al Compte
general de la Generalitat i fer una comprovació formal dels comptes retuts.

4.1.4.

Compareixença del síndic major davant la Comissió d’Afers Institucionals sobre la Proposició de llei de transparència

La Sindicatura de Comptes va ser convocada a valorar la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern durant la tramitació legislativa de la norma
(Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
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El síndic major, a l’esquerra, compareix davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, amb motiu de
la tramitació de la Proposició de llei de transparència, en presència de Sergi Sabrià i Antoni Bayona, president
i lletrat, respectivament, de l’esmentada Comissió.

govern). El síndic major, Jaume Amat i Reyero, va comparèixer el 22 d’octubre davant la
Comissió d’Afers Institucionals (CAI) del Parlament, i va presentar un conjunt de propostes
de millora de la redacció d’aquest projecte de llei.

4.2.

RELACIONS AMB EL TRIBUNAL DE COMPTES I AMB ELS ÒRGANS AUTONÒMICS DE
CONTROL EXTERN

La Sindicatura de Comptes manté contactes regulars amb el Tribunal del Comptes i amb
els òrgans autonòmics de control extern (OCEX), en virtut dels principis de cooperació i
col·laboració que regeixen les seves relacions.
L’any 2014 el síndic major, Jaume Amat i Reyero, ha participat en dues reunions entre el
Tribunal de Comptes i els OCEX, a les quals va assistir el president del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda García, i els presidents de les dotze institucions de control autonòmiques.
La primera va tenir lloc a Santa Cruz de Tenerife el dia 27 de juny, i en va ser amfitriona
l’Audiència de Comptes de Canàries, que en aquella data celebrava els actes commemoratius del vint-i-cinquè aniversari del naixement de l’òrgan fiscalitzador del sector públic
canari. La segona va ser el 4 de desembre, a la seu del Tribunal de Comptes, a Madrid.
El 6 de març el síndic major i el síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom van assistir, a
Madrid, a una reunió amb el president del Tribunal de Comptes, Ramón Álvarez de Miranda García, i amb la consellera d’entitats locals, María José de la Fuente y de la Calle, per
preparar el conveni de col·laboració per al retiment telemàtic del Compte general de les
corporacions locals.
31

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL 2014

El síndic major, Jaume Amat, i el president del Tribunal de Comptes,
Ramón Álvarez de Miranda, en l’acte de signatura del conveni de
col·laboració per al retiment telemàtic del Compte general de les
corporacions locals.

El 3 de desembre, el síndic
major i el president del Tribunal de Comptes van signar el
conveni de col·laboració esmentat, aprovat pel Ple per
majoria en la sessió del 4 de
novembre, que actualitza el
que ambdues institucions
van subscriure el 2009 i regula la coordinació dels procediments de tramesa facilitant al ens locals el retiment
únic. A l’acte de signatura
del conveni hi van assistir el
síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, i la consellera
María José de la Fuente y de
la Calle.

En l’àmbit de la fiscalització, les relacions entre els OCEX i el Tribunal de Comptes s’articulen per mitjà de les comissions de coordinació de comunitats autònomes, de corporacions locals i de normes i procediments. L’any 2014 la Sindicatura de Comptes va participar en les reunions següents:

• El 20 de febrer, el síndic Miquel Salazar Canalda va assistir a la reunió de la Comissió
de Coordinació de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes i els OCEX, que va
tenir lloc a Palència, a la seu del Consell de Comptes de Castella i Lleó.

• La Comissió de Coordinació de Corporacions Locals va celebrar dues reunions el 2014:
el 28 d’abril, a Santa Cruz de Tenerife, i el 30 de setembre, a Madrid. A les dues reunions hi va assistir el síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom.
També va assistir, a Madrid, a una reunió amb la consellera responsable d’entitats
locals del Tribunal de Comptes, Maria José de la Fuente y de la Calle, que va tenir lloc
el 3 de juliol.

• La Comissió de Normes i Procediments va tenir dues reunions: el 21 de gener, a la seu
del Tribunal de Comptes (Madrid), i el dia 10 d’abril, a la seu de la Cambra de Comptes
d’Andalusia (Sevilla), en les quals va participar el síndic major, Jaume Amat i Reyero. En
aquestes reunions els presidents de les institucions de control extern van aprovar
l’adaptació a la seva tasca fiscalitzadora de les Normes Internacionals de les Entitats
Fiscalitzadores Superiors (ISSAI, en les seves sigles en anglès), de tercer i de quart
nivell (ISSAI-ES 100, 200, 300, 400 i ISSAI-ES 1700).
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4.2.1.

Conferència de Presidents dels Òrgans Autonòmics de Control Extern

La Conferència de Presidents dels Òrgans Autonòmics de Control Extern, constituïda l’any
2006, està integrada pels presidents dels dotze OCEX autonòmics (Navarra, Catalunya,
Comunitat Valenciana, Galícia, País Basc, Andalusia, Illes Canàries, Comunitat de Madrid,
Illes Balears, Castella i Lleó, Astúries i Aragó) i té per objecte fomentar la cooperació entre
els seus membres i establir línies de coordinació en totes aquelles matèries d’interès comú.
L’any 2014 la Conferència de Presidents dels OCEX va celebrar tres reunions: el 26 de juny
a Santa Cruz de Tenerife, a la seu del Parlament de Canàries, i el 15 d’octubre i el 4 de
desembre a Madrid, a la seu de la Cambra de Comptes de la Comunitat de Madrid.

Els presidents dels OCEX, i el del Tribunal de Comptes, a la seu de la Cambra de Comptes de la Comunitat de
Madrid, el 4 de desembre. D’esquerra a dreta: Pere Antoni Mas (Balears), Xesús Carlos Palmou (Galícia),
Arturo Canalda (Madrid), Heliodoro Robleda (Navarra), Rafael Vicente (València), Jesús Jaime Encabo (Castella i Lleó), Antonio Laguarta (Aragó), José Ignacio Martínez (País Basc), Ramón Álvarez de Miranda (Tribunal
de Comptes), Rafael Díaz (Canàries), Antonio M. López (Andalusia), Avelino Viejo (Astúries), Jaume Amat
(Catalunya).

En aquestes reunions, els presidents del OCEX van abordar assumptes d’interès comú, i
van impulsar diferents iniciatives comunes orientades a visibilitzar la tasca dels OCEX autonòmics i a facilitar l’accessibilitat als informes de fiscalització.
En el marc dels contactes que mantenen els presidents dels OCEX per raó de la seva
activitat fiscalitzadora, el síndic major, Jaume Amat i Reyero, va rebre el president de la
Cambra de Comptes d’Andalusia, Antonio López Hernández, a la seu de la Sindicatura el
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dia 21 de març. Ambdós presidents van mantenir una reunió en la qual el president de
l’òrgan de control andalús es va interessar per l’experiència de la Sindicatura en la fiscalització dels partits polítics i les associacions i fundacions que hi estan vinculades, en els
termes previstos en la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.

El president de la Cambra de Comptes d’Andalusia, Antonio López (a l’esquerra), amb el síndic major, Jaume
Amat, a la seu de la Sindicatura de Comptes, el dia 21 de març.

4.2.2.

Revista Auditoría pública

La Sindicatura de Comptes, juntament amb els OCEX autonòmics, promou i finança l’edició
de la revista Auditoría pública, publicació especialitzada que inclou articles, entrevistes i
casos pràctics relacionats amb la fiscalització dels fons públics, a càrrec d’acadèmics,
experts i professionals de l’auditoria pública.
El febrer del 2014, la Sindicatura va signar l’annex al conveni que estableix el règim econòmic per a l’edició de la revista.
El 2014 es van publicar els números 62, 63 i 64 de la revista, corresponents als mesos
d’abril, juny i novembre.

4.3.

RELACIONS AMB ELS ÒRGANS ESTATUTARIS

La Sindicatura de Comptes, per raó de la seva activitat, manté relacions periòdiques amb
el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges i el Consell de l’Audiovisual de
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Catalunya, tots ells òrgans creats per l’Estat d’autonomia i que depenen del Parlament de
Catalunya.
L’any 2014, el síndic major ha participat en dues reunions amb els presidents dels òrgans
esmentats, els dies 12 de març i 7 de juliol, en les quals van abordar assumptes d’interès
relacionats amb l’activitat de les institucions respectives.
El 15 de juliol, el síndic major va assistir, al Parlament, a l’acte de presa de possessió de
tres membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, presidit per Núria de Gispert i
Català.

5. ALTRES ACTIVITATS INSTITUCIONALS
Al llarg de l’any 2014, la Sindicatura ha participat en nombrosos actes, conferències, jornades, seminaris i ha rebut diverses visites de caire institucional:

• El 23 de gener el síndic Andreu Morillas Antolín, acompanyat de la directora de l’Assessoria Jurídica, Marta Junquera i Bernal, del supervisor Oriol Torrent i Tort i de l’auditora
Silvia Espinosa González, va impartir una sessió informativa al Departament de Salut
sobre aspectes de la contractació en el sector sanitari dirigida als gerents i responsables econòmics de les entitats sanitàries.

• Els dies 17 i 18 de febrer, membres del personal de la Sindicatura van assistir a les
Jornades sobre la incidència i l’aplicació als governs locals de Catalunya de la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que van tenir lloc al Parlament de
Catalunya.

• El síndic major i la síndica Emma Balseiro Carreiras van assistir als actes de dol que van
tenir lloc el mes de març per la mort del president del Consell de Comptes de Galícia,
Luciano Fariña Busto.

• L’acte institucional amb motiu del Dia internacional de les dones, que va tenir lloc al
Parlament de Catalunya el dia 7 de març, va comptar amb l’assistència de la síndica
Maria Àngels Servat i Pàmies.

• En l’àmbit de les relacions internacionals, la Sindicatura de Comptes va rebre el 31 de
març una delegació de la Cambra Regional de Comptes de Llenguadoc-Rosselló, per
tractar sobre la fiscalització de les estacions d’esports d’hivern dels Pirineus orientals
que du a terme l’òrgan de control francès en col·laboració amb la Sindicatura. El síndic
major i el síndic Miquel Salazar Canalda i tres auditors de la Sindicatura van participar
en una reunió de treball amb els representants de la delegació francesa, formada pel
president, Nicolas Brunner, i dos membres de la institució.
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El síndic major en la V Jornada d’Auditoria del Sector Públic del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya, el 24 d’abril, al costat del president del Col·legi, Daniel Faura.

• El dia 2 d’abril, el síndic major va assistir a la sessió solemne de la Reial Acadèmia de
Doctors de recepció com a acadèmic numerari d’Oriol Amat i Salas, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat i conseller de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

• El 4 d’abril, el síndic major i el síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom van participar en
un seminari de l’Organització Europea de les Institucions Regionals de Control Extern
del Sector Públic (EURORAI) sobre la fiscalització dels ens locals, a Santa Cruz de
Tenerife.

• La Sindicatura va ser una de les institucions convidades a participar en la Jornada
sobre transparència, bon govern i integritat institucional als governs locals, organitzada
per la Diputació de Barcelona el dia 9 d’abril a l’Auditori del Pati Manning a Barcelona.
El síndic major va intervenir en la inauguració de la Jornada, i el síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, responsable de la fiscalització dels ens locals, va participar en una
taula rodona titulada “Reptes i propostes de futur sobre bon govern i transparència als
governs locals”.

• La V Jornada d’Auditoria del Sector Públic del Col·legi de Censors Jurats de Comptes
de Catalunya, que va tenir lloc el 24 d’abril a la seu del Col·legi amb el lema “Per un
sector públic més transparent i eficient”, va comptar amb participació de membres i
personal d’auditoria de la Sindicatura. El síndic major va intervenir en la cloenda de la
jornada, que també va comptar amb l’assistència dels síndics Joan-Ignasi Puigdollers i
Noblom, Emma Balseiro Carreiras i Miquel Salazar Canalda.
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Membres del Ple de la Sindicatura davant l’estàtua de Rafael Casanova, amb motiu de l’ofrena floral de la
Diada de Catalunya. D’esquerra a dreta: Miquel Salazar, Maria Àngels Servat, Joan-Ignasi Puigdollers, Jaume
Amat, Jordi Pons, Emma Balseiro i Manel Rodríguez.

• El 3 de juliol, el síndic major va assistir a les jornades del 24è Fòrum de l’Auditor
Professional organitzades pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya a
Sitges.

• En el marc dels actes de celebració de la Diada de l’11 de setembre, el 10 de setembre
el síndic major va assistir a l’acte institucional presidit pel president de la Generalitat,
Artur Mas i Gavarró, i la presidenta del Parlament, Núria de Gispert i Català, a la Llotja
de Mar. L’11 de setembre, els membres del Ple de la Sindicatura van fer la tradicional
ofrena floral al monument a Rafael Casanova.

• Els dies 1, 8, 15 i 22 d’octubre el síndic Miquel Salazar Canalda va assistir al curs Avaluació d’inversions públiques: infraestructures i serveis de transport, que organitzava el
Col·legi d’Economistes de Catalunya, al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i
al Col·legi d’Economistes de Catalunya.

• El VI Congrés Nacional d’Auditoria en el Sector Públic, que va tenir lloc els dies 13 i 14
de novembre a Palma de Mallorca, va comptar amb l’assistència del síndic major i dels
síndics Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom i Emma Balseiro Carreiras, i de membres del
personal d’auditoria i de l’Assessoria Jurídica de la Sindicatura de Comptes. En aquesta
edició del congrés, organitzada per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i la
Fundación FIASEP (Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector
Público) amb el lema “Cap a un control més eficaç dels fons públics”, es van impartir
dues conferències magistrals –a càrrec del catedràtic d’Economia Joan Tugores i Ques i
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del membre espanyol del Tribunal de Comptes Europeu Baudilio Tomé Muguruza–, i hi
van haver nou sessions de treball sobre temes d’actualitat relacionats amb l’auditoria i la
comptabilitat públiques.

• El 20 de novembre, el síndic major va assistir al Palau del Senat, a Madrid, a la presentació de l’informe anual del Tribunal de Comptes Europeu corresponent a l’exercici
2013. El membre espanyol de l’òrgan fiscalitzador europeu, Baudilio Tomé Muguruza, va
pronunciar una conferència titulada “Els dispositius de retiment de comptes i de fiscalització de la Unió Europea: llacunes, redundàncies i desafiaments”.

• El 28 de novembre, la síndica Maria Àngels Servat i Pàmies va assistir a l’Assemblea general del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local (CSITAL)
de Barcelona, al Conservatori Municipal de Música Victòria dels Àngels de Sant Cugat
del Vallès.

• Els dies 29 i 30 de novembre el síndic Andreu Morillas Antolín va assistir, a Platja d’Aro,
a la XVIII Trobada d’Economia, que es presentava sota el títol “Perspectiva econòmica
de Catalunya, Espanya i Europa”.

• El 12 de desembre, el síndic major va participar en un seminari sobre la detecció i la
reducció d’irregularitats en la gestió dels fons europeus i el compliment de la normativa
de contractació pública de la Unió Europea, organitzat per l’Oficina Europea de Lluita
contra el Frau (OLAF) a la seu de l’escola ESADE a Barcelona, i va pronunciar una conferència en el marc d’una taula rodona titulada “Fons europeus i contractació pública:
sistema d’alertes i bones pràctiques des de l’experiència regional”.
En la jornada es va presentar l’estudi “Prevenció del frau en la política de cohesió 20142020: un estudi comparat sobre el correcte compliment i implementació de la normativa
de la UE en l’àmbit de la
contractació pública per les
autoritats contractants i de
gestió”, dirigit pel catedràtic
de dret administratiu de la
Universitat de Barcelona
Joaquín Tornos Mas i que té
per objecte l’anàlisi de les
irregularitats en la gestió i la
implementació dels fons estructurals, especialment fons
FEDER, en quatre regions
d’Europa: Catalunya (Espanya), Wielkopolska (Polònia),
Lazio (Itàlia) i Saxònia-Anhalt Seminari organitzat per l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau
(OLAF) a la seu d’ESADE, a Barcelona.
(Alemanya).
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6. GESTIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA GENERAL
La tasca fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes és el resultat de l’activitat dels departaments sectorials, que tenen encomanada aquesta funció. El seu desenvolupament
amb els nivells de qualitat inherents a aquesta funció requereix també, tant pel que fa a
l’organització interna com a les relacions externes, del suport de l’Assessoria Jurídica i els
serveis administratius. Per aquest motiu, en aquesta Memòria es comenten alguns dels
aspectes de funcionament de la Sindicatura de Comptes que es consideren rellevants per
poder conèixer quina ha estat la seva gestió durant l’any 2014.

6.1.

DIRECCIÓ DE L’ASSESSORIA JURÍDICA

L’Assessoria Jurídica, que depèn de la Secretaria General, té la funció de proporcionar assessorament jurídic a la Sindicatura de Comptes, i també portar a terme aquelles tasques
de gestió o de fiscalització que, pel seu contingut jurídic, li siguin assignades.
Les tasques que durant el 2014 l’Assessoria Jurídica ha dut a terme de forma regular es
concreten en el suport jurídic als òrgans i als departaments de fiscalització de la Sindicatura mitjançant l’emissió dels corresponents informes o notes –s’han resolt un total de
setanta-una consultes, entre verbals i escrites-, la instrucció dels procediments d’actuacions prèvies a l’exigència de responsabilitat comptable i la participació en la Comissió
Tècnica i en la Mesa de Contractació de la Sindicatura.

6.1.1.

Tramitació d’actuacions prèvies a l’exigència de responsabilitat
comptable

Els lletrats adscrits a l’Assessoria Jurídica porten a terme la instrucció de les actuacions
prèvies a l’exigència de responsabilitat comptable. Aquests procediments es tramiten a la
Sindicatura de Comptes per delegació del Tribunal de Comptes, però, no obstant això, cal
tenir present que la competència jurisdiccional per a l’exigència de responsabilitat comptable correspon a l’esmentat Tribunal. Així, doncs, la funció dels lletrats designats per la
Comissió de Govern de la Sindicatura de Comptes consisteix a realitzar la fase instructora
d’aquests procediments. Un cop es conclou aquesta fase els procediments es trameten al
Tribunal de Comptes, on s’inicia el procediment jurisdiccional pròpiament dit, que acaba
amb la corresponent interlocutòria o sentència.
La instrucció d’aquests procediments consisteix a investigar si els fets objecte del procediment poden originar responsabilitat comptable. Concretament s’investiga si s’han produït
accions o omissions contràries a normes de caràcter comptable o pressupostari que, a la
vegada, hagin provocat perjudicis econòmics directes i quantificables a l’erari públic. Així
mateix, un cop establerta de forma provisional la possible responsabilitat comptable, i d’a39
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cord amb el que estableix la legislació corresponent, es prenen mesures cautelars a fi de
garantir el rescabalament per l’erari públic dels perjudicis econòmics que s’hagin pogut
causar, en cas que així ho determini finalment la corresponent sentència del Tribunal de
Comptes.
En relació amb els procediments que la Sindicatura té pendents d’instruir, durant l’any
2014 els lletrats instructors han tramès al Tribunal de Comptes, un cop conclosos, dinou
procediments d’actuacions prèvies a l’exigència de responsabilitat comptable.

6.1.2.

Tramitació d’escrits que informen de presumptes irregularitats

De forma periòdica, a la Sindicatura de Comptes es reben escrits que informen de presumptes irregularitats en diversos àmbits del sector públic. Durant l’exercici 2014 s’han
rebut divuit escrits d’aquesta mena. Després d’analitzar-los, la Sindicatura de Comptes ha
facilitat als denunciants la informació pertinent en cada cas, i ha tramès la informació al
departament corresponent de la Sindicatura, per tal de tenir-la en compte de cara a eventuals fiscalitzacions o treballs sobre els fets descrits.

6.2.

DIRECCIÓ DE GOVERN INTERIOR

Dins aquest apartat de la Memòria s’inclouen les activitats dutes a terme per les diferents
àrees en què s’estructura la Direcció de Govern Interior: Àrea de Gestió de Personal, Àrea
de Contractació Administrativa i Règim Interior i Àrea de Pressupostos i Comptabilitat.

6.2.1.

Àrea de Gestió de Personal

La informació més rellevant en matèria de personal relativa al 2014 és la següent:
a) Jubilacions
L’any 2014 s’ha jubilat un funcionari pertanyent al Cos d’Uixers.
b) Plantilla de la Sindicatura de Comptes
Durant l’any 2014 la plantilla de personal ha disminuït en dues persones: una amb motiu de
la jubilació esmentada i l’altra per la concessió d’una comissió de serveis. A primers de
desembre del 2014 es va incorporar a la plantilla un lletrat en comissió de serveis. Així,
doncs, la plantilla de la Sindicatura de Comptes de Catalunya a 31 de desembre del 2014
tenia l’estructura següent:
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Plantilla

1.1.2014

31.12.2014

Auditors

31

30

Lletrats

3

4

Tècnics superiors

4

4

Informàtics

2

2

25

25

Correctors d’estil de grau mitjà

1

1

Tècnics de grau mitjà

5

5

15

15

Auxiliars administratius

4

4

Xofers polivalents

1

1

3

2

1

1

95

94

Personal funcionari
Grup A, subgrup A1

Grup B, subgrup A2

Tècnics ajudants d’auditoria

Grup C, subgrup C1

Administratius
Grup D, subgrup C2

Agrupació professional

Uixers
Personal eventual

Cap de comunicació
Total

c) Processos selectius
D’acord amb les mesures d’austeritat implantades durant l’any 2014, no s’ha portat a terme
cap procés selectiu.
d) Mesures de contenció de la despesa
El pressupost del 2014 de la Sindicatura de Comptes es va reduir en un 10,88% respecte
al del 2013.
Per l’aplicació de la normativa pressupostària vigent durant l’exercici 2014 s’han establert
diverses mesures de reducció de les despeses que han afectat els capítols 1 i 2 del
pressupost.
e) Formació
El Pla de formació elaborat per la Comissió de Formació i aprovat pel Ple de la Sindicatura de Comptes el 4 de febrer del 2014 s’ha presentat dividit en sis apartats, en fun41
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ció de les necessitats formatives dels diferents col·lectius que integren la plantilla de la
Sindicatura:

•
•
•
•
•
•

Auditors, lletrats i ajudants d’auditoria: 2 activitats
Auditors i ajudants d’auditoria: 3 activitats
Departaments sectorials de l’àmbit local: 2 activitats
Secretàries d’alts càrrecs i personal adscrit a Secretaria General: 1 activitat
Direcció de Serveis Jurídics: 1 activitat
Tot el personal de la Sindicatura de Comptes: 2 activitats

Amb aquesta distribució es pretenia atendre els objectius bàsics de la formació contínua,
és a dir: facilitar el reciclatge i l’actualització dels coneixements tècnics necessaris per portar a terme les funcions que el personal té encomanades, i potenciar les habilitats requerides per assolir una major qualitat en el compliment de les seves tasques, tenint en compte el nivell de coneixements previs de cada col·lectiu, amb l’objectiu d’assolir una major
eficàcia formativa de les activitats planificades.
Com a complement a la formació interna planificada dins del Pla de formació de l’exercici,
al llarg de l’any 2014 s’han atès les sol·licituds que a títol individual ha presentat el personal
per assistir a activitats formatives organitzades per altres institucions. La Comissió de
Formació ha vetllat perquè, dins de les necessitats del servei, s’hagin atès totes les peticions, sempre que la formació sol·licitada s’inscrivís en alguna de les modalitats especificades en l’article 2 dels estatuts de la Comissió de Formació.
El Pla de formació per a l’any 2014 ha generat un total de 2.584,5 hores lectives, de les
quals 2.141 hores corresponen a formació interna i 443,5 hores a formació externa, i que
han tingut la distribució següent segons cada àrea de coneixement:

•
•
•
•
•
•

Jurídica: 804,5 hores
Auditoria: 567 hores
Econòmica: 452 hores
Tècnica: 451 hores
Informàtica: 290 hores
Gestió: 20 hores

6.2.2.

Àrea de Contractació i de Règim Interior

Convenis
La Sindicatura ha continuat col·laborant amb diverses institucions mitjançant l’acolliment
d’alumnes en pràctiques per complementar la seva formació. Durant l’any 2014 s’han
subscrit els convenis següents:
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• Conveni amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per a la realització de pràctiques relacionades amb l’aplicació dels coneixements jurídics en l’àmbit de les competències assignades a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

• Conveni amb la Universitat de Barcelona (Facultat de Filologia) de col·laboració institucional en un programa de pràctiques per a la formació d’estudiants de tercer cicle.

• Conveni de cooperació educativa amb la Fundació Universitat Pompeu Fabra en un programa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat Pompeu
Fabra.

• Conveni amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per a la realització de pràctiques professionals del Màster oficial en gestió pública.

• Execució dels pactes i activitats establerts en el Conveni signat l’exercici del 2013 amb
el Departament de Cultura per a l’establiment d’un àmbit d’actuació per posar en funcionament el projecte de gestió documental i arxiu de la Sindicatura de Comptes.
En l’àmbit de fiscalització s’ha signat el conveni següent:

• Conveni amb el Registre Mercantil Central per a l’accés a la informació sobre actes socials inscrits i de denominacions.
En l’àmbit de les corporacions locals s’ha signat el conveni següent:

• Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de
Catalunya per al retiment telemàtic del Compte general de les corporacions locals.
Contractació administrativa
L’any 2014 des de l’Àrea de Contractació i Règim Interior de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya s’han tramitat els contractes següents:
En relació amb l’activitat fiscalitzadora de la Sindicatura:

• A instàncies dels Serveis Informàtics, es va licitar mitjançant un procediment negociat
sense publicitat el servei informàtic pel manteniment i l’actualització de les llicències del
programari d’auditoria.

• També a instàncies dels Serveis Informàtics, es va formalitzar la pròrroga del contracte
del servei informàtic per allotjar el web corporatiu en un centre de dades.
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• A instàncies dels Serveis Documentals de la Sindicatura, es va formalitzar la pròrroga
del contracte de traducció del català al castellà d’informes de fiscalització, memòries i
d’altres documents similars, i el del servei de reprografia dels informes de la Sindicatura.
Pel que fa als serveis propis de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i altres serveis indirectament relacionats que esgotaven la seva vigència, es van licitar i adjudicar els contractes següents:

• A instàncies de la Direcció de Govern Interior i de la Direcció de Serveis Informàtics, es
va licitar mitjançant procediment negociat sense publicitat el servei informàtic per al
manteniment i l’actualització de les llicències del programa de gestió de personal.

• Es van licitar mitjançant els respectius procediments negociats sense publicitat l’adjudicació dels contractes del servei de neteja de la seu de la Sindicatura, el servei d’assistència mèdica presencial del personal i el subministrament de l’energia elèctrica.
Actuacions de règim interior
Les actuacions portades a terme en l’àmbit del règim interior de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya han estat principalment dirigides al manteniment de les mesures d’estalvi
econòmic i energètic. Durant el 2014 s’han mantingut determinades mesures adoptades en
aquest sentit en l’exercici 2013. S’ha modificat l’horari de treball del personal de la Sindicatura a partir de criteris de funcionalitat i racionalitat en la utilització dels recursos materials
disponibles.
En un altre àmbit, durant l’exercici 2014 s’han registrat d’entrada i sortida en el Registre
General de la Sindicatura de Comptes un total de 16.118 documents: 3.790 en suport
paper i 12.328 per via telemàtica (EACAT).

6.2.3.

Àrea de Pressupostos i Comptabilitat

L’Àrea de Pressupostos i Comptabilitat ha gestionat durant l’exercici de 2014 el pressupost
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de 9.943.982,39 €, amb el detall que consta
en l’apartat 7 d’aquesta Memòria.

6.3.

DIRECCIÓ DE SERVEIS DOCUMENTALS

Dins d’aquest apartat de la Memòria de la Sindicatura s’inclouen les activitats dutes a
terme per les diferents àrees en què s’estructura la Direcció de Serveis Documentals.
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6.3.1.

Àrea d’Edicions i Publicacions

La part més important de la tasca editorial és la publicació i distribució dels informes de
fiscalització de la Sindicatura, que durant l’any 2014, s’han continuat editant en format
paper, com a informes enquadernats, i en format electrònic, com a fitxers pdf.
La Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, estableix un nombre important d’entitats,
òrgans i càrrecs que han de rebre els diferents informes de fiscalització. Així, la distribució
dels informes ha suposat més d’un miler de trameses personalitzades durant l’any 2014.
Com a projecte editorial especial, cal destacar el recull en un pen (llapis de memòria), de
tots els informes publicats durant els trenta anys d’existència de la Sindicatura, en el marc
de les activitats per commemorar el trentè aniversari de la Llei de creació de la institució
(Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes). El pen aplega els 704 informes
aprovats pel Ple de la Sindicatura de Comptes entre els anys 1985 i 2013, accessibles en
format electrònic. La seva elaboració va implicar la localització en els arxius de la Sindicatura, i posterior escaneig, de milers de pàgines.
L’elaboració de la versió castellana dels informes de fiscalització continua representant el
gruix de l’activitat de traducció. La Sindicatura realitza internament les traduccions que es
consideren prioritàries, amb personal de l’Àrea d’Edicions i Publicacions.
L’Àrea d’Edicions i Publicacions s’encarrega, també, d’altres traduccions de caràcter puntual per a la Sindicatura: convenis, memòries, textos per al lloc web o per a aplicacions
informàtiques, i altres documents diversos.
Per tal d’agilitzar i optimitzar les traduccions internes, l’any 2014 s’ha adquirit l’última versió
del programa de traducció assistida.

6.3.2.

Àrea de Documentació

La biblioteca de la Sindicatura de Comptes de Catalunya és un centre documental especialitzat en les matèries de comptabilitat, auditoria i finances públiques.
El catàleg de la biblioteca està automatitzat a través del programa informàtic Biblio 3000, i
la consulta només es pot fer des de la intranet de la Sindicatura.
Els serveis que ofereix són els següents:

• Consulta del fons bibliogràfic de què disposa la biblioteca.
• Sol·licitud de monografies o publicacions seriades de què no disposa la biblioteca, a
través del servei de localització i obtenció de documents.
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• Recomanació d’adquisició de publicacions que poden ser d’interès per als usuaris de la
institució a través del servei de desiderata.

• Accés a recursos electrònics i bases de dades contractades pel servei de biblioteca.

6.3.3.

Àrea de Serveis Lingüístics

L’Àrea de Serveis Lingüístics de la Sindicatura de Comptes té com a funció principal el
control de la qualitat lingüística de tots els documents de la institució. Per aconseguir que
els documents siguin lingüísticament correctes, l’Àrea de Serveis Lingüístics, a més de
revisar els textos emesos per qualsevol departament de la Sindicatura, també assessora
lingüísticament el personal i elabora propostes d’adequació lingüística i formal dels
textos a les normes gramaticals, a l’estil de redacció i als criteris formals de la mateixa
Sindicatura.
Durant l’exercici 2014 el major pes en la tasca de l’Àrea de Serveis Lingüístics l’ha tingut la
revisió dels informes de fiscalització elaborats pels departaments que componen la Sindicatura. Altres documents revisats han estat les actes de les diverses comissions de la institució, informes jurídics, ponències i presentacions, comunicacions internes, resolucions,
cartes, pàgina web i altres textos.
Per sisè any consecutiu i dins del marc de col·laboració amb el Postgrau en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials, de la Facultat de Fi lologia de la Universitat de Barcelona, aquesta Àrea va acollir durant els mesos de maig i
juny una estudiant en pràctiques (seixanta hores) perquè pogués completar la seva formació.

6.4.

DIRECCIÓ DE SERVEIS INFORMÀTICS

Els Serveis Informàtics de la Sindicatura de Comptes de Catalunya duen a terme diverses
activitats en l’àmbit de la planificació, l’elaboració i la gestió dels serveis informàtics, que
inclouen els projectes informàtics, les aplicacions i tot tipus de recursos informàtics de la
Sindicatura.
En l’exercici 2014, en el marc del Pla director de tecnologies de la informació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, s’han desenvolupat les activitats següents:

• Suport a la gestió de projectes
S’han impartit cursos del gestor de projectes d’auditoria corporatiu al personal d’auditoria i als síndics i al secretari general.
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• Web institucional
Al web s’ha afegit una nova secció amb informació per a l’ens fiscalitzat.
També s’ha desenvolupat una nova funcionalitat en l’àrea de corporacions locals que
permet consultar els comptes rebuts per la Sindicatura en format xbrl de les societats
mercantils i entitats públiques empresarials del sector local.
S’ha desenvolupat una nova eina per a les corporacions locals per justificar les incidències relacionades amb el Compte general que reben en el justificant de recepció que
els envia la Sindicatura per l’Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT).
S’han millorat algunes àrees com la del pla anual d’activitats, la de normativa i la del
registre telemàtic.

• Enviament telemàtic de dades
S’ha facilitat una extracció de la base de dades de comptes de les societats mercantils i
entitats públiques empresarials al Departament de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat per tal que els ens locals no hagin de fer un doble retiment.
Els serveis d’EACAT de retiment del Compte general de les corporacions locals s’han
adaptat als canvis de l’acord de retiment. També s’han preparat nous serveis per enviar
els projectes d’informe als ens fiscalitzats i els informes definitius.

• Entorn de treball i col·laboració
Durant el 2014 s’ha continuant millorant la intranet. S’ha fet la informació més accessible
i s’hi pot accedir amb categorització dels continguts.

• Seguretat de dades
Per millorar la gestió del centre de processament de dades, s’ha treballat en la virtualització de servidors. Durant el 2014, s’ha instal·lat una cabina de discs per contenir
la informació dels servidors virtualitzats i s’han reutilitzat dos servidors que estaven
donant servei web per accedir en clúster de vmware a les dades de la cabina.

7. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
La Liquidació del pressupost de la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2014 es presenta
a continuació de forma resumida. El seu detall es pot consultar en el Compte de la Sindicatura de Comptes, que es lliura al Parlament com a annex d’aquesta Memòria.
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Crèdits autoritzats i modificacions del pressupost de despeses
Concepte

Import

Import inicial del pressupost per al 2014

9.943.982,39

Increments per incorporació de romanents del pressupost del 2013

2.236.767,32

Import definitiu del pressupost per al 2014

12.180.749,71

Imports en euros.
Liquidació de l’estat de despeses
Concepte

Import

Obligacions reconegudes

8.877.749,56

Romanent del pressupost de despeses de l’exercici 2014

1.066.232,83

Imports en euros.
Realització de les obligacions reconegudes
Concepte

Import

Pagaments líquids

8.751.196,43

Pendent de pagament

126.553,13

Imports en euros.

Per altra banda, la classificació econòmica del pressupost de despeses per al 2014 és la
següent:
Classificació econòmica del pressupost de despeses
Crèdits
inicials

Obligacions
reconegudes

Pressupost
disponible
(sense IR*)

1. Remuneracions del personal

7.194.892,39

6.580.140,30

614.752,09

2. Despeses corrents de béns i serveis

2.527.890,00

2.176.825,09

351.064,91

10.000,00

5.620,00

4.380,00

180.000,00

110.664,17

69.335,83

31.200,00

4.500,00

26.700,00

9.943.982,39

8.877.749,56

1.066.232,83

Capítols

4. Transferències corrents
6. Inversions reals
8. Variació d’actius financers
Total pressupost 2014
Imports en euros.
* IR: Incorporació de romanents.

D’acord amb l’article 54.2 de la Llei 18/2010 de la Sindicatura de Comptes, es fa constar
que l’Interventor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya no va emetre cap objecció
per escrit durant aquest exercici.
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