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

NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 16/2021, relatiu al Síndic de Greuges, exercici
2019
Barcelona, 27 d’octubre de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 16/2021, relatiu al Síndic de
Greuges, exercici 2019, 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 28 de setembre del 2021.
La fiscalització limitada ha inclòs la revisió de la Liquidació del pressupost, de les despeses
de personal i dels contractes i els convenis formalitzats pel Síndic durant l’exercici 2019.
També ha inclòs la comprovació que durant el període fiscalitzat el Síndic ha desenvolupat
la seva activitat d’acord amb la normativa que li és d’aplicació.
D’acord amb la Llei 24/2009, del 23 de desembre, el Síndic de Greuges és la institució de la
Generalitat que té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats constitucionals i
estatutaris, i també té la condició d’autoritat catalana per a prevenció de la tortura i d’altres
tractes o penes cruels, inhumans o degradants. El seu àmbit d’actuació és el sector públic
de Catalunya, integrat per l’Administració de la Generalitat, els ens locals i les universitats
públiques catalanes.
El 31 de desembre del 2019 la Liquidació del pressupost de despeses del Síndic de Greuges
presentava unes obligacions reconegudes de 6,24 M€, que representa una disminució del
3,8% respecte a l’exercici 2018.
En l’apartat 3.1 de l’informe es recullen les observacions més significatives del treball de
fiscalització realitzat, que es resumeixen a continuació:
• Les modificacions de crèdit realitzades durant l’exercici 2019 no van ser comunicades al
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, fet que incompleix l’article
51.3 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2017.
• De la gestió de personal es desprèn un elevat índex de temporalitat: el 76,1% del personal
funcionari del Síndic és interí. El darrer procés de selecció es va realitzar l’any 1998.
• Pel que fa a la contractació administrativa, en la revisió dels contractes menors s’han
detectat incidències relacionades amb la contractació separada de prestacions que
haurien d’haver estat objecte d’un únic contracte pel fet d’estar relacionades amb
contractacions successives per cobrir necessitats recurrents o previsibles. Aquestes
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incidències van donar com a resultat l’elusió dels requisits de publicitat o els relatius als
procediments d’adjudicació que haurien correspost. Per aquest motiu, constitueixen un
fraccionament indegut del contracte.
• En els tres exercicis anteriors al 2019 el Síndic de Greuges va dur a terme el mateix
procediment anual de contractació del servei d’estudi, anàlisi i obtenció de dades sobre
el contingut i l’evolució de la informació pública subjecta al règim de transparència, pel
procediment obert amb tramitació anticipada, La definició restrictiva de l’objecte del
contracte segons la qual el licitador havia de mantenir la sèrie històrica de les dades des
de l’exercici 2016 va provocar que en els darrers exercicis l’adjudicatari inicial fos l’únic
que es va presentar a la licitació.
Finalment, la Sindicatura formula quatre recomanacions adreçades a millorar els aspectes
assenyalats en l’informe, relatives al mandat del síndic, a l’elevada taxa de temporalitat del
personal funcionari interí, a l’estructura organitzativa del Síndic, pel que fa a l’alt percentatge
de personal eventual, i a la necessitat de revisar el contracte del servei d’estudi, anàlisi i
obtenció de dades sobre el contingut i l’evolució de la informació pública subjecta al règim
de transparència.

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