Via Laietana, 60 – 08003 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61
sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat

NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 21/2020, relatiu a l’Institut d’Assistència
Sanitària, exercici 2017
Barcelona, 11 de novembre de 2020
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 21/2020, relatiu a l’Institut
d’Assistència Sanitària (IAS), exercici 2017, 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 14 d’octubre del 2020.
El treball, de fiscalització limitada, té per objecte la revisió de la gestió del pressupost, de la
contractació administrativa i de la despesa de personal de l’IAS corresponent a l’exercici
2017.
L’IAS és una empresa pública creada amb l’objectiu de gestionar i administrar els serveis
que la Diputació de Girona va transferir a l’Administració de la Generalitat en matèria
sanitària. Actualment presta serveis d’atenció sanitària, sociosanitària i de salut mental a
través dels centres del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, on s’ubica l’Hospital de Santa
Caterina, de la Xarxa de Salut Mental de les Comarques Gironines i de les àrees bàsiques
de salut d’Anglès, Breda-Hostalric i Cassà de la Selva.
El volum d’ingressos i de despeses del pressupost de l’IAS de l’exercici 2017 va ser de 98,94
M€, amb un resultat pressupostari de 20.569 €. El Romanent de tresoreria a 31 de desembre
del 2017, segons els comptes anuals presentats per l’IAS, va ser de 9,37 M€.
En l’apartat 3 de l’informe, Conclusions, es recullen les observacions més significatives que
s’han posat de manifest durant el treball de fiscalització, que es resumeixen a continuació:
• El resultat pressupostari ajustat calculat per la Sindicatura va ser d’un superàvit de 49.068
€, en lloc dels 20.569 € que presenta l’entitat.
• D’acord amb la normativa, l’IAS tenia la condició de poder adjudicador administració
pública i, per tant, en la contractació administrativa havia d’aplicar tota la llei, en lloc
d’aplicar unes instruccions internes de contractació per als contractes no subjectes a
regulació harmonitzada. Aquest fet va suposar que s’utilitzés un llindar per a la
contractació menor superior al llindar que preveu el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
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• De la comparació de l’import de la despesa contractada amb el de la despesa
comptabilitzada s’obté un excés de 12,55 M€ de despesa executada per sobre de la
despesa contractada.
• Pel que fa a la contractació, s’han observat incidències diverses en les fases de
preparació, licitació i adjudicació dels contractes.
• L’any 2017 l’IAS tenia personal que prestava serveis amb dedicació completa a l’Institut
Català de la Salut (ICS) i també hi havia personal de l’ICS que prestava serveis a l’IAS
amb dedicació completa, en raó al conveni marc de l’aliança estratègica entre l’ICS i l’IAS.
Atès el seu caràcter estructural, aquests llocs de treball haurien d’estar coberts mitjançant
personal de la pròpia institució i subjectes al conveni corresponent.
• El personal que prestava els serveis d’oftalmologia i d’odontologia mitjançant contractes
mercantils ocupava llocs de treball de caràcter estructural que s’haurien d’haver cobert
amb personal amb contracte laboral en lloc d’un contracte de serveis.
• L’any 2017 l’entitat va contractar vint-i-tres persones per cobrir places vacants, tot i que
d’acord amb la taxa de reposició fixada per la Llei 3/2017, del 27 de juny, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’exercici 2017, només n’hauria pogut incorporar set persones.
• L’exercici fiscalitzat l’IAS no disposava d’una Relació de llocs de treball.
• La Sindicatura no ha obtingut la justificació de diversos complements retributius abonats
al personal de l’IAS i no inclosos en conveni per un total de 72.343 € l’any 2017. L’IAS
tampoc no ha justificat el càlcul de diversos conceptes retributius previstos al conveni
que afectaven a vuit treballadors de la mostra analitzada per un import de 25.458 €.
• L’any 2017 nou directius van cobrar la seva retribució sense que els imports fossin
aprovats pel Consell d’Administració de l’IAS, que va ratificar l’estructura directiva de l’IAS
amb la retribució de cadascun dels directius l’any 2019. A més, la Sindicatura no té
constància de l’aprovació pel Consell d’Administració dels objectius dels directius per al
2017 i del seu percentatge d’assoliment individual.
• L’IAS va satisfer a l’exadjunt a la gerència comuna de l’ICS i l’IAS indemnitzacions per raó
de servei que no corresponien entre els anys 2016 i 2018 per un total de 73.369 € que
eren pagaments indeguts susceptibles de reintegrament. A data d’avui, a la Sindicatura
no li consta que el Consell d’Administració de l’IAS hagi emès cap resolució respecte
d’aquest expedient.

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