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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 15/2020, relatiu a la Fundació de Gestió
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, seguiment de les
observacions i recomanacions d’informes anteriors, exercici 2018
Barcelona, 14 d’octubre de 2020
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 15/2020, relatiu a la Fundació
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FGS), seguiment de les
observacions i recomanacions d’informes anteriors, exercici 2018, 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 15 de setembre del 2020.
L’objecte d’aquest informe és fer el seguiment de les observacions i les recomanacions
fetes per la Sindicatura en l’informe 8/2016, Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, exercicis 2010, 2011 i 2012, per analitzar-ne la situació en l’exercici
2018. També s’ha analitzat el compliment de les observacions fetes en l’informe 39/2012,
referent a l’exercici 2009, que a la data d’emissió de l’informe 8/2016 encara no havien
estat resoltes.
La FGS va ser constituïda per la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau el
18 de març del 1991 amb l’objectiu de prestar serveis mèdics, sanitaris i assistencials. És
una fundació del sector públic de la Generalitat, que n’és el principal finançador a través
del Servei Català de la Salut (CatSalut).
De la fiscalització realitzada es conclou el següent, de les vint-i-dues incidències que
constaven en les observacions que la Sindicatura de Comptes va fer en els informes
8/2016 i 39/2012:
 Deu incidències es consideren resoltes o en aquest treball de fiscalització no s’han
observat els fets.
 Una incidència es considera resolta parcialment.
 Onze incidències resten pendents de resoldre.
Pel que fa a les cinc recomanacions que es van fer en els informes esmentats s’ha
observat el següent:
 Una es va incorporar als procediments administratius de l’entitat.
 Una es va implantar parcialment.
1

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — NOTA RESUM — INFORME 15/2020
 Tres resten pendents de ser implantades.
El quadre següent
recomanacions:

mostra

un

resum

del

seguiment

d’aquestes

observacions

Quadre 1. Conclusió del seguiment de les observacions i recomanacions
Observacions de l’informe de fiscalització 8/2016
Núm.

Observació

Situació

Referent al retiment de comptes
1

Retiment de comptes

Resolta

Referent al pressupost
2

Estat de liquidació del pressupost

Resolta

Referent al Balanç
3

Comptabilització dels acords de Govern

Resolta

Referent al Compte de pèrdues i guanys
4

Tarifes de l’activitat sanitària privada

Resolta

5

Presentació de les subvencions dels interessos

Pendent

Referent a la contractació
6

Publicitat de les licitacions i de les adjudicacions

No observada

7

Aspectes de la tramitació dels contractes

No observada

8

Procediments negociats

No observada

9

Totalitat de l’objecte del servei

Pendent

10

Exclusivitat del servei

Pendent

11

Valoració de les ofertes

Pendent

12

Despesa executada

Pendent

13

Servei integral de restauració

Resolta

Referent al personal
14

Contractes del personal directiu

Resolta parcialment

15

Modificacions dels contractes laborals

No observada

16

Retribucions del personal directiu

Pendent

17

Complement funcional de flexibilitat horària i complement de plus funcional

Pendent

18

Ajuts de menjador

Resolta

19

Acomiadaments de personal

Pendent

20

Règim d’incompatibilitats

Pendent

Recomanacions de l’informe de fiscalització 8/2016
Núm.

Recomanació

Situació

1

Situació financera de l’entitat

Implantada parcialment

2

Signatura de les clàusules addicionals del concert amb el CatSalut

Pendent

3

Seguiment del contracte (vegeu l’observació 13)

Implantada

4

Acomiadaments improcedents (vegeu l’observació 19)

Pendent

Observacions de l’informe de fiscalització 39/2012
Núm.

Observació

Situació

9

Encàrrec de gestió

Pendent

12

Criteri d’adjudicació

Resolta

Recomanacions de l’informe de fiscalització 39/2012
Núm.

Recomanació

Situació

3

Aplicació de la normativa contractual

Implantada parcialment
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Durant el treball de fiscalització s’han posat de manifest sis noves observacions que es
detallen en l’apartat de conclusions de l’informe.

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