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Boi Ruiz externalitza parcialment la
comunicació del Departament de Salut a la
productora de Josep Puigbó

L'empresa beneficiada és Undatia, fundada i dirigida pel periodista
Josep Puigbó, que el 2012 va ser proposat per CiU per formar part
del consell de govern de la CCMA

Marc Font

El ple monogràfic sobre sanitat que va celebrar el Parlament de Catalunya del 17 al 19 de juny —el
primer sobre aquest àmbit en tres dècades— va servir perquè una part de l’oposició
—fonamentalment ICV-EUiA i la CUP— tornés a retreure al conseller de Salut, Boi Ruiz, que hagi
engegat processos de privatització, una acusació que el titular del Departament des que Artur Mas
és president de la Generalitat va negar. Tanmateix, alguns grans grups privats han incrementat el
seu volum de negoci amb fons públics els darrers anys i l’activitat privada s’ha beneficiat
directament o indirectament d’un seguit de mesures preses pel conseller. El que no és tan conegut
és que l’externalització també ha arribat parcialment a l’àmbit de comunicació del Departament de
Salut, amb la contractació dels serveis de l’empresa Undatia Comunicació, una agència fundada i
dirigida pel periodista Josep Puigbó, per un cost global de com a mínim uns 150.000 euros.
Aquest tipus d’externalitzacions de la comunicació, segons fonts consultades per CRÍTIC, no
són precisament un fet comú a la Generalitat.

CRÍTIC ha localitzat tres adjudicacions de Salut a l’empresa Undatia en els darrers dos
anys, però diverses fonts consultades han confirmat que l’agència de comunicació treballa amb el
Departament de Salut des del 2012. Fa 20 dies, aquest mitjà va posar-se en contacte amb l’àrea de
premsa de la conselleria —encapçalada per Montserrat Fernández Molas des de finals de setembre
de 2014—, per conèixer exactament quins encàrrecs ha rebut Undatia de Salut des del 2012 i si ha
assumit algun tipus de tasca en l’elaboració d’un pla de comunicació del Departament; però, malgrat
la insistència, la petició no ha estat atesa. Undatia tampoc no ha volgut explicar la seva versió sobre
els contractes rebuts i s’ha limitat a comentar que “són públics”.

Pel que fa als contractes localitzats, són per tasques de “suport i assessorament en temes de
comunicació a l’organització de la 3a jornada del Pla de Salut del Departament de Salut”, adjudicat
el 20 de desembre de 2013 per un import de 33.880 euros (IVA inclòs); per “serveis i productes
específics per a la gestió integral i una comunicació eficaç al Departament de Salut i amb els seus
ens adscrits, en el marc del SISCAT”, resolt el 18 de desembre de 2014 per 52.635 euros, i per
“serveis de suport a les actuacions del CatSalut als mitjans de comunicació”, tancat el 25 de juny
d’enguany per 64.977 euros. En total, més de 150.000 euros. La xifra real, però, podria ser més
alta ja que, per exemple, el 2014 Josep Puigbó, director general d’Undatia, va repetir com a
presentador de la jornada del Pla de Salut organitzada pel Departament.

Cada departament del Govern disposa de la seva pròpia estructura de comunicació interna,
encapçalada per un cap de comunicació, que és un càrrec eventual de designació directa. Alts
càrrecs de comunicació de l’època dels governs tripartits consultats per CRÍTIC asseguren
que en aquella etapa la contractació d’empreses de comunicació externes era
“excepcional” i es limitava a “alguna campanya publicitària puntual”, però no pas per fer serveis
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propis d’un gabinet de premsa. Fonts de l’Executiu actual també remarquen que no es tracta d’una
mesura habitual i, de fet, si es repassen els contractes apareguts al ‘Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya’ (DOGC), pràcticament no n’hi ha cap de vinculat a l’adjudicació de serveis de
comunicació, a menys que estiguin vinculats a campanyes publicitàries puntuals. I els pocs que
apareixen corresponen gairebé tots al Departament de Salut, en alguns casos per encarregar-se del
servei de comunicació de centres hospitalaris, com el Doctor Trueta de Girona.

1.500 euros el mes per una reunió setmanal a Olot
Periodista de llarga trajectòria, Josep Puigbó ha passat per TVE, TV3, Ona Catalana, 8tv o Canal
Català, entre altres mitjans. Puigbó és patró de la ultraliberal Fundació Catalunya Oberta, fundada
per Lluís Prenafeta, secretari general de Presidència en els primers anys del pujolisme, i actualment
presidida per Joan Oliver, el polèmic director general del Futbol Club Barcelona en l’època de
Laporta. A més a més, el 2012 Puigbó va ser un dels candidats proposats per CiU per formar
part del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), però
el seu nom va ser retirat en les negociacions amb els altres partits. Posteriorment, alguns mitjans
van citar-lo com a candidat a rellevar Mònica Terribas al capdavant de TV3, càrrec que finalment va
recaure en Eugeni Sallent. Actualment, Puigbó dirigeix i presenta el programa ‘(S)avis’, al canal 33.

Undatia també va assessorar en matèria de comunicació l’Ajuntament d’Olot durant el mandat
anterior. L’aleshores govern de CiU de la capital de la Garrotxa —la ciutat natal de Puigbó— pagava
1.500 euros mensuals a la companyia per una reunió setmanal. L’Ajuntament d’Olot va anunciar a
finals d’aquest mes de juny que no renovaria el contracte amb aquesta empresa.  Tot i que CiU va
revalidar l’alcaldia en les eleccions municipals del 24 de maig, el nou executiu local ha decidit no
renovar el contracte amb Undatia.

Fe d’errades: en la versió inicial de l’article, publicada a les 07 h, s’esmentava que el govern
municipal d’Olot havia passat a les mans d’ERC després de les últimes eleccions municipals. En
realitat, va ser CiU qui va revalidar l’alcaldia.
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