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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 8/2020, relatiu a l’Hospital Clínic de Barcelona,
Resolució 747/XI del Parlament
Barcelona, 2 de setembre de 2020
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 8/2020, relatiu a l’Hospital
Clínic de Barcelona (HCB), Resolució 747/XI del Parlament, 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 de juliol del 2020.
Mitjançant la Resolució 747/XI, relativa a l’informe de fiscalització 29/2016, sobre l’Hospital
Clínic i Provincial de Barcelona (HCPB), corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012, el
Parlament va sol·licitar a la Sindicatura de Comptes l’elaboració dels informes de
fiscalització sobre l’Hospital Clínic dels exercicis 2013, 2014, 2015 i 2016. Per donar
compliment de manera eficient a l’esmentada Resolució, el Ple de la Sindicatura de
Comptes va determinar fer un informe centrat en el seguiment de les observacions fetes en
l’informe de fiscalització origen de la Resolució, per analitzar-ne la situació en els exercicis
2013, 2014, 2015 i 2016, i ampliar l’abast temporal de l’informe fins a la data de finalització
del treball de camp, el març del 2019.
Des del juliol del 2015, l’Hospital Clínic de Barcelona està participat pel Servei Català de la
Salut (CatSalut) i la Universitat de Barcelona (UB). És un hospital universitari i desenvolupa
activitats assistencials, sociosanitàries, docents i de recerca i innovació.
En l’apartat de conclusions de l’informe es posa de manifest que de les quaranta-dues
observacions que la Sindicatura va incloure en l’informe 29/2016, sobre l’HCPB, exercici
2010, 2011 i 2012:
• Dinou observacions s’han considerat resoltes o no s’han detectat els fets en les mostres
analitzades en el treball de fiscalització;
• Vuit observacions s’han considerat resoltes parcialment, i
• Quinze observacions estan pendents de resoldre.
De les quinze observacions pendents de resoldre, una fa referència al retiment dels
comptes anuals, dues al Balanç, una al Compte de Pèrdues i guanys, cinc a l’àrea de
contractació i sis a l’àrea de personal.
Pel que fa a les recomanacions, de les cinc que es feien en els informes anteriors, una s’ha
implantat, una altra s’ha implantat parcialment i les altres tres estan pendents de ser
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implantades. Aquestes tres fan referència a la necessitat de mantenir inventaris de
l’immobilitzat, de cercar la màxima rendibilitat dels immobles i de regularitzar les partides
amb major antiguitat del saldo del compte Proveïdors.
Durant el treball de fiscalització s’han posat de manifest altres observacions , que es
resumeixen a continuació.
En l’àmbit de la contractació, l’HCB va contractar diferents serveis i subministraments
durant l’exercici 2016 mitjançant la contractació menor. Les incidències detectades amb
els objectes dels contractes, els imports, les dates o els tipus de contractes suposen un
incompliment del que estableix l’article 86, apartat 2, del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic i, en conseqüència, es considera que hi ha hagut un fraccionament
indegut dels contractes.
En l’àmbit de les despeses de personal, s’observa que dos treballadors de la mostra
analitzada van superar el límit de la jornada màxima anual i en diverses ocasions van
treballar trenta-una hores consecutives.
Així mateix, el director general de l’HCB, quan va cessar en el càrrec, el 31 de desembre
del 2015, va percebre una indemnització que no li corresponia, atès que es va reincorporar
a la plaça que ocupava a l’Hospital abans de ser nomenat director general.
Una altra de les observacions en matèria de personal indica que tres professionals de la
mostra amb plaça vinculada a temps complet també tenien activitat privada, malgrat que la
dedicació a temps complet en plaça vinculada implica dedicació exclusiva a l’activitat
docent i assistencial.

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