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1.-PRESENTACIÓ
El Govern de la Generalitat va aprovar el 24 de desembre passat, el Decret Legislatiu
2/2002, que conté el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de
l’Empresa Pública Catalana.
La disposició final 2, apartat 2, de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures
fiscals i administratives, va autoritzar el Govern perquè en el termini màxim d’un any
des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, amb el dictamen previ de la Comissió Jurídica
Assessora, refongués en un text únic la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de
l’empresa Pública Catalana, incorporant-hi diferents modificacions introduïdes en les
lleis de pressupostos d’anys anteriors i a través d’altres disposicions com la Llei de
finances públiques de la Generalitat de 1994 o la que regula la participació de la
Generalitat en societats civils i mercantils de 1997
L’actualització i modernització a fons de la normativa en matèria d’empresa pública,
per bé que el Decret Legislatiu citat només afecta entre altres aspectes a les
condicions de les empreses i organismes autònoms per recórrer a l’endeutament o per
alienar els seus béns, resulta aconsellable pel fet que el conjunt de l’Administració
pública, i en concret la Generalitat de Catalunya, està dissenyant en els darrers anys
distintes formes de gestió alternatives a la tradicional estructura administrativa. Entre
elles, han proliferat les agències, els consorcis i altres ens amb participacions parcials
en el seu accionariat o en els consell d’administració o òrgans rectors equivalents.
A aquesta relació hi podem afegir la figura més tradicional de les empreses públiques,
com a instrument d’execució de les funcions de la seva competència, i les empreses
mixtes, que han experimentat un creixement extraordinari, no sempre justificable. La
primitiva Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana, Llei 4/1985, de 29 de març,
sorgí de les funcions assumides per la Generalitat els anys 80 i, de vegades, per la
naturalesa d’alguns traspassos que determinaven la creació d’aquest tipus d’entitats
amb personalitat jurídica pròpia per la gestió de serveis públics o la realització
d’operacions econòmiques relacionades amb les funcions de la Generalitat.
La importància quantitativa d’aquestes formes de gestió és tan rellevant avui en dia
que obligaria a regular molts aspectes que en aquests moments, com s’ha dit, es
troben fora de les normes habituals de transparència i eficiència, amb plena subjecció
als criteris de control democràtic en la gestió de recursos i serveis públics.
L’experiència acumulada durant tots aquests anys demostra que la utilització de
formes privades per part de l’empresa pública, especialment en la contractació de
personal i de serveis, a diferència dels organismes autònoms –que desenvolupen una
activitat estrictament administrativa- ha constituït una via per eludir els controls i la
necessària transparència que acompanya al dret públic per definició.
Aquestes estructures de gestió, en la pràctica, suposen un increment de la despesa
pública i una modificació substancial de la normativa que regeix la gestió de recursos
i serveis públics de l’Administració de la Generalitat i de relacions amb els ciutadans
(Llei de contractes de les Administracions Publiques, Llei de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, Llei de Patrimoni,
Llei de Funció Pública, Conveni Únic de Personal laboral de la Generalitat, Llei de
finances públiques de Catalunya, Llei Pressupostària etc.).
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2. OBJECTE DE L’INFORME
+ En especial, en el present informe es fa referència als membres dels consells
d’Administració o en general dels òrgans rectors d’empreses públiques, el seu
regim de presència i retribució.1 L’Estatut del personal directiu de les empreses
públiques catalanes, exigeix com a mínim: el compliment de les exigències que la llei
de la funció pública estableix per als seus directius i les condicions específiques pel
que fa a les clàusules resolutòries automàtiques en cas de canvi de Govern a la
Generalitat, o bé pèrdua de confiança del conseller o consellers, tot establint els
mecanismes d’indemnització en cas de resolució de contractes, el sistema retributiu en
efectiu o en espècie, el sistema d’indemnització per dietes, per viatges dins i fora de
territori nacional, dietes d’assistència a consells d’administració o similars, regulant
el sistema de control de les despeses de representació.
Al mateix temps, s’examina, a la llum de la regulació prevista a la llei de l’Estatut de
l’Empresa Pública, el nivell de compliment dels diferents manaments legals sobre la
integració de determinats col·lectius representatius en aquests òrgans, i en concret,
l’absència d’un sistema institucionalitzat que garanteixi la participació de la
societat civil (vgr. sindicats més representatius, moviment veïnal, universitats
públiques í món acadèmic en general, administració local, associacions de
consumidors i usuaris, etc.) en aquests organismes i el nul impacte de les polítiques
que garanteixin l’equitat de gènere en la composició d’aquests organismes.
+ El control parlamentari respecte el Govern i l’Administració és un element
imprescindible en el sistema polític democràtic. És fonamental que l’exercici des del
Parlament del control polític sigui independent i no estigui sotmès a cap pressió
externa, com també ho és que el Govern rendeixi comptes i respongui puntualment
sobre allò que se li sol·licita.
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A banda dels òrgans rectors dels ens instrumentals, objecte fonamental del present informe, cal fer notar que en
l’organització de la Generalitat han proliferat també un determinat nombre d’òrgans col·legiats,
majoritàriament amb caràcter interdepartamental, d’assessorament o d’informació. Hi ha òrgans col·legiats
d’aquesta mena (consells assessors, comissions interdepartamentals, etc.) les reunions dels quals també generen
drets de percepció de dietes i indemnitzacions, al marge de la percepció bàsica per raó del seu càrrec o lloc a
l’administració. Malgrat la transcendència d’aquesta qüestió i l’evident connexió amb la temàtica que estem
tractant, aquesta qüestió ser`aobjecte d’un posterior estudi. Només cal dir que segons informació del propi Govern
en relació a les comissions interdepartamentals adscrites al Govern, existeixen un total de quaranta-nou
comissions i tres-cents setanta quatre membres representants de la Generalitats.
Els imports a percebre en concepte de dietes i/o assistència queden regulats pel contingut de l’Acord de Govern de
21 de gener de 1994, que va establir els imports mínims i màxims per drets d’assistència a la concurrència a
reunions d’òrgans col.legiats de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms dels consells
d’administració d’empreses amb control de la Generalitat. El Govern actualitza anualment els imports d’aquests
drets.
En un altre ordre de coses, per bé que tampoc és objecte d’aquest estudi, voldriem deixar dit que resulta
particularment interessant el conjunt de procediments de selecció del personal al servei de les empreses,
agències i consorcis en què participa la Generalitat. La garantia dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat, constitueix un dels aspectes més remarcables de la problemàtica d’aquest tipus d’organismes.
L’absència d’un conveni marc per als Consorcis i Agències en què participa la Generalitat suposa una manca
d’harmonia en els drets i deures dels treballadors d’aquestes institucions entre si i amb el personal laboral al servei
de l’Administració de la Generalitat (permisos i llicències, criteris i sistema retributiu, sistemes de promoció,
criteris de selecció de personal, sistema d’excedències, jornada, vacances, règim disciplinari, etc.)
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És en aquest marc de l’exercici del control parlamentari que el Grup Parlamentari
d’ERC s’ha proposat examinar diferents aspectes, a través de la formulació de
desenes de preguntes i sol.licituds d’informació adreçades al Govern al llarg de la
legislatura iniciada el 1999, i que tenen a veure amb qüestions com:
a) els criteris objectius i de valoració de la idoneïtat en les designacions de membres
dels òrgans de govern dels ens instrumentals de l’Administració de la Generalitat,
b) l’abast de les remuneracions per assistència a reunions d’aquests òrgans al concepte
d’indemnitzacions i per establir les retribucions amb caràcter d’honoraris per
assistència exclusivament per a persones externes a l’Administració.
c) el marc normatiu vigent, i en especial l’absència d’un marc homogeni i harmònic
que reguli tots els ens instrumentals de l’Administració i en general del sector públic
català.
En base a les respostes obtingudes, amb totes les dificultats inherents a aquest tipus de
recerques, s’ha estructurat l’estudi, les conclusions del qual ara es presenten. Les
dades reflecteixen la situació durant període 2001-2002, en el qual es centra tot
l’estudi, atès que és del que s’ha obtingut major quantitat informació.
Alguns dels noms de persones o alguns càrrecs estan avui en una situació diferent a la
consignada en aquest informe (tot i que en l’informe s’adverteix de la circumstància
de si estan cessats o en actiu en els seus primitius càrrecs). No figuren tampoc en
aquest informe altres llocs i persones que en el present ostenten càrrecs de
representació en consells, tenint en compte que l’informe es contrau com s’ha dit al
període 2001-2002. Malgrat tot, si es té en compte que els responsables del Govern no
han canviat majoritàriament i que no s’ha produït cap reforma legal ni d’altre rang
normatiu que faci pensar en que el capteniment governamental en aquesta matèria
sigui avui diferent, es pot concloure que els resultats d’aquest estudi són també
bàsicament vàlids en aquests moments2.
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En aquest sentit, la darrera reforma administrativa, concretada en el decret 284/20002, de 19 de novembre,
d’estructuració i de reestructuració parcial de diversos departaments de l’Administració de la Generalitat, ha fet
palesa una vegada més la nul·la intenció governamental de canviar res, ja que s’ha limitat a la mera suma
algebraica d’òrgans i de crèdits pressupostaris, sent els únics objectius clars de la reforma: una determinada
concentració de poder, el manteniment de les situacions personals dels qui ocupen els càrrecs i crear, cara als
reptes del proper cicle electoral, la falsa impressió en la ciutadania que s’entrava en una línia de modernització i
transparència de l’Administració.
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3.-NORMATIVA APLICABLE
A) El Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’rpova el Text Refós de
la Llei 4/1985, de 29 de març,de l’Estatut de l’empresa pública catalana s’aplica a les
entitats autònomes de la Generalitat, que realitzen operacions o presten serveis de
caràcter principalment comercial, industrial o financer; a les empreses de la
Generalitat i les societats civils o mercantils participades majoritàriament per aquesta;
i a les societats civils o mercantils vinculades a la Generalitat, es a dir, les que són
gestores de serveis públics de què és titular la Generalitat o les que han subscrit
convenis amb aquesta, i en les quals la Generalitat té la facultat de designar totalment
o parcial els òrgans de direcció o participa en el 5% de del seu capital.
B) El president, els vocals del consell d’administració i els directors generals són
nomenats lliurement pel Govern de la Generalitat, respectant les normes que per a la
provisió d’aquests càrrecs estableixen la norma fundacionals o els estatuts.
C) L’article 17.2 de la mateixa llei estableix que els estatuts han de preveure la
presència de representants socials en els consells d’administració si la funció exercida
per l’entitat o el nombre de treballadors ho fan aconsellable.
D) Els alts càrrecs i els funcionaris de la Generalitat que formen part dels consells
d’administració de les empreses no tenen dret, segons l’article 19, a cap retribució,
amb l’excepció de les dietes que cada empresa acordi concedir. En aquest sentit,
l’assistència als consells de govern i/o d’administració de les empreses públiques de la
Generalitat de Catalunya, es regeix pel que estableixen els articles 17, 18 i 19 del
Decret Legislatiu.
E) L’apartat 2 de l’article 18 estableix que «els alts càrrecs i els funcionaris de la
Generalitat no poden ésser designats per a més de dos consells d’administració de les
entitats regulades per aquesta Llei, llevat d’acord exprés del Consell Executiu
justificat per conveniència d’una millor direcció.»3 A més, aquest apartat també
estableix la incompatibilitat que implica per als alts càrrecs i els funcionaris de la
Generalitat el fet de desenvolupar un «càrrec directiu en societats mercantils privades
subministradores d’aquelles o destinatàries de llur producció o en empreses de serveis
dedicades a activitats auxiliars o complementàries».
F) Els imports a percebre en concepte de dietes i/o assistència queden regulats pel
contingut de l’Acord de Govern de 21 de gener de 1994, que va establir els imports
mínims i màxims per drets d’assistència a la concurrència a reunions d’òrgans
col.legiats de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms dels
consells d’administració d’empreses amb control de la Generalitat. El Govern
actualitza anualment els imports d’aquests drets.
Quant a les percepcions o indemnitzacions que han de rebre els membres dels consells
d’administració de les empreses públiques i altres òrgans col·legiats de la Generalitat
de Catalunya, aquestes es regeixen pel Decret 337/1988, de 17 d’octubre, de
regulació i actualització d’indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de
Catalunya (DOGC 1076, de 2 de desembre de 1988).
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Concretament, el tractament de la qüestió que ens interessa (que no comprèn, per tant,
l’assistència a tribunals d’oposició, etc.) queda reduït als articles 23 i 24 i a una part
de les Disposicions addicionals del Decret.
El primer apartat de l’article 23 estableix què s’entén per «assistència», que en els
casos que ens interessen (empreses públiques i òrgans col·legiats) consisteix en «la
indemnització abonable al personal comprès a l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret per
la concurrència a reunions d’òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat i
de Consells d’Administració d’empreses amb capital o control de la Generalitat». Els
apartats restants d’aquest article (2, 3 i 4) regulen el procediment d’informació al
Departament d’Economia i Finances així com alguns aspectes molt concrets, com és
ara la compatibilitat de la percepció derivada de l’assistència a un consell
d’administració, per exemple, i la percepció de la dieta que pugui correspondre als
que, havent de concórrer o assistir a un consell, hagin de desplaçar-se de la seva
residència oficial.
Per altra banda, l’article 24 d’aquest Decret regula la potestat per autoritzar els
pagaments dels drets d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans col·legiats
de l’Administració de la Generalitat, així com també l’establiment de les quanties a
percebre. En qualsevol cas, l’autorització del pagament sempre ha de provenir del
Departament d’Economia i Finances, i correspon al Consell Executiu la fixació de les
quanties a percebre. Finalment, el tercer apartat de l’article 24 del Decret estableix
que «l’import total mensual de drets d’assistència per la concurrència a les reunions
d’òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat i de Consells
d’Administració d’empreses amb capital o control de la Generalitat no podrà excedir
el 25% de les retribucions que corresponen pel lloc de treball principal, llevat del cas
en què, a l’obligació d’assistència, s’afegeixi la de participar en comissions
permanents, executives o òrgans de govern d’aquells, supòsit en el qual el límit
màxim serà el 33%».
La tercera Disposició addicional (apartat 1) estableix, per la seva banda, que «els alts
càrrecs compresos dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, podran
percebre, per l’exercici de les activitats compatibles previstes en l’esmentada Llei, les
dietes, indemnitzacions i assistències regulades en aquest Decret».
Com es veu, les disposicions del Decret 337/1988 són força generals. El desplegament
del que estableix aquest Decret ha estat dut a terme mitjançant l’Acord del Govern de
la Generalitat, de 21 de gener de 1994, sobre drets d’assistència per la concurrència
a reunions d’òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat i dels seus
organismes autònoms, de consells d’administració d’empreses amb capital o control
de la Generalitat i de consorcis en què participa la Generalitat, i actualitzat en virtut
de l’Acord del Govern de la Generalitat de 6 de març de 2001, sobre l’actualització
dels imports dels drets d’assistència regulats a l’article 24 del Decret 337/1988, de
17 d’octubre.
El primer dels Acords de Govern estableix que «els drets d’assistència per la
concurrència a reunions d’òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat i
dels seus organismes autònoms, de consells d’administració d’empreses amb capital o
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control de la Generalitat en els termes de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, es
determinaran segons les categories, criteris i imports següents:

1. Categoria especial
1.1 Comprèn les empreses de la Generalitat que compleixin les condicions següents:
1) Finançament propi exclusiu.
2) Xifra d’activitats superior a 3.000 milions de pessetes.
3) Responsabilitat mercantil.
1.2 Els imports a percebre poden oscil·lar entre un mínim de 30.000 i un màxim de 100.000
pessetes per sessió.
2. Categoria primera
2.1 Comprèn les empreses de la Generalitat que no compleixin els requisits de la categoria
especial i els organismes autònoms comercials, industrials o financers i consorcis que
compleixin les condicions següents:
1) Xifra d’activitats superior a 2.000 milions de pessetes.
2) Responsabilitat mercantil o administrativa.
2.2 Els imports a percebre poden oscil·lar entre un mínim de 20.000 i un màxim de 70.000
pessetes per sessió.
3. Categoria segona
3.1 Comprèn les empreses no incloses en les categories especial i primera, els organismes
autònoms comercials, industrials o financers i consorcis que no compleixin els requisits de la
categoria primera i els organismes autònoms administratius.
3.2 Els imports a percebre poden oscil·lar entre un mínim de 10.000 i un màxim de 40.000
pessetes per sessió.
4. Categoria tercera
4.1 Comprèn els consells, comissions, juntes o òrgans col·legiats similars d’àmbit
interdepartamental dins l’Administració de la Generalitat en aquells casos en què ho hagi
previst la norma de creació.
4.2 Els imports a percebre seran d’un màxim de 10.000 pessetes per sessió.»

A més, l’Acord de Govern estableix que, en qualsevol cas, «els drets d’assistència aprovats
amb anterioritat a la data del present Acord podran mantenir els imports acordats en el seu dia
pel Govern».

Finalment, tot allò que fa referència a l’actualització dels imports dels drets
d’assistència esmentats fins ara correspon, com s’ha dit, a l’Acord del Govern de la
Generalitat de 6 de març de 2001, sobre l’actualització dels imports dels drets
d’assistència regulats a l’article 24 del Decret 337/1988, de 17 d’octubre. La taula de
les actualitzacions (fins a 31 de desembre de 2000) és la següent (expressada en
percentatges d’increment):
Imports autoritzats l’any 1994
Imports autoritzats l’any 1995

15,84%
11,92%
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Imports autoritzats l’any 1996
Imports autoritzats l’any 1997
Imports autoritzats l’any 1998
Imports autoritzats l’any 1999
Imports autoritzats l’any 2000

8,14%
8,14%
5,94%
4,04%
2,00%

G) A l’article 18 de la mateixa llei, es regula expressament la presència dels membres
del Parlament de Catalunya als consells d’administració de les empreses públiques,
així com també la d’alts càrrecs i altres funcionaris de la Generalitat.
A més a més, aquest precepte també estableix la incompatibilitat que implica per als
alts càrrecs i els funcionaris de la Generalitat el fet de desenvolupar “un càrrec
directiu en societats mercantils privades subministradores d’aquelles o destinatàries
de llur producció o en una empresa de serveis dedicades a activitats auxiliars
complementàries”.
H) El personal de les empreses es regeix, com a regla general, per les normes
administratives, amb l’excepció d’aquelles persones que, d’acord amb les lleis, han
estat contractades amb caràcter laboral.
Les relacions entre les entitats de dret públic i el seu personal es regeixen per les
normes civils, mercantils o laborals que segons la seva funció els correspon. Els
sistemes de selecció de personal s’han de regular reglamentàriament. Pel que fa als
vocals representants del capital de la Generalitat en societats amb participació
majoritària i les societats vinculades, aquests han de ser designats atenent a criteris de
competència empresarial, professional o tècnica d’idoneïtat per a exercir el càrrec,
segons l’article 38.3 de la Llei
Així mateix, les persones que presten serveis en aquestes societats són sotmeses a le
snormes civils, mercantils o laborals que, segons la seva funció, els corresponen.

8

4.- LES INICIATIVES PARLAMENTÀRIES DESPLEGADES.
+ Tal i com ja ha quedat apuntat anteriorment, el principal objectius del present
informe és el de conèixer principalment alguns aspectes relacionats amb els
nomenaments dels representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans rectors
d’empreses públiques i altres ens públics i societats participades per la Generalitat.
En relació a aquesta qüestió, en principi, les preguntes dirigides al Govern van
orientar-se a conèixer la identitat de les persones, però també a conèixer el nombre de
reunions d’aquests òrgans i el sistema i l’import de les retribucions. S’ha demanat
sobretot informació sobre empreses públiques i sobre la participació en els òrgans de
govern d’aquestes empreses d’alts càrrecs de la Generalitat.
El treball s’inicia el 17 de novembre de 2000 amb una pregunta (314-03968/06) al
Govern sobre la composició dels òrgans rectors de cadascuna de les empreses
públiques i organismes autònoms de la Generalitat, i sobre la seva retribució. Del
que es tractava era d’obtenir informació de la composició detallada de cadascun dels
membres dels consells d’administració de tots els òrgans esmentats anteriorment,
amb l’expressió dels noms, cognoms i data de nomenament dels qui els
representen, i no només de les empreses publiques i organismes autònoms.
La resposta que s’obté, per part del Conseller de la Presidència és una relació
d’organismes autònoms administratius, entitats autònomes comercials,
industrials i financeres, així com de les entitats de dret públic sotmeses a dret
privat i de les societats mercantils dependents de l’Administració de la Generalitat,
acompanyades del següent text:
“Em plau donar resposta a la pregunta de referència amb una relació adjunta dels
organismes autònoms administratius, de les entitats autònomes comercials,
industrials i financeres, de les entitats de dret públic sotmeses al dret privat i de les
societats mercantils dependents de l’Administració de la Generalitat. En aquesta
relació hi figura la denominació, el departament d’adscripció i les normes de
creació i de desenvolupament. És en les disposicions de creació i de
desenvolupament on es regulen la denominació i la composició dels òrgans rectors
d’aquestes entitats.
Pel que fa a la relació de les societats mercantils, les normes reguladores només fan
referència, en la majoria de supòsits, a l’objecte social i al capital social, però no
fan esment als òrgans de govern d’aquestes entitats. De tota manera, la composició
dels òrgans rectors i la resta d’informació que se sol·licita, atesa l’índole de la
documentació, pot ser consultada a les respectives secretaries generals dels
departaments.”
A banda de la desconsideració a l’activitat del diputat interpel.lant, al que se’l deriva
ni més ni menys que a la consulta de diverses normes i a la visita a totes i cadascuna
de les, aleshores quinze, secretaries generals, és ben palès que el Govern utilitza totes
les argúcies per eludir la demanda d’informació.
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És per això que vista la resposta, es demana explícitament en una nova pregunta (31404996/06) la composició detallada de cadascun dels membres dels consells
d’administració de les empreses públiques de la Generalitat.
El Conseller en Cap, en resposta a la pregunta anterior, acompanya, ara sí, un llistat
on apareixien les diferents empreses públiques catalanes amb la relació dels membres
del consell d’administració i la data del seu nomenament.
De l’anàlisi d’aquestes dades se’n dedueix que hi ha membres d’aquestes empreses
que estan nomenats per més d’un òrgan (entre dos i sis) i que per tant hi ha la
possibilitat que les retribucions taxades per a les reunions d’òrgans esdevinguin una
distorsió important sistema de retribucions lligat al nombre de reunions.
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5.- RELACIÓ DELS ENS INSTRUMENTALS DE L’ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT
Tornant a la pregunta i resposta central de l’informe a la que ja s’ha fet referència
sobre la composició dels consells d’administració de les empreses públiques. (31404996/06), la formulació tampoc aquesta segona vegada era prou precisa, ja que del
que es tractava era d’obtenir informació de tots els consells, comissions i òrgans
col·legiats que generen reunions amb retribució d’alguna mena i no només de les
empreses públiques.
El Govern és també igualment imprecís en la seva resposta ja que barreja els
conceptes i dins del llistat hi inclou, empreses públiques i altres ens instrumentals que
jurídicament no ho són.
Els noms dels ens que relaciona són:
Caràcter
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
Institut Català de Crèdit Agrari
Agència Catalana de l’Aigua
Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques
Aigües Ter Llobregat

entitat autònoma administrativa
entitat autònoma comercial, industria
financera
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv

Centre d’Alt Rendiment Esportiu
Centre de la Propietat Forestal
Centre de Telecom. i Tecnologies de la Informació
Centre de Iniciatives per a la Reinserció
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Gestió de Serveis Sanitaris
Gestió i Prestació de Serveis de la Salut
Institut Cartogràfic de Catalunya
Institut Català de Finances
Institut Català del Sòl
Institut Català d’Energia ICAEN
Institut Català d’Oncologia
Institut d’Assistència Sanitària
Institut de Diagnòstic per la Imatge
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Institut d’Investigació Aplicada a l’Automòbil
Junta de Residus
Laboratori General d’Assaigs
Parc Sanitari Pere Virgili
Ports de la Generalitat
Serveis Sanitaris de Referència, Centre Trans Banc Teix
Administració, Promoció i Gestió (ADIGSA)
Agència de Patrocini i Mecenatge
Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques
Centre per a l’Empresa i el M Ambient, SA

entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
entitat dret públic, sotmesa a dret priv
societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil
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Eficiència Energètica, SA
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya
Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA
EQUACAT, SA
Ferrocarrils de la Muntanya de Grans Pendents
Forestal Catalana, SA
Gestió d’Infrastructures
Promotora d’Exportacions Catalanes, SA
Regs de Catalunya, SA
Sanejament i Energia, SA
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA
Teatre Nacional de Catalunya, SA
Túnel del Cadí, SAC
Túnels i Accessos de Barcelona, SAC
Turisme Juvenil de Catalunya

societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil

En total són 46 entitats a la llista en concret 19 societats mercantils, 25 entitats de dret
públic sotmeses al dret privat, 1 entitat autònoma de caràcter administratiu i 1 entitat
autònoma de caràcter comercial, industrial i financer.
Si es contrasta aquesta llista amb les dades disponibles d’entitats instrumentals
s’observa que manquen entitats. Signifiquen aquestes absències que les entitats
corresponents no tenen òrgans de govern? o bé que en tenen i no es reuneixen? És un
enigma. En qualsevol cas, les entitats que no surten són 3 entitats autònomes de
caràcter comercial, industrial i financer, 2 entitats de dret públic sotmeses a dret
privat, 6 societats mercantils, totes les 21 entitats autònomes de caràcter administratiu,
les 2 entitats gestores de la Seguretat Social i els 3 ens públics.
Un per un els ens que no surten són:
Nom ens
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
Entitat Autònoma d’Organització d’Espectacles i Festes
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat
Institut Català d’Indústries Culturals
Agència e Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
Televisió de Catalunya, SA
Emissores Gen-Cat Radio, Servei Radiodifusió GenCat,
SA
Principal d’Edicions,SA
CCRT. Serveis Generals, SA
TVC Multimèdia, SL
CCRTV Interactiva, SA
Institut Català de la Dona
Patronat de la Muntanya de Montserrat
Escola d’Administració Pública de Catalunya
Institut Europeu de la Mediterrània
Instiut d’Estadística de Catalunya

Caràcter
entitat autònoma comerc, indt, financ
entitat autònoma comerc, indt, financ
entitat autònoma comerc, indt, financ
entitat dret públic, sotmesa a dret priva
entitat dret públic, sotmesa a dret priva
societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil
societat mercantil
entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
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IN d’Educació Física de Catalunya
Consell Català de l’Esport
Institució de les Lletres Catalanes
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Museu d’Arqueologia de Catalunya
Biblioteca de Catalunya
Institut d’Estudis de la Salut
Institut Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
INCAVI
Institut per a la Promoció i Formació Cooperatives
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció
Institut Català de Consum
Institut Català del Voluntariat
Escola de Policia
Servei Català del Trànsit
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
Institut Català de la Salut
Consell Audiovisual de Catalunya
Corporació Catalana de Radio i Televisió
Servei Català de la Salut

entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
entitat autònoma de c.administratiu
entitat gestora de la Seguretat Social
entitat gestora de la Seguretat Social
ens públic
ens públic
ens públic

En total doncs 37 ens instrumentals que no figuren en la resposta del Conseller en
Cap. Quina n’és la causa ? La resposta fàcil, llevat de sis casos, és dir que no són
empreses públiques, però aleshores amb quin criteri es respon en les 46 que sí que es
dóna informació, en les quals més de la meitat tampoc no ho són.
Potser no totes però és més que segur que algunes, potser la majoria, sí que tenen
òrgans col·legiats de govern o consultius, on hi ha representants de la Generalitat, com
és, doncs, que no s’inclouen en la resposta?
Per aquest fet es formulen diverses preguntes per conèixer el nombre de reunions i el
sistema i l’import de les retribucions d’aquests òrgans. Es fan quatre grups de
preguntes que es presenten a continuació de forma resumida:
• Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre les percepcions que han meritat
els membres de diferents òrgans. (314-6589 a 314-6630 i de 314-6648 a 314-6651)
Text : Quines percepcions, amb expressió de la quantia, concepte i període, han
meritat, des de la data del seu nomenament, els membres de l’òrgan rector de
xxx?
• Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el Consell d’Administració, els
canvis patrimonials i el control econòmic de diferents òrgans. (314-7854 a 314-7862 i
de 314-7872 a 314-7908)
Text : En relació a XXX, entitat de dret sotmesa a l’ordenament jurídic privat i
depenent del Departament (corresponent), interessa conèixer a aquest diputat les
següents dades :
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⇒ Quantes reunions al Consell d’Administració s’han realitzat al llarg dels anys
1998, 1999, 2000, 2001 ?
⇒ Quin registre o mecanisme anàleg existeix per comprovar que els membres del
Consell d’Administració no incorren en cap supòsit d’incompatibilitat legalment
previstos i, cas que se n’hagi produït, quines han estat i a quins membres han
afectat i com s’han resolt ?
⇒ Quin va ser el capital social en el moment de constitució i quines variacions s’hi
han produït fins a l’actualitat ?
⇒ Quina és la relació completa de les alienacions de béns immobles que s’han
produït durant els anys 1998, 1999, 2000 i 2001, amb indicació del cost i de la
persona física o jurídica compradora per a cadascuna de les operacions ?
⇒ Quina o quines empreses han auditat els comptes durant els exercicis de 1998,
1999, 2000 i 2001 ?
• Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre les indemnitzacions rebudes per
cadascun dels representants de diferents òrgans. (314-8392 a 314-8414 i de 314-8444
a 314-8446)
Text : Quin és l’import dels drets d’assistència a sessions dels òrgans col·legiats
de l’òrgan rector de “XXX” reconeguts des de 1994 fins a 2000 amb expressió
de la quantia, concepte i període meritats ?
• Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre els drets d’assistència a sessions
dels òrgans col·legiats de diferents òrgans. (314-9680 a 314-9683; 314-9692 a 3149698; de 314-9770 a l314-9771 i 314-9778 a 314-9783)
Text: Quin és l’import dels drets d’assistència a sessions dels òrgans col·legiats
de l’òrgan rector del XXX reconegut des de 1994 fins a 2001 amb expressió de la
quantia, concepte i període meritats ?

Les dades generades per les respostes a aquestes preguntes han fet possible la
confecció dels quadres que es comenten en l’apartat 8 d’aquest estudi.
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6. MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN
Pel que fa a les persones que figuren com a membres, en primer lloc, cal dir que s’han
de contextualitzar les dades i les dates. Són dades lliurades pel Conseller en Cap en
data 3 d’abril de 2001. Les dades de les quals es disposa sobre la relació d’empreses,
també es refereixen a 2001. Per tant, quan es parla d’entitats de persones s’intenta
fer-ho en relació als càrrecs que ocupaven o no ocupaven l’any 2001 i no pas en el
que avui puguin o hagin deixat d’ocupar.
Aquesta informació no sempre és fàcil d’obtenir atès que es parla d’un nombre de
persones important : tres-centes cinquanta-tres. En efecte, en l’esmentada resposta hi
ha cinc-cents nou registres en els quals s’ha detectat dues-centes seixanta-sis persones
que hi figuren una sola vegada, mentre que la resta són registres de persones que estan
nomenades per a més d’un òrgan. Concretament, entre dos i sis. 4
4

Relació de persones amb més de dos nomenaments

Amb les dades de les quals es disposa, s’ha confeccionat la següent llista:
Amb sis nomenaments:
Arqués Suriñach, Josep. Secretari General del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (nomenat
2001). Empreses:
-Agència Catalana de l’Aigua (Secretari General)
-Agència de Patrocini i Mecenatge (Conseller)
-Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Vocal)
-Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, SA (President Consell d’Administ)
-Forestal Catalana, SA (Secretari General del Dept. Medi Ambient)
- Junta de Residus (Vicepresident)
Gurguí Ferrer, Antoni. Director General d'Indústria i director del Centre d'Innovació i Desenvolupament
Empresarial (nomenat 2001). Empreses:
- CIDEM (Vicepresident)
- EPLICSA (President)
- IDIADA (President)
- Institut Català de Finances (Vocal)
- LGAI (President)
- Institut Català del Sòl (Director General d’Indústria)
Jané Bru, Jordi. Empreses:
- CIDEM (Secretari - Assessor Jurídic)
- Eficiència Energètica, SA (Conseller)
- Energètica d’Instal·lacions Sanitàries (Vocal)
- IDIADA (Vocal)
- Institut Català d’Energia (Secretari no conseller)
- Sanejament i Energia (Conseller)
*Segons una resposta del Govern al diputat d’ICV José Luís López Bulla de data 20 de setembre de 2001 EL Sr.
Jordi Jané actuava també com a secretari del Consell General del Consorci de Turisme de Catalunya, serien doncs
set els nomenaments a consells del senyor Jané.
Sabala Duran, Albert. Director General de Consum i Seguretat Industrial del Departament d'Indústria, Comerç i
Turisme (cessat el 2001). Empreses:
- Agència Catalana de l’Aigua (D. General de Consum i Seguretat Industrial)
- CIDEM (Vocal)
- IDIADA (Vocal)
- Institut Català d’Energia (Conseller)
- Junta de Residus (Vocal)
- LGAI (Vocal)
Amb cinc nomenaments:
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Grau Reinés, Josep Anton(i). Secretari General del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. (cessat
el desembre 2001). Empreses:
- Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA (President)
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Repres. Dept. Pol.Terr. i Obr. P.)
- Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Vocal)
- GISA (Secretari General de Política Territorial i Obres Públiques)
- EQUACAT (Vicepresident del Consell d’Administració)
Macias Arau, Pere. Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. (cessat el novembre 2001). Empreses:
- IDECE (President)
- Institut Cartogràfic de Catalunya (President)
- Institut Català del Sòl (Conseller de Política Territorial i Obres Públiques)
- Ports de la Generalitat - Consell de Govern (President)
- Ports de la Generalitat - Consell Executiu (President
Mitjà Sarvisé, Albert. Director General d'Energia i Mines (nomenament 1998). Empreses:
- Eficiència Energètica, SA (President)
- Institut Català d’Energia (Vicepresident)
- LGAI (Vocal)
- Sanejament i Energia (Conseller)
- Energètica d’Instal·lacions Sanitàries (Conseller delegat i vocal)
Ticó Buxadós, Enric. Director General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques (nomenat 1996). Empreses:
- Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques (Vocal)
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Vicepresident)
- GISA (Director General de Ports i Transports)
- Ports de la Generalitat – Consell Executiu (Vicepresident)
- Ports de la Generalitat – Consell de Govern (Vicepresident)

Amb quatre nomenaments:
Arderiu Gras, Enric. Secretari General del Departament d'Economia i Finances (cessat el 1994). Empreses:
- Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (Vocal)
-CIDEM (Vocal)
-Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Represent. Dept. Economia)
-Teatre Nacional de Catalunya (Conseller)
Ballabriga Cases, Francesc-Xavier. Director General de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca (nomenat 2000). Empreses:
-Agència Catalana de l’Aigua (Director General de Desenvolupament Rural)
-IRTA (Vocal)
-Promotora d’Exportacions Catalanes (President)
-Recs de Catalunya, SA (Vocal)
Espadaler Parcerisas, Ramon. Director General d'Administració Local del Departament de Governació i
Relacions Institucionals (cessat el novembre 2001, quan va ser nomenat conseller). Empreses:
-Agència Catalana de l’Aigua (Director General d’Administració Local)
-Aigües Ter-Llobregat (Director General d’Administració Local)
-Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Vocal)
-Institut Català del Sòl (Director General d’Administració Local)
García Guillamet, Gustau. Director General d'Indústries i Qualitat Agroalimentària del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (cessat maig 2001/juny 2001 és nomenat és director del Programa de creació de
la futura Agència Catalana de Seguretat Alimentària.). Empreses:
- Institut Català d’Energia (Conseller)
- IRTA (Vocal)
- Junta de Residus (Vocal)
- Promotora d’Exportacions Catalanes (Vocal)
Lacambra Puig, Marta Directora de l’Agència Catalana de l’Aigua (cessada de Secretària General el 1999).
Empreses:
- Agència Catalana de l’Aigua (Vicepresidenta)
- Aigües Ter-Llobregat (Directora de l’Agència Catalana de l’Aigua)
- Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient (Vocal)
- Junta de Residus (Vocal)
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Llort Corbella, Joan. Director General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(nomenat 2000). Empreses:
- Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA (Vocal)
- Institut Català del Sòl (Director General d’Urbanisme)
- Ports de la Generalitat - Consell de Govern (Vocal)
- Ports de la Generalitat - Consell Executiu (Vocal)
Mangas Monge, Enric. Director General de Règim Econòmic de la Seguretat Social del Departament d'Economia
i Finances (nomenament març 2001). Empreses:
- Institut Català d’Oncologia (Vocal)
- Institut d’Assistència Sanitària (Vocal)
- Institut de Diagnòstic per la Imatge (Vocal)
- Parc Sanitari Pere Virgili (Vocal)
Navas Palacios, José Jerónimo. Director de la Divisió Hospitalària de l'Institut Català de la Salut Empreses:
- Institut Català d’Oncologia (Vocal)
- Institut de Diagnòstic per la Imatge (Vicepresident)
- Parc Sanitari Pere Virgili (Vocal)
- Serveis Sanitaris de Referència - Centre de Transfusió i Banc de Teixits
(Vicepresident segon)
Ortuño Salazar, Alfons. Secretari General del Departament d'Economia i Finances. (nomenat 1994). Empreses:
- GISA (Secretari General d’Economia, Finances i Planificació)
- Institut Català de Finances (President)
- Teatre Nacional de Catalunya (Conseller)
- Túnel del Cadí, SAC (Secretari de General d’Economia, Finances iPlanificació)
Paradell Ferrer, Antoni. Gerent de l'Institut Català del Sòl. Empreses:
- ADIGSA (Conseller)
- CIDEM (Vocal)
- Institut Català del Sòl (Director)
- Institut Català d’Energia (Conseller)
Puigdollers Noblom, Joan-Ignasi. Secretari del Govern (cessat 1997). Empreses:
- GISA (President - Conseller Delegat)
- Recs de Catalunya (Vocal)
- Túnel del Cadí (Conseller)
- Túnels i Accessos de Barcelona
Sans Ravellat, Carles. Director del CIDEM (nomenat 1996). Empreses:
- CIDEM (Vocal)
- EPLICSA (Vocal)
- IDIADA (Vocal)
- LGAI (Vocal)
Seix Creus, Ricard. Director de Serveis del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (cessat 2002).
Empreses:
- Institut Cartogràfic de Catalunya (Vocal)
- Ports de la Generalitat – Consell de Govern (Vocal)
- Ports de la Generalitat – Consell Executiu (Vocal)
- Recs de Catalunya, S.A.
Torres Grau, Pere. Director General del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. (nomenat 1999):
Cessat. Actual Secretari del Planificació Territorial.
- Agència Catalana de l’Aigua (Director del Programa per al Plantejament Territorial)
- Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient (Vocal)
- Institut Cartogràfic de Catalunya (Vicepresident)
- Institut Català del Sòl (Director del Programa per al Plantejament Territorial)
Amb tres nomenaments:
Amat Curto, Jaume. Director General de Carreteres (cessat 1993). Empreses:
- GISA
-Túnel del Cadí, SA
-Túnels i accessos de Barcelona
Angerri Auberni, Jaume. Director General de Comerç (nomenat 1996). Empreses:
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-Aigües Ter-Llobregat (Director General)
-Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (Vocal)
-CIDEM (Vocal)
Bou Tomàs, Josep. Director General de Planificació Ambiental del Departament de Medi Ambient (cessat 2002).
Empreses:
-Centre per a l’Empresa i Medi Ambient, SA (Vicepresident Consell d’Administ)
-Institut Català d’Energia (Conseller)
-Junta de Residus (Vocal)
Candini Puig, Montserrat. Director General de Patrimoni Natural i del Medi Físic del Departament de Medi
Ambient (cessada 2002). Actualment Programa de Política General de Muntanya. Empreses:
-Forestal Catalana, SA (Directora General Patrimoni Natural i Medi Físic)
-Institut Català del Sòl (Directora General Patrimoni Natural i Medi Físic)
-Ports de la Generalitat (Consell de Govern) (Vocal)
Civit Fonts, Francesc Xavier. Director General de Turisme (nomenat 1999). Empreses:
-Ferrocarril de Muntanya de Grans Pendents, SA (Vocal)
-Ports de la Generalitat (Consell de Govern) (Vocal)
-Turisme Juvenil de Catalunya (Vocal)
Fernández Alegre, Roser. Gerent de Planificació Econòmica de l’Àrea de Recursos del Servei Català de la Salut
(nomenat 2000). Empreses:
- Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA (Vocal)
- Gestió de Serveis Sanitaris (Vocal)
- Parc Sanitari Pere Virgili (Vocal)
Herce Herce, Antoni. President de Ferrocarrils de la Generalitat (cessat 2002) Empreses:
- Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA (Vocal)
- Ferrocarril de Muntanya de Grans Pendents (Conseller Delegat)
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (President)
Padrosa Macías, Josep M. Director General d'Emergències i Seguretat Civil del Departament d'Interior (nomenat
2000). Empreses:
- Institut d’Assistència Sanitària (Vicepresident)
- Junta de Residus (Vocal)
- Ferrocarrils de la Generalitat (Representat Dept. Governació)
Riera Alemany, Glòria. Directora General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya (nomenada 1996).
Empreses:
- Centre de la Propietat Forestal (Vocal, representant EIF).
- Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient (Vocal)
- Teatre Nacional de Catalunya (Consellera)
Ruiz del Portal Bravo, Francesc X. Director General de Règim Econòmic de la Seguretat Social del Departament
d'Economia i Finances (cessat 2001). Empreses:
- Institut Català de Finances (Vocal)
- Parc Sanitari Pere Virgili (Vocal)
- Túnels i accessos de Barcelona.
Sagarra Trias, Pere. Secretari general del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (cessat el 2000)
- Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, S.A. (President)
- Institut Català de Finances (Vocal)
- IRTA (Vocal)
Sanz Manrique, Aurora. Secretària General del Departament de Cultura (cessada 2002). Empreses:
- Agència de Patrocini i Mecenatge (Consellera)
- Centre d’Alt Rendiment Esportiu (Secretària)
- Teatre Nacional de Catalunya (Consellera)
Villaseca Marco, Rafael. Empreses:
- Túnel del Cadí (Conseller)
- Túnel del Cadí (President)

- Túnels i accessos de Barcelona.
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Persones nomenades per a un òrgan

nombre
266

Persones nomenades per a dos òrgans
Persones nomenades per a tres òrgans
Persones nomenades per a quatre òrgans
Persones nomenades per a cinc òrgans
Persones nomenades per a sis òrgans
Total de persones

52
13
14
4
4
353

Són per tant, vuitanta-set les persones que acumulen més d’un nomenament. De les
dades obtingudes se’n dedueix que cinquanta-quatre, d’aquests vuitanta-set, són alts
càrrecs de l’Administració i com a mínim deu són alts càrrecs d’ens instrumentals de
la Generalitat. Tretze són alts funcionaris o càrrecs amb altres vinculacions, laboral o
eventuals també d’alt rang. També hi ha un assessor extern del Departament
d’Indústria que esta en sis consells (J.Jané). En darrer lloc hi ha nou persones de les
quals no s’ha trobat informació que es consideri rellevant als efectes del que s’estudia.
El Departament d’Indústria destaca com el que té més alts càrrecs que compatibilitzen
el lloc del càrrec amb el major nombre de nomenaments en consells d’administració
d’empreses de la Generalitat.
Per altra banda, també en relació a persones que han estat designades per a més de dos
consells es va formular una pregunta (314-6583/06) en concret sobre la designació
d’alts càrrecs i funcionaris de la Generalitat com a membres de més de dos consells
d’administració d’empreses públiques catalanes.

Persones cessades com a alts càrrecs que el 2001 romanen en més de dos consells
De les vuitanta-set persones que són membres de més de dos consells, concretament dues romanien l’any 2001
com a membres de consells, són:
- Amat, Jaume (ces 1993) (DG de Carreteres)
-GISA
-Túnel del Cadí, SA
-Túnels i accessos de Barcelona
- Arderiu Gras, Enric (ces1994)(SG Economia)
-Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (Vocal)
-CIDEM (Vocal)
-Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Represent. Dept. Economia)
-Teatre Nacional de Catalunya (Conseller)
També, era en quatre consells, el senyor Joan Ignasi Puigdollers i Noblom, cessat el 1997 com a Secretari del
Govern, si bé l’any 2001, ostenta un càrrec directiu en una de les empreses de les quals és membre del consell,
Regsa. I en tres consells, Pere Sagarra i Trias Secretari general del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
Romanen per estudiar els dos cents seixanta sis noms de persones que són una sola vegada a la relació de membres
de consells d’administració d’empreses públiques.
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La resposta de la Consellera de Governació i Relacions Institucionals va ser la
d’informar que, segons les dades a 1 de gener de 2000, el Govern havia autoritzat
mitjançant els corresponents acords, la designació de 24 alts càrrecs de la Generalitat
com a membres de dos consells d’administració d’empreses públiques catalanes, però
sense proporcionar els noms de l’esmentada llista.
Novament, atesa l’habitual actitud de posar impediments a una resposta directa, va ser
necessari repreguntar (314-10650/06) demanant de forma explícita les identitats
d’aquests 24 alts càrrecs de la Generalitat autoritzats a pertànyer a dos consells
d’administració d’empreses públiques catalanes. La resposta a la segona pregunta és
la relació que s’adjunta a continuació i que mostra la llista dels càrrecs que ocupaven
les persones que va estar autoritzades pel Govern des de l’1 de Gener de 2000 a
pertànyer a més de dos consells d’administració d’empreses públiques:
DEPARTAMENT
Agricultura, Ramaderia i Pesca

CÀRREC
Secretari General
Director General d’Estructures Agràries
Director General d’Indústries i Qualitat
Agroalimentària
Director de l’Institut Català de la Vinya i el Vi
Director General de Desenvolupament Rural

Cultura

Director General de Promoció Cultural

Economia i Finances

Director General de Tributs
Director General de Règim Econòmic de la Seguretat
Social

Indústria, Comerç i Turisme

Secretari General
Director General d’Indústria

Medi Ambient

Directora de l’Agència Catalana de l’Aigua
Gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua

Política Territorial i Obres Públiques

Director General d’Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
Director General de Carreteres
Director General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme
Secretari General
Secretari per les Actuacions Concertades,
l’Urbanisme i l’Habitatge
President de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya
Director del Programa per al Plantejament Territorial

Presidència

Secretari General
Director General de Difusió
Assessor Especial en Temes d’Infrastructura
Director General de la Corporació Catalana de Ràdio
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i Televisió
Director Tècnic de Televisió de Catalunya
Els 24 càrrecs en realitat es corresponen amb 22 persones, el Director General de la
Corporació Catalana de la Radio i Televisió i el de Televisió de Catalunya, en aquella
període són la mateixa persona i el Director General d’Actuacions Concertades i el
Secretari general d’Actuacions Concertades es corresponen a un mateix lloc en
moments diferents del temps.
D’aquestes vint i dues persones, o si es vol d’aquests vint-i dos llocs se n’ha pogut
identificar vint-i-un (l’assessor especial de la Presidència en temes d’infraestructures,
atesa la poca transparència que hi ha en aquest tema, no ha estat possible identificarlo).
S’ha contrastat aquests vint-i-un noms amb els llistats de persones amb més d’una
repetició, set persones consten com a membres de més de dos consells, deu consten
com a membres de dos consells; per tant, de ser certa la informació donada pel
Govern no els caldria l’autorització que se’ls ha donat expressament. Tampoc els
caldria autorització a les tres persones que consten com a membres d’un únic consell i
les dues persones que no consten a cap consell.
La conclusió és ben clara, o la informació que dóna el Govern no és prou bona, o no
es dóna tota la informació o bé el Govern va concedint autoritzacions innecessàries
per als alts càrrecs que nomena.
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7. ALTRES DADES RECOLLIDES DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL ENS
Amb les dades facilitades per les diferents Conselleries en les respostes de les
preguntes referides més amunt s’ha elaborat les taules adjuntes (cal indicar que
algunes d’aquestes dades són, comparades amb el nombre de reunions i de membres
que es declaren, del tot inversemblants per abusives, en qualsevol cas són les dades
que ha donat el Govern).
Relació de les deu empreses que durant l’any 2001 varen destinar més diners en
concepte d’indemnitzacions per concurrències
Indemnitzacions per
concurrències en euros any
2001
Centre Telecomunicacions i Tecnologies de
la Informació
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Institut Català de Finances (ICF)
Gestió d’Infrastructures (GISA)
Tunel del Cadí, SAC
Aigües Ter Llobregat
Institut Català del Sòl

281.874,68
168.583,90
143.945,40
97.604,37
93.307,13
64.909,31
63.142,33

La mitjana de despesa per reunió, és a dir, la quantitat destinada a per concurrències
a reunions durant l’any 2001.
Núm.
reunions
Any 2001
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Tunel del Cadí, SAC
Aigües Ter Llobregat
Centre Telecomunicacions i Tecnologies de
la Informació
Institut Català del Sòl
Gestió d’Infrastructures (GISA)
Institut Català de Finances (ICF)
Centre per a l'Empresa i el M Ambient, SA
Túnels i Accessos de Barcelona, SAC
Administració, Promoció i Gestió (ADIGSA

21
23
20
94

Mitjana per
reunió en
euros Any
2001
8.027,80
4.056,83
3.245,47
2.998,67

23
45
92
7
42
24

2.745,32
2.168,99
1.564,62
1.548.89
1.173,69
871.47

En el supòsit que tots els membres percebessin les mateixes quantitats i hi assistissin
tots a les reunions les quantitats percebudes d’aquests set ens haurien estat:
Núm.
Mitjana per
membres membre euros
Any 2001
Any 2001
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Centre Telecomunicacions i Tecnologies de
la Informació
Institut Català de Finances (ICF)
Gestió d’Infrastructures (GISA)
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Tunel del Cadí, SAC
Túnels i Accessos de Barcelona, SAC
Institut Català del Sòl
Aigües Ter Llobregat
Administració, Promoció i Gestió (ADIGSA)
Centre per a l'Empresa i el M Ambient, SA
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14.093,73

14
11
22
15
10
13
21
7
11

10.281,81
8.873,12
7.662,90
6.220,48
4.929,50
4.857,10
3.090,92
2.987,89
985,66

En darrer lloc, la percepció per membre i per reunió, amb els mateixos supòsits seria
l’any 2001 en aquests deu ens el següent:

ACA
Túnel del Cadí, SAC
Institut Català del Sòl
Gestió d’Infraestructures (GISA)
Aigües Ter-Llobregat
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació
Centre per a l'Empresa i el M Ambient, SA
Administració, Promoció i Gestió (Adigsa)
Túnels i Accessos de Barcelona
Institut Català de Finances

Mitjana per
membre i
reunió €
(any 2001)
364.90
270.46
211.18
197.18
154.55
149.93
140.81
124.50
117.37
111.76

Amb aquestes dades, extretes de les respostes del Govern o elaborades a partir de les
respostes podem calcular, sempre amb la hipòtesi que tots els membres d’un mateix
consell cobren la mateixa quantitat en totes les sessions, fent els càlculs corresponents
hem trobat casos d’alts càrrecs que a banda del sou cobrarien una quantitat en dietes
de sessions un a mica superior als vint-i-quatre
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8. DESIGUALTATS DE GÈNERE

Quadre1

Percentatge home-dona als consells directius de l'empresa pública catalana

dones

homes

Pel que fa a la distribució dels consellers/conselleres per gènere, es reflecteix el que és l’estat
general de la distribució per generes dels alts càrrecs a la Generalitat de Catalunya. Només 33
dones dels tres-cents ciquanta-tres membres, és a dir una mica més d’un nou per cent. Malgrat
això si només tenim en compte les persones que són membres de consells en més d’un ens en
trobem onze, de les vuitanta set persones és a dir més del dotze i mig per cent.
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9.- REPRESENTANTS SOCIALS :
Segons la Llei de l’empresa pública catalana, els estatuts d’aquestes empreses han de
preveure la presència de representants socials als consells d’administració si la funció
exercida per l’entitat o el nombre de treballadors ho fan aconsellable.
Per conèixer quina era aquesta presència en la realitat de l’empresa pública catalana,
es va formular una pregunta (314-06588/06) on es demanaven quins eren, si n’hi
havia, els representants dels sindicats més representatius en els consells
d’administració de les societats amb participació majoritària de la Generalitat. Com a
resposta a aquesta pregunta, la Consellera de Governació i Relacions Institucionals,
va informar que l’única empresa que comptava amb representació sindical en el
Consell d’Administració era la Societat Administració, Promoció i Gestió, S.A.
(ADIGSA), la qual té un representant sindical de la Confederació de Treballadors de
Catalunya. En la resta de consells d’administració de les altres societats civils o
mercantils amb participació majoritària de la Generalitat, no hi ha cap representant
sindical.
En els consells d’administració de les empreses públiques catalanes hi ha per tant una
ínfima presència, per no dir pràcticament inexistència, de representants socials.
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CONCLUSIONS
1ª El marc legal que regula els ens instrumentals, tant els de caràcter administratiu
com els de caràcter econòmic (comercial, industrial i financer), és escàs i fragmentari.
La proliferació d’ens creats a través de l’adopció de les més diverses formes
jurídiques ha estat en part per donar resposta a noves situacions que es plantegen i en
part per eludir el control o la rigidesa de la legislació pressupostària i el procediment
administratiu. Tot aquest procés s’ha fet sense un desenvolupament legislatiu paral·lel
que prevegi i reguli els nous ens instrumentals adequadament, l’Estatut de l’Empresa
Pública no és avui la eina adequada per a regular tots aquests ens.
2a. La regulació de les percepcions d’indemnització per raó de servei dels membres
dels consells que siguin alts càrrecs o funcionaris és confusa i imprecisa. D’una banda
la redacció de l’article 19 de l’Estatut del l’Empresa Pública prohibeix però permetet
la concessió de dietes, sense altra limitació que el lliure arbitri de cada empresa.
D’altra banda els drets per l’assistència als consells, estan regulats pel decret
337/1988, i altres normes d’actualització, algunes d’elles en forma d’Acord de
Govern, és a dir no publicitades.
En canvi la resta de percepcions que els funcionaris i altres empleats públics poden
percebre com a indemnitzacions per raó de servei, són perfectament definides i
publicitades, ens referim per exemple a les indemnitzacions per desplaçament o
manutenció fora de plaça, per quilometratge en vehicle propi, etc. Entenem el
concepte d’indemnització per raó de servei, per compensar al servidor públic de les
despeses que l’exercici del servei li puguin ocasionar.
Al nostre parer però l’assistència a un consell en representació de l’Administració
hauria de ser considerat part de la feina que s’efectua en un determinat lloc de treball
o en determinat càrrec, i en conseqüència ja retribuïda per la remuneració del càrrec,
altra cosa són les indemnitzacions per despeses o les retribucions per perllongacions
horàries dels membres que siguin funcionaris.
3a. En la mecànica de les respostes a les preguntes que sustenten aquest estudi s’ha
pogut comprovar una vegada més la utilització sistemàtica que fa el Govern de les
possibilitats reglamentàries per tal de dilatar, quan no eludir el lliurament de la
informació que se sol·licita. Hem vist en els fulls anteriors exemples d’aquest
capteniment governamental.
4a. També, s’ha constatat que en més d’una ocasió la resposta que es dóna és parcial,
(llista de membres de consells d’administració de diversos ens) o bé enganyosa,(llista
de diversos càrrecs expressament autoritzats a pertànyer a més de dos consells, se’n
relacionen vint - i - quatre quan n’hi ha molts més).
5º. S’ha de fer palès també, que malgrat que existeix normativa legal al respecte, en
especial el Decret 337/1988, de 17 d’octubre que estableix l’obligació que tenen els
diferents departaments del Govern de la Generalitat d’informar trimestralment al
Departament d’Economia, que és qui autoritza el pagament de les dietes i assistències
que es meriten, aquesta previsió s’incompleix.
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El Departament d’Economia i Finances no té un reflex comptable de manera
desagregada, perceptor per perceptor, de les dietes que cobra de cada departament.
Aquest fet, unit a que la liquidació del pressupost de cada Departament per aquest
concepte no ho especifica de manera detallada, fa que no es pugui establir que cobra
cadascú i en concepte de què.
6ª El fet que la llei estableixi que «els alts càrrecs i els funcionaris de la Generalitat
que formen part dels consells d’administració de les empreses regulades per aquesta
Llei no tenen dret a cap retribució, amb l’excepció de les dietes que cada empresa
acordi de concedir » pot fer pensar que la despesa de les empreses públiques per
aquest apartat és escasa, fet que queda desmentit amb les dades que figuren en els
annexos i que , en molts casos, equivaken a autèntiques “retribucions” per la seva
quantia.
7a. Encara que això no sigui objecte del present Informe, cal tenir en copte que hi ha
altres òrgans dins l’Administració de la Generalitat en els quals les reunions poden ser
també remunerades. Segons el Govern hi ha quaranta-nou comissions amb tres-cents
setanta quatre representants de la Generalitat només en comissions i òrgans
interdepartamentals. D’això no es conclou que totes aquestes comissions generin
retribucions, però probablement una part important sí.
8ªEs detecta un elevat nombre de d’exalts càrrecs que resten encara vinculats a
empreses públiques de les que formaven part per raó del càrrec que han abandonat.
9ª Resulta tambe xocant l’infima presencia de representants socials al si dels consells
de les empreses públiques catalanes. Es necessari establir un sistema de participació
de la societat civil (sindicats majoritaris, associacions de veïns, universitats Públiques
catalanes, administració local, associacions de consumidors i Usuaris, Associacions
d’afectats etc.) en els ens que per la seva activitat afectin els seus interessos.
10ª Tampoc resulta fàcilment explicable la gran diferencia existent entre l’increment
del l’actualització dels imports dels drets d’assistència, explicitats a l’Acord del
Govern de la generalitat de 6 de març de 2001, sobre l’actualització dels imports dels
drets d’assistència regulats a l’article 24 del Decret 337/1988, de 17 d’octubre, i els
augments tant de l’IPC a Catalunya i a l’Estat espanyol, com els increments en els
salaris dels funcionaris de la Genaralitat.
Any %
Llei %
presupostos
Increment
real
funcionaris

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

0’0
3’5
3’5
0’0
2’1
1’8
2’0

1’90
3’50
3’39
0’11
2’10
1’80
2’00

% Increment % Increment % Increment
IPC Estat
IPC
imports
Catalunya
autoritzats
consells
d’emprese
públiques
5’50
5’30
15’84
4’40
4’10
11’92
3’90
4’00
8’14
2’90
3’20
8’14
2’00
2’20
5’94
1’50
1’80
4’04
2’90
3’50
2’00
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11a. Hi ha una important concentració de llocs en consells d’administració en
determinades alts càrrecs i en especial en uns departaments concrets. Les persones
que ocupen aquests càrrecs, en la seva major part són alts càrrecs de la Generalitat,
per tan els caldria l’autorització expressa del Govern. Amb les dades econòmiques de
les respostes, es pot fer un càlcul dels drets d’assistències dels membres dels consells
d’administració.
Hi ha alts càrrecs que precisament en funció del lloc que ocupen assisteixen fins a sis
consells d’administració. Fóra lògic que aquestes pràctiques estessin extremadament
limitades i, si més no, ho fossin pel que fa a la percepció dels drets d’assistència, atès
que no sembla el més adient cobrar diverses retribucions públiques per l’exercici
d’una única activitat pública.
Pel que fa a la distribució per gèneres de les persones que ocupen llocs en els
consells d’administració es constata la poca rellevància numèrica i percentual de les
dones, com no podria ser d’altra manera atesa la distribució per gèneres dels alts
càrrecs de la Generalitat. No obstant això les xifres milloren si es refereixen només al
col·lectiu de persones que ocupen tres o més llocs en consells.
12a.

13ª Un problema apart el constitueix l’absència d’un conveni marc que harmonitzi els
drets i deures dels treballadors d’aquestes institucions entre si i amb el personal
laboral al servei de l’Administració de la Generalitat, a més d’establir els permisos i
llicències, criteris i sistema retributiu, sistemes de promoció, criteris de selecció de
personal, sistema d’excedències, jornada, vacances, règim disciplinari, etc.
14a. Cal adoptar un estatut del personal directiu dels Consorcis i Agències en els
quals la Generalitat hi participa, així com de les empreses públiques catalanes,
establint com a mínim: el compliment de les exigències que la llei de la funció pública
estableix per als seus directius i les condicions específiques pel que fa a les clàusules
resolutòries automàtiques en cas de canvi de Govern a la Generalitat, o bé pèrdua de
confiança del conseller o consellers, tot establint els mecanismes d’indemnització en
cas de resolució de contractes d’un màxim de tres mensualitats, el sistema retributiu
en efectiu o en espècie, el sistema d’indemnització per dietes, per viatges dins i fora
de territori nacional, dietes d’assistència a Consells d’Administració, o òrgans
d’Administració, regulant el sistema de control de les despeses de representació.

GRÀFICS
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QUANTIES TOTALS INDEMNITZACIONS PER CONCURRÈNCIA O DIETES
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INCREMENTS EXPERIMENTATS EN LES ASSIGNACIONS TOTALS
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GRÀFIC 2

Increment en % de les assignacions totals
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* Taula Evolució quantitat assignades totals en euros 1994-2001
Any 1994 Any 1995 Any 1996

Any1997 Any 1998 Any 1999

Any 2000

Any 2001

408533,06 425092,83 446723,28 462121,22 577682,65 951543,12

1187538,26

1396103,03

* Taula Evolució quantitat assignades totals en euros 1994-2001
Any 1994 Any 1995 Any 1996 Any 1997 Any 1998
67974182

70729496

74328500

76890501

96118305

Any 1999

Any 2000

Any 2001

158323454

197589741

232291999

* Taula. Consells amb major i menor increment % 1995-94
Institut Català del Sòl
Administració, Promoció i Gestió (ADIGSA)
Increment total any 1995-94
Turisme Juvenil de Catalunya

Increment 1995-94 %
200
75
4,1
-28

* Taula. Consells amb major i menor increment % 1996-95
Administració, Promoció i Gestió (ADIGSA)
Increment total 1996-95
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Institut Català del Sòl

Increment 1996-95 %
27
5
-26
-34
-38

* Taula. Consells amb major i menor increment % 1997-96
Teatre Nacional de Catalunya, SA
S Sanitari Ref. Centre Trans i Banc Teixits
Increment total 1997-96
Institut Cartogràfic de Catalunya
Forestal Catalana, SA

Increment 1997-96 %
68
37
3
-25
-63

* Taula. Consells amb major i menor increment % 1998-97
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Institut Català del Sòl
Increment total 1998-97
Eficiència Energètica, SA
Turisme Juvenil de Catalunya

Increment 1998-97 %
132
121
25
-25
-81

* Taula. Consells amb major i menor increment % 1999-98
Increment 1999-98 %
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Turisme Juvenil de Catalunya
Teatre Nacional de Catalunya, SA
Increment total 1999-98
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Forestal Catalana, SA

212
76
65
-53
-64

* Taula. Consells amb major i menor increment % 2000-99
Institut Català del Sòl
Forestal Catalana, SA
Sanejament i Energia, SA
Increment total 2000-99
Turisme Juvenil de Catalunya
Sistema d'Emergències Mèdiques, SA

Increment 2000-99 %
744
299
278
25
-56
-79

* Taula. Consells amb major i menor increment % 2001-00
Centre per a l'Empresa i el M Ambient, SA
Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, S.A
Increment total 2001-00
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre

Increment 2001-00 %
802
399
18
-46
-53
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* Taula. Increment d’assignacions % entre 1999-2001
In1999-98 % In 2000-99 % In 2001-00 %

Administració, Promoció i Gestió (ADIGSA)
Agència de Patrocini i Mecenatge
Aigües Ter Llobregat
Centre d'Alt Rendiment Esportiu
Centre de la Propietat Forestal
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció
Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial
Centre Integral de Mercaderies i Activitats
Logístiques
Centre per a l'Empresa i el M Ambient, SA
Eficiència Energètica, SA
Empresa de Promoció i Localització Industrial de
Catalunya
Energètica d'Instal·lacions Sanitaries, S.A
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Ferrocarrils de la Muntanya de Grans Pendents
Forestal Catalana, SA
Gestió de Serveis Sanitaris
Gestió d'Infraestructures
Gestió i Prestació de Serveis de la Salut
Institut Cartogràfic de Catalunya
Institut Català de Crèdit Agrari
Institut Català de Finances
Institut Català del Sòl
Institut Català d'Oncologia
Institut d'Assistència Sanitària (Girona)
Institut de Diagnòstic per la Imatge
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Institut per al Desenvolupament de les Comarques
de l'Ebre
Junta de Residus
Laboratori General d'Assaigs
Parc Sanitari Pere Virgili
Ports de la Generalitat
Recs de Catalunya, SA
Sanejament i Energia, SA
Serv Sanit Ref. Centre Transf i Banc Teix
Sistema d'Emergències Mèdiques, SA
Teatre Nacional de Catalunya, SA
Túnel del Cadí, SAC
Túnels i Accessos de Barcelona, SAC
Turisme Juvenil de Catalunya

-8,47
-30,00
no es pot
0,00
no es pot

29,63
28,57
26,73
0,00
25,00

-0,57
0,00
-15,62
16,25
no es pot

13,39
7,41
no es pot

3,77
6,90
-1,67

13,56
27,37
35,00

-13,33
no es pot
33,33

-7,69
no es pot
-41,67

49,83
802,00
no es pot

no es pot
no es pot
-23,99
no es pot
-63,64
no es pot
-1,98
no es pot
10,53
no es pot
11,97
-41,94
no es pot
no es pot
no es pot
-52,83

-7,69
0,00
-10,36
no es pot
298,65
-50,91
12,12
-4,65
316,67
-14,56
-2,07
744,44
4,30
-6,68
-42,10
-22,41

-3,06
399,45
30,35
166,50
no es pot
25,92
46,31
-12,19
-14,32
85,98
20,48
97,48
-12,07
4,37
-24,24
-46,29

no es pot
82,35
-52,58
no es pot
112,50
87,09
no es pot
-12,12
73,56
no es pot
12,73
33,54
no es pot
37,71
16,41
-11,77
23,69
34,23
0,00
277,78
no es pot
-0,42
-18,57
3,11
1,32
-79,22
0,00
75,51
16,28
5,49
no es pot
18,47
5,50
no es pot
9,52
18,87
212,50
-56,00
127,26
* no és pot perquè no es poden fer comparacions degut a no hi ha assignacions l’any anterior
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* Taula. Mitjana d’assignacions rebudes per reunió 1998-2001
Reunions Euros
1998-01 1998-01
Túnel del Cadí, SAC
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació
Gestió d'Infraestructures
Institut Català de Finances
Institut Català del Sòl
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Institut Cartogràfic de Catalunya
Administració, Promoció i Gestió (ADIGSA)
Túnels i Accessos de Barcelona, SAC
Institut Català de Crèdit Agrari
Recs de Catalunya, SA
Teatre Nacional de Catalunya, SA
Centre d'Alt Rendiment Esportiu
Centre Integral de Mercaderies i Activitats
Logístiques
Empresa de Promoció i Localització Industrial de
Catalunya
Parc Sanitari Pere Virgili
Serv Sanit Ref. Centre Transf i Banc Teix
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció
Sistema d'Emergències Mèdiques, SA
Gestió i Prestació de Serveis de la Salut
Turisme Juvenil de Catalunya
Institut Català d'Oncologia
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Ports de la Generalitat
Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial
Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca
Mèdiques
Agència de Patrocini i Mecenatge
Institut d'Assistència Sanitària (Girona)
Sanejament i Energia, SA
Gestió de Serveis Sanitaris
Ferrocarrils de la Muntanya de Grans Pendents
Laboratori General d'Assaigs
Eficiència Energètica, SA
Institut de Diagnòstic per la Imatge
Energètica d'Instal·lacions Sanitaries, S.A
Institut Català d'Energia ICAEN
* Reunions realitzades a 30 de juny de 2001

Euros
reunió

Pts per
reunió

23

256397,77 11147,73 1854826

94
45
92
23
40
7
24
42
42
39
36
39

980250,75 10428,20 1735106
284519,13 6322,65 1052000
494395,56 5373,86 894136
105423,53 4583,63 762652
162702,99 4067,57 676787
24337,39 3476,77 578486
75907,87 3162,83 526250
128628,61 3062,59 509571
122020,95 2905,26 483395
112929,74 2895,63 481793
81854,85 2273,75 378319
77052,75 1975,71 328731

43

69693,36

1620,78

269674

44
20
37
17
25
35
11
39
11
30
38

66051,23
28470
52107,75
23565,69
33356,18
43273
12440,79
39923
11119,68
28800,5
35817,31

1501,16
1423,50
1408,32
1386,22
1334,25
1236,37
1130,98
1023,67
1010,88
960,02
942,56

249773
236850
234324
230647
222000
205715
188179
170324
168196
159733
156829

20
10
32
19
32
8
39
13
17
8
7

18752
8414,15
25081
12501,04
20915
4405,41
20254,11
6731,33
20735
2525
279,47

937,60
841,42
783,78
657,95
653,59
550,68
519,34
517,79
1219,71
315,63
39,92

156004
140000
130410
109474
108749
91625
86410
86154
202942
52516
6643
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* Taula. Mitjana d’assignacions rebudes per reunió 2000-2001
Reunions
2000-01

Agència Catalana de l'Aigua ACA
Aigües Ter Llobregat
Junta de Residus
Centre per a l'Empresa i el M Ambient, SA
Forestal Catalana, SA
Centre de la Propietat Forestal
* Reunions realitzades a 30 de juny de 2001

21
20
16
7
5
50

Euros
2000-01

Euros
reunió

317033,89 15096,85
141838,86 7091,94
48399,51 3024,97
12044,28 1720,61
1772,99
354,60
8203,82
164,08

Pts per
reunió
2511905
1180000
503313
286286
59000
27300

* Taula. Mitjana màximes assignacions rebudes per reunió 2000-2001

Euros per reunió

Pessetes per reunió

15096,85
11147,73
10428,20
7091,94
6322,65
5373,86
4583,63
4067,57
3476,77
3162,83
3062,59

2511905
1854826
1735106
1180000
1052000
894136
762652
676787
578486
526250
509571

Agència Catalana de l'Aigua ACA (**)
Túnel Cadí
Centre Telecomu Tecnologies Informa
Aigües Ter Llobregat (**)
Gestió d'Infraestructures
Institut Català de Finances
Institut Català la Salut
Ferrocarrils Generalitat Catalunya
Institut Cartogràfic Catalunya
ADIGSA
Túnels Accessos Barcelona
* Reunions realitzades a 30 de juny de 2001
(**) Assignacions rebudes només període 2000-2001
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* Taula. Mitjana màximes assignacions rebudes per membre 1999-2001
Euros
Mem
1999-01 Consell
Centre Telecomunicacions Tecnologies Informació
Institut Català de Finances
Gestió d'Infraestructures
Túnel del Cadí, SAC
Agència Catalana de l'Aigua (*)
Túnels i Accessos de Barcelona, SAC
Empresa Promoció Localització Industrial Catalunya
Aigües Ter Llobregat (*)
Recs de Catalunya, SA
Administració, Promoció i Gestió (ADIGSA)
Institut Català del Sòl
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Centre d'Alt Rendiment Esportiu
Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques
Teatre Nacional de Catalunya, SA
Gestió i Prestació de Serveis de la Salut
Serv Sanit Ref. Centre Transf i Banc Teix
Institut Català d'Oncologia
Institut d'Assistència Sanitària (Girona)
Gestió de Serveis Sanitaris
Laboratori General d'Assaigs
(*) Assignacions rebudes només període 2000-2001

769.295,50
385.432,07
223.816,91
256.397,77
317.033,89
128.628,61
66.051,23
202.541,08
87.486,93
58.178,01
98.902,55
113.840,71
58.541,58
51.663,00
70.075,01
43.273,00
37.803,66
39.923,00
25.081,00
20.915,00
20.254,11

20
14
11
15
22
10
6
21
10
7
13
15
8
8
11
8
7
11
7
6
6

Euros
membre Pts membre
38.465
27.531
20.347
17.093
14.411
12.863
11.009
9.645
8.749
8.311
7.608
7.589
7.318
6.458
6.370
5.409
5.401
3.629
3.583
3.486
3.376

6.400.000
4.580.750
3.385.455
2.844.067
2.397.727
2.140.200
1.831.667
1.604.762
1.455.660
1.382.858
1.265.846
1.262.767
1.217.562
1.074.500
1.059.955
900.003
898.571
603.875
596.161
579.994
561.667
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Quadre 2

Concentració de carrecs a l'empresa
pública catalana

numero d'homes o dones
(totals)

350
300
250
200

dones

150
100
50
0
1

2

3

4

5

6

total

nombre d'empreses on tenen carreg
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hom

RESUM DEL MARC LEGAL UTILITZAT PER L’INFORME
•

Estatut Autonomia en l’Art. 54 autoritza la Generalitat a constituir empreses públiques
que siguin el mitjà d’execució de la seva competència.

•

Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei
4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana.(DOGC núm 3791ª, de
31/12/2002).

•

Llei 21/1987 de 26 de novembre d’Incompatibilitats del Personal al Servei de
l’Administració de la Generalitat.
(DOGC núm 923 de 4 de desembre de 1987)

•

Decret 3337/1988 d’octubre de regulació i actualització d’indemnitzacions per raó de
serveis a la Generalitat.
(DOGC núm 1076 de 2 de desembre de 1988)

+ Decret ha estat desplegat per Acord del Govern de la Generalitat de 21 de gener de 1994
sobre drets d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans col·legiats de
l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms de consells d’administració
d’empreses amb capital o control de la Generalitat i de consorcis en què participa la
Generalitat.
+ Actualitzat en virtut de l’Acord del Govern de la Generalitat de 6 de març de 2001,
sobre l’actualització dels imports per drets d’assistència regulats per l’article 24 del Decret
3337/1988, de 17 d’octubre.
•

Relació d’organismes autònoms administratius, de les entitats autònomes comercials,
industrials i financeres, de les entitats de dret públic sotmeses al dret privat i de les
societats mercantils dependents de l’Administració de la Generalitat. (Document seu
nacional ERC Dani)

•

Preguntes parlamentàries.
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•

Llei 4/1985 de 29 de març de l’Estatut de l’empresa pública catalana.
(DOGC núm 528 de 12 d’abril de 1985)

- Preàmbul:
La creació d’entitats amb personalitat jurídica pròpia té per finalitat la gestió dels serveis
públics o la realització d’operacions econòmiques relacionades amb les funcions de la
Generalitat.
L’articulat de la Llei de Finances Públiques en el seu articulat en la seva Disposició Final
segona promou la redacció d’un estatut de l’empresa pública.
La llei 4/1985 defineix l’empresa pública mitjançant dos elements bàsics: l’un de caire
material, com ho és la gestió de serveis de contingut econòmic, industrial o financer, i l’altre
de caire formal, la utilització de formes de dret privat. La Llei considera que els controls
pressupostari i de gestió són necessaris només en els supòsits lligats a la gestió de serveis
públics o a convenis signats per la Generalitat.
Capítol I Art 15 “els pressupostos de les entitats autònomes han d’ésser elevats per llur
consell d’administració al Departament d’Economia i Finances, amb informe previ del
Departament a què són adscrites, abans del primer de maig de cada any (...)”.
Capítol l Art.16.1 “en aquestes entitats, se substitueix la intervenció prèvia per auditories fetes
sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat, d’acord amb les normes següents:
a) D’una manera anual, entre l’1 de febrer i el 31 de març, amb referència a l’exercici
anterior; l’informe d’auditoria s’ha de lliurar abans del 30 d’abril següent. (...)”
* Assistència als consells de govern i/o d’administració de les empreses públiques de la
Generalitat de Catalunya es regeix articles 17, 18 i 19
- Nomenament dels membres: Art. 17.1 «el president, els vocals del consell
d’administració i els directors generals són nomenats lliurement pel Consell Executiu,
respectant les normes que per a la provisió d’aquests càrrecs estableixen la norma fundacional
o els estatuts. Aquests càrrecs són també separats lliurement pel Consell Executiu. »
- Representants socials: Art.17.2. “Els estatuts han de preveure la presència de representants
socials en els consells d’administració si la funció exercida per l’entitat o el nombre de
treballadors ho fan aconsellable”.
Presència i incompatibilitats: La presència als Consells dels membres del Parlament de
Catalunya, alts càrrecs i altres funcionaris: Art 18.1 “ Els membres del Parlament de
Catalunya no poden formar part dels Consells d’administració d’aquestes entitats ni exercir-hi
les funcions de director, llevat que una llei ho autoritzi expressament. En cas que acceptin
algun d’aquests càrrecs han de presentar la renúncia a llur escó parlamentari”.
Pel que fa a alts càrrecs i altres funcionaris de la Generalitat Art 18.2 «els alts càrrecs i els
funcionaris de la Generalitat no poden ésser designats per a més de dos consells
d’administració de les entitats regulades per aquesta Llei, llevat d’acord exprés del Consell
Executiu justificat per conveniència d’una millor direcció.» Incompatibilitat que implica per
als alts càrrecs i els funcionaris de la Generalitat el fet de desenvolupar un «càrrec directiu en
societats mercantils privades subministradores d’aquelles o destinatàries de llur producció o
en empreses de serveis dedicades a activitats auxiliars o complementàries».
Retribucions: Art. 19 estableix que «els alts càrrecs i els funcionaris de la Generalitat que
formen part dels consells d’administració de les empreses regulades per aquesta Llei no tenen
dret a cap retribució, amb l’excepció de les dietes que cada empresa acordi de concedir».
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•

Llei 21/1987 de 26 de novembre d’Incompatibilitats del Personal al Servei de
l’Administració de la Generalitat.
(DOGC núm 923 de 4 de desembre de 1987)

Preàmbul
La Llei 17/1985 de 23 de juliol de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat
desenvolupa la major part dels règim estatutari dels funcionaris i de la resta del personal al
servei de la Generalitat. Estableix en la Disposició Addicional Setena que el Consell Executiu
ha de presentar al Parlament un projecte de llei d’incompatibilitats de la funció pública.
El Parlament aprova aquesta Llei d’Incompatibilitats, la qual s’inspira en el principi de
dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un sol lloc de treball, i
determina els col·lectius afectats i les incompatibilitats.
Capítol I Objecte i Àmbit de la llei: Art1 apartat 2 “Aquesta llei s’aplica a les activitats dels
col·lectius següents, sigui quina sigui llur relació jurídica de treball:(...)” Entre d’altres
s’aplica a alts càrrecs de l’Administració pública de Catalunya, el personal al servei de les
corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses que en depenen d’aquella, etc.
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Decret 3337/1988 de 17 d’octubre de regulació i actualització d’indemnitzacions per
raó de serveis a la Generalitat.
(DOGC núm 1076 de 2 de desembre de 1988)
Percepcions o indemnitzacions que han de rebre els membres dels consells d’administració
de les empreses públiques i altres òrgans col·legiats de la Generalitat de Catalunya. Segons
resposta del Govern a la pregunta del grup parlamentari d’E R C (06587/06), aquestes
indemnitzacions es regeixen pel Decret 337/1988.
Capítol 1 Art.1 donen origen a indemnització els supòsits següents:
a) Comissions de serveis amb dret a indemnització
b) Desplaçaments dins el terme municipal per raó de servei
c) Trasllats de residència
d) Assistències a sessions de consells, comissions i altres òrgans col·legiats similars (..)
Assistències: Capítol 5 Secció 2 s’especifica les classes i quanties de les indemnitzacions.
A l’Art. 9.1 del decret “es considera “dieta” la quantia que s’acredita diàriament per satisfer
les despeses que origina l’estada fora de la residència oficial en els casos previstos a l’Art. 5
d’aquest Decret”. L’Art. 5.1 “Les comissions amb dret a indemnització, llevat de casos
excepcionals, no tindran una durada superior a un mes, o a tres mesos en territori estranger”.
L’Art. 5.2. “ no obstant el que disposa l’apartat anterior, i sempre per raons del servei, el cap
corresponent podrà proposar raonadament a l’autoritat competent la concessió d’una pròrroga
pel temps estrictament indispensable”.
Capítol 5 del Decret fa referència a les assistències
. Article 23.1. “S’entén per
“assistència” la indemnització abonable al personal comprès a l’àmbit d’aplicació d’aquest
Decret per la concurrència a reunions d’òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat
i de Consells d’Administració d’empreses amb capital o control de la Generalitat (...)”.
Notificació de les dietes: Art. 23.2 “Els departaments, organismes autònoms, empreses
públiques i altres entitats comunicaran trimestralment al Departament d’Economia i Finances
el detall de les quantitats satisfetes pels conceptes assenyalats”
Compatibilitat amb assistències dietes: Art. 23.4 “Les percepcions derivades d’aquest
capítol seran compatibles amb les dietes que puguin correspondre als que, per l’assistència o
concurrència, es desplacin de la seva residència oficial.”
Quan podran cobrar? Art. 24.1 “Només es podran abonar drets d’assistència per la
concurrència a reunions d’òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat quan
prèviament hagin estat expressament reconeguts en la disposició que crea els esmentats
òrgans o hagin estat autoritzats amb posterioritat pel Consell Executiu, al qual correspon
també la fixació de les quanties a percebre.(..)”. Art. 24.2. “ La percepció de drets
d’assistència per la concurrència a reunions de Consells d’Administració d’empreses amb
capital o control de la Generalitat haurà de ser autoritzada pel Departament d’Economia i
Finances, i correspon al Consell Executiu la fixació de les quanties a percebre”.
Quants diners poden cobrar? Segons Art. 24.3. «L’import total mensual de drets
d’assistència per la concurrència a les reunions d’òrgans col·legiats de l’Administració de la
Generalitat i de Consells d’Administració d’empreses amb capital o control de la Generalitat
no podrà excedir el 25% de les retribucions que corresponen pel lloc de treball principal,
llevat del cas en què, a l’obligació d’assistència, s’afegeixi la de participar en comissions
permanents, executives o òrgans de govern d’aquells, supòsit en el qual el límit màxim serà el
33%».
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* Disposicions Addicionals del Decret 337/1988:
2a “ Els membres del Consell Executiu de la Generalitat i càrrecs legalment assimilats que
realitzin alguna de les funcions que , segons aquest Decret, donin dret a indemnització seran
rescabalats en la quantia exacta de les despeses realitzades”.
3a.1 «els alts càrrecs compresos dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat,
podran percebre, per l’exercici de les activitats compatibles previstes en l’esmentada Llei, les
dietes, indemnitzacions i assistències regulades en aquest Decret».
4a “ L’import de les indemnitzacions establertes en aquest Decret es revisarà periòdicament
mitjançant Decret del Consell Executiu de la Generalitat, a proposta del Conseller
d’Economia i Finances”.
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Desplegament del Decret 337/1988 per Acord del Govern de la Generalitat de 21 de
gener de 1994 sobre drets d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans
col·legiats de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms de
consells d’administració d’empreses amb capital o control de la Generalitat i de
consorcis en què participa la Generalitat.
- Acord 1r. de Govern «els drets d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans
col·legiats de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, de consells
d’administració d’empreses amb capital o control de la Generalitat en els termes de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, es determinaran segons les categories, criteris i imports
següents:
1. Categoria especial
1.1 Comprèn les empreses de la Generalitat que compleixin les condicions següents:
1) Finançament propi exclusiu.
2) Xifra d’activitats superior a 3.000 milions de pessetes.
3) Responsabilitat mercantil.
1.2 Els imports a per sessió oscil·len entre 30.000 i 100.000 pessetes.
2. Categoria primera
2.1 Comprèn les empreses de la Generalitat que no compleixin els requisits de la
categoria especial i els organismes autònoms comercials, industrials o financers i
consorcis que compleixin les condicions següents:
1) Xifra d’activitats superior a 2.000 milions de pessetes.
2) Responsabilitat mercantil o administrativa.
2.2 Els imports per sessió oscil·len entre 20.000 i 70.000 pessetes.
3. Categoria segona
3.1 Comprèn les empreses no incloses en les categories especial i primera, els
organismes autònoms comercials, industrials o financers i consorcis que no
compleixin els requisits de la categoria primera i els organismes autònoms
administratius.
3.2 Els imports per sessió oscil·len entre 10.000 i 40.000 pessetes.
4. Categoria tercera
4.1 Comprèn els consells, comissions, juntes o òrgans col·legiats similars d’àmbit
interdepartamental dins l’Administració de la Generalitat en aquells casos en què ho
hagi previst la norma de creació.
4.2 Els imports per sessió són d’un màxim de 10.000 pessetes.
- Acord 2on de Govern «els drets d’assistència aprovats amb anterioritat a la data del
present Acord podran mantenir els imports acordats en el seu dia pel Govern».
Actualitzat en virtut de l’Acord del Govern de la Generalitat de 6 de març de 2001, sobre
l’actualització dels imports dels drets d’assistència regulats a l’article 24 del Decret
337/1988, de 17 d’octubre.
La taula de les actualitzacions (fins a 31 de desembre de 2000) és la següent (expressada en
percentatges d’increment):

47

Imports autoritzats l’any 1994
Imports autoritzats l’any 1995
Imports autoritzats l’any 1996
Imports autoritzats l’any 1997
Imports autoritzats l’any 1998
Imports autoritzats l’any 1999
Imports autoritzats l’any 2000

15,84%
11,92%
8,14%
8,14%
5,94%
4,04%
2,00%
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DETALL D’ALGUNES DE LES INICIATIVES PARLAMENTÀRIES
DESPLEGADES
* 46 preguntes formulades al Govern registrada el 31 de maig de 2001:
“Quines percepcions amb expressió de la quantia, concepte i període han meritat, des de la
data del seu nomenament, els membres de l’òrgan rector de la societat mercantil....?”
* 1 Pregunta sobre participació social registrada el 31 de maig de 2001:
“ + Quins són, si n’hi ha, els representants dels sindicats més representatius en els Consells
d’Administració de les societats amb participació majoritària de la Generalitat?”
- Resposta del govern el 22 de novembre: només ADIGSA té un representant sindical que
pertany a la Confederació de Treballadors de Catalunya.
* 46 preguntes formulades al Govern registrades el 26 de setembre de 2001 (31407891/06): Sobre cada empresa interessa conèixer les següents dades:
“ + Quantes reunions del Consell d’Administració s’han realitzat al llarg dels anys 19982001?
+ Quin registre o mecanisme anàleg existeix per comprovar que els membres del Consell
d’Administració no incorren en cap supòsit d’incompatibilitat legalment previstos i, cas que
se n’hagin produït, quines han estat i a quins membres han afectat i com s’han resol?
+ Quin va ser el capital social en el moment de constitució i quines variacions s’han produït
fins a l’actualitat?
+ Quina és la relació completa de les alienacions de bens immobles que s’han produït durant
els anys 1998, 1999, 2000 i 2001 amb indicació del cost i de la persona física o jurídica
compradora per a cadascuna de les operacions?
+ Quina o quines empreses han auditat els comptes durant els exercicis 1998, 1999, 2000 i
2001 “.
- Resposta donada el 22 de gener de 2002.
* 46 preguntes formulades al Govern registrades el 6 de novembre de 2001 (314-08405)
sobre els drets d’assistència a sessions dels òrgans col·legiats des de 1994 fins 2001:
“ + Quin és l’import dels drets d’assistència a sessions dels òrgans col·legiats de l’òrgan
rector ..... reconeguts des de 1994 fins l’any 2001 amb expressió de la quantia, concepte i
període meritats?
+ D’acord amb l’article 23.2 del Decret 337/1998 de 17 d’octubre de regulació i actualització
d’indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat (DOGC de 2/12/1998) els departaments,
organismes autònoms, empreses públiques i altres entitats comunicaran trimestralment al
Departament d’Economia i Finances el detall de les quanties satisfetes pels conceptes
assenyalats, de manera que aquest Departament te constància i reflex comptable de les
indemnitzacions i altres emoluments que s’acrediten en els serveis depenents de tots i
cadascun dels departaments, organismes i entitats que les sufraguen.
+ D’altra banda, no es demana els imports que es poden percebre i que consten en els
successius acords del Govern que despleguen el Decret 337/1998, sinó tal i com s’estableix
reglamentàriament, el detall de les quanties efectivament satisfetes, té constància i reflex
comptable de les indemnitzacions i altres emoluments que s’acreditin en els serveis depenents
de tots i cadascun dels departaments, organismes i entitats que les sufraguen. D’altra banda,
no es demana quins són els imports que es poden percebre i que consten en els successius
acords de Govern que despleguen el Decret 337/1998, sinó tal i com s’estableix
reglamentàriament, el detall de les quanties efectivament satisfetes.
* Resposta del Govern 19 de novembre de 2001 a la pregunta parlamentària amb
número de tramitació 314-06583/06 d’acord amb dades de què es disposa; des de l’1 de
gener de 2000 el govern ha autoritzat, 24 alts càrrecs de la Generalitat com a membres de 2
Consells d’Administració d’empreses públiques catalanes, d’acord amb l’establert a l’Art 7.2
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de la Llei 21/1987 de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat (...) únicament es poden percebre les dietes i
indemnitzacions derivades de l’assistència a 2 Consells d’administració o als òrgans de
governs que s’hi esmenten.
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