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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes 
de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2015, sobre l’Institut 
Català de les Dones, corresponent al 2012
256-00059/10

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Reg. 121923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2015

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’Informe de fiscalitza-
ció núm. 15/2015, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Institut Català de les Do-
nes, exercici 2012.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 9 d’octubre de 2015
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2015, sobre el Consorci 
del Palau de la Música Catalana, corresponent al període 2010-2013
256-00060/10

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Reg. 121924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2015

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’Informe de fiscalitza-
ció núm. 16/2015, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Consorci del Palau de la 
Música Catalana, exercicis 2010-2013.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 9 d’octubre de 2015
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2015, sobre les despeses 
de personal dels partits polítics amb representació parlamentària, 
corresponent al 2012
256-00061/10

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Reg. 122485 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2015

A la Presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’Informe de fiscalitza-
ció núm. 19/2015, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu als partits polítics amb repre-
sentació parlamentària, despeses de personal, exercici 2012.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 26 d’octubre de 2015
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2015, sobre el Programa 
661, relatiu a l’emprenedoria i el foment empresarial, corresponent al 2012
256-00062/10

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Reg. 122486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2015

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’Informe de fiscalitza-
ció núm. 20/2015, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Programa 661, Emprene-
doria i foment empresarial, exercici 2012.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 26 d’octubre de 2015
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre les autopistes: aspectes rellevants 
per als usuaris
360-00025/10

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 122227).
Acord: Mesa del Parlament, 27.10.2015.
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3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2015, sobre la Universitat 
Autònoma de Barcelona, corresponent al període 2010-2012
258-00038/10

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Reg. 121925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2015

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’Informe de fiscalitza-
ció núm. 17/2015, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, exercicis 2010, 2011 i 2012.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 9 d’octubre de 2015
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2015, sobre el control 
intern en municipis de més de 100.000 habitants
258-00039/10

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Reg. 121926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2015

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’Informe de fiscalitza-
ció núm. 18/2015, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al control intern en munici-
pis de més de 100.000 habitants.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 9 d’octubre de 2015
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Horari del Registre General del Parlament i pròrroga automàtica  
de terminis
240-00001/11

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 27 d’octubre de 2015, ha acordat que 

l’horari del Registre General del Parlament i les pròrrogues dels terminis establerts per 
a la presentació de documents, siguin els següents: 

1. Dies: de dilluns a divendres.
2. Hores: 
a) Matí: de 9 a 14 hores.
b) Tarda: del 15 de gener al 31 de juliol i de l’1 de setembre al 30 de desembre (llevat 

del Dijous Sant, el 23 d’abril, el 24 i el 31 de desembre), de 16 a 18:30 hores.
3. El Registre General del Parlament és obert també mentre el Parlament és reunit 

en sessió plenària, o és reunida la Mesa o la Junta de Portaveus.
Així mateix, la Mesa ha acordat que els terminis per a la presentació de documents al 

Registre General del Parlament a què es refereix l’article 103 del Reglament fixats en dies, 
es prorroguen automàticament fins a dos quarts de deu del matí del dia hàbil següent.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2015 
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Calendari de dies inhàbils que resten de l’any 2015
241-00001/11

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 27 d’octubre de 2015, d’acord amb els 

articles 104 del Reglament i concordants, ha fixat el calendari següent de dies inhàbils 
que resten de l’any 2015, als efectes del còmput de terminis parlamentaris i de la pre-
sentació de documentació en el Registre General del Parlament de Catalunya.

A més dels dissabtes i els diumenges, seran dies inhàbils els següents: 
8 de desembre (dimarts): dia de la Immaculada
25 de desembre (divendres): Nadal

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2015 
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Delegacions de la Mesa a la presidenta del Parlament per a concedir 
pròrrogues i per a qualificar i admetre a tràmit documents en supòsits 
d’urgència
246-00001/11

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 27 d’octubre de 2015, d’acord amb 

l’article 39.2 del Reglament i de conformitat amb els antecedents de les legislatures pre-
cedents, ha acordat de delegar a la presidenta, la concessió de les pròrrogues dels termi-
nis establerts pel Reglament, quan fineixen abans de la reunió prevista o ordinària de la 
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Mesa. Les pròrrogues excepcionals a què es refereix l’article 103 del Reglament, sem-
pre han de ser acordades per la Mesa.

S’ha acordat de delegar a la presidenta, les funcions de qualificació i admissió a 
tràmit dels documents d’índole parlamentària a què es refereix l’article 37.3.d del Re-
glament, així com qualsevol altra actuació que requereixi l’acord de la Mesa quan, 
per raons d’urgència, aquesta no pugui reunir-se. La presidenta fa avinent que, també 
d’acord amb els precedents i sempre que sigui possible, en aquests supòsits curarà d’es-
coltar prèviament el parer dels membres de la Mesa.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2015 
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Ciutadans
399-00001/11

CONSTITUCIÓ, NOMENAMENT DE REPRESENTANTS I ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5 / Coneixement: Mesa del Parlament, 27.10.2015

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 26 del Reglament del 

Parlament, es constitueixen en grup parlamentari de l’XI legislatura, amb el nom de 
Grup Parlamentari de Ciutadans.

Igualment, comuniquen que els òrgans de representació del dit grup parlamentari 
són ocupats pels diputats següents: 

Presidenta: Inés Arrimadas García
Portaveu: Carlos Carrizosa Torres
Portaveu adjunt: Fernando de Páramo Gómez

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015
Matías Alonso Ruiz, diputat; Inés Arrimadas García, presidenta; Susana Beltrán Gar-
cía, Marina Bravo Sobrino, diputades; Carlos Carrizosa Torres, portaveu;  Jean Castel 
Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, diputats; Fernando de Páramo Gómez, portaveu ad-
junt; Carmen de Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, José María Espe-
jo-Saavedra Conesa, Antonio Espinosa Cerrato, Jesús Galiano Gutiérrez, Joan García 
González, Francisco Javier Hervías Chirosa, David Mejía Ayra, Javier Rivas Escamilla, 
Lorena Roldán Suárez, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz 
Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González, Elisabeth Valencia Mimbrero, 
Laura Vílchez Sánchez, diputats, GP C’s

Composició del Grup Parlamentari Socialista
399-00002/11

CONSTITUCIÓ, NOMENAMENT DE REPRESENTANTS I ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 6 / Coneixement: Mesa del Parlament, 27.10.2015

A la Mesa del Parlament
Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 26 del Re-

glament del Parlament, es constitueixen en grup parlamentari de l’XI legislatura, amb 
el nom de Grup Parlamentari Socialista.

Igualment, comuniquen que els òrgans de representació del dit grup parlamentari 
són ocupats pels diputats següents: 

President: Miquel Iceta i Llorens
Portaveu: Eva Granados Galiano
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Portaveu adjunt: Ferran Pedret i Santos

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015
Miquel Iceta i Llorens, president; Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i San-
tos, portaveu adjunt; Alícia Romero Llano; Rafel Brugera Batalla, Carles Castillo Rosi-
que, Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, Rosa Maria Ibarra Ollé, Eva Martínez 
Morales, Raúl Moreno Montaña, Marta Moreta Rovira, Esther Niubó Cidoncha, Òscar 
Ordeig Molist, David Pérez Ibáñez, Jordi Terrades Santacreu, diputats, del GP SOC

Composició del Grup Parlamentari de Junts pel Sí
399-00003/11

CONSTITUCIÓ, NOMENAMENT DE REPRESENTANTS I ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 7 / Coneixement: Mesa del Parlament, 27.10.2015

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 26 del Reglament del 

Parlament, es constitueixen en grup parlamentari de l’XI legislatura, amb el nom de 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Igualment, comuniquen que els òrgans de representació del dit grup parlamentari 
són ocupats pels diputats següents: 

President: Sr. Jordi Turull i Negre
Portaveu: Sra. Marta Rovira i Vergés

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2015
Amat i Salas, Oriol; Amorós i March, Oriol; Aragonès i Garcia, Pere; Balasch i Pari-
si, Antoni; Barrufet i Santacana, Ramona; Bassa i Coll, Dolors; Batalla i Siscart, Al-
bert; Batet i Canadell, Albert; Bel Queralt, Germà; Bonvehí i Torras, David; Candini i 
Puig, Montserrat; Casals i Couturier, Muriel; Casals i Mata, Joan Ramon; Casamitjana 
i Aguilà, Magda; Castellà i Clavé, Antoni; Castellví i Vallverdú, Carmina; Caula i Pare-
tas, Anna; Cervera i Gòdia, Violant; Civit Martí, Ferran; Comín Oliveres, Antoni; Co-
rominas i Díaz, Lluís M.; Cuminal i Roquet, Jordi; El Homrani Lesfar, Chakir; Figue-
ras i Ibàñez, Anna; Figueras i Pagès, Natàlia; Forcadell i Lluís, Carme; Fornells i Solé, 
Montserrat; Forné i Febrer, Josep Maria; Gordó i Aubarell, Germà; Gómez del Moral i 
Fuster, Gerard; Guinó i Subirós, Lluís; Junqueras i Vies, Oriol; Llach i Grande, Lluís; 
Lloveras i Massana, Neus; Mas i Gavarró, Artur; Munell i Garcia, Jordi; Munté i Fer-
nàndez, Neus; Orobitg i Solé, Jordi; Palau Vergés, Montserrat; Pascal i Capdevila, Mar-
ta; Puigdemont i Casamajó, Carles; Reyes i Pino, Eduardo; Rigau i Oliver, Irene; Ro-
dríguez i González, David; Roigé i Pedrola, Meritxell; Romeva i Rueda, Raül; Rovira i 
Vergés, Marta; Rovirola i Coromí, Maria Dolors; Rull i Andreu, Josep; Sabrià i Benito, 
Sergi; Salvadó i Tenesa, J. Lluís; Sanglas i Alcantarilla, Marc; Sendra Vellvè, Jordi-Mi-
quel; Senserrich i Guitart, Maria; Simó i Castelló, Anna; Solé i Baril, Bernat; Solsona i 
Aixalà, Marc; Torrent i Ramió, Roger; Turull i Negre, Jordi; Vallverdú Albornà, Teresa; 
Vergés i Bosch, Alba; Vilella Cuadrada, Montserrat

Composició del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent
399-00004/11

CONSTITUCIÓ, NOMENAMENT DE REPRESENTANTS I ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 8 / Coneixement: Mesa del Parlament, 27.10.2015

A la Mesa del Parlament
Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 26 del Re-

glament del Parlament, es constitueixen en grup parlamentari de l’XI legislatura, amb 
el nom de Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
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Igualment, comuniquen que els òrgans de representació del dit grup parlamentari 
són ocupats pels diputats següents: 

President: Antonio Baños Boncompain
Portaveu: Anna Gabriel i Sabaté
Portaveu adjunt primer: Benet Salellas i Vilar
Portaveu adjunt segon: Albert Botran i Pahissa
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Antonio Baños Boncompain, president; Albert Botran i Pahissa, diputat; Anna Gabriel i 
Sabaté, portaveu; Eulàlia Reguant i Cura, Sergi Saladié Gil, diputats; Benet Salellas i Vi-
lar, portaveu adjunt; Gabriela Serra Frediani, Ramon Usall i Santa, diputats, GP CUP-CC 

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions  
del Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el pluralisme 
polític en la televisió i la ràdio durant la campanya de les eleccions al 
Parlament de Catalunya 2015, de l’11 al 25 de setembre
337-00059/10

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 122254 / Coneixement: Mesa del Parlament, 27.10.2015

A la presidenta del Parlament 
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe específic de pluralisme a la televisió i a la ràdio 

durant la campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015, de l’11 al 25 de 
setembre.

Cordialment,

Barcelona, 21 d’octubre de 2015
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Encàrrec de funcions a un funcionari de carrera

ACORD: MESA DEL PARLAMENT, 27.10.2015

Presidència del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió del 27 d’octubre de 2015, de conformitat amb 

el que estableix l’article 243.2 del Reglament del Parlament amb relació al nomenament 
del secretari general i fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del rè-
gim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Acorda: 
Encarregar a Pere Sol i Ordis, lletrat i director d’Estudis Parlamentaris, les funcions 

de secretari general del Parlament de Catalunya, amb efectes a partir del 27 d’octubre 
de 2015.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2015
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Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Jordi Bacardit Reguant
El 28 de gener de 2013, Jordi Bacardit Reguant va ésser nomenat assessor de l’Ofici-

na del Cap de l’Oposició, com a personal eventual.
El 26 d’octubre de 2015 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament en 

el càrrec de l’autoritat que la va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix 
la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Jordi Bacardit Reguant, assessor de l’Oficina del Cap de l’Oposició, com 

a personal eventual, en data d’avui, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de con-

formitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Lluís Juncà Pujol
El 15 de gener de 2013, Lluís Juncà Pujol va ésser nomenat cap de l’Oficina del Cap 

de l’Oposició, com a personal eventual.
El 26 d’octubre de 2015 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament en 

el càrrec de l’autoritat que la va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix 
la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Lluís Juncà Pujol, cap de l’Oficina del Cap de l’Oposició, com a personal 

eventual, en data d’avui, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de con-

formitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Jordi López González
El 14 de gener de 2013, Jordi López González va ésser nomenat secretari de la Se-

cretaria Quarta de la Mesa del Parlament, com a personal eventual.
El 26 d’octubre de 2015 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament en 

el càrrec de l’autoritat que el va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix 
la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Jordi López González, secretari de la Secretaria Quarta de la Mesa, com 

a personal eventual, en data d’avui, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de con-

formitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Judit Senarriaga Esteve
El 7 de juliol de 2015, Judit Senarriaga Esteve va ésser nomenada secretària de la 

Secretaria Tercera de la Mesa del Parlament, com a personal eventual.
El 26 d’octubre de 2015 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament en 

el càrrec de l’autoritat que la va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix 
la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Judit Senarriaga Esteve, secretària de la Secretaria Tercera de la Mesa, 

com a personal eventual, en data d’avui, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de con-

formitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
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davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Carolina García-Romero de Tejada Suárez-Bárcena
El 17 de desembre de 2012, Carolina García-Romero de Tejada Suárez-Bárcena va 

ésser nomenada secretària de la Secretaria Segona de la Mesa del Parlament, com a per-
sonal eventual.

El 26 d’octubre de 2015 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament en 
el càrrec de l’autoritat que la va nomenar.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix 
la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Carolina García-Romero de Tejada Suárez-Bárcena, secretària de la Se-

cretaria Segona de la Mesa, com a personal eventual, en data d’avui, tot agraint-li els 
serveis prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de con-
formitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Joan Francesc Bañó Maldonado
El 8 de setembre de 2014, Joan Francesc Bañó Maldonado va ésser nomenat secreta-

ri de la Secretaria Primera de la Mesa del Parlament, com a personal eventual.
El 26 d’octubre de 2015 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament en 

el càrrec de l’autoritat que el va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix 
la normativa vigent,
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Resolc: 
Fer cessar Joan Francesc Bañó Maldonado, secretari de la Secretaria Primera de la 

Mesa, com a personal eventual, en data d’avui, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de con-

formitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Núria Cid Pañella
L’1 de gener de 2013, Núria Cid Pañella va ésser nomenada secretària de la Vicepre-

sidència Primera de la Mesa del Parlament, com a personal eventual.
El 26 d’octubre de 2015 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament en 

el càrrec de l’autoritat que la va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix 
la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Núria Cid Pañella, secretària de la Vicepresidència Primera de la Mesa, 

com a personal eventual, en data d’avui, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de con-

formitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Jael Lizarte Company
El 17 de desembre de 2012, Jael Lizarte Company va ésser nomenada tècnica asses-

sora del Gabinet de Presidència, com a personal eventual.
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El 26 d’octubre de 2015 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament en 
el càrrec de l’autoritat que el va nomenar.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix 
la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Jael Lizarte Company, tècnica assessora del Gabinet de Presidència, com 

a personal eventual, en data d’avui, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de con-

formitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Josep Lluís Mallo Garcia
El 17 de desembre de 2012, Josep Lluís Mallo Garcia va ésser nomenat tècnic asses-

sor del Gabinet de Presidència, com a personal eventual.
El 26 d’octubre de 2015 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament en 

el càrrec de l’autoritat que el va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix 
la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Josep Lluís Mallo Garcia, tècnic assessor del Gabinet de Presidència, 

com a personal eventual, en data d’avui, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de con-

formitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015
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Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Judith Bayés Cadena
El 17 de desembre de 2012, Judith Bayés Cadena va ésser nomenada adjunta al cap 

del Gabinet de Presidència, com a personal eventual.
El 26 d’octubre de 2015 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament en 

el càrrec de l’autoritat que la va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix 
la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Judith Bayés Cadena, adjunta al cap del Gabinet de Presidència, com a 

personal eventual, en data d’avui, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de con-

formitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Xavier Armengol González-Rothvoss
El 17 de desembre de 2012, Xavier Armengol González-Rothvoss va ésser nomenat 

cap del Gabinet de Presidència, com a personal eventual.
El 26 d’octubre de 2015 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament en 

el càrrec de l’autoritat que el va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix 
la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Xavier Armengol González-Rothvoss, cap del Gabinet de Presidència, 

com a personal eventual, en data d’avui, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de con-

formitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament d’Irene Puig Serra
El 17 de desembre de 2012, Irene Puig Serra va ésser nomenada secretària adjunta 

de la Vicepresidència Segona de la Mesa del Parlament, com a personal eventual.
El 26 d’octubre de 2015 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament en 

el càrrec de l’autoritat que la va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix 
la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Irene Puig Serra, secretària adjunta de la Vicepresidència Segona de la 

Mesa, com a personal eventual, en data d’avui, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de con-

formitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament  
de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Irene Puig i Serra
En data 26 d’octubre de 2015, el vicepresident primer de la Mesa del Parlament pro-

posa nomenar Irene Puig i Serra secretària adjunta de la Vicepresidència Primera de la 
Mesa del Parlament, com a personal eventual del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement pel 
president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Irene Puig i Serra secretària adjunta de la Vicepresidència Primera de la 

Mesa del Parlament, com a personal eventual, amb efectes des del 26 d’octubre de 2015, 
amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden 
interposar, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
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bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament d’Helena Clivillé Martínez
El 17 de desembre de 2012, Helena Clivillé Martínez va ésser nomenada secretària 

de la Vicepresidència Segona de la Mesa del Parlament, com a personal eventual.
El 26 d’octubre de 2015 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament en 

el càrrec de l’autoritat que la va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix 
la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Helena Clivillé Martínez, secretària de la Vicepresidència Segona de la 

Mesa, com a personal eventual, en data d’avui, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de con-

formitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament  
de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Helena Clivillé i Martínez
En data 26 d’octubre de 2015, el vicepresident primer de la Mesa del Parlament pro-

posa nomenar Helena Clivillé i Martínez secretària de la Vicepresidència Primera de la 
Mesa del Parlament, com a personal eventual del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement pel 
president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
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Resolc: 
Nomenar Helena Clivillé i Martínez secretària de la Vicepresidència Primera de la 

Mesa del Parlament, com a personal eventual, amb efectes des del 26 d’octubre de 2015, 
amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden 
interposar, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament d’Eduard Suàrez Rovira
El 7 de gener de 2013, Eduard Suàrez Rovira va ésser nomenat secretari adjunt de la 

Vicepresidència Primera de la Mesa del Parlament, com a personal eventual.
El 26 d’octubre de 2015 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament en 

el càrrec de l’autoritat que la va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix 
la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Eduard Suàrez Rovira, secretari adjunt de la Vicepresidència Primera de 

la Mesa, com a personal eventual, en data d’avui, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de con-

formitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015
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Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament  
de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Eduard Suàrez i Rovira
En data 26 d’octubre de 2015, la secretària primera de la Mesa del Parlament pro-

posa nomenar Eduard Suàrez i Rovira secretari de la Secretaria Primera de la Mesa del 
Parlament, com a personal eventual del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement pel 
president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Eduard Suàrez i Rovira secretari de la Secretaria Primera de la Mesa del 

Parlament, com a personal eventual, amb efectes des del 26 d’octubre de 2015, amb els 
drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden 
interposar, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Reingrés al servei actiu d’un funcionari de carrera

ACORD: MESA DEL PARLAMENT, 27.10.2015

Presidència del Parlament
Josep Lluís Mallo i Garcia, funcionari de carrera uixer del Parlament de Catalunya, 

adscrit de manera definitiva a un lloc de treball d’uixer de Serveis Generals, grup C2, 
nivell 3, va ésser declarat en la situació administrativa de serveis especials, per acord de 
la Mesa del 15 de setembre de 2009, per haver adquirit la condició de personal eventual 
del Parlament, amb efectes des del 9 de setembre de 2009.

El 26 d’octubre de 2015 es va constituir el Parlament de l’onzena legislatura i Josep 
Lluís Mallo i Garcia va cessar com a personal eventual. D’acord amb això, sol·licita el 
reingrés al servei actiu, atès que han finit les condicions que donaven lloc a la situació 
administrativa de serveis especials.

A la vista de la necessitat de proveir temporalment el lloc de treball de secretari d’alt 
càrrec de la Secretaria General i que Josep Lluís Mallo i Garcia compleix els requisits 
per a ocupar-lo i ha demostrat tenir experiència, vàlua, disposició i interès.

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda
Primer. Aprovar el reingrés al servei actiu de Josep Lluís Mallo i Garcia com a fun-

cionari uixer del Parlament de Catalunya, amb efectes des del 26 d’octubre de 2015.
Segon. Adscriure Josep Lluís Mallo i Garcia, de manera provisional, al lloc de tre-

ball de secretari d’alt càrrec de la Secretaria General, grup C1, nivell 9, a partir de la 
mateixa data.
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Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de con-
formitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la no-
tificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contencio-
sa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2015

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament  
de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Marina Garcia i Soler
En data 26 d’octubre de 2015, la presidenta proposa nomenar Marina Garcia i Soler 

cap del Gabinet de Presidència, com a personal eventual del Parlament.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels Estatuts del règim i el govern 

interiors del Parlament de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement pel 
president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Marina Garcia i Soler cap del Gabinet de Presidència, com a personal 

eventual, amb efectes des del 26 d’octubre de 2015, amb els drets i deures inherents al 
càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden 
interposar, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament  
de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Susagna Costa i Miralbell
En data 26 d’octubre de 2015, la presidenta proposa nomenar Susagna Costa i Miral-

bell adjunta al cap del Gabinet de Presidència, com a personal eventual.
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De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement pel 
president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Susagna Costa i Miralbell adjunta al cap del Gabinet de Presidència, com 

a personal eventual, amb efectes des del 26 d’octubre de 2015, amb els drets i deures 
inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden 
interposar, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament  
de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Òscar Domènech i Massana
En data 26 d’octubre de 2015, la presidenta proposa nomenar Òscar Domènech i 

Massana tècnic assessor del Gabinet de Presidència, com a personal eventual del Par-
lament.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement pel 
president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Òscar Domènech i Massana tècnic assessor del Gabinet de Presidència, 

grup A1, nivell 13, com a personal eventual, amb efectes des del 26 d’octubre de 2015, 
amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden 
interposar, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015
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Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament  
de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Joan Serra i Guixa
En data 27 d’octubre de 2015, la presidenta proposa nomenar Joan Serra i Guixa tèc-

nic assessor del Gabinet de Presidència, com a personal eventual del Parlament.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels Estatuts del règim i el govern 

interiors del Parlament de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement pel 
president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Joan Serra i Guixa tècnic assessor del Gabinet de Presidència, grup A1, 

nivell 13, com a personal eventual, amb efectes des del 9 de novembre de 2015, amb els 
drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden 
interposar, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2015

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament  
de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Jordi Martínez i Soler
En data 27 d’octubre de 2015, la presidenta proposa nomenar Jordi Martínez i Soler 

tècnic assessor del Gabinet de Presidència, com a personal eventual del Parlament.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels Estatuts del règim i el govern 

interiors del Parlament de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement pel 
president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Jordi Martínez i Soler tècnic assessor del Gabinet de Presidència, grup 

A2, nivell 11, com a personal eventual, amb efectes des del 28 d’octubre de 2015, amb 
els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden 
interposar, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2015

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament  
de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Marina Sagarra i Ruiz
En data 27 d’octubre de 2015, la presidenta proposa nomenar Marina Sagarra i Ruiz 

responsable de la Secretaria del Gabinet de Presidència, com a personal eventual del 
Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement pel 
president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Marina Sagarra i Ruiz responsable de la Secretaria del Gabinet de Presi-

dència, grup A2, nivell 11, com a personal eventual, amb efectes des del 28 d’octubre de 
2015, amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden 
interposar, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2015
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 
 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 28 de juliol del 2015, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i 
Noblom, Sra. M. Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i Sr. Miquel Salazar 
Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodrí-
guez Tió, i com a ponent el síndic Sr. Jordi Pons i Novell, amb deliberació prèvia s’acorda 
aprovar l’informe 17/2015, relatiu a la Universitat Autònoma de Barcelona, exercicis 2010, 
2011 i 2012. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 9 de setembre de 2015 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INFORME 


1.1.1. Objecte i abast 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, 


d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 


aquest informe de fiscalització de regularitat relatiu a la Universitat Autònoma de Barcelona 


(UAB) corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 


La fiscalització de regularitat inclou la revisió dels comptes anuals de la UAB dels exercicis 


esmentats per verificar que es presenten segons el marc normatiu d’informació financera 


aplicable i, en particular, segons els principis i criteris comptables que conté. També inclou 


la comprovació que durant el període fiscalitzat la UAB ha desenvolupat la seva activitat 


d’acord amb la normativa que li és d’aplicació.  


 


Els comptes anuals fiscalitzats han estat aprovats pels òrgans competents i inclouen el 


Balanç, el Compte del resultat economicopatrimonial, l’Estat de liquidació del pressupost i 


la Memòria (vegeu l’apartat 2.1). 


 


Encara que l’àmbit temporal d’aquest informe ha estat els exercicis 2010, 2011 i 2012, 


quan s’ha considerat necessari per completar el treball s’ha ampliat a períodes anteriors i 


posteriors. 


 


L’anterior informe de fiscalització de la UAB emès per la Sindicatura va ser l’1/2012, corres-


ponent als exercicis 2007, 2008 i 2009. El seguiment de les recomanacions incloses en 


aquell informe es fa en l’apartat 4. 


 


Les conclusions de l’informe inclouen l’opinió de fiscalització sobre els comptes anuals, les 


observacions més significatives, els incompliments normatius detectats i les recomana-


cions sobre millores en la gestió de les activitats desenvolupades per l’entitat en alguns 


dels aspectes que s’han posat de manifest durant la realització del treball.  


 


 


1.1.2. Metodologia 


El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals 


de fiscalització del sector públic generalment acceptades i ha inclòs totes aquelles proves, 


de compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències 


suficients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe. 


 


No s’ha pogut fer un treball complet sobre els saldos i operacions amb l’Agència de Gestió 


d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), sobre els romanents, sobre la gestió de l’Es-


cola de Postgrau i sobre els becaris que col·laboren amb departaments de la Universitat i 


amb diferents activitats i convenis (vegeu les observacions 2, 3, 27 i 28 de l’apartat 5.1). 
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1.2. ENS FISCALITZAT 


1.2.1. Antecedents 


La UAB és una institució de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propi, que 


gaudeix i actua en règim d’autonomia prestant el servei públic de l’ensenyament superior 


mitjançant la docència, la recerca i l’estudi.  


 


La UAB té per objectius l’exercici de la docència de grau superior; la creació de co-


neixements científics, tècnics i professionals mitjançant la recerca; la participació en la 


millora i desenvolupament del sistema educatiu; la difusió i realització d’activitats d’ex-


tensió universitària; la plena integració de les activitats de docència i recerca en l’àmbit 


internacional; el foment per a l’avaluació de la qualitat en la docència, recerca i gestió 


d’acord amb criteris, objectius i metodologies equiparables als estàndards internacionals; 


el foment del pensament crític, l’esperit emprenedor i la cultura de la llibertat i el pluralisme 


en el marc d’una societat democràtica; la participació en el progrés, el desenvolupament 


econòmic i benestar social de la societat catalana; l’afavoriment, estimulació i acollida de 


l’activitat intel·lectual i artística en tots els àmbits de la cultura i del coneixement; i altres 


finalitats que les lleis li atribueixin.  


 


Es regeix per la Llei orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d’universitats (LOU); per la Llei 


1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC); per les normes dictades per 


l’Estat i per la Generalitat de Catalunya, i pels seus Estatuts, aprovats en la sessió del 


Claustre Universitari del 22 de maig del 2003.  


 


 


1.2.2. Activitats i organització 


La UAB compta amb dos campus: un situat a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i l’altre a 


Sabadell.  


 


D’acord amb els seus Estatuts, integren l’estructura acadèmica de la UAB les facultats i 


escoles, els departaments, els instituts universitaris d’investigació i els centres de recerca. 


Així mateix, la Universitat pot crear altres centres o estructures que donin suport a la 


investigació, a la docència o a la comunitat universitària, i també reconèixer, adscriure o 


vincular centres d’ensenyament o de recerca. 


 


El 31 de desembre del 2012 la UAB estava integrada per catorze facultats i escoles, onze 


escoles universitàries adscrites, dues escoles vinculades, cinquanta-set departaments, set 


instituts universitaris d’investigació propis, vint-i-un centres d’estudis i de recerca, tretze 


instituts universitaris d’investigació adscrits, tres instituts interuniversitaris i catorze centres 


de recerca participats. 


 


A continuació es mostra un conjunt de dades representatives de la Universitat en l’àmbit 


acadèmic sobre alumnes, crèdits i titulats i l’evolució en els darrers cursos.  
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Estudiants matriculats 


 


En el quadre 1 es mostra l’evolució dels estudiants matriculats en centres integrats i títols 


homologats en els cursos del 2009-2010 al 2012-2013.  


 
Quadre 1. Estudiants matriculats 


Tipus d’estudis 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


Estudis de cicle 24.763 18.890 13.165 7.572 


Estudis de grau 3.869 10.538 16.435 21.492 


Màsters 2.180 2.147 2.192 1.888 


Total 30.812 31.575 31.792 30.952 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


 


En aquest període el nombre total d’estudiants matriculats ha augmentat un 0,45%. 


L’evolució en els cursos del 2009-2010 al 2012-2013 està marcada per l’adaptació a 


l’Espai Europeu d’Educació Superior, amb la introducció dels graus i dels màsters oficials. 


Per aquest motiu, l’anàlisi de l’evolució dels estudis de cicle no és representativa, ja que la 


posada en marxa dels graus ha implicat la desaparició progressiva dels estudis de cicle.  


 


Crèdits matriculats 


 


En el quadre 2 es mostra l’evolució dels crèdits matriculats en titulacions homologades de 


cicles, graus i màsters excepte els de recerca en centres integrats per als cursos del 2009-


2010 al 2012-2013. 


 
Quadre 2. Crèdits matriculats 


Tipus d’estudis 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


Estudis de cicle 1.433.160,50 1.072.884,50 705.089,25 360.402,00 


Estudis de grau 224.457,50 613.536,50 972.496,50 1.243.129,50 


Màsters 111.618,00 107.404,50 110.133,00 95.065,00 


Total 1.769.236,00 1.793.825,50 1.787.718,75 1.698.596,50 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


 


En aquest període el nombre de crèdits ordinaris matriculats ha disminuït un 3,99%. La 


mitjana de crèdits per alumne ha passat de 57,42 el curs 2009-2010 a 54,88 el curs 2012-


2013, fet que representa una disminució d’un 4,42%. 


 


Estudiants equivalents a temps complet 


 


En el quadre 3 es mostra l’evolució en els cursos del 2009-2010 al 2012-2013 dels estu-


diants equivalents a temps complet (equivalència en estudiants del nombre total de crèdits 


matriculats pel conjunt d’estudiants de cada una de les titulacions, dividit per la mitjana de 


crèdits que un estudiant ha de cursar cada any per finalitzar els seus estudis en el temps 


mínim previst). 
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Quadre 3. Estudiants equivalents a temps complet 


Tipus d’estudis 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


Estudis de cicle 19.114 14.210 9.237 4.655 


Estudis de grau 3.744 10.226 16.208 20.719 


Màsters 1.860 1.790 1.836 1.584 


Total 24.718 26.226 27.281 26.958 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


 


En aquest període el nombre d’estudiants equivalents a temps complet ha augmentat un 


9,06%. 


 


Matrícula de nou ingrés 


 


En el quadre 4 es mostra l’evolució dels alumnes de nou ingrés per cicles, graus i màsters 


excepte els de recerca en títols homologats i centres integrats en els cursos del 2009-2010 


al 2012-2013. 


 
Quadre 4. Estudiants de nou ingrés 


Tipus d’estudis 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


Estudis de cicle 3.867 640 249 71 


Estudis de grau 3.163 6.811 6.946 6.731 


Màsters 1.792 1.689 1.763 1.540 


Total 8.822 9.140 8.958 8.342 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


Nota: Estudiants de nou ingrés són els que han formalitzat la matrícula a la titulació per 


primera vegada. El curs 2009-2010 va ser l’últim en què es van oferir titulacions de cicle; per 


tant, els estudiants de nou ingrés en estudis de cicle dels cursos 2010-2011 en endavant 


corresponen a trasllats o a estudis de segon cicle. 


 


En el període analitzat el nombre d’alumnes de nou ingrés ha disminuït en un 5,44%. 


 


Titulats 


 


En el quadre 5 es mostra l’evolució del nombre de titulats en centres integrats i títols homo-


logats per cursos, cicles, graus i màsters oficials en els cursos que abasta el període fis-


calitzat. 


 
Quadre 5. Titulats 


Tipus d’estudis 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


Estudis de cicle 4.338 4.580 4.442 3.263 


Estudis de grau 65 113 196 1.658 


Màsters 1.366 1.431 1.577 1.411 


Total 5.769 6.124 6.215 6.332 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 
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De l’anàlisi de la situació de les cohorts que es van incorporar a la UAB des del curs 2005-


2006 fins al 2008-2009 al cap de cinc anys de l’inici dels estudis es desprèn que, segons 


la informació proporcionada per la Secretaria d’Universitats i Recerca, aproximadament un 


49% dels estudiants s’ha titulat, un 21% continua en els mateixos estudis i un 30% ni s’ha 


titulat ni continua en els mateixos estudis. 


 


Organització 


El conjunt de departaments, els serveis cientificotècnics, els instituts, els centres de re-


cerca, els centres del Parc Científic i Tecnològic de la UAB, les entitats participades i els 


hospitals universitaris vinculats a la UAB, formen l’anomenada Esfera UAB. En aquest marc 


hi ha un conjunt d’entitats en què la UAB exerceix una posició de domini majoritari o 


minoritari, i un altre conjunt d’entitats que estan vinculades a la Universitat per motius de 


diversa índole, en forma de participació econòmica no rellevant, mitjançant acords de 


col·laboració per assoliment d’objectius comuns, o per la seva ubicació en el campus de la 


UAB, entre d’altres (vegeu l’apartat 2.11). 


 


L’estructura administrativa de la UAB consta d’àrees i serveis. Els recursos per a despeses 


descentralitzades s’assignen a les diferents facultats i escoles, departaments, instituts i 


estructures administratives de la Universitat, d’acord amb el model de distribució descen-


tralitzada fixat per l’equip de govern. Els òrgans rectors corresponents a departaments, 


instituts i centres són els encarregats d’executar el pressupost de despesa corrent i els 


projectes d’investigació. Les despeses d’inversió i manteniment estan majoritàriament cen-


tralitzades. Des de l’Àrea d’Economia i Finances s’exerceixen les funcions següents: re-


gistre de les factures; gestió dels òrgans de la Universitat que no tenen capacitat opera-


tiva; verificació final de les despeses de la Universitat; control d’inventari; gestió i execució 


del pressupost d’ingressos; gestió d’operacions extrapressupostàries; funcions pressupos-


tàries de creació, pròrroga, traspàs i tancament pressupostari; informació comptable; ges-


tió de la tresoreria i dels pagaments, i gestió d’impostos. 


 


L’Oficina de Planificació Estratègica i Auditoria es va suprimir amb efectes de l’1 de se-


tembre del 2011. Les funcions d’auditoria es van assignar a la Unitat d’Auditoria, adscrita a 


l’Àrea d’Organització i Planificació, que depenia orgànicament de la Vicegerència de Re-


cursos Humans i Organització i que el 31 de desembre del 2012 tenia un equip de tres 


persones. Aquesta Unitat no figura en la Relació de llocs de treball (RLT) aprovada l’any 


2012 (vegeu l’apartat 2.5.1). 


La Comissió Econòmica del Consell Social va aprovar els plans d’auditoria dels exercicis 


2011 i 2012 el 10 de febrer i el 22 de desembre del 2011, respectivament. En els exercicis 


2010, 2011 i 2012 es van fer vuit informes d’auditoria (tres auditories de qualitat del Servei 


de Biblioteques, tres auditories de control intern i dos informes econòmics, un sobre les 


associacions d’estudiants i l’altre sobre l’Escola de Postgrau).  


 


L’estructura administrativa vigent el 31 de desembre del 2012 era, segons la informació 


proporcionada per la UAB, la següent:  
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1.2.3. Òrgans de govern i administració 


La LOU determina que els Estatuts de les universitats públiques han d’establir, com a mínim, 


els òrgans següents: 


 


a) Òrgans col·legiats: Consell Social, Consell de Govern, Claustre Universitari, Juntes d’Es-


cola i Facultat i Consells de Departament. 


 Àrea d’Afers Acadèmics 


 Oficina de Qualitat Docent 


 Oficina de Treball Campus 


 Escola de Postgrau 


 Servei de Llengües 


 Àrea Relacions Internacionals  


 ICE/IDES 


Gerent Rector 


 Gabinet Jurídic 


 Oficina de Coordinació Institucional 


 Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació 


 Servei de Seguretat i Vigilància 


Gabinet  


del Rectorat 


 Gabinet del Rectorat 


 Administració del Rectorat 


 Unitat d’Estudiants i de Cultura 


 Àrea de Comunicació i de Promoció 


 Edicions UAB 


 Àrea Relacions Internacionals (àmbit institucional) 


 Àrea d’Economia i Finances 


 Oficina de Promoció Econòmica, Compres i Contractació 


 Oficina d’Anàlisis Econòmiques 


 Oficina de Medi Ambient 


 Servei d’Activitat Física 


Vicegerència 


d’Economia 


Vicegerència 


d’Ordenació 


Acadèmica 


 Àrea de Gestió de la Recerca 


 Oficina de Projectes Internacionals de Recerca 


 Oficina de Valoració i Patents 


 Servei de Biblioteques 


 Servei Garantia de Qualitat 


 Servei de Biblioteques 


Vicegerència  


de Recerca 


Vicegerència de 


Recursos Humans i 


Organització 


 Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i 


Suport a la Recerca 


 Àrea d’Organització i Planificació 


 Àrea de Personal d’Administració i Serveis 


 Àrea de Prevenció i Assistència 


 Unitat de Nòmines i Seguretat Social 


 Unitat d’Arquitectura i Urbanisme 


 Unitat d’Infraestructures i Manteniment 


 Unitat d’Administració d’Espais 


 Àrea de Serveis Logístics i d’Administració 


Direcció  


d’Arquitectura i 


Logística 


Direcció de Tecnologia 


de la Informació i la 


Comunicació 


 Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació 


 Servei d’Informàtica 
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b) Unipersonals: rector, vicerectors, secretari general, gerent, degans de facultats, directors 


d’escoles, de departaments i d’instituts universitaris d’investigació.  


 


La LUC defineix i regula la composició i el nomenament del rector, el gerent i el Consell 


Social. El títol II dels Estatuts de la UAB regula els òrgans de govern de la UAB. 


 


El Consell Social 


 


El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat i l’òrgan de re-


lació de la Universitat amb la societat. Li corresponen, entre altres funcions, supervisar les 


activitats de caràcter econòmic i l’eficàcia dels serveis de la Universitat, i promoure la 


col·laboració de la societat en el seu finançament.  


 


En el quadre 6 es mostra la composició del Consell Social de la UAB el 31 de desembre 


del 2010, del 2011 i del 2012.  


 


Quadre 6. Composició del Consell Social  


Membres 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 


Membres nomenats pel Govern de la Generalitat:    


Alícia Granados Navarrete (presidenta) X X X 


Josep Escaich Ferrer (a partir del 16.3.2010) X X X 


Oriol Soler Castanys  X X X 


Membres nomenats pel Parlament de Catalunya:    


Ricardo Rodrigo Amar X X X 


Moisés Amoròs Perich X X X 


Membre escollit pels ens locals:    


Carme Carmona Pascual (a partir del 14.4.2010) X X X 


Membre nomenat per l’Associació d’Amics de la UAB:    


Mireia Belil Boladeras X X X 


Membre escollit per les organitzacions sindicals:    


Vicent Tirado Bausa (fins al 13.9.2011) X   


Francesc Xavier Becerra Castells (a partir del 13.9.2011)  X X 


Membres escollits per les organitzacions empresarials:    


Membre pendent de nomenar    


Daniel Furlan Silvestri (des del 14.1.2010) X X X 


Membres nats:     


Ana Ripoll Aracil (rectora) (fins al 22.6.2012) X X  


Ferran Sancho Pifarré (rector) (a partir del 22.6.2012)   X 


Isabel Pont Castejón (secretària general) (fins al 22.6.2012) X X  


Judith Solé Resina (secretària general) (a partir del 22.6.2012)   X 


Santiago Guerrero Boned (gerent)  X X X 


Membres escollits pel Consell de Govern de la UAB:    


Xavier Verge Mestre (en representació del personal acadèmic)  X X X 


Juan Manuel Gómiz Rodríguez (en representació del PAS) X X X 


Guillem Casòliva Cabana (en representació dels estudiants) (fins al 3.7.2012) X X  


Carlos Pérez Padilla (en representació dels estudiants) (a partir del 17.7.2012)   X 


Secretària executiva:    


Sònia Hernández Tejada X X X 


Font: UAB.  
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El Consell de Govern 


 


El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies 


estratègiques i programàtiques de la Universitat i les directrius, normatives i procediments per 


a la seva aplicació, en els àmbits de l’organització dels ensenyaments, recerca, recursos 


humans i econòmics i elaboració de pressupostos, i assisteix el rector en l’exercici de les 


seves funcions.  


En el quadre 7 es mostra la composició del Consell de Govern el 31 de desembre del 2010, 


del 2011 i del 2012. 


 


Quadre 7. Composició del Consell de Govern 


Membres 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 


    


Rector 1 1 1 
    


Secretari general 1 1 1 
    


Gerent  1 1 1 
    


Membres designats pel rector (a) 14 15 15 
    


Membres elegits entre els degans, directors de centre, 


directors de departament i d’institut universitari  15 15 15 
    


Membres del Claustre:    


Representants del personal acadèmic 12 12 12 


Representants dels estudiants 6 6 6 


Representants del PAS 2 2 2 
    


Membres del Consell Social (b) 2 2 2 
    


Total 54 55 55 


Font: UAB. 


Notes: 


(a) D’acord amb els Estatuts de la UAB, formen part del Consell de Govern quinze mem-


bres de la comunitat universitària designats pel rector. En l’exercici 2010 un d’aquests 


membres estava pendent de designació.  


(b) D’acord amb els Estatuts de la UAB, formen part del Consell de Govern tres membres 


del Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària. En els exercicis fiscalit-


zats un d’aquests membres estava pendent de designació. 


 


El Claustre Universitari 


 


El Claustre Universitari és l’òrgan màxim de representació de la comunitat universitària, al 


qual correspon, entre altres funcions, elaborar, aprovar i modificar els Estatuts de la Univer-


sitat; aprovar el seu reglament de funcionament; convocar de manera extraordinària les 


eleccions a rector; elegir i revocar el síndic de greuges i aprovar el seu reglament; elegir 


els seus representants en el Consell de Govern, i proposar iniciatives i aspiracions que 
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afectin la Universitat o el seu entorn. Es reuneix, com a mínim, dos cops l’any en sessió 


ordinària i es renova cada quatre anys, excepte pel que fa als estudiants, que es renoven 


cada dos.  


 


Està integrat pel rector, el secretari general, el gerent i 300 claustrals. La composició i 


funcions es regulen en els articles del 54 al 59 dels Estatuts de la UAB. Els tres exercicis 


fiscalitzats, el nombre de membres del Claustre era inferior al previst en els Estatuts. En 


el quadre 8 es mostra la seva composició el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 


2012.  


 


Quadre 8. Composició del Claustre Universitari 


Membres 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 


    


Membres nats: 72 75 74 


Rector  1 1 1 


Secretari general  1 1 1 


Gerent  1 1 1 


Degans i directors de centre 13 13 12 


Directors d’instituts d’investigació 2 2 2 


Directors de departament 54 57 57 


    


Membres electes: 221 216 213 


Professorat 101 96 94 


PAS 30 30 30 


Estudiants 90 90 89 


    


Total 293 291 287 


Font: UAB. 


Nota: El 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 la representació del 


personal acadèmic era inferior a l’establerta en els Estatuts en 10, 12 i 15 


membres, respectivament. El 31 de desembre del 2012 el nombre de re-


presentants dels estudiants era inferior en un respecte a l’establert en els 


Estatuts. 


 


El rector 


 


El rector és el representant legal de la Universitat i la màxima autoritat acadèmica; pre-


sideix el Claustre Universitari i el Consell de Govern. Forma part del Consell Social i n’exe-


cuta els acords. És elegit per la comunitat universitària, mitjançant elecció directa i sufragi 


universal lliure i secret, entre el personal funcionari del cos de catedràtics d’universitat en 


actiu que presti serveis en la UAB. El mandat del rector té una durada de quatre anys i és 


renovable per un únic mandat. Fins al 22 de juny del 2012 la rectora de la UAB era Ana 


Ripoll Aracil; a partir del 22 de juny del 2012 el rector és Ferran Sancho i Pifarré.  
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El Consell de Direcció 


 


El rector, en l’exercici de les seves competències, és assistit pel Consell de Direcció, que 


presideix. El Consell de Direcció està format pels vicerectors, el secretari general i el gerent.  


 


El gerent 


 


El gerent és l’encarregat dirigir i gestionar els serveis administratius de la Universitat, sota 


la direcció del rector i d’acord amb les directrius que estableixin el Consell Social i el 


Consell de Govern. Així mateix, és el responsable del personal d’administració i serveis 


(PAS) davant el rector i el Claustre. És nomenat i, si escau, revocat, pel rector, escoltats el 


Consell Social i el Consell de Govern i no pot exercir funcions docents.  


 


En els exercicis fiscalitzats el gerent de la UAB era Santiago Guerrero Boned.  


 


 


 


2. ACTIVITAT ECONOMICOFINANCERA 


2.1. RETIMENT DE COMPTES 


D’acord amb l’article 89 de la LUC i l’article 123 dels Estatuts de la UAB correspon al Con-


sell Social aprovar el Balanç i la Memòria econòmica, el Compte de resultats i la Liquidació 


del pressupost de l’exercici precedent. El Ple del Consell Social de la UAB en les sessions 


del 22 de setembre del 2011, del 19 de juliol del 2012 i del 19 de juliol del 2013 va aprovar 


el Balanç, la Memòria econòmica, el Compte de resultats i la Liquidació del pressupost 


dels exercicis 2010, 2011 i 2012, respectivament. Els comptes anuals dels tres exercicis 


van ser tramesos a la Sindicatura de Comptes el 4 d’octubre del 2011, el 25 de juliol del 


2012 i el 22 de juliol del 2013, respectivament. L’article 71 del Decret legislatiu 3/2002, del 


24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Ca-


talunya, estableix que les universitats públiques finançades per la Generalitat han de tra-


metre a la Sindicatura de Comptes abans del 30 d’abril la Liquidació del pressupost, els 


comptes anuals i la Memòria de gestió de l’exercici anterior, i que també han de trametre la 


mateixa documentació referida a les empreses en què participen.  


 


L’article 89 de la LUC i l’article 123 dels Estatuts de la UAB estableixen que correspon al 


Consell Social aprovar els comptes anuals de les societats dependents de la Universitat. El 


Consell Social de la UAB només ha aprovat els comptes anuals de les societats en les 


quals la UAB té una participació directa majoritària.  


 


Comptes retuts 


La UAB no ha presentat la informació sobre les despeses amb finançament afectat ni 


sobre l’aplicació del romanent de tresoreria en cap dels exercicis fiscalitzats. D’altra ban-
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da, la informació de la Memòria sobre les entitats vinculades no s’adequa totalment al mo-


del establert pel Pla especial de comptabilitat pública per a les universitats públiques de 


Catalunya.  


 


Informes d’auditoria externa de la UAB 


Els comptes anuals de la UAB dels exercicis 2010, 2011 i 2012 van ser auditats per De-


loitte, SL, que va emetre els seus informes el 21 de juny del 2011, el 28 de juny del 2012 i 


el 18 de juny del 2013, respectivament.  


 


Per als exercicis 2010 i 2011 l’empresa auditora va expressar una opinió amb una excep-


ció per incompliment de principis comptables. Per al 2012 l’empresa auditora va expressar 


una opinió favorable sense excepcions però amb un paràgraf d’èmfasi referit a l’import 


pendent de cobrament de la Generalitat de Catalunya pel deute històric. A continuació es 


transcriuen literalment les excepcions i el paràgraf d’èmfasi que es posen de manifest en 


els informes d’auditoria esmentats.  


 


Exercici 2010:  


 


La Universitat manté a 31 de desembre de 2009 i 2010 un saldo a cobrar amb la Ge-


neralitat de Catalunya per import de 6,8 milions d’euros corresponent, bàsicament, a 


la mensualitat de gener de 2003 de la subvenció bàsica nominativa, reconeguda com 


a ingrés en l’exercici 2003 sense haver estat consignada fins a la data d’emissió del 


nostre informe en els Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya. La 


Universitat ha rebut un escrit del Director General d’Universitats de la Generalitat de 


Catalunya, de data 9 de juny de 2011, confirmant el deute indicat. Donat que a la 


data d’emissió del nostre informe no s’han consignat aquests imports, d’acord amb el 


que estableix el Text Refós de la Llei de Finances de Catalunya (Decret 3/2002 de 24 


de desembre) entenem que aquests imports no poden ésser registrats comptable-


ment per l’Entitat fins que estiguin consignats en els Pressupostos Generals de la Ge-


neralitat de Catalunya, pel que, d’acord amb principis i criteris comptables continguts 


en el marc d’informació financera que resulta d’aplicació a la Universitat, la mateixa 


hauria de donar de baixa els esmentats imports del seu balanç de situació amb càr-


rec al compte de patrimoni i del romanent. 


 


Exercici 2011:  


 


La Universitat manté a 31 de desembre de 2010 i 2011 un saldo a cobrar amb la Ge-


neralitat de Catalunya corresponent a una mensualitat de la subvenció corrent no 


atesa de l’any 2003 per import de 6,8 milions d’euros. El Director General d’Uni-


versitats ha confirmat aquest deute amb l’escrit del 7 de juny del 2012. Així mateix, ha 


procedit a compensar-lo parcialment mitjançant resolució del 20 de desembre de 


2011 (veure Nota 7.2 de la memòria adjunta). A la data d’emissió del nostre informe 


no han estat consignats en els Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya 
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6,6 milions d’euros i, per tant, d’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de 


Finances de Catalunya (Decret 3/2002 de 24 de desembre) entenem que aquests im-


ports no poden ésser registrats comptablement per l’Entitat fins que estiguin consig-


nats, pel que, d’acord amb principis i criteris comptables continguts en el marc d’in-


formació financera que resulta d’aplicació a la Universitat, la mateixa hauria de donar 


de baixa els esmentats imports del seu balanç de situació amb càrrec al compte de 


patrimoni i del romanent. 


 


Exercici 2012:  


 


Sense que afecti a la nostra opinió d’auditoria, parem esment a allò assenyalat en la 


Nota 7.2 de la memòria adjunta on s’indica que la Universitat manté a 31 de de-


sembre de 2012 i 2011 un saldo a cobrar amb la Generalitat de Catalunya per im-


port de 6,2 i 6,6 milions d’euros respectivament, corresponent bàsicament a una 


mensualitat de la subvenció corrent no atesa de l’any 2003 (deute històric). En 


resolució de la Generalitat de Catalunya de 19 de desembre de 2012 com a “Com-


pensació pel Major Ingrés dels Preus de Matrícula” es consigna un import de 0,4 


milions d’euros per rebaixar aquest deute històric fins a la xifra actual. Addicio-


nalment existeix un import pendent de cobrament a 31 de desembre de 2012 i 2011 


per 2 milions d’euros corresponents al Pla d’Inversions Universitàries 2001-2005 que 


forma part del deute històric i ha estat igualment reconegut com a tal en l’escrit del 


15 de març de 2013 del Director General d’Universitats de la Generalitat de Cata-


lunya. Tot i que la Universitat té registrat aquest deute (8,2 milions d’euros) dins de 


l’Actiu Corrent i ho incorpora en el Romanent de Tresoreria com a pendent de 


cobrament, la realització d’aquest import restarà condicionada a les disponibilitats 


pressupostàries de la Generalitat de Catalunya en futurs exercicis, amb el que 


existeix una incertesa en quant a la data i imports finals en que aquest deute serà fet 


efectiu. 


 


 


2.2. PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS EFECTUADES 


El Ple del Consell Social va aprovar els pressupostos dels exercicis 2010, 2011 i 2012 en 


les sessions del 27 de maig del 2010, del 24 de març del 2011 i del 22 de desembre del 


2011, respectivament. Els pressupostos dels exercicis 2010, 2011 i 2012 es van publicar 


en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’11 d’octubre del 2010, el 23 de 


maig del 2011 i el 2 d’abril del 2012, respectivament.  


 


El pressupost inicial en els exercicis fiscalitzats va ser de 341,22 M€, 322,10 M€ i 


297,86 M€. Les modificacions de crèdit, que han estat de 107,84 M€ l’exercici 2010, de 


104,52 M€ l’exercici 2011 i de 132,54 M€ l’exercici 2012, representen un 31,60%, un 


32,45% i un 44,50%, respectivament, del pressupost inicial. En els quadres del 9 a l’11 es 


presenta el detall de les modificacions pressupostàries corresponents als exercicis 2010, 


2011 i 2012.  
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Quadre 9. Modificacions pressupostàries. Exercici 2010 


Capítol 


Incorporació  


del 


romanent 


Modificacions 


 i majors  


ingressos 


Transferències 


de crèdit i 


reclassificacions 


Total 


modificacions 


Ingressos     


Taxes i altres ingressos 0 21.134.179 0 21.134.179 


Transferències corrents 0 592.772 0 592.772 


Ingressos patrimonials 0 (115.743) 0 (115.743) 


Transferències de capital 0 11.795.502 0 11.795.502 


Actius financers 76.873.803 (4.002.766) 0 72.871.037 


Passius financers 0 1.561.710 0 1.561.710 


Total ingressos 76.873.803 30.965.654 0 107.839.457 


Despeses     


Despeses de personal 0 (6.793.374) 5.318.430 (1.474.944) 


Despeses de béns corrents i serveis 28.559.069 21.746.843 (22.519.375) 27.786.537 


Despeses financeres 0 0 (467.543) (467.543) 


Transferències corrents 0 (89.999) 6.099.223 6.009.224 


Inversions reals 48.314.734 16.306.766 10.963.569 75.585.069 


Transferències de capital 0 0 434.781 434.781 


Actius financers 0 0 76.192 76.192 


Passius financers 0 (204.582) 94.723 (109.859) 


Total despeses 76.873.803 30.965.654 0 107.839.457 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 
Quadre 10. Modificacions pressupostàries. Exercici 2011 


Capítol 


Incorporació  


del  


romanent 


Modificacions 


 i majors  


ingressos 


Transferències 


de crèdit i 


reclassificacions 


Total 


modificacions 


Ingressos     


Taxes i altres ingressos 0 22.926.258 0 22.926.258 


Transferències corrents 0 (11.893.761) 0 (11.893.761) 


Ingressos patrimonials 0 (147.388) 0 (147.388) 


Transferències de capital 0 3.817.580 0 3.817.580 


Actius financers 89.309.982 14.246 0 89.324.228 


Passius financers 0 496.035 0 496.035 


Total ingressos 89.309.982 15.212.970 0 104.522.952 


Despeses     


Despeses de personal 0 271.977 3.271.331 3.543.308 


Despeses de béns corrents i serveis 29.317.804 10.655.843 (23.235.155) 16.738.492 


Despeses financeres 0 16.536 (742) 15.794 


Transferències corrents 0 (45.000) 6.346.241 6.301.241 


Inversions reals 59.992.178 4.313.614 10.858.514 75.164.306 


Transferències de capital 0 0 163.818 163.818 


Actius financers 0 0 300 300 


Passius financers 0 0 2.595.693 2.595.693 


Total despeses 89.309.982 15.212.970 0 104.522.952 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 
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Quadre 11. Modificacions pressupostàries. Exercici 2012 


Capítol 


Incorporació  


del  


romanent 


Modificacions 


i majors  


ingressos 


Transferències 


de crèdit i 


reclassificacions 


Total 


modificacions 


Ingressos     


Taxes i altres ingressos 0 29.768.213 0 29.768.213 


Transferències corrents 0 (17.412.800) 0 (17.412.800) 


Ingressos patrimonials 0 (800.981) 0 (800.981) 


Transferències de capital 0 (10.879.132) 0 (10.879.132) 


Actius financers 130.847.006 25.000 0 130.872.006 


Passius financers 0 991.939 0 991.939 


Total ingressos 130.847.006 1.692.239 0 132.539.245 


Despeses     


Despeses de personal 0 (13.228.358) 11.526.373 (1.701.985) 


Despeses de béns corrents i serveis 74.687.785 21.487.628 (36.372.479) 59.802.934 


Despeses financeres 0 0 601.176 601.176 


Transferències corrents 0 0 12.467.054 12.467.054 


Inversions reals 56.159.221 (2.328.063) 9.571.408 63.402.566 


Transferències de capital 0 0 303.016 303.016 


Actius financers 0 0 0 0 


Passius financers 0 (4.238.968) 1.903.452 (2.335.516) 


Total despeses 130.847.006 1.692.239 0 132.539.245 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 


En el quadre 12 es presenta el detall del romanent incorporat en els exercicis fiscalitzats.  


 


Quadre 12. Romanent incorporat 


Concepte 2010 2011 2012 


Romanent genèric a 31 de desembre de l’any anterior (37.450.006) (46.147.501) 0 


Romanent especial a 31 de desembre de l’any anterior 15.427.032 15.682.820 12.101.533 


Romanent específic a 31 de desembre de l’any anterior 98.896.777 121.428.848 118.432.264 


Cancel·lacions de drets d’exercicis anteriors 0 (1.654.185) (2.401.970) 


Provisió de dubtós cobrament d’exercicis anteriors inclosa 


en el càlcul del romanent 0 0 2.715.179 


Total 76.873.803 89.309.982 130.847.006 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


   


 


Fins a l’exercici 2011 la UAB incorporava el romanent genèric negatiu com una partida ne-


gativa en el capítol 2 del pressupost de despeses, sense cap efecte sobre la gestió pres-
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supostària de l’exercici. L’exercici 2012 únicament es va incorporar el romanent específic i 


l’especial. 


L’article 9 de les lleis de pressupostos de la Generalitat per al 2011 i per al 2012 estableix 


que no es podia autoritzar la incorporació de romanents de crèdit finançats amb càrrec a 


fons finalistes efectivament ingressats i que el 31 de desembre de l’exercici anterior no 


estiguessin vinculats al compliment d’obligacions ja reconegudes si ja havien estat incor-


porats successivament en els dos exercicis precedents, llevat que el període d’execució 


establert per a les actuacions que s’havien de finançar fos superior a dos exercicis pres-


supostaris. 


 


El 10 de gener i el 28 de novembre del 2012 el vicerector de Política Econòmica i Or-


ganització i el gerent van aprovar les instruccions per a la incorporació de romanents de 


crèdit de l’exercici 2011 al pressupost 2012 i de l’exercici 2012 al pressupost 2013 que 


preveuen determinats supòsits en què es podran incorporar els romanents de crèdit al 


pressupost de l’exercici següent de forma automàtica, i altres en què caldrà motivar l’ús 


futur dels romanents.  


 


En els exercicis fiscalitzats la UAB va incorporar la totalitat del romanent específic i es-


pecial el 31 de desembre de l’exercici anterior. 


 


La major part de les modificacions de crèdit dels tres exercicis fiscalitzats que havia d ’a-


provar el Consell de Govern, el rector i el Consell Social, van ser aprovades formalment 


un cop registrades i algunes dins l’any posterior. Això fa que es puguin reconèixer obli-


gacions en la liquidació del pressupost sense que existeixi crèdit pressupostari, fet que 


incompleix la normativa pressupostària i les bases d’execució del pressupost de la UAB. 


Aquesta observació ja s’incloïa en l’informe 1/2012, corresponent als exercicis 2007, 


2008 i 2009.  


 


 


2.3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 


En els quadres del 13 al 18 es presenten les liquidacions dels pressupostos d’ingressos i 


de despeses corresponents als exercicis 2010, 2011 i 2012 des del pressupost inicial fins 


a les obligacions reconegudes i als drets liquidats, així com el nivell d’execució i el grau de 


pagament i de cobrament per capítols. En el quadre 19 es presenta l’Estat del resultat 


pressupostari per als exercicis 2010, 2011 i 2012. 
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Quadre 13. Liquidació del pressupost de l’exercici 2010. Ingressos 


Capítol 


Pressupost 


inicial 


(A) 


Modificacions 


(B) 


Pressupost 


definitiu 


(C=A+B) 


Drets 


liquidats 


(D) 


Estructura 


real (%) 


(E) 


Nivell 


d’execució (%) 


(F=D/C) 


Recaptació 


líquida 


(G) 


Nivell de 


cobrament (%) 


(H=G/D) 


Pendent de 


cobrament 


(I=D–G) 
                 


Capítol 3. Taxes i altres ingressos 61.366.443 21.134.179 82.500.622 82.500.622 22,45 100,00 63.953.007 77,52 18.547.615 


Capítol 4. Transferències corrents 234.341.578 592.772 234.934.350 227.434.786 61,89 96,81 209.956.711 92,32 17.478.075 


Capítol 5. Ingressos patrimonials 937.198 (115.743) 821.455 821.455 0,22 100,00 524.147 63,81 297.308 


Total ingressos corrents 296.645.219 21.611.208 318.256.427 310.756.863 84,56 97,64 274.433.865 88,31 36.322.998 
                 


Capítol 7. Transferències de capital 44.041.565 11.795.502 55.837.067 54.639.137 14,87 97,85 31.568.813 57,78 23.070.324 


Total ingressos de capital 44.041.565 11.795.502 55.837.067 54.639.137 14,87 97,85 31.568.813 57,78 23.070.324 
                 


Total ingressos no financers 340.686.784 33.406.710 374.093.494 365.396.000 99,43 97,68 306.002.678 83,75 59.393.322 
                 


Capítol 8. Actius financers 531.395 72.871.037 73.402.432 538.607 0,15 0,73 538.607 100,00 0 


Capítol 9. Passius financers 0 1.561.710 1.561.710 1.561.710 0,42 100,00 1.561.710 100,00 0 


Total ingressos financers 531.395 74.432.747 74.964.142 2.100.317 0,57 2,80 2.100.317 100,00 0 
          


Total ingressos 341.218.179 107.839.457 449.057.636 367.496.317 100,00 81,84 308.102.995 83,84 59.393.322 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


Les columnes E i H han estat elaborades per la Sindicatura. 


 


Quadre 14. Liquidació del pressupost de l’exercici 2010. Despeses 


Capítol 


Pressupost 


inicial 


(A) 


Modificacions 


 (B) 


Pressupost 


definitiu 


(C=A+B) 


Obligacions 


reconegudes 


 (D) 


Estructura 


real (%) 


(E) 


Nivell  


d’execució (%) 


(F=D/C) 


Pagaments 


realitzats 


(G) 


Nivell de 


pagament (%) 


(H=G/D) 


Pendent de 


pagament 


(I=D–G) 
                 


Capítol 1. Despeses de personal 217.280.248 (1.474.944) 215.805.304 215.805.304 61,77 100,00 213.332.193 98,85 2.473.111 


Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis 62.967.852 27.786.537 90.754.389 51.291.848 14,68 56,52 44.025.061 85,83 7.266.787 


Capítol 3. Despeses financeres 1.181.576 (467.543) 714.033 714.033 0,20 100,00 696.929 97,60 17.104 


Capítol 4. Transferències corrents 8.199.990 6.009.224  14.209.214 14.209.214 4,07 100,00 13.948.542 98,17 260.672 


Total despeses corrents 289.629.666 31.853.274 321.482.940 282.020.399 80,72 87,72 272.002.725 96,45 10.017.674 
                 


Capítol 6. Inversions reals 44.665.179 75.585.069 120.250.248 60.051.128 17,19 49,94 52.202.026 86,93 7.849.102 


Capítol 7. Transferències de capital 0 434.781 434.781 434.781 0,12 100,00 426.781 98,16 8.000 


Total despeses de capital 44.665.179 76.019.850 120.685.029 60.485.909 17,31 50,12 52.628.807 87,01 7.857.102 
                 


Total despeses no financeres 334.294.845 107.873.124 442.167.969 342.506.308 98,03 77,46 324.631.532 94,78 17.874.776 
                 


Capítol 8. Actius financers 0 76.192 76.192 76.192 0,02 100,00 76.192 100,00 0 


Capítol 9. Passius financers 6.923.334 (109.859) 6.813.475 6.813.475 1,95 100,00 6.813.475 100,00 0 


Total despeses financeres 6.923.334 (33.667) 6.889.667 6.889.667 1,97 100,00 6.889.667 100,00 0 
          


Total despeses 341.218.179 107.839.457 449.057.636 349.395.975 100,00 77,81 331.521.199 94,88 17.874.776 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


Les columnes E i H han estat elaborades per la Sindicatura. 
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Quadre 15. Liquidació del pressupost de l’exercici 2011. Ingressos 


Capítol 


Pressupost 


inicial  


(A) 


Modificacions 


 (B) 


Pressupost 


definitiu 


(C=A+B) 


Drets 


 liquidats 


(D) 


Estructura 


real (%) 


(E) 


Nivell  


d’execució (%) 


(F=D/C) 


Recaptació 


líquida 


(G) 


Nivell de 


cobrament (%) 


(H=G/D) 


Pendent de 


cobrament 


(I=D-G) 
                 


Capítol 3. Taxes i altres ingressos 66.590.275 22.926.258 89.516.533 89.516.533 28,14 100,00 67.575.833 75,49 21.940.700 


Capítol 4. Transferències corrents 218.082.872 (11.893.761) 206.189.111 188.363.577 59,22 91,35 158.495.446 84,14 29.868.131 


Capítol 5. Ingressos patrimonials 935.338 (147.388) 787.950 787.950 0,25 100,00 624.555 79,26 163.395 


Total ingressos corrents 285.608.485 10.885.109 296.493.594 278.668.060 87,61 93,99 226.695.834 81,35 51.972.226 
                 


Capítol 7. Transferències de capital 35.959.711 3.817.580 39.777.291 38.354.779 12,06 96,42 24.035.076 62,67 14.319.703 


Total ingressos de capital 35.959.711 3.817.580 39.777.291 38.354.779 12,06 96,42 24.035.076 62,67 14.319.703 
                 


Total ingressos no financers 321.568.196 14.702.689 336.270.885 317.022.839 99,67 94,28 250.730.910 79,09 66.291.929 
                 


Capítol 8. Actius financers 531.395 89.324.228 89.855.623 545.641 0,17 0,61 545.641 100,00 0 


Capítol 9. Passius financers 0 496.035 496.035 496.035 0,16 100,00 496.035 100,00 0 


Total ingressos financers 531.395 89.820.263 90.351.658 1.041.676 0,33 1,15 1.041.676 100,00 0 
          


Total ingressos 322.099.591 104.522.952 426.622.543 318.064.515 100,00 74,55 251.772.586 79,16 66.291.929 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


Les columnes E i H han estat elaborades per la Sindicatura. 


 


Quadre 16. Liquidació del pressupost de l’exercici 2011. Despeses 


Capítol 


Pressupost 


 inicial  


(A) 


Modificacions 


 (B) 


Pressupost 


definitiu 


(C=A+B) 


Obligacions 


reconegudes 


 (D) 


Estructura 


real (%) 


(E) 


Nivell 


d’execució (%) 


(F=D/C) 


Pagaments 


realitzats 


(G) 


Nivell de 


pagament (%) 


 (H=G/D) 


Pendent de 


pagament 


(I=D-G) 
                 


Capítol 1. Despeses de personal 210.297.582 3.543.308 213.840.890 213.840.890 62,98 100,00 211.459.033 98,89 2.381.857 


Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis 63.304.015 16.738.492 80.042.507 49.734.113 14,65 62,13 43.771.031 88,01 5.963.082 


Capítol 3. Despeses financeres 1.041.270 15.794 1.057.064 1.057.064 0,31 100,00 664.326 62,85 392.738 


Capítol 4. Transferències corrents 6.672.865 6.301.241  12.974.106 12.974.106 3,82 100,00 12.371.252 95,35 602.854 


Total despeses corrents 281.315.732 26.598.835 307.914.567 277.606.173 81,76 90,16 268.265.642 96,64 9.340.531 
                 


Capítol 6. Inversions reals 36.662.253 75.164.306 111.826.559 55.033.477 16,21 49,21 48.646.061 88,39 6.387.416 


Capítol 7. Transferències de capital 0 163.818 163.818 163.818 0,05 100,00 150.237 91,71 13.581 


Total despeses de capital 36.662.253 75.328.124 111.990.377 55.197.295 16,26 49,29 48.796.298 88,40 6.400.997 
                 


Total despeses no financeres 317.977.985 101.926.959 419.904.944 332.803.468 98,02 79,26 317.061.940 95,27 15.741.528 
                 


Capítol 8. Actius financers 0 300 300 300 0,00 100,00 300 100,00 0 


Capítol 9. Passius financers 4.121.606 2.595.693 6.717.299 6.717.299 1,98 100,00 6.717.299 100,00 0 


Total despeses financeres 4.121.606 2.595.993 6.717.599 6.717.599 1,98 100,00 6.717.599 100,00 0 
          


Total despeses 322.099.591 104.522.952 426.622.543 339.521.067 100,00 79,58 323.779.539 95,36 15.741.528 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


Les columnes E i H han estat elaborades per la Sindicatura. 
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Quadre 17. Liquidació del pressupost de l’exercici 2012. Ingressos 


Capítol 


Pressupost 


inicial  


(A) 


Modificacions 


 (B) 


Pressupost 


definitiu 


(C=A+B) 


Drets 


 liquidats 


(D) 


Estructura 


real (%) 


(E) 


Nivell 


d’execució (%) 


(F=D/C) 


Recaptació 


líquida 


(G) 


Nivell de 


cobrament (%) 


(H=G/D) 


Pendent de 


cobrament 


(I=D-G) 
                 


Capítol 3. Taxes i altres ingressos 75.311.524 29.768.213 105.079.737 105.079.737 35,08 100,00 88.607.716 84,32 16.472.021 


Capítol 4. Transferències corrents 185.726.401 (17.412.800) 168.313.601 168.313.601 56,19 100,00 159.617.220 94,83 8.696.381 


Capítol 5. Ingressos patrimonials 1.485.338 (800.981) 684.357 684.357 0,23 100,00 416.149 60,81 268.208 


Total ingressos corrents 262.523.263 11.554.432 274.077.695 274.077.695 91,50 100,00 248.641.085 90,72 25.436.610 
                 


Capítol 7. Transferències de capital 34.801.149 (10.879.132) 23.922.017 23.922.017 7,98 100,00 17.865.738 74,68 6.056.279 


Total ingressos de capital 34.801.149 (10.879.132) 23.922.017 23.922.017 7,98 100,00 17.865.738 74,68 6.056.279 
                 


Total ingressos no financers 297.324.412 675.300 297.999.712 297.999.712 99,48 100,00 266.506.823 89,43 31.492.889 
                 


Capítol 8. Actius financers 531.395 130.872.006 131.403.401 556.395 0,19 0,42 556.395 100,00 0 


Capítol 9. Passius financers 0 991.939 991.939 991.939 0,33 100,00 991.939 100,00 0 


Total ingressos financers 531.395 131.863.945 132.395.340 1.548.334 0,52 1,17 1.548.334 100,00 0 
          


Total ingressos 297.855.807 132.539.245 430.395.052 299.548.046 100,00 69,60 268.055.157 89,49 31.492.889 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


Les columnes E i H han estat elaborades per la Sindicatura. 


 


Quadre 18. Liquidació del pressupost de l’exercici 2012. Despeses 


Capítol 


Pressupost 


inicial  


(A) 


Modificacions 


 (B) 


Pressupost 


definitiu 


(C=A+B) 


Obligacions 


reconegudes 


 (D) 


Estructura 


real (%) 


(E) 


Nivell  


d’execució (%) 


(F=D/C) 


Pagaments 


realitzats 


(G) 


Nivell de 


pagament (%) 


 (H=G/D) 


Pendent de 


pagament 


(I=D-G) 
                 


Capítol 1. Despeses de personal 199.786.602 (1.701.985) 198.084.617 198.084.617 63,14 100,00 195.772.465 98,83 2.312.152 


Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis 56.033.767 59.802.934 115.836.701 50.354.393 16,05 43,47 44.099.898 87,58 6.254.495 


Capítol 3. Despeses financeres 701.592 601.176 1.302.768 1.302.768 0,41 100,00 1.233.859 94,71 68.909 


Capítol 4. Transferències corrents 4.135.080 12.467.054 16.602.134 16.602.134 5,29 100,00 15.916.830 95,87 685.304 


Total despeses corrents 260.657.041 71.169.179 331.826.220 266.343.912 84,89 80,27 257.023.052 96,50 9.320.860 
                 


Capítol 6. Inversions reals 31.825.558 63.402.566 95.228.124 44.051.550 14,04 46,26 38.821.513 88,13 5.230.037 


Capítol 7. Transferències de capital 0 303.016 303.016 303.016 0,10 100,00 216.776 71,54 86.240 


Total despeses de capital 31.825.558 63.705.582 95.531.140 44.354.566 14,14 46,43 39.038.289 88,01 5.316.277 
                 


Total despeses no financeres 292.482.599 134.874.761 427.357.360 310.698.478 99,03 72,70 296.061.341 95,29 14.637.137 
                 


Capítol 8. Actius financers 1.875 0 1.875 1.875 0,00 100,00 1.875 100,00 0 


Capítol 9. Passius financers 5.371.333 (2.335.516) 3.035.817 3.035.817 0,97 100,00 3.035.817 100,00 0 


Total despeses financeres 5.373.208 (2.335.516) 3.037.692 3.037.692 0,97 100,00 3.037.692 100,00 0 
          


Total despeses 297.855.807 132.539.245 430.395.052 313.736.170 100,00 72,89 299.099.033 95,33 14.637.137 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


Les columnes E i H han estat elaborades per la Sindicatura. 
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Quadre 19. Estat del resultat pressupostari 


Concepte 2010 2011 2012 


    


Resultat d’operacions no financeres 22.889.692 (15.780.629) (12.698.766) 


Resultat d’operacions amb actius financers 462.415 545.341 554.520 
    


Resultat pressupostari de l’exercici 23.352.107 (15.235.288) (12.144.246) 
    


Variació neta de passius financers (5.251.765) (6.221.264) (2.043.878) 
    


Saldo pressupostari de l’exercici 18.100.342 (21.456.552) (14.188.124) 
    


Crèdits disposats finançats amb romanent de tresoreria - - 1.669.969 


Desviacions de finançament positives per recursos de l’exercici 


en despeses amb finançament afectat (22.532.071) - - 


Desviacions de finançament negatives en despesa amb 


finançament afectat - 2.996.583 12.769.436 
    


Superàvit/dèficit de finançament de l’exercici (4.431.729) (18.459.969) 251.281 
    


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 


La UAB presenta les desviacions amb finançament afectat per l’import net sense separar 


les desviacions positives i negatives. 


 


 


2.4. PRESSUPOST D’INGRESSOS 


Els drets liquidats totals en els exercicis 2010, 2011 i 2012 han estat de 367,50 M€, 


318,06 M€ i 299,55 M€, respectivament, el que suposa un 81,84%, un 74,55% i un 69,60%, 


respectivament, del pressupost definitiu. Els ingressos no financers liquidats en els exer-


cicis fiscalitzats han estat de 365,40 M€ el 2010, 317,02 M€ el 2011 i 298,00 M€ el 2012. Els 


drets liquidats en l’exercici 2010 han augmentat en un 0,25% respecte als del 2009, els del 


2011 han disminuït en un 13,45% respecte als del 2010 i els del 2012 han disminuït en un 


5,82% respecte als del 2011. 


 


 


2.4.1. Taxes i altres ingressos 
 


En el quadre 20 es presenta el desglossament per conceptes de Taxes i altres ingressos 


en els exercicis 2010, 2011 i 2012.  


 
Quadre 20. Taxes i altres ingressos 


Concepte 2010 2011 2012 


Preus públics 57.749.693 65.539.576 84.845.315 


Prestacions de serveis 23.339.070 23.007.567 18.107.775 


Venda de béns 313.875 279.310 774.424 


Reintegraments 478.906 93.230 80.629 


Altres ingressos 619.078 596.850 1.271.594 


Total 82.500.622 89.516.533 105.079.737 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2010, 2011 i 2012.  
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Preus públics 


Els ingressos per preus públics per 57,75 M€ l’exercici 2010, 65,54 M€ l’exercici 2011 i 


84,85 M€ l’exercici 2012, representen un 70,00%, un 73,22% i un 80,74%, respectivament, 


dels ingressos totals del capítol. Aquests ingressos per preus públics representen el 


15,71% dels drets liquidats totals de l’exercici 2010, el 20,61% dels de l’exercici 2011 i el 


28,32% dels de l’exercici 2012. 


 


Els ingressos per matrícules en titulacions de cicles i graus van ser de 36,53 M€ el 2010, 


de 42,66 M€ el 2011 i de 62,03 M€ el 2012, amb uns increments respecte de l’exercici 


anterior del 19,83% el 2010, del 16,77% el 2011 i del 45,43% el 2012. Aquests increments 


són el resultat, d’una banda, de la implantació total dels estudis adaptats a l’Espai Europeu 


d’Educació Superior (graus i màsters oficials) i, d’una altra, dels increments dels preus dels 


serveis acadèmics aprovats en els decrets de preus de cada curs.  


 


Els preus dels serveis acadèmics aplicables als cursos del 2010-2011 al 2012-2013 van 


ser aprovats pels decrets 98/2010, del 20 de juliol, 365/2011, del 12 de juliol, i 77/2012, del 


10 de juliol. En aquest període hi va haver un increment important en els preus de la 


matrícula (aproximadament un 2,52% per als estudis de cicle i entre un 5,15 i un 45,02% 


per als estudis de grau el curs 2010-2011, un 7,60% el 2011-2012 i un 67% el 2012-2013), 


si bé el curs 2012-2013 es van introduir les anomenades beques Equitat, complementàries 


a les beques ministerials. També es van incrementar els recàrrecs per segones i succes-


sives matrícules, van desaparèixer algunes gratuïtats i es va modificar el coeficient d’es-


tructura docent d’alguns estudis.  


 


El Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la 


despesa pública en l’àmbit educatiu, estableix que els pressupostos generals de l’Estat 


han de finançar les beques en la quantitat que correspongui al límit inferior de l’interval 


establert per al preu públic de cada ensenyament i que les comunitats autònomes finan-


çaran íntegrament amb càrrec als seus pressupostos la diferència entre el preu públic que 


fixin i el límit mínim que correspongui a cada ensenyament. Fins que totes les universitats 


implantin sistemes de comptabilitat analítica i com a màxim fins al curs 2015-2016, la part 


del component de matrícula que es finançarà amb càrrec als pressupostos de l’Estat serà 


el vigent a 22 d’abril del 2012 (el corresponent al curs 2011-2012) actualitzat per a cada 


curs amb el coeficient que determini la Conferència General de Política Universitària. 


 


La disposició addicional quarta del Reial decret 1000/2012, del 29 de juny, pel qual s’es-


tableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajuts a 


l’estudi per al curs 2012-2013 i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, del 21 


de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajuts a l’estudi personalitzats, 


estableix que per al curs 2012-2013 el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports aportarà a les 


universitats, en concepte de compensació dels preus públics dels alumnes becats, una 


quantitat per alumne becat igual a la del preu públic corresponent al curs 2011-2012 
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actualitzada en un 1% i que la diferència fins al preu públic fixat per la comunitat autònoma 


haurà de ser compensat per aquesta. 


 


L’article 4 del Decret 77/2012, del 10 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis 


acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya 


per al curs 2012-2013, estableix que la Generalitat de Catalunya i les universitats públiques 


i la Universitat Oberta de Catalunya, amb el 25% dels ingressos recaptats addicionalment 


per aquestes amb l’increment de preus per sobre de l’IPC aplicats als graus i als estudis 


de primer i/o segon cicle, i per tal de garantir el principi d’equitat, realitzaran, mitjançant 


l’AGAUR, les convocatòries de beques Equitat i de beques Excel·lència. Les beques Equi-


tat aniran adreçades als estudiants d’aquestes universitats, de manera que, segons el ni-


vell de renda familiar, l’aportació de l’estudiant resulti minorada en el percentatge que esta-


bleixi la convocatòria. 


 


La Resolució ECO/1159/2012, del 27 de juliol, estableix el procediment per obtenir l’acre-


ditació del tram de renda familiar per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis 


universitaris per al curs 2012-2013. En aquesta Resolució s’estableixen sis llindars de 


renda computable que impliquen una reducció en el preu dels crèdits matriculats per 


primera vegada d’entre el 0% (cap reducció per al llindar més alt) i el 50% per al llindar 


més baix.  


 


De l’aplicació de la normativa anterior es deriven els efectes següents per al curs 2012-


2013:  


 


• Increment del cost de les bonificacions i exempcions de matrícula que, històricament, ja 


eren una despesa de la Universitat (famílies nombroses de més de tres fills, matrícules 


d’honor).  


• Una part dels ingressos deixats de percebre dels alumnes amb beca ministerial i dels 


alumnes de família nombrosa de tres fills no es recuperen i suposen un major cost per a 


la Universitat.  


• Els ingressos de la Universitat depenen del nivell de renda dels seus estudiants.  


• De les dades facilitades per la UAB es desprèn que l’import de les gratuïtats no recupe-


rables per la Universitat pel curs 2012-2013 va ser de 9,70 M€ (4,41 M€ pel diferencial 


de beques del Ministeri; 1,11 M€ pel diferencial de famílies nombroses; 1,35 M€ per les 


reduccions segons el nivell de renda familiar, i 2,83 M€ per altres conceptes). La UAB va 


registrar 7,90 M€ com a despesa de l’exercici 2012 i la resta en l’exercici 2013.  


• Els ingressos deixats de percebre per la UAB com a resultat de l’aplicació de la nor-


mativa estatal i autonòmica per al curs 2012-2013 representen un 35,1% dels ingressos 


addicionals derivats de l’increment de preus aprovat pel Decret 77/2012, del 10 de juliol.  
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Ingressos de centres adscrits 


Els drets liquidats per la tutela acadèmica de centres vinculats i escoles universitàries ads-


crites van ser de 2,30 M€ el 2010, de 2,62 M€ el 2011 i de 2,53 M€ el 2012. D’acord amb 


els decrets que fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques, fins al 


curs 2011-2012 els estudiants dels centres adscrits havien d’abonar a la Universitat en 


concepte de tutela acadèmica el 10% dels preus dels serveis acadèmics si es tractava 


d’un centre la titularitat del qual correspongués a la Generalitat, als seus ens autònoms o 


als consorcis en els quals participi i el 22% en la resta de casos. Per al curs 2012-2013 els 


percentatges anteriors es van modificar essent del 7% en el primer cas i del 16% en el 


segon. La UAB fa una estimació d’ingressos a final d’any basada en la informació de cur-


sos anteriors. A final de curs es fan les liquidacions dels centres adscrits. No obstant això, 


el 31 d’octubre del 2013 encara no s’havia fet la liquidació de la tutela acadèmica corres-


ponent al curs 2012-2013. En opinió de la Sindicatura, les escoles adscrites haurien de 


liquidar provisionalment la tutela acadèmica un cop finalitzat el període ordinari de ma-


trícula i fer una liquidació definitiva un cop tancada la matrícula de cada curs.  


 


Ingressos de formació continuada 


Els ingressos de programes de formació continuada van ser de 13,75 M€ el 2010, 15,67 M€ 


el 2011 i 14,05 M€ el 2012. La normativa reguladora dels programes de formació con-


tinuada vigent en els exercicis fiscalitzats va ser aprovada el setembre del 2005, el juliol 


del 2009 i el març del 2011. La normativa inclou aspectes acadèmics i econòmics. Entre 


els econòmics hi ha els següents: autofinançament dels cursos, establiment d’un cànon, 


aprovació dels preus mínims per crèdit (correspon al Consell Social) i liquidació dels 


cursos en finalitzar cada edició. La normativa no inclou aspectes com la dedicació i retribu-


ció del professorat, tant propi com extern, dedicació màxima del professorat o procediment 


aplicable en cas que un curs sigui deficitari 


 


La Universitat no va facilitar un detall dels cursos gestionats per l’Escola de Postgrau que 


permetés analitzar la seva gestió en el període fiscalitzat. 


 


Prestacions de serveis 


Els ingressos per prestacions de serveis inclouen, entre d’altres, els dels convenis de 


transferència de tecnologia i recerca, els dels serveis d’anàlisis, els del Servei d’Activitat 


Física i els del Servei d’Idiomes. El 31 de desembre del 2012 el Servei d’Activitat Física 


presentava una diferència entre ingressos i despeses de 0,36 M€ i el Servei d’Idiomes, de 


2,16 M€. Per als Serveis cientificotècnics la UAB no va facilitar informació sobre ingressos i 


despeses. Les activitats d’aquests serveis no han estat objecte de fiscalització.  


 


Fins a l’exercici 2009 també s’hi incloïen els ingressos de l’Hospital Clínic Veterinari. A 


partir de l’exercici 2010 la gestió d’aquest hospital la fa la Fundació Hospital Clínic Vete-


rinari i la UAB no té ingressos per aquest concepte. El 31 de desembre del 2012 no s’havia 
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formalitzat cap acord o conveni entre la UAB i la Fundació que reguli la col·laboració i les 


relacions existents entre ambdues entitats (vegeu l’apartat 2.11). Aquesta situació no havia 


estat corregida el 31 de desembre del 2014. L’exercici 2012 es va registrar una venda d’e-


quipaments a la Fundació Hospital Clínic Veterinari com un ingrés per taxes i altres ingres-


sos en lloc de com Alienacions d’immobilitzat en el capítol 6 del pressupost d’ingressos. 


No ha estat facilitada la valoració dels elements venuts.  


 


 


2.4.2. Transferències corrents 


En el quadre 21 es presenta el detall per articles dels drets liquidats per transferències cor-


rents els exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 


Quadre 21. Transferències corrents 


Concepte 2010 2011 2012 


De l’Administració de l’Estat 9.442.183 10.923.079 6.604.187 


D’organismes autònoms administratius i comercials 2.504.010 1.008.049 1.004.432 


D’empreses públiques i altres 3.691.911 3.494.586 2.961.741 


De la Generalitat de Catalunya 204.264.686 167.581.443 151.194.865 


De corporacions locals 274.556 191.648 189.847 


D’empreses privades 4.457.524 3.699.254 4.003.253 


De famílies i institucions sense finalitat de lucre 1.103.962 427.723 591.411 


D’organismes internacionals 1.695.954 1.037.795 1.763.865 


Total 227.434.786 188.363.577 168.313.601 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 


En els exercicis fiscalitzats els ingressos per transferències corrents han disminuït respecte 


de l’exercici anterior (1,60% el 2010, 17,18% el 2011 i 10,64% el 2012) a causa, princi-


palment, de la disminució d’un 25,98% de les transferències de la Generalitat en el període 


2010-2012. 


 


Transferències corrents de l’Administració de l’Estat 


Els drets liquidats per transferències corrents de l’Administració de l’Estat corresponen bà-


sicament a beques i a subvencions per a personal de recerca (principalment dels pro-


grames Ramón y Cajal i Juan de la Cierva). 


Transferències corrents d’empreses públiques i altres 


Del total de Transferències d’empreses públiques i altres a 31 de desembre del 2010, del 


2011 i del 2012, un total de 2,87 M€, 3,17 M€ i 2,29 M€, respectivament, corresponen a 


l’AGAUR. Els imports registrats com a ingressos o despeses i els imports pendents de 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 17/2015 


34 


cobrament o pagament amb l’AGAUR no han estat conciliats. Per aquest motiu, la Sindi-


catura no pot concloure sobre els drets liquidats corresponents a ingressos provinents de 


l’AGAUR dels exercicis fiscalitzats. 


Transferències corrents de la Generalitat de Catalunya 


Les transferències rebudes de la Generalitat representen un 89,81% del total de transfe-


rències corrents liquidades el 2010, un 88,97% de les del 2011 i un 89,83% de les del 


2012. La Sindicatura ha conciliat sense diferències significatives els drets liquidats per la 


UAB amb les obligacions reconegudes per la Generalitat segons les respostes rebudes de 


la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya per als tres exercicis fiscalitzats. A 30 


de juny del 2013 restaven pendents de cobrament 0,15 M€ liquidats el 2010, 25,27 M€ li-


quidats el 2011 i 4,75 M€ liquidats el 2012. En el quadre 22 es presenta el desglossament 


per conceptes. 


 


Quadre 22. Transferències rebudes de la Generalitat  


Concepte 2010 2011 2012 


Subvenció per despeses corrents 184.047.463 150.508.577 147.404.141 


Finançament i millora addicional condicionada a objectius 8.675.329 10.144.628 9.947.620 


Programa de foment de la recerca universitària (PROFOR) 3.834.000 2.650.003 1.958.541 


Pla Jaume Serra i Húnter i Programa d’incentivació de la incorpo-


ració i intensificació de l’activitat investigadora (Programa I3) 4.120.894 2.106.037 2.787.091 


Altres 3.587.000 2.172.198 (10.902.528) 


Total 204.264.686 167.581.443 151.194.865 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


La subvenció per despeses corrents representa un 90,10% del total de transferències de la 


Generalitat l’exercici 2010, un 89,81% el 2011 i un 97,49% el 2012. El detall per conceptes 


es presenta en el quadre 23.  


 


Quadre 23. Subvenció per despeses corrents 


Concepte 2010 2011 2012 


Subvenció fixa 22.819.214 18.715.343 18.846.770 


Subvenció bàsica 108.849.920 87.323.170 86.242.770 


Subvenció derivada 25.383.580 21.337.757 19.552.319 


Subvenció estratègica 26.994.749 23.132.307 22.762.282 


Total 184.047.463 150.508.577 147.404.141 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


La Resolució del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa del 22 de gener del 


2010 va establir una subvenció a la UAB per a despeses corrents de l’exercici 2010 de 
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190,92 M€. Mitjançant Resolució del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de l’1 


de desembre del 2010 i en aplicació de les mesures de contenció de la despesa i de 


reducció del dèficit públic, aquesta subvenció va quedar fixada en 184,05 M€ 


 


La Resolució del secretari d’Universitats i Recerca del 20 de setembre del 2011 estableix 


que per a l’any 2011 a la UAB li correspon un import de 150,51 M€ per al finançament de 


les seves despeses corrents. 


 


Mitjançant diverses resolucions del secretari d’Universitats i Recerca, l’any 2012 es van 


atorgar a la UAB 147,40 M€ per al finançament de les seves despeses corrents en aplica-


ció del Model de distribució del finançament de les universitats públiques catalanes. 


 


Mitjançant la Resolució del secretari d’Universitats i Recerca del 19 de desembre del 2012 


es van fer diverses modificacions en la subvenció per a despeses corrents atorgada a la 


UAB per al 2012. D’aquestes modificacions les més destacables són la reducció de 


8,68 M€ en compliment de l’Acord de Govern del 24 de juliol del 2012, que adequa les 


mesures de reducció retributives dels empleats públics a la mesura de supressió de la 


paga extraordinària del mes de desembre adoptada amb caràcter bàsic pel Govern de 


l’Estat a través del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol; 1,73 M€ en compliment de 


l’acord de Govern del 5 de juny del 2012, referent al tercer ajust per a la sostenibilitat i 


solvència de les finances de la Generalitat; 1,31 M€ per les actuacions realitzades des de 


la Secretaria d’Universitats i Recerca per a la millora dels serveis acadèmics del conjunt 


del sistema universitari.  


 


La Resolució esmentada en el paràgraf anterior també estableix que una part del major 


ingrés obtingut per les universitats públiques en aplicació dels preus del curs 2012-2013, 


es destini a minorar el deute històric. Per a la UAB aquest import es fixa en 0,40 M€. La 


UAB va registrar aquest import com un menor ingrés per subvencions en lloc de com una 


cancel·lació de drets d’exercicis tancats. 


 


Finançament i millora addicional condicionada a objectius 


El Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques de Catalunya per al 


període 2007-2010 preveia unes aportacions condicionades al compliment d’objectius de 


294,50 M€ mentre que les aportacions reals a les universitats van ser de 135,35 M€ (vegeu 


l’informe 16/2012 de la Sindicatura de Comptes). L’exercici 2010 la UAB va reconèixer 


8,68 M€ en concepte de transferència complementària corresponent a la millora addicional 


de l’exercici 2009. Aquest import va ser autoritzat per Acord de Govern del 23 de no-


vembre del 2010.  


 


La UAB va rebre un finançament addicional condicionat a objectius de 10,14 M€ l’exercici 


2011 i de 9,95 M€ l’exercici 2012. No hi ha evidència que s’haguessin establert els objec-


tius ni que s’haguessin avaluat. 
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2.4.3. Transferències de capital 


En el quadre 24 es presenta el detall per articles dels drets liquidats per transferències de 


capital els exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 


Quadre 24. Transferències de capital 


Concepte 2010 2011 2012 


De l’Administració de l’Estat 11.875.147 11.786.197 6.384.687 


D’organismes autònoms administratius i comercials 731.919 1.374.003 970.690 


D’empreses públiques 4.393.590 4.503.575 4.764.605 


De la Generalitat de Catalunya 28.683.766 9.950.206 3.519.548 


De corporacions locals 321.455 179.287 72.643 


Ingressos de convenis 1.804.484 671.361 688.345 


De famílies i institucions sense finalitat de lucre 1.241.298 1.332.901 1.581.734 


De l’exterior 5.587.478 8.557.249 5.939.765 


Total 54.639.137 38.354.779 23.922.017 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 


Els drets liquidats per transferències de capital han disminuït un 3,56% el 2010, un 29,80% 


el 2011 i un 37,63% el 2012. Les transferències de capital de la Generalitat han disminuït 


un 87,73% el 2013 respecte del 2010. 


 


Del saldo de transferències d’empreses públiques a 31 de desembre del 2010, del 2011 i 


del 2012, un total d’1,46 M€, 1,47 M€ i 1,22 M€ corresponen a l’AGAUR. La Universitat no 


ha conciliat els imports registrats com a ingressos o despeses i els imports pendents de 


cobrament o pagament amb l’AGAUR. Per aquest motiu, la Sindicatura no pot concloure 


sobre els drets liquidats corresponents a ingressos provinents de l’AGAUR dels exercicis 


fiscalitzats.  


Dins de Transferències de la Generalitat de l’exercici 2010 s’inclouen 8,69 M€ per a la 


construcció d’un edifici destinat a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, d’acord amb 


el conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Innovació i Ciència, en aplicació de la dis-


posició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.  


 


Pla d’inversions universitàries 


 


El 17 de juliol del 2007 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla d’inversions universi-


tàries (PIU) 2007-2013, que preveia una despesa total de 635,00 M€, dels quals 120,00 M€ 


corresponien a la UAB. El Pla s’estructurava en dos grans objectius: reposició, adaptació i 
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millora, TIC i adaptació a l’Espai Europeu (objectiu 1), amb 218,75 M€, i Acabaments i no-


ves obres (objectiu 2), al qual es destinava un pressupost de 416,25 M€. 


 


Per Acord de Govern del 3 d’agost del 2010 es va modificar el PIU per adaptar-lo al ritme 


real d’execució dels projectes inicialment programats i al replantejament d’altres, i d’in-


corporar les inversions derivades de la participació de les universitats catalanes en les 


convocatòries 2008 i 2009 del Campus d’Excel·lència Internacional, el que va suposar un 


increment de la inversió total de 26,40 M€. L’import que corresponia a la UAB segons 


l’Acord de Govern era de 125,06 M€. 


 


El 17 de novembre del 2010 es va signar el Conveni específic d’inversions per al període 


del 2007-2013, que incorporava les modificacions de l’Acord de Govern del 3 d’agost del 


mateix any. Aquest conveni preveia una aportació a la UAB de 56,34 M€ per al període 


2010-2012. L’aportació real ha estat de 31,48 M€.  


 


Per Acord de Govern del 26 d’agost del 2014 es va establir l’import definitiu del PIU en 


427,35 M€, el termini màxim d’execució en el 31 de desembre del 2014 i el termini màxim 


de justificació en el 31 de març del 2015. Per Acord de Govern del 30 de desembre del 


2014 es va modificar l’Acord del 26 d’agost i es va establir l’import definitiu en 423,60 M€, 


el que representa una reducció del 35,95% respecte de l’import aprovat per l’Acord de 


Govern del 3 d’agost del 2010, com a conseqüència de les mesures d’estalvi i contenció 


del dèficit públic. L’import definitiu per a la UAB va ser de 85,81 M€, que estaven totalment 


executats el 31 de desembre del 2013. Aquest import significa una reducció del 31,38% 


respecte de l’Acord del Govern de l’agost del 2010.  


 


La UAB va liquidar en el capítol 7 del pressupost d’ingressos 19,26 M€ en l’exercici 2010, 


9,27 M€ en l’exercici 2011 i 2,95 M€ en l’exercici 2012 per aquest concepte. El 30 de juny 


del 2013, els imports de les anualitats del 2011 i del 2012 restaven pendents de co-


brament.  


 


La UAB reconeix les subvencions per a projectes de recerca quan l’entitat que les atorga 


les notifica oficialment i d’acord amb les anualitats establertes. Tanmateix, d’acord amb els 


principis comptables públics, el reconeixement del dret per transferències i subvencions 


s’ha de fer quan es produeix l’increment de l’actiu. No obstant això, l’ens beneficiari pot 


reconèixer el dret amb anterioritat si coneix de forma certa que l’ens concedent ha dictat 


l’acte de reconeixement de la seva obligació. Aquesta obligació de l’ens concedent sor-


geix en el moment en què el deute és vençut, líquid i exigible, és a dir, en el moment en 


què es compleixen els requisits per al pagament establerts en la normativa reguladora. El 


criteri seguit per la UAB pot generar diferències entre els drets liquidats per la Universitat i 


els que s’haurien hagut de reconèixer d’acord amb els principis comptables públics. No 


obstant això, aquestes diferències, que han de revertir en exercicis futurs i no afecten el 


dèficit de la Universitat, només han pogut ser quantificades en part atès el gran nombre de 


projectes gestionats per la Universitat.  
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2.4.4. Actius financers 


En el quadre 25 es presenta el detall per articles dels drets liquidats per actius financers en 


els exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 


Quadre 25. Actius financers 


Concepte 2010 2011 2012 


Reintegrament de préstecs 531.395 531.395 531.395 


Venda d’accions 7.212 14.246 25.000 


Total 538.607 545.641 556.395 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 


El concepte Reintegrament de préstecs recull els venciments de les anualitats correspo-


nents al préstec que la UAB va atorgar a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona 


(FUAB) l’any 2001 amb un termini de quinze anys. Aquest préstec era part d’una bestreta 


reintegrable del Ministeri. 


 


 


2.4.5. Passius financers 


El 30 de novembre del 2009 el Ministeri de Ciència i Innovació va atorgar diversos préstecs 


per al finançament de projectes d’investigació fonamental dins el Pla nacional d’investi-


gació científica, desenvolupament i innovació tecnològica 2008-2011. L’import total avan-


çat en forma de bestretes reemborsables pel Ministeri ha estat d’1,42 M€ l’exercici 2010, 


de 0,50 M€ l’exercici 2011 i d’1,16 M€ l’exercici 2012. Aquests imports, que estan co-


finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), són considerats 


préstecs fins al moment en què es justifica la inversió. Un cop aquesta ha estat justificada i 


reconeguda pel FEDER aquests imports passen a ser considerats una subvenció de ca-


pital cancel·lant l’amortització dels préstecs contra la subvenció.  


 


 


2.5. PRESSUPOST DE DESPESES 


El total d’obligacions reconegudes en els exercicis 2010, 2011 i 2012 ha estat de 


349,40 M€, 339,52 M€ i 313,74 M€, respectivament, el que suposa un nivell d’execució del 


77,81%, del 79,58% i del 72,89%, respectivament. Del total d’obligacions reconegudes en 


els tres exercicis destaquen per la seva importància les despeses de personal, de 


215,81 M€ el 2010 (61,77% del total), 213,84 M€ el 2011 (62,98% del total) i 198,08 M€ el 


2012 (63,14% del total); la despesa de béns corrents i serveis, de 51,29 M€ el 2010 


(14,68% del total), 49,73 M€ el 2011 (14,65% del total) i 50,35 M€ el 2012 (16,05% del 


total), i la despesa per inversions reals, de 60,05 M€ el 2010 (17,19% del total), 55,03 M€ el 


2011 (16,21% del total) i 44,05 M€ el 2012 (14,04% del total). 
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2.5.1. Despeses de personal 


Les obligacions reconegudes en el capítol 1, Despeses de personal, han disminuït res-


pecte de l’exercici precedent en els tres exercicis fiscalitzats (un 0,67% el 2010, un 0,91% 


el 2011 i un 7,37% el 2012). 


 


En el quadre 26 es presenta l’evolució del nombre d’efectius de la UAB en els exercicis 


fiscalitzats. 


 


Quadre 26. Nombre d’efectius 


Categoria 2010 2011 2012 


     


Personal docent i investigador (PDI)    


Professors funcionaris 1.313 1.293 1.259 


Professors laborals 2.080 2.024 1.988 


Total PDI 3.393 3.317 3.247 
     


Personal d’administració i serveis (PAS) 1.849 1.793 1.753 
     


Plantilla total 5.242 5.110 5.000 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


Nota: Dades del PDI del 2010 referides a l’1 de gener del 2011. Dades del PDI del 2011 i del 


2012 i dades del PAS referides al 31 de desembre de cada any. 


 


En el quadre 27 es presenta l’evolució del nombre d’efectius de PDI acumulat per cate-


gories en els exercicis fiscalitzats. 


 


Quadre 27. Evolució del nombre d’efectius de PDI 


Categoria 2010 2011 2012 


Catedràtic contractat 5 8 8 


Catedràtic d’universitat 369 395 379 


Catedràtic d’escola universitària 17 16 16 


Agregat 167 163 161 


Titular d’universitat 875 834 823 


Titular d’escola universitària 52 48 41 


Lector 197 177 146 


Col·laborador permanent - 12 12 


Associat 972 867 799 


Associat mèdic 534 581 615 


Visitant 37 29 34 


Emèrit 33 41 49 


Altres  135 146 164 


Total 3.393 3.317 3.247 


Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 


Nota: Dades del 2010 referides a l’1 de gener del 2011. Dades del 2011 i del 2012 referides al 31 


de desembre de cada any. 
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La despesa de personal pressupostada inicialment per als exercicis 2010, 2011 i 2012 va 


ser de 217,28 M€, 210,30 M€ i 199,79 M€, respectivament, mentre que la despesa liqui-


dada per la UAB ha estat de 215,81 M€ el 2010, 213,84 M€ el 2011 i 198,08 M€ el 2012.  


 


El 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 restaven pendents de pagament 2,47 M€, 


2,38 M€ i 2,31 M€, respectivament, que corresponen principalment a quotes a pagar a la 


Seguretat Social.  


 


A partir de les dades obtingudes de la liquidació dels capítols 1 i 6, la Sindicatura ha ela-


borat el quadre 28 amb el detall de la despesa per tipus de personal.  


 
Quadre 28. Despesa per tipus de personal 


Concepte 2010 2011 2012 


    


PDI 120.631.443 119.409.427 111.451.266 


PDI funcionari 75.212.740 74.598.993 70.392.991 


PDI laboral 30.656.455 29.821.673 27.291.332 


PDI contractat 5.083.446 5.204.665 4.277.632 


Seguretat Social 9.678.802 9.784.096 9.489.311 
    


PAS 70.562.234 69.194.580 63.271.796 


PAS funcionari 28.305.710 27.464.317 25.064.572 


PAS laboral 28.579.588 28.104.156 25.052.787 


Seguretat Social 13.676.936 13.626.107 13.154.437 
    


Activitats 20.557.846 21.620.627 20.617.381 


Personal propi 10.466.370 10.593.840 9.947.941 


Personal extern 5.879.378 6.802.471 6.634.449 


Seguretat Social 4.212.098 4.224.316 4.034.991 
    


Recerca 18.341.994 18.942.416 18.415.796 


Personal propi 3.569.824 3.555.441 2.920.823 


Personal extern 10.778.322 11.224.901 11.113.210 


Seguretat Social 3.912.052 4.061.142 4.231.584 


Indemnitzacions 81.796 100.932 150.179 
    


Altres despeses socials 1.272.809 686.469 206.266 
    


Total 231.366.326 229.853.519 213.962.505 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Nota: Aquest quadre comprèn tant la despesa de personal del capítol 1 com la del 


capítol 6. No inclou els becaris d’investigació. 


 


L’Informe sobre homogeneïtzació de criteris pressupostaris i comptables aplicables a les 


universitats públiques catalanes, elaborat l’any 2010 per un grup de treball format per les 


universitats i liderat pel Comissionat per a Universitats i Recerca, estableix que les des-


peses de personal s’han de recollir, com a norma general, en el capítol 1 del pressupost 


de despeses i que el personal contractat per a projectes de recerca finançats amb in-


gressos per transferències de capital s’ha d’incorporar en el concepte 64, Immobilitzat 


material. 
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La despesa de personal ha augmentat respecte de l’exercici anterior un 0,16% el 2010 i ha 


disminuït un 0,65% el 2011 i un 6,91% el 2012. La despesa de PAS ha augmentat un 0,14% 


el 2010 i ha disminuït un 1,94% el 2011 i un 8,56% el 2012. La despesa del PDI ha 


disminuït un 0,28% el 2010, un 1,01% el 2011 i un 6,66% el 2012. 


 


L’evolució de les despeses de personal és el resultat de l’impacte de la consolidació de la 


reducció en les retribucions per aplicació del Decret llei 3/2010, del 29 de maig, i del Reial 


decret llei 8/2010, del 20 de maig, així com de l’aplicació de les lleis de pressupostos 


generals de l’Estat i de la Generalitat per a cada un dels exercicis, de la Llei 5/2012, del 20 


de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les 


estades en establiments turístics, del Reial decret Llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures 


per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat pel qual s’elimina la 


paga extra de desembre, i del Decret llei 2/2012, del 25 de setembre, sobre millores de la 


prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de la Generalitat, del seu 


sector públic i de les universitats públiques catalanes.  


 


De les mesures endegades per la mateixa universitat cal destacar els plans d’ajust de PDI 


dels exercicis 2011 i 2012 que comprenen, entre altres aspectes, l’ajornament de convo-


catòries de sabàtics amb la consegüent supressió de recursos de reforç, l’amortització de 


places de professors que s’acullen al pla d’emeritatge i l’ajustament dels recursos de 


personal acadèmic d’acord amb les instruccions rebudes per la UAB. 


 


Per al treball de fiscalització, la UAB ha facilitat a la Sindicatura un fitxer per a cada any 


amb el detall de la nòmina per persones i conceptes, que ha estat conciliat amb la des-


pesa de personal registrada en els capítols 1, 2, 4 i 6 del pressupost i amb la despesa de 


personal del Compte del resultat economicopatrimonial. Per als exercicis 2010, 2011 i 2012 


les diferències de conciliació són de 0,80 M€ negatius, 0,24 M€ i 1,36 M€ negatius, res-


pectivament, degudes principalment als pagaments que es registren comptablement com 


a despeses de personal en els capítols 4 i 6 però que no es gestionen des del sistema de 


nòmines. La part més important d’aquests pagaments correspon als efectuats a becaris de 


suport a la recerca, becaris de col·laboració, becaris de treball de campus i becaris 


d’investigació. Els pagaments es fan des de l’àrea d’economia i no des de l’àrea de per-


sonal. La UAB no ha facilitat una relació nominal d’aquests pagaments per cap dels exer-


cicis fiscalitzats. 


 


Autorització de la despesa de personal 


L’article 81.4 de la LOU estableix que tant les despeses del PDI com del PAS han de ser 


autoritzades per la comunitat autònoma en el marc de la normativa bàsica sobre oferta 


d’ocupació pública. L’article 163 de la LUC estableix que les despeses del PDI i del PAS i 


la previsió agregada de places i contractes han de ser autoritzades pel Govern de la 


Generalitat. Fins a l’exercici 2010 les lleis de pressupostos de la Generalitat establien que 


aquesta aprovació havia de ser prèvia a la dels pressupostos per part de les universitats 
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(vegeu l’informe 17/2011 de la Sindicatura de Comptes), però a partir de l’exercici 2011 


aquesta previsió desapareix de les lleis de pressupostos. 


 


El Govern de la Generalitat va autoritzar la despesa màxima de personal de la UAB dels 


exercicis fiscalitzats mitjançant acords del 14 de gener del 2011 (exercici 2010) i del 22 de 


gener del 2013 (exercicis 2011 i 2012). En ambdós casos es fa constar que, atès que les 


universitats ja havien aprovat els seus pressupostos, les autoritzacions tenien caràcter 


extemporani i era d’aplicació el que estableix l’article 67.4 de la Llei 30/1992, del 26 de 


novembre, de règim jurídic i del procediment administratiu comú. L’autorització de les 


despeses de personal un cop transcorreguts els exercicis als quals es refereix perd el seu 


sentit com a element de control i limitació de la despesa de personal de les universitats. 


 


Els acords de Govern especificaven que l’autorització no comportava en cap cas la 


modificació de la subvenció prevista per la Generalitat en els seus pressupostos, ni per 


exercicis futurs, i que les despeses autoritzades s’havien d’ajustar a les limitacions legals 


aplicables. 


 


Limitacions de l’increment de plantilla 


Les lleis de pressupostos dels exercicis 2010, 2011 i 2012 estableixen que no es poden 


tramitar expedients d’ampliació de plantilla ni disposicions o expedients de reestructuració 


d’unitats orgàniques que comportin un increment global de la despesa llevat de les 


derivades del traspàs de serveis o d’un finançament finalista extern a la Generalitat. Per a 


l’exercici 2012 s’exceptuen d’aquesta limitació les despeses de personal i la contractació 


resultant de programes de foment competitius o d’altres recursos externs, en l’àmbit 


d’universitats i recerca. 


 


La disposició addicional divuitena de la Llei de pressupostos del 2010 i l’article 38 de la 


Llei de pressupostos del 2011 estableixen que el nombre de dotacions de PDI i de PAS, en 


termes d’equivalència a temps complet, només pot créixer amb relació al pressupost de 


l’any anterior en les universitats que no liquidin el pressupost amb un romanent de tre-


soreria negatiu. El mateix article 38 esmentat preveu que només puguin reposar efectius, 


amb caràcter excepcional i quan sigui necessari per garantir la qualitat del servei, les uni-


versitats en situació d’equilibri pressupostari o les que apliquin un pla d’estabilització pres-


supostària sobre el qual hagi informat favorablement el departament competent en matèria 


d’universitats. En els exercicis fiscalitzats la UAB va liquidar el seu pressupost en situació 


de dèficit i no disposava d’un pla d’estabilització sobre el qual la Secretaria d’Universitats i 


Recerca hagués informat favorablement. 


 


Les lleis de pressupostos del 2011 i del 2012 disposen que el nomenament de personal 


interí i laboral temporal per vacant no pot superar el límit establert amb caràcter bàsic per 


la llei de pressupostos generals de l’Estat i s’ha de concentrar a atendre necessitats 


urgents i inajornables dels serveis públics essencials que determini el Govern. 
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La Sindicatura no es pot pronunciar sobre el compliment de les limitacions anteriors 


perquè, d’una banda, la informació a què ha tingut accés no inclou tots els aspectes que 


serien necessaris i, d’una altra, perquè es requeriria un nivell d’aprofundiment en les altes 


de personal i en les variacions retributives que excedeix l’abast d’aquest informe. No 


obstant això, en el treball realitzat s’ha observat que en l’exercici 2012 es va signar un 


acord per determinar mesures organitzatives per al col·lectiu de bibliotecaris que suposava 


un increment de la despesa de personal. 


 


Relació de llocs de treball 


El Consell de Govern en la sessió del 25 d’abril del 2012 i el Consell Social en la del 3 de 


maig del 2012 van aprovar l’RLT global de PAS de la UAB, que comprèn les modificacions 


aprovades pels mateixos òrgans durant els exercicis fiscalitzats. Aquesta RLT no ha estat 


publicada en el DOGC.  


 


En els exercicis fiscalitzats es van fer diverses modificacions en l’RLT, algunes de les quals 


no van ser aprovades pel Consell Social.  


 


L’RLT del PAS inclou 1.669 llocs de treball, 966 dels quals són places de funcionari, 702 ho 


són de personal laboral i 1 de personal eventual. L’article 30 del Decret legislatiu 1/1997 


estableix que els llocs de treball han de ser ocupats, amb caràcter general, per funcionaris 


públics. Com a excepció, poden ser ocupats per personal en règim laboral si es tracta de 


llocs de naturalesa no permanent o de caràcter periòdic i discontinu; si es tracta de des-


envolupar activitats pròpies d’oficis; si es tracta de llocs de caràcter instrumental cor-


responents a les àrees de conservació i manteniment d’edificis, equips i instal·lacions, arts 


gràfiques, enquestes, protecció civil, comunicació social, expressió artística, serveis 


socials o protecció de menors i no hi ha cap cos o escala amb les funcions adequades; si 


es tracta de desenvolupar activitats que requereixin uns coneixements específics o tècnics 


especialitzats i no hi ha cap cos o escala amb la preparació pertinent per al desenvolupa-


ment adequat de les funcions pròpies del lloc, o si es tracta de llocs d’investigació.  


 


De l’anàlisi dels llocs de treball previstos per a PAS laboral es desprèn que s’inclouen 


alguns llocs, com auxiliars de serveis comuns, caps d’unitat o serveis, assessors jurídics i 


tècnics informàtics que, en opinió de la Sindicatura, podrien ser ocupats per funcionaris 


mitjançant la creació dels cossos o escales corresponents, ja que no reuneixen les 


característiques d’excepcionalitat previstes en la normativa. 


 


Variacions retributives 


La Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 


al 2010, estableix que per a l’exercici del 2010 la massa salarial del personal funcionari i 


laboral, exclosos els alts càrrecs, el personal laboral amb contracte d’alta direcció i altre 


personal directiu experimenta un augment global del 0,3% respecte a la corresponent per 


a l’exercici del 2009. 
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L’article 22 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per 


a l’any 2010, aplicable al PDI funcionari, estableix el mateix percentatge d’increment.  


 


El Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en 


matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, afegeix diversos articles a la Llei de 


pressupostos per al 2010, d’acord amb els quals el conjunt de les retribucions del personal 


funcionari en actiu i de la resta de personal no laboral en servei actiu, exclosos els alts 


càrrecs, experimenten una reducció del 5% en termes anuals respecte de les vigents el 31 


de maig del 2010, llevat de la paga extra del juny, que s’aplicarà sencera; la massa salarial 


del personal laboral, excloent-ne el personal laboral amb contracte d’alta direcció, expe-


rimentarà una reducció d’un 5% en relació amb les quanties de cadascun dels conceptes 


retributius que l’integren i que li correspongui percebre d’acord amb el conveni col·lectiu 


que li sigui aplicable, llevat de la paga extra del mes de juny que s’aplicarà sencera; les 


retribucions del personal d’alta direcció i personal directiu de les universitats es reduiran 


en percentatges variables entre el 8 i el 15% llevat de la paga extra del mes de juny, que 


s’aplicarà sencera. 


 


El Reial decret llei 8/2010, del 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per 


reduir el dèficit públic estableix reduccions semblants a les anteriors, que, en el cas de les 


universitats, són aplicables als professors dels cossos docents universitaris (PDI fun-


cionari). 


 


La Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 


i la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 


2012, estableixen que la massa salarial del personal funcionari i laboral, exclosos els alts 


càrrecs, el personal laboral amb contracte d’alta direcció i altre personal directiu, no ex-


perimenta cap increment respecte de la de l’exercici anterior, un cop aplicada, en termes 


anuals, la reducció establerta pel Decret llei 3/2010. 


 


Les lleis 39/2010 i 2/2012, de pressupostos generals de l’Estat per als anys 2011 i 2012, 


respectivament, estableixen que les retribucions del PDI funcionari no poden experimentar 


cap increment respecte de les dels 2010 i 2011 un cop aplicada, en termes anuals, la 


reducció establerta en el Reial decret llei 8/2010.  


 


El Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pres-


supostària i de foment de la competitivitat, estableix la supressió de la paga extra per a tot 


el personal al servei del sector públic. En el cas del PAS laboral que percep més de dues 


pagues extraordinàries a l’any, la normativa estableix que es redueix una catorzena part de 


les retribucions totals anuals, exclosos els incentius al rendiment.  


La UAB va aplicar correctament la normativa anterior excepte les reduccions establertes 


en el Reial decret llei 8/2010, en el Decret llei 3/2010 i en el Reial decret llei 20/2012 pel 


que fa als complements d’abonament complementari que rebien alguns professors per la 


realització de tasques de categoria superior i alguns PAS per diverses causes. 
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En relació amb les retribucions variables en funció d’objectius del personal directiu, les lleis 


de pressupostos del 2010, 2011 i 2012 estableixen que l’exercici 2010 la quantia màxima 


individual no pot ser superior a la vigent per a l’exercici 2008; l’exercici 2011 l’import no pot 


ser superior a la vigent per a l’exercici 2010, un cop aplicada, en termes anuals, la re-


ducció salarial establerta pel Decret llei 3/2010, i per al 2012 desapareix el dret a percebre 


retribucions variables en funció d’objectius. Els imports abonats per la UAB en concepte 


d’objectius en els exercicis fiscalitzats s’ajusten a la normativa.  


 


Jornada i permisos 


La disposició addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, del 29 de juny, de pressupostos 


generals de l’Estat per a l’any 2012, estableix que la jornada general de treball del personal 


del sector públic no pot ser inferior a trenta-set hores i mitja setmanals de treball efectiu de 


mitjana en còmput anual. 


 


La disposició addicional dotzena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, fi-


nanceres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 


turístics, estableix que la jornada ordinària de treball del PAS de les universitats públiques 


de Catalunya ha de tenir una mitjana setmanal no inferior a trenta-set hores i mitja i deixa 


en suspens els acords, pactes i convenis d’àmbit laboral que ho contradiguin. 


 


L’article 42 del Conveni col·lectiu del PAS laboral vigent en els exercicis fiscalitzats esta-


bleix que el total anual d’hores de treball és de 1.462 hores distribuïdes setmanalment en 


una jornada de 35 hores/setmana en jornada continua o partida, i una reducció de la 


jornada de treball els mesos de juliol i agost de, com a mínim, una hora diària. La jornada 


del PAS funcionari queda harmonitzada amb la del PAS laboral per aplicació de la Nor-


mativa sobre jornada laboral, horaris i permisos del PAS de la UAB (acord amb la Junta de 


PAS funcionari del 3 de març de 1998), que estableix que la jornada laboral setmanal és 


de 35 hores i la jornada laboral diària, majoritàriament, és de 7 hores. 


 


L’article 18 del Conveni col·lectiu del PDI funcionari vigent en els exercicis fiscalitzats 


estableix que la jornada laboral d’aquest personal és la que es fixi amb caràcter general 


per al PDI funcionari, establerta en 1.640 hores anuals, que corresponen a una mitjana de 


37,5 hores setmanals. 


 


La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya en la sessió del 29 de maig del 2012 va 


acordar que la jornada laboral ordinària del PAS funcionari i laboral quedava fixada en 37,5 


hores de còmput setmanal, equivalents a 1.633 hores anuals i que seria efectiva el se-


tembre del 2012. La UAB va aplicar la nova jornada a partir de l’1 d’octubre del 2012. No 


obstant això, la UAB ha aplicat un concepte de regularització que suposa una reducció de 


la jornada anual en 22,50 hores. Aquesta regulació no s’ajusta a la normativa vigent. 


 


La disposició transitòria cinquena de la Llei 5/2012 estableix que el Govern de la Gene-


ralitat havia d’aprovar un pla d’ocupació que inclogués la reducció en un 15% de la jor-
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nada dels llocs de treball ocupats per personal interí de l’àmbit de la Mesa sectorial de 


negociació del personal d’administració i tècnic, amb la reducció proporcional de retri-


bucions. La disposició addicional vint-i-quatrena de la mateixa Llei establia que, en relació 


amb el PAS que a l’entrada en vigor de la llei prestés serveis a la universitat mitjançant 


nomenament d’interí, s’havien de tenir en consideració les mesures relatives al personal 


interí al servei de l’Administració de la Generalitat, sens perjudici dels preceptes que els 


fossin directament aplicables. 


 


La disposició addicional setzena de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la 


Generalitat per al 2012, estableix que “amb caràcter excepcional, el Consell Interuniver-


sitari de Catalunya, com a òrgan de coordinació del sistema interuniversitari de Catalunya, 


ha d’acordar, per mitjà de la seva junta permanent, mesures de contenció de la despesa, 


de reducció del dèficit, d’equilibri pressupostari i de simplificació administrativa, aplicables 


a les universitats públiques i a les entitats i els organismes que en depenen”. 


 


L’Acord de Govern del 27 de març del 2012 va donar compliment a la disposició transitòria 


cinquena esmentada anteriorment en l’àmbit de la Generalitat. 


 


La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya no va adoptar cap acord en relació amb 


la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 5/2012 i la UAB no va aplicar cap re-


ducció a la jornada i retribucions del PAS interí. 


 


En els exercicis fiscalitzats la UAB va aplicar l’Acord per unificar la normativa sobre per-


misos en matèria de conciliació de la vida personal, laboral i familiar per al personal al 


servei de les universitats públiques, aprovat per la Mesa General d’Universitats el 25 de 


setembre del 2008 i modificat el 21 de juliol del 2012. Aquest Acord inclou alguns supòsits 


de permisos i reduccions de jornada que no s’ajusten a la normativa vigent.  


 


Pla de pensions 


El 15 de març del 2007 la Mesa General d’Universitats va signar l’acord d’adhesió al Pla de 


pensions d’ocupació de promoció conjunta dels treballadors de la Generalitat. Aquest 


acord va ser ratificat pels òrgans de representació sindical i pels òrgans de govern de la 


UAB. El 2010 la UAB va fer una aportació al Pla de pensions de 0,47 M€. En els exercicis 


2011 i 2012 la UAB no hi va fer cap aportació en compliment de les respectives lleis de 


pressupostos. 


Plans de jubilació voluntària 


El Consell de Govern de la UAB, en sessió del 20 de juliol del 2006, va aprovar el Re-


glament del Pla d’emeritatge del PDI funcionari, al qual es poden acollir els professors 


funcionaris que tinguin més de 60 anys i no n’hagin complert 69 i reuneixin els requisits 


necessaris per accedir a la jubilació voluntària. Els professors que s’hi acullin poden optar 
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per vincular-se a la UAB mitjançant un contracte com a professor emèrit fins als 70 anys 


com a màxim. La percepció com a professor emèrit és la diferència entre el 85% de les 


retribucions brutes en el moment de la jubilació i la pensió pública màxima. La dedicació 


seria a temps parcial; la docència tindria caràcter voluntari i el professor podria participar 


en activitats de l’article 83 de la LOU. Un cop finalitzat el contracte del Pla d’emeritatge, el 


professor, a proposta del departament a què pertanyés, podria ser nomenat emèrit en els 


termes previstos en la legislació vigent. 


 


L’article 48.1 de la LOU estableix que les universitats poden nomenar professors emèrits 


en les condicions previstes en la Llei. L’article 54 bis de la LOU estableix que les uni-


versitats, d’acord amb els seus Estatuts, poden nomenar professors emèrits entre pro-


fessors jubilats que hagin prestat serveis destacats a la Universitat. L’article 22 del Reial 


decret 898/1985, sobre règim del professorat universitari, estableix el procediment que 


s’ha de seguir perquè un professor pugui ser nomenat emèrit: les universitats, amb informe 


previ de la Comissió Acadèmica del Consell d’Universitats, poden declarar professors 


emèrits aquells professors numeraris jubilats que hagin prestat serveis destacats a la uni-


versitat durant almenys deu anys; la declaració de professor emèrit implica la constitució 


d’una relació de treball contractual, de caràcter temporal, d’acord amb el que estableixin 


els Estatuts de la Universitat; la retribució com a emèrit és sempre compatible amb la 


percepció de la pensió de jubilació. El nombre de professors emèrits no pot superar el 3% 


de la plantilla docent de la Universitat. 


 


La normativa de professorat emèrit de la UAB preveu, en realitat, dos tipus d’emèrits: els 


qui ho són un cop arribada la seva jubilació obligatòria i els qui s’han acollit al Pla d’e-


meritatge. En opinió de la Sindicatura, aquests últims són una categoria creada per Acord 


de la UAB i no prevista en la normativa vigent. 


 


En el quadre 29 es presenta el nombre de professors emèrits de la UAB a 31 de desembre 


del 2010, del 2011 i del 2012. 


 


Quadre 29. Professors emèrits 


Concepte 2010 2011 2012 


Pla d’emeritatge 124 134 103 


Emèrits LOU 39 44 55 


Total 163 178 158 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Si es consideren les dues categories, el nombre de professors emèrits superava el 3% de 


la plantilla docent de la Universitat, límit màxim establert en el Reial decret 898/1985, sobre 


el règim del professorat universitari, en els tres exercicis fiscalitzats. 


 


El maig del 2012 la UAB va deixar en suspens el Pla d’emeritatge 2012-2013 pel que fa a 


la incorporació de nous professors. 
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Pla de jubilació parcial de PAS laboral 


En els exercicis 2010 i 2011 la UAB tenia un Pla de jubilació parcial del PAS laboral que 


havia estat aprovat l’any 2006 i que no s’ajustava totalment a la normativa vigent. Aquest 


Pla es va modificar el 2012 per adaptar-lo a la normativa vigent. En els exercicis fiscalitzats 


s’hi van acollir un total de 24 treballadors. 


 


Pla d’ajust del PDI 


El maig del 2011 la UAB, en la Instrucció que establia els criteris per a la preparació dels 


plans docents corresponents al curs 2011-2012, va incloure una proposta d’ajust del PDI 


en la qual s’establien percentatges d’ajust de la despesa de personal d’un 0% per als 


departaments deficitaris i entre un 1,25% i un 6,25% per a la resta. D’aquesta proposta es 


desprèn que trenta-cinc departaments tenien recursos excedentaris de PDI i setze 


departaments n’eren deficitaris. S’hi preveia un ajust en la despesa de personal d’1,84 M€. 


 


El 14 de març del 2012 el Consell de Govern de la UAB va aprovar els criteris d’ajust del 


PDI de la UAB per al 2012, que es basaven en l’aplicació d’un model de distribució de 


recursos de professorat que tenia en compte les necessitats docents dels departaments 


per als graus, la seva productivitat científica i els recursos disponibles. La proposta d’ajust 


l’havien d’aplicar tots els departaments excedentaris, preveia l’amortització de places de 


professorat en el curs 2012-2013, la reducció de les retribucions del professorat emèrit, 


dels complements d’alguns càrrecs acadèmics i canvis en les convocatòries de llicències 


per any sabàtic i suposava un ajust estimat en uns quatre milions d’euros. 


 


Els criteris aplicats per a l’elaboració dels plans d’ajust del PDI i l’aplicació en els depar-


taments no formen part de l’abast d’aquest informe. 


 


Retribució en cas de baixa 


Els convenis col·lectius del PAS laboral i del PDI laboral vigents els exercicis fiscalitzats 


establien que al personal en situació d’incapacitat temporal se li abonaria el 100% de les 


retribucions durant un termini màxim de divuit mesos.  


 


El personal funcionari (PAS i PDI) té dret a percebre la totalitat de les seves retribucions 


durant els tres primers mesos de baixa. A partir del quart mes se li han d’aplicar els 


percentatges de reducció establerts en el Reial decret legislatiu 1/1994, del 20 de juny, i en 


la seva normativa de desenvolupament.  


 


La UAB abonava a tot el personal, tant funcionari com laboral, en situació d’incapacitat 


temporal la totalitat de les seves retribucions durant divuit mesos. En el cas del PDI fun-


cionari, aquesta millora es va implementar a partir de l’1 de desembre del 2006 en apli-


cació de l’Acord entre la Junta de PDI i l’equip de govern del 22 de febrer del 2007. En 
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aquest Acord s’establia que el complement fins al 100% de les retribucions es pagaria 


amb càrrec al fons social. No obstant això, en els exercicis 2010, 2011 i 2012 els paga-


ments no es van fer amb càrrec a aquest fons. 


 


El Reial decret llei 20/2012 va establir uns nous límits als complements que podien atorgar 


les entitats del sector públic als seus treballadors en situació d’incapacitat temporal i va 


suspendre els acords, pactes i convenis vigents que preveiessin millores per sobre de 


l’establert en aquesta norma. Aquest nou règim entrava en vigor de forma automàtica el 15 


d’octubre del 2012. La UAB va aplicar el Decret llei 2/2012, del 25 de setembre, sobre 


millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Ad-


ministració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.  


 


Expedients i conceptes salarials 


De l’anàlisi realitzada dels expedients, conceptes salarials i retribucions corresponents als 


exercicis fiscalitzats es desprenen les observacions que es presenten a continuació. En 


total s’han analitzat cent vuitanta-cinc perceptors (cent PAS i vuitanta-cinc PDI). 


 


Personal d’administració i serveis 


Pel que fa al PAS, es desprenen les observacions següents: 


 


• La UAB abonava al PAS funcionari les indemnitzacions per jubilació, invalidesa i de-


funció establertes per al PAS laboral en el conveni col·lectiu en aplicació dels acords 


d’equiparació d’ambdós col·lectius. Tanmateix, en el cas dels funcionaris, aquests pa-


gaments només es podien fer amb càrrec al fons social i seguint el procediment esta-


blert per a aquest fons. L’exercici 2012 i en compliment del que disposa la Llei 5/2012 


es van deixar d’abonar aquestes indemnitzacions. 


 


• Determinats llocs de treball de PAS laboral (set el 2012) incloïen un complement de di-


recció que no estava recollit en l’RLT.  


 


• L’any 2010 la Gerència i el Comitè d’Empresa van signar un acord que preveia l’abo-


nament d’un complement salarial als auxiliars de serveis adscrits als Serveis de suport 


logístic i punt d’informació per la recollida de documentació relacionada amb les be-


ques dels estudiants. L’acord preveia que el col·lectiu afectat assumiria, dins la jornada 


de treball habitual i durant un període determinat, tasques que fins aleshores realitzava 


personal extern, que serien compensades de manera puntual i extraordinària, però no 


establia imports, criteris per a la seva aplicació i tampoc no indicava els llocs de treball 


que afectava. Aquest acord constituïa una modificació de l’RLT que no es va fer en la 


forma legalment establerta. En els exercicis 2010, 2011 i 2012 van percebre aquest 


complement un total de cent-vint-i-cinc PAS funcionaris, vint-i-vuit i trenta-sis, respec-


tivament.  







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 17/2015 


50 


• El 23 de març del 2004 la Comissió Paritària de PAS funcionari va acordar l’assimilació a 


un grup superior de determinats llocs de treball ocupats per personal de nivell inferior. 


En concret, es tractava de places del grup B que eren ocupades per funcionaris del 


grup C. En els exercicis fiscalitzats, l’RLT continuava recollint una plaça com del grup B 


i la continuava ocupant un funcionari del grup C, per la qual cosa els imports dels con-


ceptes retributius abonats eren diferents dels que correspondrien d’acord amb l’RLT 


(sou, triennis i complement de destinació són els corresponents al grup C i el com-


plement específic és superior per compensar la diferència dels altres conceptes).  


 


• L’any 2011 l’equip de Govern, la Gerència i la Junta de PAS funcionari van signar un 


acord per determinar les mesures organitzatives per al col·lectiu de bibliotecaris. L’apli-


cació d’aquest acord incompleix l’article 35.1 de la Llei de pressupostos de la Gene-


ralitat per al 2012, que disposa que en l’exercici 2012 no es podien tramitar expedients 


de reestructuració d’unitats orgàniques que comportessin un increment global de la 


despesa de personal, llevat de les derivades de serveis traspassats o d’un finançament 


finalista extern. 


 


• El 2008 es va signar un Acord entre l’equip de Govern i el Comitè d’empresa del PAS 


laboral per millorar les condicions laborals i iniciar la carrera professional del PAS 


laboral dels serveis d’informàtica de la UAB. El desembre del 2010 es va signar una 


addenda a aquest Acord que preveia determinats canvis retributius subjectes a la 


realització d’una formació prèvia. L’aplicació d’aquesta addenda va suposar increments 


retributius per canvi de complement de lloc de treball a trenta-cinc treballadors el 2011. 


Aquests increments vulneren l’article 39 de la Llei de pressupostos de la Generalitat per 


al 2011, d’acord amb el qual esdevenien inaplicables les clàusules contractuals o les 


condicions regulades pels convenis col·lectius en l’àmbit del personal laboral que su-


posessin un increment de la massa salarial. 


 


• Un PAS laboral amb categoria de tècnic de suport a la recerca ocupava un lloc directiu 


a una unitat orgànica no inclòs a l’RLT.  


 


• El concepte retributiu Abonament complementari del PAS funcionari recull diversos pa-


gaments que no s’ajusten a la normativa vigent. En un cas es tracta d’un complement 


per acumulació de tasques i en cinc casos de realització de tasques d’un lloc de nivell 


superior (quatre dels quals no recollits a l’RLT). Aquests pagaments, en la mesura que 


es repeteixen en el temps, suposen, de fet, la modificació dels complements específics i 


dels complements de lloc de treball sense seguir la tramitació necessària. A més, a 


aquests complements no es va aplicar la reducció retributiva establerta pel Decret llei 


3/2010.  


 


• D’acord amb la normativa interna de la UAB, que regula la participació excepcional del 


PAS en activitats de l’article 83 de la LOU, les retribucions percebudes per aquest 


concepte no poden superar, en cap cas, el 30% del salari brut anual del treballador. Les 
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retribucions complementàries abonades el 2012 a vint-i-quatre PAS per la seva 


participació en projectes superen el límit esmentat.  


• Entre els conceptes retributius del PAS, tant funcionari com laboral, s’incloïen fins al 


2009 els conceptes Plus campus i Plus menjador. El primer substituïa el complement de 


productivitat i s’abonava a tot el personal segons la seva categoria. El segon s’abonava 


a tot el personal en règim de jornada partida en funció de les tardes treballades. Per 


acord entre la Gerència i la Junta de PAS funcionari del 31 de gener del 2010 es van 


transformar els dos conceptes esmentats en un que comprenia una part fixa a pagar el 


mes de febrer de cada any i una part variable a pagar el mes de març en funció dels 


dies efectivament treballats l’any anterior. Aquest complement no s’ajustava a la nor-


mativa vigent en matèria de funció pública, ja que no reunia les característiques per ser 


considerat un complement de productivitat, la finalitat del qual és compensar econò-


micament el treballador pel resultat obtingut per la seva feina, esforç, dedicació i 


resultats. L’acord del 31 de gener del 2010 va quedar en suspens en aplicació de la Llei 


1/2012, de pressupostos de la Generalitat per al 2012. D’altra banda, en opinió de la 


Sindicatura, a la part fixa d’aquest complement s’hauria d’haver aplicat la reducció retri-


butiva del 5% establerta pel Decret 3/2010. En aquest sentit, el Tribunal Superior de 


Justícia de Catalunya en sentència del 10 d’abril del 2014 va declarar que la part fixa 


del Plus campus té naturalesa de complement salarial. Aquesta sentència ha estat 


recorreguda en cassació i el maig del 2015 es troba pendent de resolució. 


Personal docent i investigador 


Pel que fa al PDI, es desprenen les observacions següents: 


 


• En el període fiscalitzat han gaudit d’algun període sabàtic un total de setanta-nou pro-


fessors. De l’anàlisi realitzada dels setze professors que han gaudit de més d’un any 


sabàtic en el període fiscalitzat, en dotze casos no s’ha respectat totalment la normativa 


vigent sobre períodes sabàtics. 


 


• El Reglament de professorat de la UAB preveu la figura dels “col·laboradors de do-


cència i de recerca”, que són persones que desenvolupen la seva activitat professional 


fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment 


amb la universitat de manera desinteressada duent a terme activitats docents o inves-


tigadores i sense tenir vinculació laboral amb la universitat. Es preveu que la UAB pugui 


signar convenis o acords amb entitats públiques o privades perquè els col·laboradors 


duguin a terme tasques docents i investigadores i que, excepcionalment, es pugui 


preveure l’abonament de quantitats econòmiques per part de la Universitat a l’entitat 


d’origen dels col·laboradors per compensar la seva dedicació (aquestes compensa-


cions quedarien recollides en el capítol 2, Despeses de béns corrents i de serveis). El 


Reglament estableix que el nomenament com a col·laborador no comporta cap tipus de 


relació contractual, laboral o estatutària, no dóna dret a cap retribució per part de la 


UAB i que la relació estarà subjecta al dret administratiu. L’activitat dels col·laboradors 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 17/2015 


52 


s’incorporarà als plans docents, si bé el col·laborador no assumirà en cap cas la res-


ponsabilitat de docència respecte de l’assignatura ni de la seva programació. També 


estableix els drets i deures dels col·laboradors, entre els quals s’inclou concórrer en les 


convocatòries internes de recerca de la Universitat en les mateixes condicions que el 


personal propi de la UAB. El contingut d’aquesta regulació podria donar lloc a situa-


cions assimilables a una relació laboral i suposar la creació de categories de PDI no 


previstes en la normativa vigent.  


 


• Mitjançant Ordre del conseller d’Economia i Coneixement del 10 de juny del 2011 es va 


aprovar la desadscripció de l’Escola Universitària d’Infermeria Vall d’Hebron a la UAB i 


la implantació del grau d’infermeria a la UAB. Prèviament, el 10 de desembre del 2009, 


la UAB, l’Institut Català de la Salut i el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 


van signar un conveni per a l’establiment de les bases per a la desadscripció esmen-


tada. El conveni establia que la UAB havia de facilitar la integració voluntària a la seva 


plantilla del PDI de l’Escola, el qual disposaria d’un termini de deu anys per assolir les 


condicions necessàries que permetessin la seva consolidació definitiva en una de les 


tipologies de places dels cossos docents universitaris. La UAB havia de mantenir les 


condicions salarials del personal integrat. L’any 2012 s’havien integrat dotze PDI que 


van rebre un complement en concepte de diferència salarial per un total de 0,14 M€. La 


Sindicatura no ha pogut comprovar la correcció d’aquest import.  


 


• La Llei general de sanitat estableix que el règim de concert entre les universitats i les 


institucions sanitàries pot establir la vinculació de places assistencials de la institució 


sanitària amb places docents dels cossos de professors d’universitat. El concert ha 


d’establir les places que queden vinculades i mentre tinguin aquest caràcter de plaça 


vinculada es consideren a tots els efectes com un sol lloc de treball i qui l’ocupi ha de 


complir les funcions docents i assistencials. Els professors que ocupin una plaça vin-


culada han de desenvolupar el conjunt de les seves funcions docents, de recerca i 


assistencials en una única jornada. Les retribucions del personal que ocupi una plaça 


vinculada les ha d’abonar la Universitat en una única nòmina. Els professors que no 


ocupen cap plaça vinculada però que exerceixen una segona activitat assistencial han 


d’estar a la universitat en situació de prestació a temps parcial i percebre les retri-


bucions establertes en la normativa. La UAB abona al PDI que ocupa places vinculades 


el sou i el destí d’acord amb la jornada parcial realitzada sense incloure pagues extres i 


els complements de trams de recerca i docència en l’import corresponent a prestació a 


temps complet. Aquest sistema retributiu no s’ajusta a la normativa esmentada. D’altra 


banda, la UAB ha facilitat dos convenis amb institucions sanitàries, però en el treball 


realitzat s’ha observat que hi ha PDI al qual s’ha aplicat el mateix règim retributiu que a 


les places vinculades, però que no està inclòs en els convenis i, per tant, hauria d’estar 


en situació de temps parcial a la Universitat i percebre les retribucions corresponents a 


aquesta situació. 


 


• Nou professors a temps complet ocupaven càrrecs de direcció en centres de recerca 


públics, fet que incompleix l’article 6 de la Llei 53/1984, d’incompatibilitats, en la 
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redacció donada per la Llei 14/2011, de la ciència, la tecnologia i la innovació, d’acord 


amb el qual al PDI de la universitat se li pot autoritzar la compatibilitat per a un segon 


lloc de treball en centres de recerca del sector públic sempre que els dos llocs estiguin 


autoritzats com de prestació a temps parcial. 


 


• Tres professors van superar la retribució màxima calculada d’acord amb el que esta-


bleix el Reial decret 1450/1989. 


 


• La retribució abonada al director d’una càtedra d’empresa no ha quedat suficientment 


acreditada. D’altra banda, tampoc no s’ha obtingut el detall d’ingressos i despeses de 


l’esmentada càtedra per la qual cosa no s’ha pogut determinar si els ingressos rebuts 


es corresponen amb els del conveni de creació de la càtedra. 


 


• Entre els professors en règim laboral hi ha la categoria de professor associat estranger, 


que està assimilada a nivell retributiu al PDI funcionari. En els exercicis fiscalitzats el 


nombre de professors associats estrangers ha disminuït (deu el 2010, vuit el 2011 i set 


el 2012). El 31 de desembre del 2012 els set professors tenien una antiguitat superior a 


vint anys. L’RLT inclou deu places amb la categoria de professor associat estranger. 


Aquesta categoria i el seu règim retributiu no es correspon amb cap de les previstes en 


la normativa. Aquests professors reben un complement per mèrits docents i de recerca 


igual al del PDI funcionari tot i que no han estat avaluats per cap agència externa.  


 


Dedicació docent 


El Reial decret 898/1985, del 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, estableix 


que els professors que pertanyen a cossos docents universitaris (catedràtics d’universitat, 


titulars d’universitat, catedràtics d’escola universitària i titulars d’escola universitària) amb 


dedicació a temps complet han d’impartir vuit hores lectives setmanals1 i han de dedicar 


sis hores setmanals a tutories o assistència a l’alumnat, excepte els titulars d’escola uni-


versitària, que tenen una dedicació de dotze hores lectives2 i sis de tutories o assistència a 


l’alumnat. Les hores lectives es distribueixen d’acord amb les necessitats docents dels de-


partaments, amb excepció de les activitats derivades dels contractes amb entitats pú-


bliques o privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic o de 


cursos d’especialització. Pel que fa al professorat laboral, l’article 21 del conveni col·lectiu 


estableix que la dedicació del PDI laboral s’ha d’acordar en cada universitat amb els 


representants del personal i que la dedicació màxima a la docència presencial ha de ser la 


mateixa que la màxima del PDI funcionari de la mateixa universitat. 


 


 


1. Vuit hores lectives setmanals equivalen a vint-i-quatre crèdits en un curs acadèmic (és a dir, 240 hores, atès 


que un crèdit és igual a 10 hores). 


2. Dotze hores lectives setmanals equivalen a trenta-sis crèdits en un curs acadèmic (és a dir, 360 hores, atès 


que un crèdit és igual a 10 hores). 
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El Reial decret Llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la 


despesa pública en l’àmbit educatiu (amb entrada en vigor el 21 d’abril del 2012), es-


tableix que, amb caràcter general, el PDI a temps complet ha d’impartir un total de 24 


crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) cada curs acadèmic. 


Aquesta dedicació pot variar en funció de l’activitat investigadora reconeguda. La Junta 


del Consell Interuniversitari de Catalunya en la sessió del 10 de maig del 2012 va adoptar 


un acord en el sentit que les universitats, considerant la seva autonomia, haurien de poder 


mantenir o establir unes normes pròpies per determinar la dedicació acadèmica del seu 


professorat permanent. Aquestes normes, que podrien ser alternatives a les previstes en el 


Reial decret llei, haurien de resultar en un còmput d’hores de dedicació pel conjunt del 


professorat equivalent al previst en el Reial decret llei 14/2012.  


 


El 23 de gener del 2014 el Consell de Govern de la UAB va aprovar el nou model de 


dedicació acadèmica del PDI. 


 


El compliment de la dedicació docent del PDI de la UAB no ha estat objecte de fis-


calització. 


 


D’acord amb l’article 16 del Reial decret 898/1985, en cada universitat s’ha de constituir un 


servei d’inspecció per fer, entre altres tasques, el seguiment i control general de la dis-


ciplina acadèmica. La UAB no ha constituït aquest Servei.  


 


 


2.5.2. Despeses de béns corrents i serveis 


Les obligacions reconegudes en els exercicis 2010, 2011 i 2012 en el capítol 2 han estat 


de 51,29 M€, 49,73 M€ i 50,35 M€, respectivament, el que suposa un nivell d’execució del 


pressupost definitiu d’un 56,52% per al 2010, d’un 62,13% per al 2011 i d’un 43,47% per al 


2012.  


Les despeses registrades els exercicis fiscalitzats en el capítol 2, Despeses de béns cor-


rents i serveis, han augmentat un 8,67% el 2010, han disminuït un 3,04% el 2011 i han 


augmentat un 1,25% el 2012 respecte de l’exercici precedent. En el quadre 30 es presenta 


l’evolució de les obligacions reconegudes per conceptes. 


 
Quadre 30. Despeses de béns corrents i serveis 


Descripció 2010 2011 2012 


Lloguers 1.307.290 2.072.340 1.659.152 


Reparació i conservació 7.598.993 8.408.280 8.176.051 


Material, subministraments i altres 37.806.207 34.876.579 36.333.907 


Indemnització per raó del servei 3.780.647 3.557.867 3.490.042 


Despeses de publicacions 798.711 819.047 695.241 


Total 51.291.848 49.734.113 50.354.393 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 
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De la despesa en lloguers destaquen els imports abonats al Consorci de la Zona Franca en 


els tres exercicis pel lloguer de superfícies a l’edifici Eureka d’acord amb els convenis de 


21 de desembre del 2009 i els abonats a la FUAB per l’Hospital Clínic Veterinari d’acord 


amb el conveni de l’1 de gener del 2008 i per la utilització d’espais a l’edifici Casa Con-


valescència.  


 


De la revisió de les despeses de reparació i conservació registrades l’exercici 2012 es 


destaquen les següents per a les quals no s’ha formalitzat cap contracte quan calia haver-


ho fet: 


 


• El 23 de juny del 2004 la UAB va formalitzar un conveni de col·laboració amb una fun-


dació privada per a la seva col·laboració en tasques auxiliars de jardineria. La UAB es 


comprometia a fer una aportació de 81.587 € anuals, que seria actualitzada anualment 


d’acord amb l’IPC i que podria ser revisada en atenció a les tasques de col·laboració 


portades a terme. La vigència del conveni era de dos anys prorrogables tàcitament. En 


opinió de la Sindicatura, aquest conveni constitueix un veritable contracte de serveis 


adjudicat sense el procediment establert i no s’ajusta a la normativa aplicable ja que 


preveu una durada indefinida i una renovació tàcita. La despesa registrada per la UAB 


ha estat de 46.782 € l’exercici 2012. 


 


• No existien contractes de manteniment dels aparells elevadors (0,13 M€ el 2012).  


 


• Per alguns serveis no s’havien formalitzat contractes, mentre que per l’import de la des-


pesa calia haver-ho fet. Aquests serveis són el manteniment d’electricitat i enllumenat 


(0,40 M€ el 2012), un equip de reforç de petit manteniment (0,13 M€ el 2012), el mante-


niment multitècnic de l’edifici Mòdul de recerca B del campus UAB (79.425 € el 2012) i 


el manteniment vidrier (74.870 € el 2012).  


• Un proveïdor va facturar en l’exercici 2012 un total de 0,22 M€ en concepte d’impressió 


de memòries de cursos acadèmics, disseny i maquetació de plans d’estudis, material 


per la matrícula de la Universitat, carpetes institucionals, material per al Saló de l’En-


senyament i programes, cartells i altre material per la Universitat d’estiu, entre d’altres.  


 


Un proveïdor amb el qual hi havia subscrit un contracte de vigilància, va facturar serveis 


extraordinaris per un import superior a l’import màxim establert en el contracte per aquest 


concepte, sense que se’n fes cap modificació o ampliació.  


 


La facturació d’un proveïdor de serveis de manteniment a la UAB (2,36 M€ el 2010, 1,92 M€ 


el 2011 i 1,86 M€ el 2012) representava la totalitat de la seva xifra de negoci. Aquesta 


situació ja es donava en exercicis anteriors.  


 


Dins de Despeses de viatges es van registrar ajuts per estades de recerca que s’haurien 


d’haver registrat en el capítol 4, Transferències i subvencions del pressupost de despeses.  
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2.5.3. Transferències corrents 


En el quadre 31 es presenta el detall per articles de les obligacions reconegudes per 


transferències corrents els exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 


Quadre 31. Transferències corrents 


Concepte 2010 2011 2012 


A empreses públiques i altres 256.569 138.268 291.423 


A corporacions locals 30.901 11.178 19.790 


A empreses privades 240.437 120.219 127.219 


A famílies i institucions sense finalitat de lucre 13.162.368 12.184.889 15.878.346 


A l’exterior 518.939 519.552 285.356 


Total 14.209.214 12.974.106 16.602.134 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 


Del total de transferències corrents a empreses públiques i altres a 31 de desembre del 


2012 destaquen 24.738 € que corresponen a aportacions a l’Institut d’Estudis Regionals, 


18.168 € al Centre d’Estudis Demogràfics, 17.552 € al Centre de Recerca Matemàtica i 


68.707 € a l’Institut d’Estudis Europeus en concepte de traspàs per liquidació de deutes en 


el procés de la seva dissolució.  


 


L’exercici 2012 la UAB ha reconegut en aquest capítol de despeses 5,08 M€ en concepte 


de beques d’equitat (vegeu l’apartat 2.4.1).  


 


De les transferències corrents a famílies i institucions sense finalitat de lucre destaquen les 


corresponents a becaris que col·laboren amb departaments de la Universitat i amb dife-


rents activitats i convenis (10,15 M€ el 2010, 9,47 M€ el 2011 i 8,77 M€ el 2012). El sistema 


comptable i administratiu de la UAB no permet l’obtenció d’un detall d’aquesta despesa 


individualitzada per persones, per la qual cosa no s’ha pogut fer una anàlisi completa d’a-


quest capítol. Aquest aspecte ja es va posar de manifest en informes anteriors.  


 


Les aportacions més significatives a entitats vinculades han estat les següents: a la FUAB 


(0,53 M€ el 2010 i 43.613 € el 2011), a la Fundació Autònoma Solidària (0,60 M€ el 2010, 


0,56 M€ el 2011 i 0,41 M€ el 2012), a la Fundació Gespa (0,27 M€ el 2010, 0,24 M€ el 2011 i 


0,20 M€ el 2012), a l’Associació d’Amics de la UAB (84.680 € el 2010, 82.405 € el 2011 i 


97.598 € el 2012), a la Fundació Biblioteca Josep Laporte (0,10 M€ el 2010, 0,31 M€ el 2011 


i 0,21 M€ el 2012) i a la Fundació Parc de Recerca UAB (0,24 M€ el 2010, 0,53 M€ el 2011 i 


0,52 M€ el 2012). Les aportacions a la Fundació Parc de Recerca UAB i a la Fundació 


Biblioteca Josep Laporte no estaven formalitzades en cap acord o conveni entre la UAB i 


aquestes entitats.  


 


D’acord amb la informació del curs 2013-2014 de la Fundació Privada Gespa, orientada a 


oferir el seu servei com escola bressol a personal i a alumnes de la UAB, la Universitat 
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aporta 330,54 € per infant i mes. Per al personal de la Universitat aquesta aportació té les 


característiques per ser considerada un benefici social i no s’ajusta a l’article 33 de la Llei 


1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat per al 2012, que estableix que 


en l’exercici 2012 no s’atorgaran ajuts als empleats en concepte de fons d’acció social ni 


tampoc altres ajuts que tinguin la mateixa naturalesa i finalitat.  


 


 


2.5.4. Inversions reals 


El capítol 6 del pressupost de despeses inclou les despeses relacionades amb les inver-


sions en edificis i altres construccions, maquinària i instal·lacions, mobiliari i estris, equips i 


programes informàtics, material audiovisual, equipament científic i de laboratori, fons de 


biblioteca i també les despeses directament relacionades amb la recerca, tant les d’in-


fraestructura com les de funcionament. En el quadre 32 es presenta el seu desglossament 


per conceptes. 


 


Quadre 32. Inversions reals 


Concepte 2010 2011 2012 


Inversions en terrenys, edificis i altres construccions 13.924.209 13.079.318 6.221.651 


Inversions en maquinària, instal·lacions i material de transport 4.062.550 2.036.248 1.410.355 


Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat 8.274.301 7.454.158 5.838.385 


Inversions en recerca i altre immobilitzat immaterial 33.790.068 32.463.753 30.581.159 


Total 60.051.128 55.033.477 44.051.550 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


   


El concepte Inversions en recerca i altre immobilitzat immaterial inclou qualsevol tipus de 


despesa associada a les activitats de recerca, independentment de la seva naturalesa, 


finançades per transferències de capital (despeses de personal, equipament per a procés 


de dades, despeses de locomoció, dietes i allotjaments, entre d’altres).  


 


El 2012 la UAB va registrar dins d’Inversions en recerca 0,27 M€ que no han quedat sufi-


cientment justificats.  


El finançament de la recerca prové de fons propis i de recursos públics obtinguts de les 


diferents administracions (estatal, autonòmica i europea) així com del sector privat. La UAB 


reté un percentatge (cànon) dels ingressos dels projectes i convenis d’investigació destinat 


al finançament de les despeses generals de la Universitat. Per als projectes i convenis 


iniciats a partir de l’1 de juliol del 2008 aquest percentatge era del 21% amb una distri-


bució variable entre la Universitat i els departaments. En els projectes finançats per l’Estat, 


el finançament de les despeses generals de la universitat constitueix generalment una 


transferència separada del projecte; per als projectes finançats per la Unió Europea s’a-
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plica el mètode de costos totals, en el qual el cànon correspon a les despeses indirectes. 


La informació disponible no permet concloure sobre la suficiència de la part de cànon des-


tinada a cobrir les despeses indirectes generades pels projectes. 


 


Els projectes finançats per organismes públics estan sotmesos a la revisió per part d’a-


quests. La Universitat no estima que es desprenguin passius contingents d’import sig-


nificatiu d’aquestes revisions.  


 


 


2.5.5. Transferències de capital 


El detall per articles del capítol Transferències de capital per als exercicis 2010, 2011 i 


2012 es presenta en el quadre 33. Es tracta en general d’imports transferits a entitats 


públiques i privades per a la realització de projectes de recerca conjunts. 


 


Quadre 33. Transferències de capital 


Concepte 2010 2011 2012 


A organismes autònoms 9.900 18.969 0 


A empreses públiques i altres 267.606 30.542 85.401 


A empreses privades 25.500 25.000 17.000 


A famílies i institucions sense finalitat de lucre 131.775 37.800 164.311 


A l’exterior 0 51.507 36.304 


Total 434.781 163.818 303.016 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 


2.5.6. Passius financers 


La despesa més important del capítol Passius financers (6,71 M€ el 2010, 5,04 M€ el 2011 i 


3,02 M€ el 2012) correspon a les amortitzacions de diferents préstecs dels ministeris de 


l’Estat rebuts en exercicis anteriors per al finançament d’infraestructures de recerca i parcs 


científics i tecnològics. El 2011 s’hi inclou també el retorn d’un préstec d’1,00 M€ de la 


Fundació Institut Català de Nanotecnologia rebut en exercicis anteriors. 


 


 


2.6. COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS 


2.6.1. Deutors no pressupostaris 


En el quadres del 34 al 36 es presenta el desglossament per conceptes dels Deutors no 


pressupostaris a 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012. 
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Quadre 34. Deutors no pressupostaris. Exercici 2010 


Descripció 


Saldo a 


1.1.2010 Ingressos Pagaments 


Saldo a 


 31.12.2010 


Acomptes a escoles i facultats 3.383.756 8.578.858 (9.752.963) 2.209.651 


Acomptes a proveïdors  1.290.097 1.757.431 (643.546) 2.403.982 


Acomptes diversos 293.548 134.858 (233.065) 195.341 


Dipòsits constituïts 171.933 44.029 (13.731) 202.231 


Deutors per IVA 1.031.733 2.522.271 (2.388.773) 1.165.231 


Hisenda pública, deutora per IVA 469.799 3.210.310 (3.097.957) 582.152 


Deutors per coordinació de projectes 43.780 0 (29.187) 14.593 


Altres deutors 18.470 27.552.937 (27.401.055) 170.352 


Imposició a curt termini 0 37.000.000 (27.000.000) 10.000.000 


Total 6.703.116 80.800.694 (70.560.277) 16.943.533 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 
Quadre 35. Deutors no pressupostaris. Exercici 2011 


Descripció 


Saldo a 


1.1.2011 Ingressos Pagaments 


Saldo a 


31.12.2011 


Acomptes a escoles i facultats 2.209.651 7.970.088 (8.993.518) 1.186.221 


Acomptes a proveïdors  2.403.982 927.690 (3.042.970) 288.702 


Acomptes diversos 195.341 233.652 (12.500) 416.493 


Dipòsits constituïts 202.231 35.942 (74.626) 163.547 


Deutors per IVA 1.165.231 2.645.078 (2.639.697) 1.170.612 


Hisenda pública, deutora per IVA 582.152 3.396.897 (3.232.221) 746.828 


Deutors per coordinació de projectes 14.593 0 (14.593) 0 


Altres deutors 170.352 37.464.026 (37.333.666) 300.712 


Imposició a curt termini 10.000.000 27.000.000 (37.000.000) 0 


Total 16.943.533 79.673.373 (92.343.791) 4.273.115 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 
Quadre 36. Deutors no pressupostaris. Exercici 2012 


Descripció 


Saldo a 


1.1.2012 Ingressos Pagaments 


Saldo a 


31.12.2012 


Acomptes a escoles i facultats 1.186.221 5.732.090 (6.187.982) 730.329 


Acomptes a proveïdors  288.702 2.681.240 (1.214.411) 1.755.531 


Acomptes diversos 416.493 153.158 (178.741) 390.910 


Dipòsits constituïts 163.547 25.601 (18.370) 170.778 


Deutors per IVA 1.170.612 2.464.199 (2.533.945) 1.100.866 


Hisenda pública, deutora per IVA 746.828 3.161.586 (3.206.649) 701.765 


Altres deutors 300.712 594.618 (678.908) 216.422 


Total 4.273.115 14.812.492 (14.019.006) 5.066.601 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 
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El saldo d’Acomptes a proveïdors inclou l’import pendent de retorn de les bestretes ator-


gades a Vila Universitària, SL en els exercicis 1993 i 1997. El 10 de desembre del 2002 la 


UAB i Vila Universitària, SL van signar un acord per al retorn de l’import pendent, que 


pujava a 0,87 M€, en un període de tretze anys, a raó de 66.630 € anuals, sense in-


teressos.  


 


El saldo d’Acomptes a proveïdors a 31 de desembre del 2010 inclou 0,30 M€ corres-


ponents a la part pendent d’aplicar d’una bestreta de 0,55 M€ que es va concedir a la 


FUAB l’exercici 2009. També s’hi inclouen 0,88 M€ el 2010 i 0,68 M€ el 2012 de préstecs a 


la FUAB, d’acord amb els convenis subscrits entre ambdues entitats. El 2 de gener del 


2012 la UAB i la FUAB van subscriure un conveni de préstec amb un tipus d’interès del 


5% anual i venciment el 30 d’octubre del 2012. Mitjançant una addenda del 22 d’octubre 


del 2012 es va establir com a nova data de venciment el 30 d’octubre del 2013. El 2011 la 


UAB va atorgar un préstec de 0,60 M€ a la FUAB, que va ser retornat dins el mateix 


exercici. 


 


 


2.6.2. Creditors no pressupostaris 


El desglossament per conceptes dels creditors no pressupostaris a 31 de desembre del 


2010, del 2011 i del 2012 es presenta en els quadres del 37 al 39. 


 


Quadre 37. Creditors no pressupostaris. Exercici 2010 


Descripció 


Saldo a 


1.1.2010 Ingressos Pagaments 


Saldo a 


31.12.2010 


IRPF 5.694.523 (41.200.512) 40.678.793 5.172.804 


Drets passius 639.719 (2.435.175) 1.794.313 (1.143) 


Seguretat Social (quota obrera) 530.977 (6.445.262) 6.461.268 546.983 


Creditors per IVA suportat 355.787 (2.270.477) 2.264.979 350.289 


Expropiacions 103.551 0 0 103.551 


MUFACE 272 (786.478) 786.565 359 


Ingressos pendents d’aplicació * 1.883.984 (745.999.861) 745.184.975 1.069.098 


Fiances rebudes 23.118 0 0 23.118 


Creditors per coordinació de projectes 4.986.622 (9.804.336) 7.906.373 3.088.659 


Assegurança escolar 30.196 (30.196) 30.840 30.840 


Acomptes de clients 1.026.534 (956.934) 0 69.600 


Altres 208.624 (97.492.968) 97.463.606 179.262 


Pòlissa de crèdit 0 (810.443) 810.443 0 


Altres partides pendents d’aplicar  54.102 (17.735) 0 36.367 


Total 15.538.009 (908.250.377) 903.382.155 10.669.787 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


* Inclou els moviments interns de tresoreria. 
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Quadre 38. Creditors no pressupostaris. Exercici 2011 


Descripció 


Saldo a 


1.1.2011 Ingressos Pagaments 


Saldo a 


31.12.2011 


IRPF 5.172.804 (36.619.432) 39.935.140 8.488.512 


Drets passius (1.143) (1.417.150) 1.794.841 376.548 


Seguretat Social (quota obrera) 546.983 (6.451.779) 6.444.819 540.023 


Creditors per IVA suportat 350.289 (2.273.292) 2.372.791 449.788 


Expropiacions 103.551 0 0 103.551 


MUFACE 359 (794.644) 794.644 359 


Ingressos pendents d’aplicació * 1.069.098 (617.917.561) 618.039.457 1.190.994 


Fiances rebudes 23.118 0 0 23.118 


Creditors per coordinació de projectes 3.088.659 (10.223.688) 9.415.254 2.280.225 


Assegurança escolar 30.840 (30.840) 31.102 31.102 


Acomptes de clients 69.600 (50.943) 50.943 69.600 


Altres 179.262 (80.268.951) 80.259.753 170.064 


Pòlissa de crèdit 0 (3.120.919) 3.120.919 0 


Altres partides pendents d’aplicar  36.367 (54.008) 25.478 7.837 


Total 10.669.787 (759.223.207) 762.285.141 13.731.721 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


* Inclou els moviments interns de tresoreria. 


 
Quadre 39. Creditors no pressupostaris. Exercici 2012 


Descripció 


Saldo a 


1.1.2012 Ingressos Pagaments 


Saldo a 


31.12.2012 


IRPF 8.488.512 (17.769.592) 38.196.997 28.915.917 


Drets passius 376.548 (1.887.013) 1.754.352 243.887 


Seguretat Social (quota obrera) 540.023 (6.369.029) 6.349.829 520.823 


Creditors per IVA suportat 449.788 (3.148.577) 3.177.325 478.536 


Expropiacions 103.551 (103.551) 0 0 


MUFACE 359 (780.066) 780.059 352 


Ingressos pendents d’aplicació * 1.190.994 (520.789.877) 520.175.578 576.695 


Fiances rebudes 23.118 (21.468) 0 1.650 


Creditors per coordinació de projectes 2.280.225 (8.089.787) 7.558.311 1.748.749 


Assegurança escolar 31.102 (30.647) 31.062 31.517 


Acomptes de clients 69.600 (400) 400 69.600 


Altres 170.064 (214.089) 47.121 3.096 


Pòlissa de crèdit 0 (21.993.514) 21.993.514 0 


Altres partides pendents d’aplicar 7.837 (17.101) 10.020 756 


Total 13.731.721 (581.214.711) 600.074.568 32.591.578 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


* Inclou els moviments interns de tresoreria. 


 


El saldo creditor per IRPF a 31 de desembre del 2010 correspon a les retencions del mes 


de desembre que van ser ingressades el gener de l’any següent. El saldo a 31 de desem-
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bre del 2011 correspon a les retencions dels mesos de novembre i desembre que van ser 


ingressades el gener i febrer del 2012, respectivament. El saldo a 31 de desembre del 


2012 inclou les retencions pendents d’ingressar dels mesos d’abril a desembre. La Uni-


versitat va demanar diversos ajornaments a l’Agència Tributària per un import total de 


28,91 M€. Els venciments ajornats van des del 20 de març del 2013 al 20 de febrer del 


2014 amb un tipus d’interès del 5%. La Universitat ha registrat un import de 0,40 M€ dins 


altres creditors per l’import dels interessos de demora meritats el 2012.  


 


El saldo creditor amb la Seguretat Social a 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 


correspon a les quotes del mes de desembre de cada any pagades el gener de l’any 


següent.  


 


La Universitat té oberts a inspecció tots els impostos que li són aplicables. La UAB estima 


que en cas de revisió per part de l’Agència Tributària no es derivarien passius significatius.  


 


El saldo de creditors per coordinació de projectes correspon als imports rebuts dels orga-


nismes finançadors i que han de ser transferits a altres participants en projectes de recer-


ca en els quals la UAB actua com a coordinador, per la qual cosa rep la totalitat dels fons i 


els distribueix. Els imports més significatius el 31 de desembre del 2012 corresponen a 


pagaments rebuts en els darrers mesos de l’exercici 2012.  


2.7. EXERCICIS TANCATS 


El moviment de les operacions de pressupostos tancats inclou els drets pendents de co-


brament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre del 2010, del 2011 i 


del 2012 d’ingressos pressupostaris i de despeses pressupostàries amb origen en exer-


cicis anteriors.  


 


 


2.7.1. Drets pendents de cobrament 


En els quadres del 40 al 42 es presenten els moviments dels drets pendents de cobrament 


en cada un dels exercicis fiscalitzats. 


 
Quadre 40. Drets pendents de cobrament. Exercici 2010 


Descripció 


Saldo a 


1.1.2010 


Drets  


anul·lats 


Cobraments 


realitzats 


Saldo a 


31.12.2010 


Preus públics i altres ingressos 18.004.843 (2.522.913) (9.955.162) 5.526.768 


Transferències corrents 37.481.284 (627.026) (27.876.037) 8.978.221 


Ingressos patrimonials 359.369 0 (202.071) 157.298 


Transferències de capital 28.971.461 (860.038) (22.209.953) 5.901.470 


Total 84.816.957 (4.009.977) (60.243.223) 20.563.757 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 17/2015 


63 


Quadre 41. Drets pendents de cobrament. Exercici 2011 


Descripció 


Saldo a 


1.1.2011 


Drets 


anul·lats 


Cobraments 


realitzats 


Saldo a 


31.12.2011 


Preus públics i altres ingressos 24.074.384 (1.347.372) (14.111.469) 8.615.543 


Transferències corrents 26.456.296 (74.333) (17.111.684) 9.270.279 


Ingressos patrimonials 454.606 (46.668) (277.350) 130.588 


Transferències de capital 28.971.794 (185.812) (21.738.062) 7.047.920 


Total 79.957.080 (1.654.185) (53.238.565) 25.064.330 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 
Quadre 42. Drets pendents de cobrament. Exercici 2012 


Descripció 


Saldo a 


1.1.2012 


Drets 


anul·lats 


Cobraments 


realitzats 


Saldo a 


31.12.2012 


Preus públics i altres ingressos 30.556.243 (757.748) (20.203.428) 9.595.067 


Transferències corrents 39.138.409 (954.879) (4.301.744) 33.881.786 


Ingressos patrimonials 293.983 (47.505) (166.334) 80.144 


Transferències de capital 21.367.624 (641.838) (3.554.342) 17.171.444 


Total 91.356.259 (2.401.970) (28.225.848) 60.728.441 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


En el quadre 43 es presenta el desglossament per anys de les anul·lacions de drets d’exer-


cicis tancats. 


 
Quadre 43. Anul·lacions de drets d’exercicis tancats 


Exercici 2010 2011 2012 


2002 30.856 0 0 


2003 858 1.690 0 


2004 54.686 46.779 0 


2005 20.920 113.995 0 


2006 573.888 208.124 98.640 


2007 303.911 66.377 635.645 


2008 776.569 125.251 644.577 


2009 2.248.289 22.793 221.654 


2010 - 1.069.176 410.799 


2011 - - 390.655 


Total 4.009.977 1.654.185 2.401.970 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Dels drets anul·lats en els exercicis 2010, 2011 i 2012 destaquen els següents:  


 


• L’exercici 2010 la UAB va anul·lar drets per 1,37 M€ que havien estat liquidats l’exercici 


2009, corresponents a ajuts de l’AGAUR del curs 2009-2010. 
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• L’exercici 2010 la UAB va anul·lar 0,51 M€ corresponents al deute històric pel PIU 2001-


2006 que la Generalitat no va reconèixer com a pendent.  


• L’exercici 2011 la UAB va anul·lar 1,01 M€ corresponents a drets liquidats en l’exercici 


2010 en concepte de beques i escoles adscrites del curs 2010-2011. 


• L’exercici 2012 les anul·lacions corresponen principalment a drets liquidats destinats al 


finançament de beques de recerca, de projectes de recerca i de projectes d’inversions 


que no s’havien executat. 


2.7.2. Obligacions pendents de pagament 


En els quadres del 44 al 46 es presenten els moviments de les obligacions pendents de 


pagament en cada un dels exercicis fiscalitzats. 


 
Quadre 44. Obligacions pendents de pagament. Exercici 2010 


Descripció 


Saldo a 


1.1.2010 


Obligacions 


anul·lades 


Pagaments 


realitzats 


Saldo a 


31.12.2010 


Despeses de personal 2.771.037 0 (2.771.037) 0 


Despeses de béns corrents i serveis 7.938.336 0 (7.945.058) (6.722) 


Despeses financeres 38.068 0 (35.752) 2.316 


Transferències corrents 724.629 0 (683.439) 41.190 


Inversions 9.838.525 0 (9.542.183) 296.342 


Transferències de capital 7.991 0 (10.491) (2.500) 


Total 21.318.586 0 (20.987.960) 330.626 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 


Quadre 45. Obligacions pendents de pagament. Exercici 2011 


Descripció 


Saldo a 


1.1.2011 


Obligacions 


anul·lades 


Pagaments 


realitzats 


Saldo a 


31.12.2011 


Despeses de personal 2.473.111 0 (2.484.683) (11.572) 


Despeses de béns corrents i serveis 7.260.066 0 (7.194.198) 65.868 


Despeses financeres 19.420 0 (18.430) 990 


Transferències corrents 301.862 0 (242.825) 59.037 


Inversions 8.145.444 0 (8.140.460) 4.984 


Transferències de capital 5.500 0 (8.000) (2.500) 


Total 18.205.403 0 (18.088.596) 116.807 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 
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Quadre 46. Obligacions pendents de pagament. Exercici 2012 


Descripció 


Saldo a 


1.1.2012 


Obligacions 


anul·lades 


Pagaments 


realitzats 


Saldo a  


31.12.2012 


Despeses de personal 2.370.285 0 (2.373.078) (2.793) 


Despeses de béns corrents i serveis 6.028.950 0 (5.955.052) 73.898 


Despeses financeres 393.727 0 (50.423) 343.304 


Transferències corrents 661.891 0 (606.585) 55.306 


Inversions 6.392.401 0 (6.420.625) (28.224) 


Transferències de capital 11.082 0 (11.082) 0 


Total 15.858.336 0 (15.416.845) 441.491 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 


2.8. ESTAT DE LA TRESORERIA 


En els quadres del 47 al 49 es presenta l’Estat de moviments de tresoreria dels exercicis 


2010, 2011 i 2012. 


 


Quadre 47. Estat de moviments de tresoreria. Exercici 2010 


    


Saldo inicial a 1.1.2010   22.210.326 
    


Cobraments pressupostaris   368.346.218 


Exercici corrent  308.102.995  


Exercicis tancats:    


Saldo deutor a 1.1.2010 84.816.957   


Cancel·lació drets  (4.009.977)   


Saldo deutor a 31.12.2010 (20.563.757) 60.243.223  


    


Pagaments pressupostaris   (352.509.159) 


Exercici corrent  (331.521.199)  


Exercicis tancats:    


Saldo creditor a 1.1.2010 (21.318.586)   


Saldo creditor a 31.12.2010 330.626 (20.987.960)  


    


Moviments nets extrapressupostaris   (15.108.640) 


    


Saldo final a 31.12.2010   22.938.744 
    


Imports en euros.  


Font: Comptes anuals de la UAB. 
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Quadre 48. Estat de moviments de tresoreria. Exercici 2011 


    


Saldo inicial a 1.1.2011   22.938.744 
    


Cobraments pressupostaris   305.011.151 


Exercici corrent  251.772.586  


Exercicis tancats:    


Saldo deutor a 1.1.2011 79.957.080   


Cancel·lació drets  (1.654.185)   


Saldo deutor a 31.12.2011 (25.064.330) 53.238.565  


    


Pagaments pressupostaris   (341.868.135) 


Exercici corrent  (323.779.539)  


Exercicis tancats:    


Saldo creditor a 1.1.2011 (18.205.403)   


Saldo creditor a 31.12.2011 116.807 (18.088.596)  


    


Moviments nets extrapressupostaris   15.732.355 


    


Saldo final a 31.12.2011   1.814.115 
    


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 


Quadre 49. Estat de moviments de tresoreria. Exercici 2012 


    


Saldo inicial a 1.1.2012   1.814.115 
    


Cobraments pressupostaris   296.281.005 


Exercici corrent  268.055.157  


Exercicis anteriors:    


Saldo deutor a 1.1.2012 91.356.259   


Cancel·lació drets liquidats exerc. anteriors (2.401.970)   


Saldo deutor a 31.12.2012 (60.728.441) 28.225.848  


    


Pagaments pressupostaris   (314.515.878) 


Exercici corrent  (299.099.033)  


Exercicis anteriors:    


Saldo creditor a 1.1.2012 (15.858.336)   


Saldo creditor a 31.12.2012 441.491 (15.416.845)  


    


Moviments nets extrapressupostaris   18.066.368 


    


Saldo final a 31.12.2012   1.645.610 
    


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 17/2015 


67 


2.9. ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 


En el quadre 50 es presenta l’Estat del romanent de tresoreria dels exercicis 2010, 2011 i 


2012.  


 


Quadre 50. Estat del romanent de tresoreria 


Concepte 


2010 2011 2012 


Import Import total Import Import total Import Import total 


              


Drets pendents de cobrament   95.832.431   91.697.886   91.752.091 


Del pressupost corrent 59.393.322   66.291.929   31.492.889   


De pressupostos tancats 20.563.757   25.064.330   60.728.441   


D’operacions no pressupostàries 16.944.449   4.247.802   5.012.776   


Cobram. realitz. pendents aplic. def. (1.069.097)   (1.190.996)   (576.695)   


Dubtós cobrament 0  (2.715.179)  (4.905.320)  


              


Obligacions pendents de pagament   (27.807.008)   (28.373.750)   (47.039.686) 


Del pressupost corrent (17.874.776)   (15.741.528)   (14.637.137)   


De pressupostos tancats (330.626)   (116.807)   (441.491)   


D’operacions no pressupostàries (9.600.689)   (12.540.728)   (32.014.883)   


Pagam. realitz. pendents aplic. def. (917)   25.313   53.825   


              


Fons líquids   22.938.744   1.814.115   1.645.610 
       


Romanent de tresoreria total   90.964.167   65.138.251   46.358.015 


Romanent de tresoreria afectat  121.428.848  118.432.264  101.398.759 


Romanent de tresoreria no afectat   (30.464.681)   (53.294.013)   (55.040.744) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 


Les bases d’execució del pressupost de la UAB dels exercicis fiscalitzats estableixen que 


els crèdits de funcionament assignats als centres de cost dels quals no s’hagi disposat al 


tancament de l’exercici incrementaran l’assignació del centre per a l’any següent. Aquests 


imports integren el romanent especial. En el quadre 51 es presenta el detall del romanent 


per als tres exercicis fiscalitzats. 


 


Quadre 51. Detall del romanent de tresoreria  


Exercici 


Romanent de  


tresoreria total 


Romanent  


especial 


Romanent  


específic 


Romanent 


 genèric 


2010 90.964.167 15.682.820 121.428.848 (46.147.501) 


2011 65.138.251 12.101.533 118.432.264 (65.395.546) 


2012 46.358.015 10.103.521 101.398.759 (65.144.265) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


En el quadre 52 es presenta el detall del romanent específic per conceptes. 
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Quadre 52. Romanent específic 


Descripció 2010 2011 2012 


Cursos de postgrau 13.203.309 13.660.064 13.016.258 


Formació de professorat 531.463 637.383 459.078 


Formació del PAS 574.692 65.369 49.190 


Activitats de recerca 15.468.070 13.578.607 17.697.261 


Altres activitats 32.723.330 37.750.639 23.905.718 


Subtotal activitats 62.500.864 65.692.062 55.127.505 


Inversions reals 11.073.341 9.499.658 9.050.707 


Inversions en maquinària, instal·lacions i mat. transport 2.343.578 777.307 656.596 


Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immob. 2.301.694 1.581.601 1.688.045 


Programes d’investigació subvencionats 24.043.251 22.132.811 16.813.627 


Programes de recerca 4.559.195 4.359.186 4.510.577 


Convenis 14.606.925 17.104.818 18.457.022 


Subtotal inversions 58.927.984 55.455.381 51.176.574 


Drets pendents de cobrament de dubtós cobrament 0 (2.715.179) (4.905.320) 


Romanent específic 121.428.848 118.432.264 101.398.759 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 


L’evolució del romanent genèric negatiu (dèficit) es presenta en el quadre 53. 


 


Quadre 53. Romanent genèric negatiu 


Exercici Import 


2000 (1.954.183) 


2001 (2.466.817) 


2002 (6.033.909) 


2003 (11.287.764) 


2004 (11.842.774) 


2005 (15.804.770) 


2006 (22.316.523) 


2007 (26.254.889) 


2008 (34.623.921) 


2009 (37.450.007) 


2010 (46.147.501) 


2011 (65.395.546) 


2012 (65.144.265) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 


Per a les auditories del 2012 la Intervenció General va emetre un programa de treball en el 


qual s’establien els criteris per a l’establiment de despesa amb finançament afectat, dis-


tingint entre romanent afectat, romanent especial i romanent genèric. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 17/2015 


69 


La despesa amb finançament afectat és tota unitat de despesa pressupostària que, ja sigui 


per la seva naturalesa o per les condicions específiques o com a conseqüència de con-


venis entre la Universitat i qualsevol altra entitat pública o privada, sigui finançada, en tot o 


en part, per recursos concrets que, en cas que la despesa no es realitzi, no es podrien 


percebre o que, si s’haguessin percebut, s’haurien de reintegrar a l’entitat o agent que els 


hagués aportat. 


 


Es consideren romanent especial els sobrants de crèdits d’ingressos procedents de con-


tractes o convenis específics amb tercers per al finançament de treballs de caràcter cien-


tífic, tècnic o artístic, i per al desenvolupament d’ensenyaments d’especialització o acti-


vitats específiques de formació d’acord amb l’article 83 de la LOU. Aquest romanent no té 


la consideració de lliure disposició per a la Universitat atès que està vinculat als grups de 


recerca, als departaments i als instituts als quals anaven destinats els ingressos. 


 


Dins el romanent genèric s’ha de distingir entre el romanent compromès (article 37 del Text 


refós de la Llei de finances públiques de Catalunya), el romanent afectat internament (no 


es pot considerar afectat ni especial, però la universitat l’assigna internament a una unitat 


orgànica d’acord amb les seves normes de gestió pressupostària) i el romanent de lliure 


disposició. 


 


Del treball realitzat es desprèn que el 31 de desembre del 2012 el romanent de tresoreria 


estava sobrevalorat en 11,88 M€, el romanent afectat estava sobrevalorat en 10,55 M€ i el 


romanent genèric estava infravalorat en 1,33 M€ (vegeu l’apartat 2.10.3). 


La UAB va facilitar a la Sindicatura un detall dels romanents a 31 de desembre del 2012 


que no incloïa informació sobre l’any d’origen del romanent, el finançament, els moviments 


d’ingressos i de despeses, fet que no ha permès fer una anàlisi completa dels romanents i 


obtenir una conclusió sobre la classificació dels romanents de la UAB a 31 de desembre 


del 2012.  


 


Plans d’estabilització pressupostària 


L’article 15 de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2010 i l’article 16 de les lleis 


de pressupostos de la Generalitat per al 2011 i per al 2012 estableixen que les universitats 


públiques han d’elaborar, aprovar i executar els seus pressupostos en situació d’equilibri 


pressupostari. 


 


Així mateix, l’article 16 de les lleis de pressupostos de la Generalitat per al 2011 i 2012 


estableix que en el cas que una universitat pública liquidi el seu pressupost amb un 


romanent de tresoreria genèric negatiu, ha d’elaborar un pla d’estabilització pressupos-


tària que determini les polítiques d’ingressos i despeses que aplicarà la universitat amb 
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la finalitat de corregir la situació d’incompliment de l’equilibri pressupostari, en el termini 


que estableixi el departament competent en matèria d’universitats. Aquest pla d’estabi-


lització pressupostària ha de ser aprovat pel Consell Social i s ’ha de presentar al de-


partament competent en matèria d’universitats en el termini de dos mesos a comptar de 


l’aprovació de la liquidació del pressupost en què s’hagi produït el romanent genèric 


negatiu. 


 


La disposició addicional vintena de la Llei 5/2012 estableix que els plans d’estabilització 


pressupostària que han d’elaborar les universitats d’acord amb les lleis de pressupostos i 


la resta de normativa aplicable s’aproven per resolució de la persona titular del departa-


ment competent en matèria d’universitats i han d’incorporar, com a mínim, les mesures de 


regulació interna, execució i gestió dels ingressos i les despeses que permetin garantir el 


retorn a una situació d’equilibri pressupostari. 


 


Amb la carta del 23 de juny del 2011, la Direcció General d’Universitats encomanava a les 


universitats l’elaboració d’una planificació econòmica pluriennal per al període 2011-2014, 


que havia de ser aprovada pel Consell Social i seria objecte de seguiment periòdic pel 


Departament d’Economia i Coneixement.  


 


Durant l’any 2012 la Secretaria d’Universitats i Recerca va treballar en un model orientatiu 


de pla d’estabilitat pressupostària, que va ser tramès a les universitats a principis del 2013. 


Aquest model preveu un horitzó temporal 2013-2016, té com a objectiu principal liquidar 


l’exercici pressupostari 2013 en situació d’equilibri i implementar les mesures que permetin 


l’absorció gradual dels romanents de tresoreria genèrics negatius per assolir una situació 


economicofinancera sostenible. La Secretaria d’Universitats i Recerca, tenint en compte els 


escenaris pressupostaris incerts i la delicada situació de tresoreria de les universitats, 


agreujada pel fet que la Generalitat no pagava imports significatius des del 2011, va de-


cidir fer un seguiment individualitzat de cada universitat i no va aprovar formalment cap pla 


d’estabilitat pressupostària mitjançant una resolució del secretari d’Universitats i Recerca 


(vegeu l’informe 8/2015 de la Sindicatura de Comptes). 


 


El 30 de març del 2012 el Consell Social de la UAB va aprovar la Planificació econòmica 


pluriennal 2011-2014. El 19 de desembre del 2012 la Comissió Econòmica del Consell So-


cial va aprovar les línies generals i el calendari per a l’elaboració del Pla d’estabilització 


pressupostària de la UAB. 


 


 


2.10. BALANÇ I COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 


En els quadres 54 i 55 es presenten els balanços i els comptes del resultat economico-


patrimonial de la UAB corresponents als exercicis 2010, 2011 i 2012.  







 


 


7
1
 


Quadre 54. Balanç 


ACTIU 2010 2011 2012  PASSIU 2010 2011 2012 


         


Immobilitzat 313.620.148 310.426.233 300.012.458  Fons propis 115.247.815 91.823.930 74.243.897 


Immobilitzat immaterial 2.307.132 1.681.550 1.019.576  Patrimoni 118.281.031 114.950.711 91.410.931 


Immobilitzat material 308.084.323 306.117.898 296.922.743  Resultat de l’exercici (3.033.216) (23.126.781) (17.167.034) 


Immobilitzat financer 7.049.464 6.316.619 5.775.443          


Provisió per depreciació (3.820.771) (3.689.834) (3.705.304)          


                


Despeses a distribuir diversos exercicis 0 0 0  Ingressos a distribuir diversos exercicis 157.469.346 154.190.055 145.301.220 


                


        Provisions per a riscos i despeses 5.828.721 6.518.975 3.660.378 


                


Deutors 84.443.956 92.634.765 90.572.500  Creditors a llarg termini 30.278.952 26.573.594 24.523.285 


                


Inversions financeres temporals 10.532.606 532.606 531.395  Creditors a curt termini 44.590.846 41.706.941 59.754.028 


        Deutes amb entitats de crèdit 8.327.187 5.811.281 5.796.243 


Tresoreria 24.715.505 2.722.131 2.329.278  Creditors 36.263.659 35.895.660 53.957.785 


                


Ajustaments per periodificació 0 0 5.925.329  Ajustaments per periodificació 79.896.535 85.502.240 91.888.152 


         


TOTAL ACTIU 433.312.215 406.315.735 399.370.960  TOTAL PASSIU 433.312.215 406.315.735 399.370.960 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


Nota: La diferència entre el saldo de Tresoreria del Balanç i el que figura en l’Estat de la tresoreria i en l’Estat del romanent és deguda principalment als saldos en els comptes 


corrents associats a fons fixos de caixa. 
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Quadre 55. Compte del resultat economicopatrimonial 


DESPESES 2010 2011 2012  INGRESSOS 2010 2011 2012 


         


TOTAL DESPESES 346.148.212 338.678.052 321.897.395  TOTAL INGRESSOS 343.114.996 315.551.271 304.730.361 


         


Despeses funcionament serveis 325.348.376 321.597.274 301.857.475  Vendes i prestació serveis 23.798.913 23.227.795 18.580.884 


Despeses de personal 232.134.510 230.793.794 211.897.421          


Dotació amortitzacions 22.948.487 23.968.769 22.106.490  Ingressos de gestió ordinària 53.108.363 59.710.967 71.275.718 


Altres despeses de gestió 68.043.079 63.705.506 61.890.929          


Variacions provisions tràfic 1.344.977 2.039.305 4.225.181  Altres ingressos de gestió ordinària 2.668.611 2.453.710 9.289.678 


Despeses financeres 714.033 1.066.389 1.693.247  Reintegraments 478.906 93.230 80.629 


Variació provis. invers. financeres 163.290 23.511 44.207  Altres ingressos de gestió 1.408.080 1.083.269 1.829.558 


        Aplicació de provisions 530.327 882.843 7.223.363 


        Ingressos financers 251.298 394.368 156.128 


                


Transferències i subvencions 16.991.935 14.971.602 12.193.110  Transferències i subvencions 246.355.552 215.226.185 190.998.397 


                 


Pèrdues i despeses extraordinaris 3.807.901 2.109.176 7.846.810  Beneficis i ingressos extraordinaris 17.183.557 14.932.614 14.585.684 


         


ESTALVI - - -  DESESTALVI (3.033.216) (23.126.781) (17.167.034) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 
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A continuació es destaquen aquells aspectes de les partides del Balanç i del Compte del 


resultat economicopatrimonial que es consideren més rellevants. Cal tenir en compte que 


durant el treball de fiscalització s’han posat de manifest altres aspectes que es mencionen 


al llarg de l’informe i que també s’han de tenir en compte per poder fer una anàlisi correcta 


del Balanç i del Compte del resultat economicopatrimonial de la UAB dels exercicis fis-


calitzats i de l’evolució d’aquests estats respecte dels exercicis anteriors.  


 


 


2.10.1. Immobilitzat material 


La composició i moviments de l’Immobilitzat material en els exercicis 2010, 2011 i 2012 es 


mostra en els quadres del 56 al 58.  


 


Quadre 56. Immobilitzat material a 31 de desembre del 2010 


Descripció 


Saldo a 


31.12.2009 Altes 


Baixes/ 


traspassos 


Saldo a 


31.12.2010 


Cost         


Terrenys 66.957.324 0 0 66.957.324 


Edificis i construccions 241.869.176 4.128.670 10.923.688 256.921.534 


Maquinària, mobiliari i equips docents 127.066.866 6.505.888 (92.119) 133.480.635 


Equips informàtics 28.142.488 3.248.320 (477.518) 30.913.290 


Altres immobilitzat 50.518.748 6.759.715 (4.873) 57.273.590 


Immobilitzat en curs 9.118.161 3.908.888 (10.923.688) 2.103.361 


Total 523.672.763 24.551.481 (574.510) 547.649.734 


Amortització acumulada         


Edificis i construccions (59.464.044) (5.309.799) 0 (64.773.843) 


Maquinària, mobiliari i equips docents (93.240.612) (9.263.412) 73.191 (102.430.833) 


Equips informàtics (23.336.703) (2.405.251) 476.298 (25.265.656) 


Altres immobilitzat (42.108.290) (4.991.248) 4.459 (47.095.079) 


Total (218.149.649) (21.969.710) 553.948 (239.565.411) 


Valor net 305.523.114 2.581.771 (20.562) 308.084.323 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 
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Quadre 57. Immobilitzat material a 31 de desembre del 2011 


Descripció 


Saldo a 


31.12.2010 Altes 


Baixes/ 


traspassos 


Saldo a 


31.12.2011 


Cost         


Terrenys 66.957.324 0 (93.590) 66.863.734 


Edificis i construccions 256.921.534 6.464.270 552.210 263.938.014 


Maquinària, mobiliari i equips docents 133.480.635 4.765.794 (379.559) 137.866.870 


Equips informàtics 30.913.290 2.106.023 (435.959) 32.583.354 


Altres immobilitzat 57.273.590 7.096.605 (37.715) 64.332.480 


Immobilitzat en curs 2.103.361 2.540.902 (2.382.269) 2.261.994 


Total 547.649.734 22.973.594 (2.776.882) 567.846.446 


Amortització acumulada         


Edificis i construccions (64.773.843) (5.631.884) 28.617 (70.377.110) 


Maquinària, mobiliari i equips docents (102.430.833) (9.176.885) 226.616 (111.381.102) 


Equips informàtics (25.265.656) (2.540.516) 429.086 (27.377.086) 


Altres immobilitzat (47.095.079) (5.521.874) 23.703 (52.593.250) 


Total (239.565.411) (22.871.159) 708.022 (261.728.548) 


Valor net 308.084.323 102.435 (2.068.860) 306.117.898 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 
Quadre 58. Immobilitzat material a 31 de desembre del 2012 


Descripció 


Saldo a 


31.12.2011 Altes 


Baixes/ 


traspassos 


Saldo a 


31.12.2012 


Cost         


Terrenys 66.863.734 0 0 66.863.734 


Edificis i construccions 263.938.014 347.649 2.212.879 266.498.542 


Maquinària, mobiliari i equips docents 137.866.870 3.513.907 (587.593) 140.793.184 


Equips informàtics 32.583.354 1.996.639 (416.494) 34.163.499 


Altres immobilitzat 64.332.480 4.740.704 (64.064) 69.009.120 


Immobilitzat en curs 2.261.994 2.162.131 (2.745.974) 1.678.151 


Total 567.846.446 12.761.030 (1.601.246) 579.006.230 


Amortització acumulada         


Edificis i construccions (70.377.110) (5.638.324) 182.601 (75.832.833) 


Maquinària, mobiliari i equips docents (111.381.102) (8.172.485) 349.921 (119.203.666) 


Equips informàtics (27.377.086) (2.409.195) 405.980 (29.380.301) 


Altres immobilitzat (52.593.250) (5.124.061) 50.624 (57.666.687) 


Total (261.728.548) (21.344.065) 989.126 (282.083.487) 


Valor net 306.117.898 (8.583.035) (612.120) 296.922.743 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 
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La UAB no ha facilitat la informació relativa a la utilització d’espais, convenis de cessió 


d’espais amb altres entitats i ingressos obtinguts per aquests conceptes. En conseqüèn-


cia, la Sindicatura no ha pogut fer una anàlisi de l’ocupació dels edificis de la seva pro-


pietat, de les cessions a tercers, ni dels ingressos obtinguts. 


 


 


2.10.2. Immobilitzat financer 


En els quadres del 59 al 61 es mostra la composició i moviments de l’Immobilitzat financer 


en els exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 
Quadre 59. Immobilitzat financer a 31 de desembre del 2010 


Descripció 


Saldo a 


31.12.2009 Altes 


Baixes/ 


traspassos 


Saldo a 


 31.12.2010 


Inversions financeres permanents 4.051.792 215.526 (75.848) 4.191.470 


Crèdits a llarg termini 3.188.369 0 (531.395) 2.656.974 


Fiances a llarg termini 170.722 44.029 (13.731) 201.020 


Total 7.410.883 259.555 (620.974) 7.049.464 


Provisió per depreciació (3.726.412) (163.290) 68.931 (3.820.771) 


Valor net 3.684.471 96.265 (552.043) 3.228.693 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 
Quadre 60. Immobilitzat financer a 31 de desembre del 2011 


Descripció 


Saldo a 


31.12.2010 Altes 


Baixes/ 


traspassos 


Saldo a 


31.12.2011 


Inversions financeres permanents 4.191.470 151.950 (314.716) 4.028.704 


Crèdits a llarg termini 2.656.974 0 (531.395) 2.125.579 


Fiances a llarg termini 201.020 35.942 (74.626) 162.336 


Total 7.049.464 187.892 (920.737) 6.316.619 


Provisió per depreciació (3.820.771) (23.511) 154.448 (3.689.834) 


Valor net 3.228.693 164.381 (766.289) 2.626.785 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 
Quadre 61. Immobilitzat financer a 31 de desembre del 2012 


Descripció 


Saldo a 


31.12.2011 Altes 


Baixes/ 


traspassos 


Saldo a 


31.12.2012 


Inversions financeres permanents 4.028.704 241.874 (260.097) 4.010.481 


Crèdits a llarg termini 2.125.579 0 (531.395) 1.594.184 


Fiances a llarg termini 162.336 25.602 (17.160) 170.778 


Total 6.316.619 267.476 (808.652) 5.775.443 


Provisió per depreciació (3.689.834) (44.207) 28.737 (3.705.304) 


Valor net 2.626.785 223.269 (779.915) 2.070.139 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 
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Dins d’Inversions financeres permanents destaquen les aportacions fetes per la UAB des 


de 1998 a fundacions en les quals participa de forma directa. Del total a 31 de desembre 


del 2012, 3,51 M€ corresponen a les aportacions al fons fundacional de la FUAB (vegeu 


l’apartat 2.11). Aquestes aportacions es deprecien en la seva totalitat en el mateix exercici 


en què es fan perquè es tracta d’aportacions fetes sense finalitat de lucre i que no es recu-


peraran. 


 


Els Crèdits a llarg termini corresponen a la part pendent d ’amortitzar d’un préstec atorgat 


el 2001 a la FUAB de 6,38 M€ per finançar les obres de remodelació de la Casa Con-


valescència. Aquest préstec té un període d’amortització de quinze anys, tres de carèn-


cia i no merita interessos. Aquest préstec és part d’una bestreta reintegrable atorgada 


pel Ministeri de Ciència i Tecnologia amb les mateixes condicions de durada i interessos. 


Del deute total pendent a 31 de desembre del 2012, 0,53 M€ tenen venciment a curt 


termini.  


 


Del saldo de Provisió per depreciació a 31 de desembre del 2012, un total de 3,65 M€ 


corresponen a les aportacions fetes a fundacions des de 1998.  


 


 


2.10.3. Deutors 


En el quadre 62 es mostra el desglossament dels deutors a 31 de desembre del 2010, del 


2011 i del 2012. 


 


Quadre 62. Deutors 


Concepte 2010 2011 2012 


Deutors pressupostaris exercici corrent 60.891.991 67.160.953 32.970.650 


Deutors pressupostaris exercicis tancats 20.563.757 25.064.330 58.291.636 


Deutors no pressupostaris 3.649.713 1.863.556 3.242.734 


Administracions públiques 582.152 746.828 701.766 


Altres deutors 652.521 514.278 271.034 


Provisions per insolvències (1.896.178) (2.715.180) (4.905.320) 


Total 84.443.956 92.634.765 90.572.500 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


Nota: La diferència entre el saldo de deutors pressupostaris de l’exercici corrent i els drets pendents de cobrament 


segons l’estat d’execució del pressupost correspon als creditors per devolucions d’ingressos que minoren el saldo 


de l’estat d’execució del pressupost. 


 


Els deutors pressupostaris d’exercicis tancats que figuren en aquest quadre difereixen del 


total de drets pendents de cobrament d’exercicis tancats que es mostren en l’apartat 2.7 
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per a l’exercici 2012, perquè en la comptabilitat financera el 2012 es van cancel·lar 2,44 M€ 


(1,11 M€ corresponents a beques del curs 2011-2012 i 1,33 M€ a matrícula d’escoles ads-


crites del curs 2011-2012) que es van anul·lar en la comptabilitat pressupostària l’exercici 


2013.  


 


En el quadre 63 es mostra el desglossament dels deutors pressupostaris (corrents i tan-


cats) a 31 de desembre del 2012 segons l’exercici de liquidació del dret.  


 


Quadre 63. Drets pendents a 31 de desembre del 2012 


Exercici d’origen Import 


2002 i anteriors 96.095 


2003 6.751.682 


2004 66.158 


2005 291.868 


2006 2.020.796 


2007 81.190 


2008 1.140.621 


2009 1.935.978 


2010 3.513.439 


2011 44.830.614 


2012 31.492.889 


Total 92.221.330 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Nota: Aquest quadre recull la suma dels drets pendents de 


cobrament segons l’estat d’execució del pressupost del 2012 i 


els drets pendents de cobrament d’exercicis tancats que es 


mostren en l’apartat 2.7.  


 


Durant l’exercici 2013 es van anul·lar drets per 2,62 M€ del total pendent de cobrament a 


31 de desembre del 2012. D’aquests, 32.922 € corresponien a drets liquidats l’exercici 


2012 i la resta a drets d’exercicis tancats.  


 


El 31 de desembre del 2012 la UAB tenia registrats 53,77 M€ de deute pendent de la Ge-


neralitat (9,03 M€ procedents del 2010 i exercicis anteriors, 36,39 M€ del 2011 i 8,35 M€ del 


2012). El 30 de juny del 2013 continuaven pendents de cobrament 53,75 M€. Del deute 


pendent de la Generalitat anterior al 2011, destaquen 8,22 M€ que inclouen 6,20 M€ per 


despeses de funcionament anteriors a l’exercici 2005 i un deute pel PIU 2001-2006 de 


2,02 M€. El deute històric per despeses de funcionament (inicialment de 6,81 M€) va ser 


minorat en 0,21 M€ el 2011 i en 0,40 M€ el 2012, en compliment de les instruccions de la 


Direcció General d’Universitats. En el quadre 64 es mostra el detall a 31 de desembre del 


2012 del deute anterior al 2011.  
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Quadre 64. Deute històric pendent de cobrament de la Generalitat de Catalunya 


a 31 de desembre del 2012  


Concepte Import 


Deutes anteriors a 2003 6.118.391 


Retribucions PAS 2003 851.000 


Liquidació subvenció derivada 2003 (217.709) 


Liquidació subvenció derivada 2004 302.414 


Liquidació subvenció derivada 2005 (239.366) 


Deute PIU 2001-2006 2.015.298 


Altres 202.540 


Total 9.032.568 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Del deute pendent de la Generalitat de l’exercici 2011, el 30 de juny del 2013 continuaven 


pendents de cobrament 35,58 M€. Els conceptes més significatius eren 8,80 M€ de la sub-


venció corrent dels mesos de setembre i desembre del 2011, 9,86 M€ del finançament per 


objectius del 2010, 9,27 M€ del PIU, 2,11 M€ del Pla Jaume Serra i Húnter i 2,35 M€ del 


PROFOR.  


 


En la carta de la Direcció General d’Universitats de 15 de març del 2013 es manifesta que 


la Generalitat té un deute històric amb la UAB de 8,22 M€. No obstant això, la Generalitat 


no té reconeguda cap obligació pendent de pagament per aquest concepte. Per tant, en 


opinió de la Sindicatura i d’acord amb els principis comptables públics, la UAB hauria de 


cancel·lar el deute de 9,03 M€.  


 


Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre del 2012 inclouen 3,12 M€ corres-


ponents al deute pendent dels diferents ministeris de l’Estat per convocatòries de recerca, 


convenis i activitats (1,09 M€ procedents dels exercicis del 2008 al 2010, 0,36 M€ del 2011 


i 1,67 M€ del 2012). El 30 de juny del 2013 continuaven pendents de cobrament 1,75 M€. 


En la resposta de la Intervenció General de l’Estat sobre les partides pendents de pa-


gament dels diferents ministeris amb la UAB a 31 de desembre del 2012 independentment 


de l’exercici de procedència, no hi figura cap partida pendent amb la UAB anterior a l’exer-


cici 2012. 


 


Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre del 2012 que encara continuen pen-


dents a 30 de juny del 2013, inclouen 1,40 M€ corresponents a pagaments a rebre de 


l’AGAUR, dels quals 0,52 M€ tenen el seu origen en l’exercici 2012. Atès que el deute amb 


l’AGAUR no ha estat conciliat, la Sindicatura no es pot pronunciar sobre la raonabilitat i 


cobrabilitat d’aquest saldo.  


 


El 31 de desembre del 2012 la UAB tenia pendents de cobrament 4,70 M€ d’escoles ads-


crites en concepte de tutela acadèmica, que corresponien a la previsió dels cursos 2011-
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2012 i 2012-2013. El 2013 la UAB va anul·lar 1,33 M€ corresponents al 2011. L’import 


corresponent a la previsió registrada el 2012 (2,35 M€) continuava pendent de cobrament a 


30 de juny del 2013.  


 


El 31 de desembre del 2012 la UAB tenia pendents de cobrament 10,64 M€ de beques i 


famílies nombroses dels exercicis 2011 i 2012. El 2013 la UAB va anul·lar 1,11 M€ corres-


ponents al 2011. De l’import corresponent al 2012, 4,15 M€ continuaven pendents de co-


brament a 30 de juny del 2013.  


 


El 31 de desembre del 2012 la UAB tenia pendent de cobrament de la Fundació Empresa i 


Ciència 0,15 M€ en concepte de pagament de despeses generals. Aquest import no ha 


estat reconegut per l’esmentada Fundació.  


 


El 31 de desembre del 2012 la UAB tenia pendent de cobrament de la Generalitat 0,55 M€ 


en concepte de gratuïtats del curs 2012-2013 i 0,30 M€ d’aportació al Centre de Biotecno-


logia Animal i Teràpia Gènica. Aquests imports no havien estat reconeguts com una obli-


gació per la Generalitat. 


 


El 31 de desembre del 2012 la UAB tenia pendents de cobrament d’entitats del Grup 


1,64 M€ generats els exercicis 2011 i 2012. Atesa la situació economicofinancera d’algunes 


d’aquestes entitats, es podrien generar problemes de cobrabilitat d’una part dels imports 


anteriors. D’altra banda, entre els imports pendents de cobrament s’inclouen 0,27 M€ cor-


responents a facturacions d’activitats de l’article 83 que la UAB havia abonat als professors 


malgrat no haver rebut el cobrament de l’entitat que l’havia de fer.  


 


En opinió de la Sindicatura, el 31 de desembre del 2012 la UAB tenia drets pendents de 


cobrament per un import total de 16,79 M€ en la comptabilitat pressupostària i de 14,35 M€ 


en la comptabilitat financera que són de difícil cobrabilitat. La UAB tenia creada una pro-


visió per insolvències de 4,91 M€ en la comptabilitat financera i havia inclòs en l’Estat del 


romanent de tresoreria drets de dubtós cobrament pel mateix import. A més, en el roma-


nent afectat s’inclouen diverses provisions relacionades amb ingressos pendents de co-


brament per 10,55 M€. Per tant, en opinió de la Sindicatura, el 31 de desembre del 2012 


els drets pendents de cobrament i el romanent de tresoreria estaven sobrevalorats en 


11,88 M€ (vegeu l’apartat 2.9) i la provisió per insolvències i els fons propis estaven infrava-


lorada i sobrevalorats, respectivament, en 9,44 M€.  


 


 


2.10.4. Tresoreria 


En la Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2012, la UAB posa de manifest que la 


situació de la seva tresoreria ha estat complicada durant l’any 2012. Per afrontar aquesta 


situació, la UAB va ajornar els pagaments de l’IRPF (vegeu apartat 2.6.2) i va renovar les 


pòlisses de crèdit que tenia subscrites amb diferents entitats financeres, amb un límit 


conjunt de 24 M€. Durant els exercicis fiscalitzats es van produir algunes modificacions en 
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els límits de les pòlisses i en el tipus d’interès aplicable. El saldo disposat al final de cada 


mes durant l’exercici 2012 va estar entre 1,42 M€ i 20,47 M€. El 31 de desembre del 2012 


no s’havia disposat de les pòlisses de crèdit. La Universitat va rebre l’autorització de la Ge-


neralitat per a la formalització de les pòlisses de crèdit, d’acord amb l’article 81 de la LOU.  


 


La disminució del saldo de Tresoreria a 31 de desembre del 2011 i del 2012 respecte al 


saldo de l’exercici 2010 es produeix, principalment, per l’import pendent de cobrament de 


la Generalitat de Catalunya dels drets reconeguts dels exercicis 2011 i 2012. 


 


La UAB no ha facilitat una relació de les targetes de crèdit vigents el 31 de desembre del 


2012 ni tampoc la normativa que en regulava l’ús.  


 


 


2.10.5. Fons propis 


En els quadres del 65 al 67 es presenta la composició de Fons propis a 31 de desembre 


del 2010, del 2011 i del 2012 i els moviments en els exercicis fiscalitzats.  


 


Quadre 65. Fons propis. Exercici 2010 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2009 


Rebut/lliurat 


en cessió 


Aplicació  


resultat 


Saldo a 


31.12.2010 


Patrimoni propi 131.921.623 0 6.477.628 138.399.251 


Patrimoni rebut en cessió 10.144.991 0 0 10.144.991 


Patrimoni lliurat en cessió (29.401.984) 0 0 (29.401.984) 


Patrimoni lliurat s/conveni pendent de cessió (861.227) 0 0 (861.227) 


Resultat exercici 2009 6.477.628 0 (6.477.628) 0 


Resultat exercici 2010 0 0 (3.033.216) (3.033.216) 


Total 118.281.031 0 (3.033.216) 115.247.815 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 


Quadre 66. Fons propis. Exercici 2011 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2010 


Rebut/lliurat  


en cessió 


Aplicació  


resultat 


Saldo a 


31.12.2011 


Patrimoni propi 138.399.251 0 (3.033.216) 135.366.035 


Patrimoni rebut en cessió 10.144.991 257.199 0 10.402.190 


Patrimoni lliurat en cessió (29.401.984) (554.303) 0 (29.956.287) 


Patrimoni lliurat s/conveni pendent de cessió (861.227) 0 0 (861.227) 


Resultat exercici 2010 (3.033.216) 0 3.033.216 0 


Resultat exercici 2011 0 0 (23.126.781) (23.126.781) 


Total 115.247.815 (297.104) (23.126.781) 91.823.930 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 
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Quadre 67. Fons propis. Exercici 2012 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 


Rebut/lliurat  


en cessió 


Aplicació  


resultat 


Saldo a 


31.12.2012 


Patrimoni propi 135.366.035 0 (23.126.781) 112.239.254 


Patrimoni rebut en cessió 10.402.190 0 0 10.402.190 


Patrimoni lliurat en cessió (29.956.287) (412.999) 0 (30.369.286) 


Patrimoni lliurat s/conveni pendent de cessió (861.227) 0 0 (861.227) 


Resultat exercici 2011 (23.126.781) 0 23.126.781 0 


Resultat exercici 2012 0 0 (17.167.034) (17.167.034) 


Total 91.823.930 (412.999) (17.167.034) 74.243.897 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 


Patrimoni rebut en cessió 


 


En el quadre 68 es presenten els elements pertanyents a tercers i cedits a la UAB a 31 de 


desembre del 2012. 


 


Quadre 68. Elements pertanyents a tercers i cedits temporalment a la UAB 


Concepte Data cessió Terreny Construcció Total 


Unitat docent Sant Pau 10.05.1991 197.126 729.100 926.226 


Unitat docent Vall d’Hebron 10.05.1991 89.178 894.006 983.184 


Unitat docent Institut Municipal d’Assistència Sanitària 10.05.1991 65.709 288.678 354.387 


Unitat docent Germans Trias i Pujol 10.05.1991 18.367 440.085 458.452 


Institut de Documentació i d’Investigació Musicològiques 06.06.1979 - 42.930 42.930 


EU Estudis Empresarials i Informàtica Sabadell 28.02.1991 110.207 - 110.207 


Plaça Cívica 30.06.1997 - 1.710.863 1.710.863 


Generalitat (mòduls Institut de Física d’Altes Energies) 26.06.2000 - 12.020 12.020 


CEIP Planas i Casals-Can Ruti (Ajuntament de Badalona) 29.04.2003 3.972.621 1.574.101 5.546.722 


Hospital de l’Esperança 12.05.2011 - 257.199 257.199 


Total   4.453.208 5.948.982 10.402.190 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 


Patrimoni lliurat en cessió a tercers 


 


En el quadre 69 es mostra la composició del patrimoni lliurat en cessió a 31 de desembre 


del 2010, del 2011 i del 2012. 
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Quadre 69. Patrimoni lliurat en cessió a tercers 


Concepte Terreny Edificis Altres Total 


Institut Intel·ligència Artificial 110.556 - - 110.556 


Institut Nous Materials 108.345 - - 108.345 


Centre Nacional Microelectrònica 183.353 - - 183.353 


Institut d’Anàlisi Econòmica 68.035 - - 68.035 


Bombers de la Generalitat 1.462.743 - - 1.462.743 


Ferrocarrils de la Generalitat 1.258.640 - - 1.258.640 


Institut de Física d’Altes Energies 21.656 930.016 - 951.672 


Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 15.647 1.974.617 - 1.990.264 


EU Estudis Empresarials i Informàtica Sabadell 67.091 246.126 - 313.217 


Centre de Recerca Matemàtica - 767.508 - 767.508 


Centre d’Estudis Demogràfics 23.812 1.536.505 - 1.560.317 


Centre de Visió per Computador 30.616 1.289.600 - 1.320.216 


Associació d’Amics de la UAB - 2.466 - 2.466 


Fundació Autònoma Solidària - 87.713 - 87.713 


Fundació Gespa - 234.081 - 234.081 


Matgas 2000, AIE 37.436 - - 37.436 


DURSI - - 194.112 194.112 


Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia 134.301 1.310.085 251.585 1.695.971 


Cessió espais SINCROTRÓ - 798.914 - 798.914 


Laboratori de Genètica Molecular Vegetal 176.005 - - 176.005 


FUAB (Vila Universitària) 1.957.525 - - 1.957.525 


FUAB (Ampliació Hospital Clínic Veterinari) 57.149 - - 57.149 


Institut Català de Paleontologia 7.054 - - 7.054 


Departament d’Agricultura 8.164 - - 8.164 


Institut Català d’Arqueologia Clàssica - - 20.500 20.500 


Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA) 132.157 13.051.430 541.210 13.724.797 


Ajuntament de Cerdanyola 95.316 - - 95.316 


Consorci de la Zona Franca de Barcelona 209.915 - - 209.915 


Saldo a 31.12.2009 6.165.516 22.229.061 1.007.407 29.401.984 


Moviments exercici 2010 - - - - 


Saldo a 31.12.2010 6.165.516 22.229.061 1.007.407 29.401.984 


Moviments exercici 2011        


Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia - (1.016.457) (251.585) (1.268.042) 


Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) 42.011 1.705.425 - 1.747.436 


Institut Català de Paleontologia 51.579 - - 51.579 


Consorci MOVE - 20.080 - 20.080 


Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias 


i Pujol - - 3.250 3.250 


Saldo a 31.12.2011 6.259.106 22.938.109 759.072 29.956.287 


Moviments exercici 2012         


Institut de Física d’Altes Energies - 350.494 - 350.494 


Consorci Centre de Recerca Agrogenòmica - - 62.505 62.505 


Saldo a 31.12.2012 6.259.106 23.288.603 821.577 30.369.286 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 
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Del període fiscalitzat destaquen els moviments següents: 


 


• Reversió de la cessió gratuïta a l’Institut Català de Nanotecnologia de dues plantes a 


l’edifici de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria segons el conveni del 12 de desembre 


del 2006 i les addendes posteriors.  


 


• Cessió al CSIC per un període de seixanta anys en règim de concessió administrativa 


d’una parcel·la de terreny i part d’un edifici per ubicar-hi la seu de l’Institut de Ciències 


de l’Espai.  


 


 


2.10.6. Ingressos a distribuir en diversos exercicis 


En els quadres del 70 al 72 es presenta la composició i els moviments d’Ingressos a dis-


tribuir en diversos exercicis durant els exercicis 2010, 2011 i 2012.  


 
Quadre 70. Ingressos a distribuir en diversos exercicis. Exercici 2010 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2009 Altes Traspassos 


Imputació a  


resultats 


Saldo a 


31.12.2010 


Subvencions de capital 133.776.156 30.449.643 0 (17.174.781) 147.051.018 


Subvencions de capital d’imm. cedits 10.363.888 0 0 0 10.363.888 


Donacions 54.440 0 0 0 54.440 


Donacions i llegats de capital 8.750 0 0 (8.750) 0 


Total 144.203.234 30.449.643 0 (17.183.531) 157.469.346 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 
Quadre 71. Ingressos a distribuir en diversos exercicis. Exercici 2011 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2010 Altes Traspassos 


Imputació a  


resultats 


Saldo a 


 31.12.2011 


Subvencions de capital 147.051.018 11.600.909 276.665 (14.880.200) 144.048.392 


Subvencions de capital d’imm. cedits 10.363.888 0 (276.665) 0 10.087.223 


Donacions 54.440 0 0 0 54.440 


Donacions i llegats de capital - 11.589 0 (11.589) 0 


Total 157.469.346 11.612.498 0 (14.891.789) 154.190.055 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 
Quadre 72. Ingressos a distribuir en diversos exercicis. Exercici 2012 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 Altes Traspassos 


Imputació a  


resultats 


Saldo a 


31.12.2012 


Subvencions de capital 144.048.392 5.527.283 (478.102) (14.416.118) 134.681.455 


Subvencions de capital d’imm. cedits 10.087.223 0 478.102 0 10.565.325 


Donacions 54.440 0 0 0 54.440 


Donacions i llegats de capital 0 17.280 0 (17.280) 0 


Total 154.190.055 5.544.563 0 (14.433.398) 145.301.220 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 
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2.10.7. Provisió per a riscos i despeses 


En els quadres del 73 al 75 es presenta la composició i els moviments de les provisions 


per a riscos i despeses en els exercicis 2010, 2011 i 2012.  


 


Quadre 73. Provisió per a riscos i despeses. Exercici 2010 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2009 Dotacions Aplicacions 


Saldo a 


31.12.2010 


Provisió per a responsabilitats 75.207 30.592 (48.375) 57.424 


Premi de jubilació 5.771.297 0 0 5.771.297 


Total 5.846.504 30.592 (48.375) 5.828.721 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 


Quadre 74. Provisió per a riscos i despeses. Exercici 2011 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2010 Dotacions Aplicacions 


Saldo a 


31.12.2011 


Provisió per a responsabilitats 57.424 733.928 (43.674) 747.678 


Premi de jubilació 5.771.297 0 0 5.771.297 


Total 5.828.721 733.928 (43.674) 6.518.975 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 


Quadre 75. Provisió per a riscos i despeses. Exercici 2012 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 Dotacions Aplicacions 


Saldo a 


31.12.2012 


Provisió per a responsabilitats 747.678 2.924.729 (12.029) 3.660.378 


Premi de jubilació 5.771.297 0 (5.771.297) 0 


Total 6.518.975 2.924.729 (5.783.326) 3.660.378 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


 


Premi de jubilació 


 


El Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes vigent en 


els exercicis fiscalitzats establia que els treballadors amb una antiguitat mínima de deu 


anys en el moment de la jubilació tenien dret a percebre l’import íntegre de tres mensua-


litats i una mensualitat més per cada cinc anys o fracció que excedís els deu anys de refe-


rència. El PAS funcionari també tenia dret a rebre aquest premi en aplicació dels acords 


d’equiparació amb el PAS laboral (vegeu l’apartat 2.5.1). 


 


El Conveni col·lectiu del PDI laboral vigent en els exercicis fiscalitzats establia que els tre-


balladors a temps complet que tinguessin acreditada una antiguitat de quinze anys amb 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 17/2015 


85 


dedicació exclusiva a la mateixa universitat tenien dret a percebre l’import de dues pagues 


extraordinàries en el moment de la jubilació. 


 


La disposició addicional sisena de la Llei 5/2012 estableix la suspensió dels acords i 


pactes que preveiessin el pagament de premis vinculats a anys de serveis prestats. 


 


El passiu registrat el 31 de desembre del 2009 estava calculat a partir d’un estudi actuarial. 


En els exercicis 2010 i 2011 no es va registrar cap dotació per aquest concepte. En l’exer-


cici 2012 la UAB va cancel·lar aquesta provisió en compliment de la disposició addicional 


sisena de la Llei 5/2012.  


 


Altres compromisos 


 


La UAB avalava Vila Universitària, SL per 31,25 M€ davant dues entitats financeres per 


préstecs atorgats per al finançament de les inversions previstes en el pla d’actuacions 


2007-2009 i per a la millora del seu endeutament. Aquests avals van ser aprovats pel 


Govern de la Generalitat. L’import pendent d’aquests préstecs a 31 de desembre del 2012 


era de 25,61 M€.  


 


D’altra banda, la UAB ha prestat garantia a FUAB per dos préstecs3 destinats a finançar la 


construcció de Vila Universitària II i de l’Hospital Clínic Veterinari amb un import pendent 


de venciment a 31 de desembre del 2011 de 14,01 M€. No consta que el Govern de la Ge-


neralitat autoritzés la UAB a prestar aquestes garanties en compliment de l’article 89 de la 


LUC.  


 


El 21 de desembre del 2007 la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola van subscriure un con-


veni de cooperació per establir un marc d’actuació conjunta. El conveni preveia, respecte 


dels deutes tributaris pendents de la UAB amb l’Ajuntament, que en un termini de nou 


mesos des de la signatura del conveni, es determinaria la relació d’obligacions exigibles i 


s’elaboraria una proposta de cancel·lació, ja fos per compensació econòmica o per pres-


cripció. El 31 de desembre del 2012 la UAB tenia registrada una provisió per l’Impost so-


bre béns immobles (IBI) de 0,71 M€ i una per reclamació per retirada de residus de 


2,00 M€. Pel que fa a l’Impost sobre construccions i obres, el 31 de desembre del 2012 no 


s’havia fixat encara l’import a pagar i la UAB no havia registrat cap passiu per aquest 


concepte. 


 


 


2.10.8. Endeutament financer 


En el quadre 76 es presenta el moviment de l’endeutament financer i el detall de les seves 


condicions i venciments a 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012. 
 


 


3. Vegeu l’informe 22/2013 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Fundació Universitat Autònoma de Bar-


celona, exercici 2011. 







 


 


8
6


 


Quadre 76. Endeutament financer 


Entitat financera 


Import 


formalitzat 


Últim 


venciment 


Deute a 


31.12.2009 Addicions Amortització 


Deute a 


31.12.2010 Addicions Amortització 


Deute a 


31.12.2011 Addicions Amortització 


Deute a 


31.12.2012 


Ministeri de Ciència i Tecnologia (convocatòria 2000) 28.878.698 22.12.2015 20.455.744 - (4.813.116) 15.642.628 - (2.406.558) 13.236.070 - (1.203.279) 12.032.791 


Ministeri de Ciència i Tecnologia (convocatòria 2001) 1.144.928 05.12.2016 667.875 - (95.411) 572.464 - (95.411) 477.053 - (95.410) 381.643 


Ministeri de Ciència i Tecnologia (convocatòria 2002) 1.066.500 31.12.2017 711.000 - (88.875) 622.125 - (88.875) 533.250 - (88.875) 444.375 


Ministeri de Ciència i Tecnologia (convocatòria 2003) 1.412.927 29.10.2018 836.326 - (92.925) 743.401 - (92.925) 650.476 - (92.926) 557.550 


Ministeri d’Educació i Ciència (convocatòria 2004) 1.648.964 14.10.2019 1.374.136 - (137.413) 1.236.723 - (394.903) 841.820 - (105.228) 736.592 


Ministeri d’Educació i Ciència (convocatòria 2005: 1a. anualitat) 11.297.070 15.11.2020 6.339.496 - (941.423) 5.398.073 - (948.178) 4.449.895 - (455.114) 3.994.781 


Ministeri d’Educació i Ciència (convocatòria 2005: 2a. anualitat) 677.270 16.11.2021 677.270 - (56.439) 620.831 - (56.439) 564.392 - (56.440) 507.952 


Ministeri d’Educació i Ciència (convocatòria 2006: 1a. anualitat) 2.400.836 04.10.2021 2.400.836 - (200.070) 2.200.766 - (200.070) 2.000.696 - (197.403) 1.803.293 


Ministeri d’Educació i Ciència (convocatòria 2006: 2a. anualitat) 1.313.300 04.10.2022 1.313.300 - - 1.313.300 - (109.442) 1.203.858 (53.992) (104.530) 1.045.336 


Ministeri d’Educació i Ciència (HUM 2006) 60.000 01.10.2010 20.000 - (20.000) - - - - - - - 


Ministeri d’Educació i Ciència (convocatòria 2007: Infraestructures) 2.730.799 02.02.2018 2.457.719   (273.080) 2.184.639 - (273.080) 1.911.559 - (273.080) 1.638.479 


Ministeri d’Educació i Ciència (convocatòria 2007: Parcs científics) 1.615.141 15.09.2022 1.523.968 - - 1.523.968 - (126.998) 1.396.970 - (126.998) 1.269.972 


Ministeri de Ciència i Innovació (convocatòria 2008: Mòdul Parc  


de Recerca) 1.071.376 15.06.2018 1.071.376 - - 1.071.376 - - 1.071.376 - (153.054) 918.322 


Ministeri de Ciència i Innovació (convocatòria 2008: Reforma  


servei estabulació) 58.345 15.06.2023 58.345 - - 58.345 - - 58.345 - (4.862) 53.483 


Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (convocatòria Acció 


estratègica telecomunicacions i societat de la informació) 769.544 30.11.2023 624.713 144.831 - 769.544 - (254.284) 515.260 - (64.129) 451.131 


Ministeri de Ciència i Innovació (convocatòria Programa nacional 


d’infraestructures) 947.226 31.10.2019 947.226 - (94.722) 852.504 - (676.893) 175.611 (75.066) (14.489) 86.056 


Ministeri de Ciència i Innovació (convocatòria Programa nacional 


d’infraestructures FEDER)  947.226 31.12.2015 947.226 - - 947.226 - - 947.226 (36.368) - 910.858 


Ministeri de Ciència i Innovació (convocatòria Programa nacional de 


projectes d’investigació fonamental FEDER) 3.485.267 01.01.2016 408.230 1.416.879 - 1.825.109 502.791 - 2.327.900 1.157.364 - 3.485.264 


Total - - 42.834.786 1.561.710 (6.813.474) 37.583.022 502.791 (5.724.056) 32.361.757 991.938 (3.035.817) 30.317.878 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 
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Del deute total a 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 tenien venciment a curt 


termini i estan registrats en l’epígraf Creditors a curt termini del Balanç, 7,33 M€, 5,81 M€ i 


5,80 M€, respectivament.  


 


Els préstecs del ministeris van ser atorgats mitjançant convocatòria pública per al finan-


çament d’equipaments i infraestructures cientificotecnològiques. Tots tenen una durada de 


quinze anys amb tres de carència i no meriten interessos. En els exercicis fiscalitzats la 


UAB va demanar als ministeris diversos ajornaments. En opinió de la Sindicatura, aquests 


ajornaments són operacions d’endeutament i, per tant, d’acord amb l’article 81 de la LOU 


haurien d’haver estat autoritzats pel Govern de la Generalitat.  


 


 


2.10.9. Creditors a curt termini 


En el quadre 77 es mostren els imports que la UAB té registrats com a creditors a curt 


termini. 


 


Quadre 77. Creditors a curt termini 


Concepte 2010 2011 2012 


    


Creditors pressupostaris exercici corrent 19.373.443 16.610.553 16.114.898 


Despeses corrents 7.266.787 5.963.082 6.254.495 


Programes d’obres i equipaments 5.466.603 4.412.288 2.354.746 


Programes de recerca 2.382.499 1.975.128 2.875.291 


Despeses de personal 2.473.111 2.381.857 2.312.152 


Transferències corrents i de capital 268.672 616.436 771.544 


Despeses financeres 17.104 392.738 68.909 


Creditors per devolució ingressos 1.498.667 869.024 1.477.761 
        


Creditors pressupostaris exercicis anteriors 330.626 116.807 441.491 
        


Administracions públiques 5.719.001 9.405.440 29.680.976 


Hisenda pública creditora IRPF 5.172.803 8.488.511 28.915.915 


Seguretat Social 546.983 540.023 520.823 


Drets passius (1.143) 376.548 243.887 


MUFACE 358 358 351 
        


Creditors no pressupostaris 9.526.013 8.360.588 6.626.010 


Creditors periodificació despeses corrents 605.604 558.450 709.508 


Creditors IVA suportat 350.289 449.787 478.535 


Altres creditors no pressupostaris 3.192.210 2.383.776 1.748.749 


Creditors factures pendents de rebre 5.377.910 4.968.575 3.689.218 
        


Altres creditors 1.314.576 1.402.272 1.094.410 
        


Deutes amb ministeris i entitats de crèdit  8.327.187 5.811.281 5.796.243 
    


Total 44.590.846 41.706.941 59.754.028 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 
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Les diferències entre els saldos de Creditors pressupostaris de l’exercici corrent i les Obli-


gacions pendents de pagament segons l’estat d’execució del pressupost de despeses 


corresponen als creditors per devolució d’ingressos. 


 


Deutes amb ministeris i entitats de crèdit recull els venciments a curt termini de les bes-


tretes per a parcs científics i tecnològics (vegeu l’apartat 2.10.8) i un deute d’1,00 M€ amb 


l’Institut Català de Nanotecnologia que es va amortitzar l’exercici 2011 (vegeu l’apartat 


2.5.6).  


 


D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de modi-


ficació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 


contra la morositat, la UAB ha informat en la Memòria dels comptes anuals de l’exercici 


2012, que un import de 4,40 M€ de pagaments sobrepassa el termini legal màxim de pa-


gament que estableix la llei esmentada.  


 


 


2.10.10. Ajustaments per periodificació 


En el quadre 78 es presenta el detall dels ajustaments per periodificació del passiu a 31 de 


desembre del 2010, del 2011 i del 2012. 


 
Quadre 78. Ajustaments per periodificació 


Concepte 2010 2011 2012 


Preus públics per prestació de serveis 36.079.707 41.783.281 55.352.877 


Subvencions per a projectes de recerca 37.771.816 37.663.079 33.373.016 


Periodificació de pagues 6.045.012 6.055.880 3.162.259 


Total 79.896.535 85.502.240 91.888.152 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia.  


 


El concepte Preus públics per prestació de serveis correspon principalment al diferiment a 


la data de tancament de l’exercici dels preus públics per prestació de serveis acadèmics 


universitaris corresponents als nou mesos restants del curs acadèmic. El concepte Sub-


vencions per a projectes de recerca correspon a les aportacions per al finançament de 


projectes de recerca encara no realitzats i que financen despesa corrent. El concepte Pe-


riodificació de pagues correspon a la part de les pagues extres i de vacances meritades al 


tancament dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 


 


2.10.11. Conciliació entre el resultat economicopatrimonial i el resultat 


pressupostari 


En el quadre 79 es presenta la conciliació entre el resultat economicopatrimonial i el re-


sultat pressupostari dels exercicis 2010, 2011 i 2012.  
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Quadre 79. Conciliació entre el resultat economicopatrimonial i el resultat pressupostari 


Concepte 2010 2011 2012 


        


Resultat economicopatrimonial (A) (3.033.216) (23.126.781) (17.167.034) 


        


Variació neta passius financers (4.720.370) (5.689.869) (1.512.483) 


Subvencions de capital no reflectides en el resultat economicopatrimonial 18.534.841 (3.388.029) (13.178.898) 


Altes Immobilitzat material i immaterial (25.031.000) (21.920.381) (12.861.483) 


Altes Immobilitzat financer (68.980) 13.946 23.125 


        


Total operacions pressup. no reflectides en el resultat economicopatrim. (B) (11.285.509) (30.984.333) (27.529.739) 


        


Periodificació ingressos i despeses 4.561.242 5.703.573 13.569.597 


Variació de la provisió per consums 0 (47.154) 151.058 


Periodificació de bonificacions de matrícula 0 0 (5.925.329) 


Dotació amortització immobilitzat 22.948.487 23.968.769 22.106.490 


Anul·lació drets pendents de cobrament 3.870.644 1.654.185 2.370.771 


Provisió per anul·lació drets pendents de cobrament 0 0 2.436.805 


Variació de la provisió inversions financeres 162.995 17.883 41.767 


Variació de la dotació per insolvències 517.219 819.002 2.190.140 


Variació de la provisió per pagues extres (236.100) 10.869 (2.893.623) 


Variació de la provisió per litigis (17.783) 690.254 2.912.699 


Variació de la provisió premi de jubilació 0 0 (5.771.297) 


Variació de la provisió per factures pendents de rebre 591.802 (409.335) (1.279.356) 


Provisió d’interessos 0 0 399.803 


Despeses extraordinàries de l’immobilitzat 20.587 287.340 351.410 


Ingressos extraordinaris de l’immobilitzat (26) (40.824) (152.286) 


        


Total operacions comptables no reflectides en liquidació pressupostària (C) 32.419.067 32.654.562 30.508.649 


       


Resultat pressupostari de l’exercici (D=A+B+C) 18.100.342 (21.456.552) (14.188.124) 


       


Incorporació de romanent exercici anterior (E) 76.873.802 90.964.167 67.853.429 


Anul·lació drets pendents de cobrament (F) (4.009.977) (1.654.185) (2.401.970) 


Drets pendents de cobrament de dubtós cobrament (G) 0 (2.715.179) (4.905.320) 


       


Romanent de tresoreria a 31 de desembre (H=D+E+F+G) 90.964.167 65.138.251 46.358.015 


    


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la UAB. 


Notes:  


Aquest quadre presenta algunes diferències amb altres estats dels comptes anuals que no han pogut ser conciliades. 


El romanent incorporat l’any 2012 inclou els drets de dubtós cobrament a 31 de desembre del 2011. 


 


 


2.11. ESFERA UAB 


El conjunt de departaments, serveis cientificotècnics, instituts, grups i centres de recerca, 


formen el primer nivell de l’Esfera UAB. En un segon nivell l’Esfera està constituïda per 


centres de recerca amb NIF propi, adscrits o participats, que comprenen centres de re-
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cerca del campus, noves empreses de base tecnològica al Parc de Recerca UAB, centres 


i instituts de recerca participats i adscrits en l’anella hospitalària i altres centres de recerca 


adherits.  


L’article 84 de la LOU preveu que les universitats, per a la promoció i desenvolupament de 


les seves finalitats, poden crear per si soles o en col·laboració amb altres entitats públi-


ques o privades, empreses, fundacions o altres persones jurídiques d’acord amb la legis-


lació general aplicable.  


 


L’article 191 dels Estatuts de la UAB estableix que la Secretaria General de la Universitat, 


amb la col·laboració de totes les unitats implicades, ha d’establir i mantenir un registre de 


tots els convenis de col·laboració i de transferència de tecnologia formalitzats per la 


Universitat. La UAB no ha facilitat una relació d’aquests convenis.  


 


La Universitat ha creat i/o participa en diversos tipus d’entitats, a través de les quals 


canalitza la investigació i la transferència de resultats que estableix l’article 83 de la LOU. 


Amb aquestes entitats existeixen diferents tipus de relacions: moltes ocupen espais de la 


UAB, altres tenen personal cedit, etc. No ha estat facilitat un detall amb les entitats en què 


participa la UAB, la forma de participació, l’activitat que la Universitat realitza conjuntament 


amb aquestes entitats i la valoració econòmica de les interrelacions existents amb elles.  


 


Grup UAB 


La Universitat juntament amb algunes de les entitats que formen part de l’Esfera UAB inte-


gren l’anomenat Grup UAB. Dins el Grup hi ha entitats participades directament per la Uni-


versitat i altres participades de forma indirecta a través de la FUAB. En els quadres 80 i 81 


es presenten les entitats que integren el Grup UAB el 31 de desembre del 2012.  


 


Quadre 80. Entitats amb participació directa de la Universitat 


Nom 


Percentatge de 


participació 


Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB)  100,00 


Fundació Hospital Clínic Veterinari  100,00 


UAB Firms, SL  100,00 


Fundació Autònoma Solidària 85,71 


Fundació Privada Gespa  66,67 


Fundació Dr. Robert  58,33 


Fundació Privada Parc de Recerca UAB  52,63 


Fundació Empresa i Ciència  50,00 


Fundació WASSU 50,00 


Fundació Institut Català de Nanotecnologia (ICN)  42,86 


Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA) 33,33 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 81. Entitats participades a través de la FUAB 


Nom 


Percentatge de 


participació 


Fundació Estudis de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) 100,00 


Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència, SL 100,00 


Serveis de Turisme i Hosteleria Campus, SA 100,00 


Hotel Campus, SL 100,00 


Wabbit Solutions, SL 100,00 


Vila Universitària, SL 91,53 


Fundació Institut Català de l’Envelliment 63,64 


Fundació Privada Biblioteca Josep Laporte 27,27 


Font: Elaboració pròpia. 


 


En els exercicis fiscalitzats es van crear les següents entitats participades per la UAB di-


rectament o indirectament a través de la FUAB: 


 


• El 29 de novembre del 2011 el Consell de Govern va aprovar la participació de la UAB 


en la constitució de la Fundació WASSU, l’objecte de la qual és l’estudi i la prevenció de 


la mutilació genital femenina. La UAB participa en aquesta Fundació en un 50%.  


 


• L’any 2011 es va constituir la societat Wabbit Solutions, SL. El seu objecte és produir, 


transformar, organitzar, promocionar i comercialitzar productes, serveis i activitats rela-


cionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, i també els mitjans tèc-


nics, materials o immaterials que facin possible a persones físiques i jurídiques l’accés i 


l’explotació de sistemes, productes i xarxes basats en aquestes tecnologies. La UAB, a 


través de FUAB, participa en aquesta societat en un 100%. 


 


• L’any 2010 es va constituir la societat Hotel Campus, SL, l’objecte principal de la qual és 


l’explotació de l’hotel ubicat al campus de la UAB. La UAB, a través de FUAB, participa 


en aquesta societat en un 100%. 


 


En els quadres 82 i 83 es presenten el Balanç i el Compte de resultats agregats del Grup 


UAB a 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012. El mètode aplicat ha estat el 


d’integració global o el de posada en equivalència, depenent del percentatge de parti-


cipació. 


 







 


 


9
2
 


Quadre 82. Balanç agregat 


Actiu 2010 2011 2012  Passiu 2010 2011 2012 


         


Immobilitzat 386.800 381.436 372.184  Fons propis 113.930 90.541 73.095 


Immobilitzat immaterial 2.487 1.844 1.193  Patrimoni 120.618 117.288 93.748 


Immobilitzat material 367.146 362.856 351.894  Reserves entitats integració global (4.600) (4.520) (4.378) 


Inversions financeres temporals  13.881 12.981 15.043  Reserves entitats posades en equivalència 914 846 837 


Fons de comerç d’agregació 529 500 500  Reserves exerc. atribuïbles a societat dominant (3.002) (23.073) (17.112) 


Actius per impost diferit 2.757 3.255 3.554          


       Socis externs 219 305 107 


               


       Diferències negatives agregació 4.929 4.929 4.929 


              


       Ingressos distribuir diversos exercicis 164.287 166.206 157.000 


Actiu circulant 126.606 113.098 112.053         


Existències 56 90 80  Provisions riscos i despeses 5.829 6.690 3.992 


Deutors 86.721 105.643 99.958          


Inversions financeres temporals 10.690 1.607 1.314  Creditors a llarg termini 84.433 81.164 77.210 


Tresoreria 28.399 5.073 4.253          


Ajustaments periodificació 740 685 6.448  Creditors a curt termini 139.779 144.699 167.904 


         


Total actiu 513.406 494.534 484.237  Total passiu 513.406 494.534 484.237 


Imports en milers d’euros. 


Font: Comptes anuals agregats de la UAB. 
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Quadre 83. Compte de resultats agregat 


Despeses 2010 2011 2012  Ingressos 2010 2011 2012 


Despeses  350.196 349.856 325.662   Ingressos 336.108 317.124 305.460 


Aprovisionaments 2.045 1.233 1.515  Import net xifra de negocis 46.078 48.495 39.920 


Despeses de personal 242.911 242.933 224.631  Altres ingressos explotació 290.030 268.629 265.540 


Dotacions per amortitzacions 26.786 27.713 25.798         


Variacions provisions tràfic 1132 2158 4.223          


Altres despeses d’explotació 77.322 75.819 69.495          


Benefici d’explotació - - -  Pèrdua d’explotació 14.088 32.732 20.202 


Despeses financeres 2.779 3.244 3.864  Altres ingressos financers 109 209 275 


Variació provisió inversions financeres 105 49 (8)  Diferències positives de canvi - - - 


Resultats financers positius - - -  Resultats financers negatius 2.775 3.084 3.581 


Beneficis d’activitats ordinàries - - -  Pèrdues d’activitats ordinàries 16.863 35.816 23.783 


Particip. en pèrdues entitats posades equivalència 45 16 -  Beneficis procedents immobilitzat - - 88 


Pèrdues procedents immobilitzat 239 76 -  Subvencions de capital traspassades a resultats 17.999 15.674 15.446 


Despeses extraordinàries 12 955 1.067  Ingressos extraordinaris - 171 63 


Despeses exercicis anteriors 3.808 2.068 7.847  Ingressos exercicis anteriors - - - 


Resultats extraordinaris positius 13.895 12.730 6.683  Resultats extraordinaris negatius - - - 


Impost sobre societats - 7 (127)         


Beneficis agregats de l’exercici - - -  Pèrdues agregades de l’exercici 2.968 23.079 17.227 


        Resultat atribuïble socis externs 34 (6) (115) 


Benefici atribuïble a UAB - - -   Pèrdua atribuïble a UAB 3.002 23.073 17.112 


Imports en milers d’euros. 


Font: Comptes anuals agregats de la UAB. 
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L’article 84 de la LOU estableix que les entitats en el capital o fons patrimonial de les quals 


tinguin participació majoritària les universitats queden sotmeses a l’obligació de retre 


comptes en els mateixos terminis i procediment que les universitats. 


 


L’article 71 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya estableix que les 


universitats públiques finançades per la Generalitat han de trametre a la Intervenció Gene-


ral i a la Sindicatura de Comptes, abans del 30 d’abril de cada any, la liquidació del pres-


supost, els comptes anuals i la memòria de gestió de l’exercici anterior. També han de 


trametre la mateixa documentació referida a les empreses en què participen.4 La UAB no 


ha complert aquest precepte en cap dels tres exercicis fiscalitzats.  


 


A continuació es resumeixen els aspectes significatius a destacar de les principals entitats 


del Grup UAB.  


 


Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) 


La Fundació Universitat Autònoma de Barcelona es va constituir el 24 de febrer de 1998 i 


té per objecte la col·laboració amb la UAB en el foment i realització d’activitats docents, de 


recerca i de prestació de serveis vinculats a l’activitat universitària. Per complir el seu ob-


jecte, la Fundació pot participar directament o indirectament en altres entitats i acordar-ne 


la creació, fins i tot sense finalitat de lucre, i decidir sobre el seu objecte i finalitats, que han 


de ser anàlegs als de la Fundació. 


 


Els Estatuts de la UAB dediquen els articles del 44 al 46 a la FUAB, a la qual la Universitat 


encomana la coordinació d’entitats instrumentals creades per la UAB o en les quals la UAB 


participa i que li reten comptes. L’objectiu general de la FUAB és establir les línies estra-


tègiques de funcionament i dirigir els projectes d’aquestes entitats. 


 


La UAB ha formalitzat diversos encàrrecs de gestió amb la FUAB. Pel seu import convé 


destacar els encàrrecs següents (referits al 2012): el servei d’atenció i assessorament a 


membres de la comunitat universitària procedents d’altres universitats en el punt d’acollida 


a la Plaça Cívica del Campus UAB de Bellaterra (0,22 M€), el suport tècnic en el mante-


niment dels mòduls de la plataforma tecnològica SAP (52.360 €), la col·laboració i reforç de 


les tasques administratives del Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (65.450 €) 


i la col·laboració i assessorament en matèria de contractació administrativa (58.950 €). Al-


guns d’aquests encàrrecs consisteixen de forma quasi exclusiva que la FUAB contracti 


personal per prestar serveis propis de la UAB. Aquest personal l’hauria de contractar la 


UAB i el seu cost s’hauria de registrar en el capítol 1 de despeses de la Universitat.  


 


 


4. L’article 138 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 


públic, dóna una nova redacció a l’última part de l’article 71.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de 


Catalunya. És la següent: “També han de trametre la mateixa documentació referida a les empreses i altres en-


titats en què participen”. 
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La FUAB és al mateix temps matriu d’un subgrup consolidable. El 31 de desembre del 


2011 les inversions en les entitats amb les quals forma un Grup consolidable tenien un 


valor de cost de 7,32 M€ i un valor net de 4,81 M€.5  


 


El 31 de desembre del 2012, la Fundació presentava uns fons propis de 3,41 M€ i un re-


sultat negatiu de 0,23 M€.  


 


Fundació Hospital Clínic Veterinari 


La Fundació Hospital Clínic Veterinari es va constituir el 30 de juliol del 2008. El seu objecte 


és la col·laboració amb la UAB, en particular amb la Facultat de Veterinària, en activitats de 


docència, de recerca i de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l’àmbit vete-


rinari, inclosos els assistencials i hospitalaris. 


 


En el darrer trimestre del 2009 una part del personal de la UAB va ser traspassat a la Fun-


dació, però entre la UAB i la Fundació no es va formalitzar cap conveni que regulés les 


relacions entre les dues entitats. El 31 de desembre del 2012 continuava sense existir un 


conveni que regulés la gestió i les relacions entre la UAB i la Fundació. 


 


L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 30.000 € i un resultat de 


48.801 €.  


 


UAB Firms, SL 


UAB Firms, SL es va constituir el 29 de juliol del 2003. El seu objecte social consisteix en la 


promoció mitjançant la presa de participacions de qualsevol tipus en el capital d’empreses 


que desenvolupin projectes empresarials amb contingut tecnològic i innovador. 


 


Els comptes anuals de l’exercici 2012 presentaven uns fons propis de 67.220 € i un resultat 


negatiu de 3.071 €.  


 


Fundació Autònoma Solidària 


La Fundació Autònoma Solidària es va constituir el 20 de gener de 1999 i té per objecte 


esdevenir un instrument útil al servei del desenvolupament de polítiques d’integració social, 


de promoció del voluntariat i de solidaritat activa en el marc de la UAB. 


L’exercici 2010 aquesta Fundació va absorbir la Fundació Sabadell Solidari i va acumular 


als fons propis els aportats per aquesta entitat (34.057 €). L’exercici 2012 la Fundació pre-


sentava uns fons propis de 92.384 € i un resultat negatiu de 44.920 €.  


 


 


5. Vegeu l’informe 22/2013 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Fundació Universitat Autònoma de 


Barcelona, exercici 2011. 
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Fundació Privada Gespa  


La Fundació Privada Gespa té la titularitat de l’escola bressol Gespa, que va ser creada 


per la UAB l’any 1974 per oferir un servei al personal docent, al no docent i a alumnes amb 


fills d’edats compreses entre els dos mesos i els sis anys.  


 


L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 8.892 € i un resultat de 39.386 €.  


 


Fundació Dr. Robert 


La Fundació Dr. Robert es va constituir el 1998 i té com a objecte social col·laborar amb la 


UAB en el foment i la realització d’activitats de formació avançada relacionades amb les 


ciències de la salut i de la vida. 


 


L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 30.051 € i un resultat negatiu de 


0,19 M€.  


 


Fundació Privada Parc de Recerca UAB  


La Fundació Privada Parc de Recerca UAB va ser constituïda el 28 de febrer del 2007 per 


la UAB, el CSIC i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). La UAB hi 


participa directament amb un 52,63%. El seu objecte social és establir, impulsar i posar en 


marxa, desenvolupar, gestionar i explotar un parc de recerca, desenvolupament i inno-


vació tecnològica i empresarial. 


 


L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 30.008 € i un resultat de 1.518 €.  


 


Fundació Empresa i Ciència 


La Fundació Empresa i Ciència és una fundació privada que va ser constituïda el 2 de 


maig de 1983. Té per finalitat acostar el món econòmic i l’universitari.  


 


L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 168.283 € i un resultat de 


1.325 €.  


 


Fundació WASSU 


La Fundació privada WASSU es va constituir el 7 de febrer del 2012. El seu objecte social 


és l’estudi i la prevenció de la mutilació genital femenina.  


L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 7.500 € i un resultat negatiu de 


1.003 €.  







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 17/2015 


97 


Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN)  


La Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia es va constituir el 2003 conjun-


tament amb la Generalitat de Catalunya i té per objecte la recerca d’excel·lència en l’àmbit 


de les nanotecnologies i de les nanociències a fi d’esdevenir un centre de referència inter-


nacional en el seu àmbit.  


 


L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 90.000 € i un resultat negatiu de 


17.163 €. 


 


Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)  


La Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal es va constituir el 21 de desembre de 


1999. La UAB hi participa directament en un 33,33% i la resta és propietat de l’IRTA, entitat 


de dret públic dependent del departament competent en agricultura i alimentació. El seu 


objecte social és col·laborar amb la UAB, amb l’IRTA i amb el sector privat en la promoció 


de la recerca i el desenvolupament tecnològic, els estudis i l’ensenyament en el camp de 


la sanitat animal, en tots els seus aspectes. 


 


L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 30.051 € i un resultat de 


0,35 M€. 


 


Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) 


La Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral es va constituir el 2002. La 


UAB hi participa en el 100% dels fons dotacionals a través de la FUAB. L’objecte de la 


Fundació és afavorir la formació de professionals qualificats en el sector de la prevenció i 


la seguretat integral i promoure la recerca i la transferència de tecnologia en aquest àmbit.  


 


L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 0,25 M€ i un resultat de 0,24 M€.  


 


Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència, SL 


L’Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència, SL es va constituir a Barcelona el 1999 


i la UAB hi participa en el 100% del capital a través de la FUAB. El seu objecte social és 


planificar, dissenyar, organitzar i gestionar activitats destinades a l’ensenyament i l’apre-


nentatge, tant en modalitat presencial com a distància.  


 


Els comptes anuals de l’exercici 2012 presentaven uns fons propis de 38.084 €, un import 


net de la xifra de negocis d’1,81 M€ i un resultat de 229 €.  


 


L’informe d’auditoria de l’exercici 2012 inclou una opinió favorable. 
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Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus, SA 


Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus, SA es va constituir el 1993. Actualment la seva 


única activitat és la docència, a través de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Ho-


telera.  


 


Els comptes anuals de l’exercici 2012 presenten uns fons propis de 86.927 €, un import net 


de la xifra de negocis de 2,84 M€ i un resultat de 560 €.  


 


L’informe d’auditoria de l’exercici tancat el 31 d’agost del 2012 presenta una opinió amb 


una excepció per un crèdit impositiu de 0,96 M€ generat per bases imposables negatives 


pendents de compensar a l’Impost sobre societats.  


 


L’informe d’auditoria també inclou un paràgraf d’èmfasi sobre la situació economicofinan-


cera de la societat, que el 31 d’agost del 2012 presentava un fons de maniobra negatiu 


d’1,21 M€. Es destaca el compromís de la UAB i de les seves entitats relacionades de no 


exigir en el curt termini el deute de 0,94 M€, i donar suport financer a la societat fins al 


moment en què assoleixi una estructura financera adequada.  


 


Hotel Campus, SL 


Hotel Campus, SL es va constituir el 10 de juliol del 2010 amb la mateixa raó social que la 


societat del Grup absorbida el 2008 per Vila Universitària, SL. El seu objecte social 


consisteix en l’explotació de l’hotel ubicat al campus de la UAB.  


 


La participació de la UAB, a través de la FUAB, és d’un 100%. 


 


Els comptes anuals de l’exercici 2012 presentaven uns fons propis negatius de 0,33 M€, un 


import net de la xifra de negocis de 3,28 M€ i un resultat negatiu de 0,33 M€.  


 


L’informe d’auditoria del 2012 presenta una opinió amb una excepció per incertesa res-


pecte a un crèdit impositiu de 0,29 M€ per bases imposables negatives pendents de com-


pensar a l’Impost sobre societats. 


 


A més, l’informe d’auditoria conté un paràgraf d’èmfasi sobre la situació economicofinance-


ra de la societat. Es destaca el compromís de la FUAB de realitzar les aportacions neces-


sàries per reequilibrar la situació patrimonial i de donar suport financer a la societat fins al 


moment que assoleixi una estructura econòmica i financera adequada. 


 


Wabbit Solutions, SL  


Wabbit Solutions, SL es va constituir el 28 de juliol del 2011. El seu objecte social con-


sisteix a produir, transformar, organitzar, promocionar i comercialitzar productes, serveis i 


activitats relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació.  
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La participació de la UAB, a través de la FUAB, és d’un 100%. 


 


Els comptes anuals de l’exercici 2012 presentaven uns fons propis de 1.447 € i un resultat 


negatiu de 1.346 €.  


 


Vila Universitària, SL 


L’any 1991 es va constituir la societat Vila Universitària, SA, que es va transformar en so-


cietat de responsabilitat limitada per acord de la Junta d’accionistes del 29 de juny del 


2007. L’any 2008 la societat Vila Universitària, SL va fusionar per absorció les societats 


Plaça Cívica, SL i Hotel Campus, SL, fet que va comportar la seva extinció sense liqui-


dació. La societat Vila Universitària, SL va ser la beneficiària dels actius, passius, drets i 


obligacions amb efectes comptables de l’1 de gener del 2008.  


 


La participació de la UAB, a través de la FUAB, és d’un 91,53%; la resta pertany a l’Ajun-


tament de Cerdanyola del Vallès (8,47%).  


 


El seu objecte social és la promoció, construcció i explotació d’allotjaments residencials i 


locals de negocis, així com de zones i edificis comercials i de serveis en terrenys de la 


UAB amb una concessió de cinquanta anys. La concessió finalitza l’any 2040. 


 


Els comptes anuals de l’exercici 2012 presentaven uns fons propis de 2,79 M€, uns in-


gressos per prestació de serveis de 8,56 M€ i un resultat de 0,21 M€.  


 


L’informe d’auditoria de l’exercici 2012 presentava una opinió amb dues limitacions a 


l’abast: una perquè no es va poder valorar la provisió per desmantellament, ja que la so-


cietat no disposava d’un pla de reposicions i reparacions dels elements de l’immobilitzat 


amb caràcter revertible ni donava de baixa els elements substituïts per les inversions de 


reposició; i una altra perquè no es va poder determinar el valor de l’immobilitzat material de 


la societat absorbida l’any 2008 Hotel Campus, SL, que a la data de la fusió tenia un valor 


net comptable de 2,28 M€. 


 


Fundació Institut Català de l’Envelliment 


La Fundació Institut Català de l’Envelliment és una fundació privada que es va constituir el 


2003. L’objecte de la Fundació és col·laborar amb la UAB en el foment i la realització 


d’activitats de recerca i de prestació de serveis relacionats amb l’envelliment i direcció 


assistencial d’institucions sanitàries i sociosanitàries. 


L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 60.000 € i un resultat negatiu de 


0,17 M€. 
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Fundació Privada Biblioteca Josep Laporte 


La Fundació Privada Biblioteca Josep Laporte es va constituir el 1999 i té per objecte crear 


i gestionar la Biblioteca Josep Laporte, Centre de Documentació en Ciències de la Salut i 


de la Vida, a partir de la integració de les biblioteques preexistents de la mateixa espe-


cialització de la UAB, de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i de la Fundació Acadèmica 


de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, en una de sola. 


 


L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 30.051 € i un resultat negatiu de 


0,37 M€.  


 


 


 


3. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 


La UAB compta amb una unitat de contractació que gestiona de forma centralitzada tots 


els contractes de la Universitat i que en els exercicis fiscalitzats depenia orgànicament de 


la Vicegerència d’Economia.  


 


En el període fiscalitzat la normativa aplicable era la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de 


contractes del sector públic fins al 15 de desembre del 2011 i a partir del 16 de desembre 


el Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 


Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). En aquest apartat es farà referència a la 


numeració dels articles del TRLCSP. 


 


D’acord amb l’article 3.2 del TRLCSP, la Universitat té la consideració d’Administració 


pública als afectes d’aquesta Llei. 


 


En el quadre 84 es presenta el detall per tipologia de contractes i formes d’adjudicació 


dels contractes licitats per la UAB en els exercicis fiscalitzats. 


 
Quadre 84. Tipologia i formes d’adjudicació 


Tipus 


Concurs Negociat Restringit Total 


Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import 


Obres 10 19.018.488 23 4.073.393 - - 33 23.091.881 


Serveis 26 33.179.603 96 5.648.109 5 2.681.650 127 41.509.362 


Subministraments 25 13.764.465 113 7.990.511 - - 138 21.754.976 


Gestió de serveis públics - - 1 0 - - 1 0 


Total 61 65.962.556 233 17.712.013 5 2.681.650 299 86.356.219 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Del quadre anterior es desprèn que un 76,38% de l’import licitat ho ha estat per concurs, 


un 20,51% per procediment negociat sense publicitat i un 3,11% per procediment res-


tringit. 
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S’han revisat trenta-sis expedients amb un import total de licitació de 56,91 M€, que repre-


senten un 65,90% de l’import total licitat escollits per raó de l’import (import licitat superior 


a 1,00 M€ en obres i a 0,30 M€ en serveis i subministraments) o per tractar-se de contrac-


tes complementaris a altres d’analitzats. El resum dels expedients analitzats es presenta en 


el quadre 85. També s’ha revisat la liquidació en els exercicis fiscalitzats dels contractes 


d’obres iniciats en els exercicis 2007, 2008 i 2009 i revisats en l’informe de fiscalització 


anterior 1/2012, que comprèn un total de dotze expedients. L’import total certificat ha estat 


superior a l’import dels contractes en percentatges que oscil·len entre un 3,1% i un 10,0%. 


 


Quadre 85. Resum dels expedients analitzats 


Tipus  


Nombre 


d’expedients 


Import 


licitat 


Percentatge de la mostra 


sobre el total licitat 


Import 


adjudicat 


Obres 5 15.228.142 65,95 10.612.126 


Serveis 22 30.276.673 72,94 25.088.786 


Subministraments 9 11.407.588 52,44 2.653.563 


Total 36 56.912.403 65,90 38.354.475 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Nota: En nou expedients licitats per un preu estimat de 12,23 M€ l’adjudicació és en termes de preus unitaris. 


 


En l’annex es mostren les principals característiques dels expedients analitzats.  


 


A continuació es presenten les observacions que es desprenen del treball realitzat: 


 


• En els contractes pluriennals no hi consta l’autorització del Consell Social, en contra del 


que preveuen les bases d’execució del pressupost de la UAB. 


 


• L’article 30 del TRLCSP estableix que els òrgans de contractació, en el termini de tres 


mesos des de la formalització del contracte, han de trametre a la Junta Consultiva de 


Contractació de l’Estat determinada informació sobre els contractes. La UAB no va com-


plir aquesta obligació l’exercici 2010 però sí els exercicis 2011 i 2012. En l’exercici 2012 


la informació es va trametre a la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat. 


 


• En l’expedient 2 no hi ha cap evidència de la comunicació escrita del contractista de la 


data prevista de finalització de les obres, requisit establert en l’article 163 del Reglament 


general de la Llei de contractes de les administracions públiques.  


 


• L’article 235 del TRLCSP estableix que en el termini de tres mesos des de la recepció 


de l’obra, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres execu-


tades. L’article 169 del Reglament de la Llei de contractes del sector públic estableix 


que transcorregut el termini de garantia, el director de l’obra ha de formular la proposta 


de liquidació en el termini d’un mes. En els expedients 2 i 4 (lot 2) no hi consta la 


liquidació final de l’obra. 
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• Els plecs de clàusules administratives dels expedients 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 18, 20, 22, 


26 i 276 inclouen com a criteri d’adjudicació la presentació de millores per part dels 


licitadors sense especificar en quins elements i en quines condicions queda autoritzada 


la presentació, fet que incompleix l’article 147.2 del TRLCSP. La jurisprudència comu-


nitària, les juntes consultives de contractació i el Tribunal Administratiu Central de Re-


cursos Contractuals s’han pronunciat de forma reiterada en el sentit que la introducció 


de millores com a criteri d’adjudicació exigeix la seva relació directa amb l’objecte del 


contracte, una motivació adequada, la prèvia delimitació en els plecs o en l’anunci de 


licitació i la seva ponderació. La valoració de les millores ha estat determinant en l’adju-


dicació dels expedients 1, 5 (lot 1), 6 (lot 1), 10, 15 i 22.  


 


• En els plecs de clàusules dels expedients 7, 17 i 22 la valoració dels criteris Programa 


de treball i Pla de seguretat s’estableix de la forma següent: “Es valorarà una memòria 


tècnica presentada amb un màxim de 25 fulls, explicant el programa de treball o des-


envolupament del funcionament del contracte de servei” i “La proposta de Pla de segu-


retat es valorarà tenint en compte l’especificació de les mesures aplicables als treballs 


que es realitzen a la UAB. Les propostes més específiques podran ser valorades fins a 


10 punts, i les propostes genèriques que no especifiquin mesures concretes aplicables 


a la UAB podran ser valorades fins a 4 punts”. 


 


Els òrgans tècnics que van fer la valoració dels criteris subjectes a judici de valor es-


mentats van determinar diversos conceptes (subcriteris) dins de cada criteri i els va 


assignar una puntuació. Si bé d’acord amb diversa jurisprudència es podria con-


siderar que els esmentats subcriteris són una concreció dels elements que ja estaven 


inclosos en els criteris d’adjudicació (motiu pel qual no modificarien els criteris d’adju-


dicació recollits en els plecs de clàusules), seria convenient una major concreció dels 


criteris d’adjudicació en els plecs que facilités als licitadors la presentació de les se-


ves propostes i contribuís a una millora de la transparència i igualtat de tracte dels 


licitadors. 


• La fórmula econòmica emprada per calcular la puntuació de l’oferta econòmica dels 


expedients 4, 5 i 34 no és proporcional i hi ha diversos licitadors que obtenen la mà-


xima puntuació. Segons l’informe 3/2005, del 7 de juliol, de la Junta Consultiva de 


Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, tota valoració del preu, 


com a criteri d’adjudicació, ha d’atorgar la major puntuació únicament a l’oferta més 


econòmica.  


 


La fórmula de valoració econòmica de l’expedient 31, si bé atorga la màxima puntuació 


a l’oferta més econòmica, atorga una puntuació molt inferior a la resta d’ofertes encara 
 


 


6. Com a conseqüència de les al·legacions presentades s’ha eliminat l’expedient 17 d’aquesta observació. 
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que la diferència de preu entre la primera oferta i la resta sigui poc significativa. Aquesta 


manca de proporcionalitat entre la millor oferta i les restants podria no respectar 


totalment la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el com-


pliment dels principis de transparència i no discriminació.  


• La valoració del criteri “Projecte de monitoratge d’activitats dirigides i assessorament 


tècnic” de l’expedient 19 s’ha fet amb uns subcriteris i ponderacions diferents dels 


previstos en el plec de clàusules administratives. En el plec hi ha cinc subcriteris amb 


ponderacions de zero a quatre punts, mentre que en l’informe de valoració hi ha 


quatre subcriteris amb unes ponderacions entre zero i dos punts i entre zero i vuit 


punts. 


 


• L’informe de valoració de l’expedient 20, en relació amb el criteri “Descomptes en altres 


serveis i/o subministraments complementaris”, esmenta els descomptes proposats pels 


licitadors, però aquests no estan quantificats econòmicament. Les puntuacions ator-


gades no queden suficient motivades, fet que incompleix l’article 151 del TRLCSP. Di-


verses sentències del Tribunal Suprem han establert l’exigència d’expressar les raons 


que indueixen a atorgar preferència a uns dels licitadors davant la resta per fer desa-


parèixer qualsevol indici d’arbitrarietat. 


 


• L’article 169 del TRLCSP estableix que en el procediment negociat l’adjudicació recau 


en el licitador justificadament escollit per l’òrgan de contractació després de fer con-


sultes amb altres candidats i negociar les condicions del contracte amb un candidat o 


més. En l’expedient 35 no hi ha cap evidència documental del procediment de nego-


ciació seguit. 


 


• L’expedient 9 s’ha tramitat per procediment negociat sense publicitat d’acord amb 


l’article 174.b del TRLCSP, referit a serveis complementaris que no figuren en el projecte 


ni en el contracte però que a causa d’una circumstància imprevista per un poder adju-


dicador diligent passen a ser necessaris per executar el servei. En l’informe justificatiu 


de la necessitat de contractar els serveis complementaris del 15 de desembre del 2011 


s’esmenta que el contracte vigent finalitzava el 31 de desembre del 2011 i que la lici-


tació del nou procediment (expedient 8) encara estava en tramitació. L’expedient 8 


s’havia iniciat el 16 de novembre del 2011. Per tant, en opinió de la Sindicatura no es 


tracta d’una circumstància imprevista sinó d’una manca de planificació que va fer que la 


licitació de l’expedient 8 s’iniciés més tard del que era necessari. 


 


 La proposta d’adjudicació del contracte en els expedients 6, 10, 15, 22, 26, 27 i 31 s’ha 


fet en un termini superior entre un i tres mesos al que estableix l’article 161 del TRLCSP.  


• En els expedients 5, 7, 10 i 20 el contracte s’ha formalitzat en un termini superior entre 


nou i vint-i-un dies a l’establert en l’article 156 del TRLCSP. 
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4. SEGUIMENT DE RECOMANACIONS INCLOSES EN INFORMES ANTERIORS 


A continuació es presenta el seguiment de les recomanacions incloses en informes ante-


riors que es refereixen a actuacions sobre aspectes concrets de la gestió de la Universitat. 


Quan ha estat possible aquest seguiment s’ha fet referit al primer semestre del 2014. 


Descripció Situació  Apartat 


Potenciar l’auditoria interna i presentar el pla anual 


d’auditories perquè sigui aprovat pel Consell Social. 


La Comissió Econòmica del Consell Social 


va aprovar els plans d’auditories dels 


exercicis 2011 i 2012. 


1.2.2 


Completar el desenvolupament i la posada en marxa 


de les eines que han de permetre millorar la gestió de 


l’Escola de Postgrau. 


La Universitat no ha facilitat un detall dels 


cursos gestionats per l’Escola de Postgrau 


que permeti analitzar la seva gestió en el 


període fiscalitzat. 


2.4.1 


Completar el desenvolupament i la posada en marxa 


de les eines que han de permetre millorar la gestió del 


Servei de contractació administrativa. 


En els exercicis fiscalitzats es va implantar 


el mòdul de contractació en el sistema de 


gestió financera de la UAB. 


3 


Portar a terme una anàlisi dels romanents i prendre les 


decisions oportunes de regularització o d’aplicació. 


No consta que s’hagi fet una anàlisi en 


aquest sentit. 


2.9 


El registre comptable i la classificació de les diferents 


despeses de la UAB s’han d’ajustar a la normativa 


establerta per la Direcció General de Pressupostos 


aplicable a la Universitat. 


En el registre de les despeses s’han se-


guit els criteris inclosos en l’informe sobre 


l’homogeneïtzació de criteris pressupos-


taris i comptables aplicables a les univer-


sitats catalanes. 


- 


Les modificacions de crèdit han de ser aprovades 


amb anterioritat a la seva realització pels òrgans com-


petents. 


En els exercicis fiscalitzats es van fer mo-


dificacions de crèdit sense l’autorització 


prèvia dels òrgans competents. 


2.2 


Qualsevol operació d’endeutament de la Universitat 


ha de ser autoritzada per la Generalitat i registrada 


comptablement en comptes pressupostaris o extra-


pressupostaris, segons correspongui. 


En els exercicis fiscalitzats la UAB va sol·li-


citar les autoritzacions de la Generalitat 


d’acord amb la normativa aplicable ex-


cepte pels ajornaments de les bestretes 


del Ministeri per al finançament de parcs 


científics i tecnològics. 


2.10.8 


L’RLT del PAS laboral ha d’incloure els imports corres-


ponents al complement de lloc de treball. 


Aspecte corregit en l’RLT aprovada el 


2012. 


2.5.1 


La UAB ha de complir estrictament la normativa vigent 


pel que fa a les remuneracions del PAS i del PDI. 


En els exercicis fiscalitzats s’han produït 


diversos incompliments. 


2.5.1 


La Universitat hauria de modificar els conceptes Plus 


campus i Plus menjador per adaptar-los a la normati-


va vigent sobre funció pública. 


La UAB va modificar els conceptes Plus 


campus i Plus menjador i els va convertir 


en un de sol que tampoc no s’ajustava a la 


normativa sobre funció pública.  


2.5.1 


La Universitat ha de completar el procés de regula-


rització dels associats al més aviat possible i d’acord 


amb la legislació aplicable. 


En els exercicis fiscalitzats no s’han fet 


processos de regularització d’associats. 


- 
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Descripció Situació  Apartat 


La UAB ha d’adaptar la normativa interna de dedi-


cació del professorat al que estableix la normativa 


vigent. 


El Consell de Govern de la UAB va apro-


var el 23 de gener del 2014 el nou model 


de dedicació acadèmica del PDI, que no 


ha estat fiscalitzat. 


2.5.1 


La UAB ha de constituir el Servei d’inspecció per al 


seguiment i control de la disciplina acadèmica, tal 


com estableix el Reial decret 898/1985. 


En els exercicis fiscalitzats no s’havia 


constituït aquest Servei. 


2.5.1 


La UAB ha d’adaptar els plans de jubilació voluntària 


del PDI a la normativa vigent. 


Sense canvis en els exercicis 2010 i 2011. 


El maig del 2012 la UAB va deixar en 


suspens el Pla d’emeritatge 2012-2013 


pel que fa a la incorporació de nous pro-


fessors. 


2.5.1 


La UAB ha d’adequar la situació administrativa dels 


professors que ocupen càrrecs de direcció en altres 


entitats. 


El 2012 hi havia nou professors que tenien 


una situació administrativa no adequada. 


2.5.1 


La Universitat hauria de prendre les mesures adequa-


des per tal que els recursos generats per la recerca 


compensessin en major mesura la despesa induïda 


per aquestes activitats. 


La UAB no ha modificat el percentatge de 


cànon dels projectes de recerca i transfe-


rència de tecnologia. 


2.5.4 


La UAB hauria de formalitzar un conveni amb la Fun-


dació Hospital Clínic Veterinari que reguli les relacions 


entre ambdues entitats. 


En els exercicis fiscalitzats no s’havia for-


malitzat aquest conveni. 


2.4.1 


Quant a la contractació administrativa, la UAB ha d’a-


dequar el procediment aplicat als procediments nego-


ciats a la normativa vigent, ha de trametre a la Junta 


Consultiva de Contractació Administrativa de la Gene-


ralitat i a la Sindicatura de Comptes la informació 


sobre contractes prevista en la Llei de contractes del 


sector públic, ha de deixar evidència que justifiqui 


que en l’avaluació de les ofertes la valoració dels cri-


teris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules 


s’ha fet un cop valorats els criteris en què no es dóna 


aquesta circumstància, ha de formalitzar els contrac-


tes amb els terminis oferts per l’adjudicatari i no amb 


els del plec de condicions. Així mateix, el Consell 


Social ha d’aprovar els expedients de despesa plu-


riennal. 


Alguns dels aspectes esmentats han estat 


corregits. Les observacions que es des-


prenen del treball realitzat es detallen en 


l’apartat corresponent de l’informe de fis-


calització. 


3 


La Universitat ha de buscar les fonts de finançament 


adequades i adoptar mesures de contenció de la des-


pesa per eixugar el dèficit, que el 31 de desembre del 


2009 era de 37,45 M€ segons els comptes anuals de 


la Universitat i de 47,77 M€ segons la Sindicatura. 


L’equip rectoral ha de completar, implementar i fer el 


seguiment del pla de millora, que ha d’incloure les 


mesures necessàries per garantir l’equilibri pressu-


postari. 


El dèficit de la UAB s’ha incrementat en el 


període fiscalitzat. El 19 de desembre del 


2012 la Comissió Econòmica del Consell 


Social va aprovar les línies generals i el 


calendari per elaborar el Pla d’estabili-


tzació pressupostària de la UAB. 


2.9 
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5. CONCLUSIONS 


La Sindicatura ha fiscalitzat els comptes anuals de la UAB dels exercicis 2010, 2011 i 


2012. El període fiscalitzat es caracteritza per la crisi econòmica, les mesures de contenció 


de la despesa i de reducció del dèficit públic dictades tant pel Govern de l’Estat com pel 


de la Generalitat, i la forta reducció de les aportacions públiques al finançament, que han 


comportat tensions de tresoreria importants en la Universitat. Des del punt de vista de l’ac-


tivitat pròpia de les universitats, la plena implantació de l’Espai Europeu d’Educació Su-


perior amb els estudis de graus i màsters oficials i la progressiva desaparició dels cicles, i 


els canvis en els preus públics universitaris amb una forta pujada en el curs 2012-2013 i la 


introducció d’un sistema de pagament en funció de la renda a partir del curs 2011-2012 en 


són els elements més destacats. 


El curs 2012-2013 la UAB tenia 30.952 alumnes matriculats; s’hi van incorporar 8.342 alum-


nes nous i es van titular 6.332. L’any 2012 la UAB comptava amb 3.247 PDI i amb 1.753 


PAS. El pressupost del 2012 va ser de 297,86 M€, els drets liquidats de 299,55 M€ i les 


obligacions reconegudes de 313,74 M€. El 31 de desembre del 2012 el dèficit acumulat 


segons els comptes anuals de la Universitat era de 65,14 M€ i segons la Sindicatura de 


66,47 M€. 


 


 


5.1. OPINIÓ I OBSERVACIONS 


Opinió 


D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, detallats en la 


introducció, l’opinió de la Sindicatura és que, excepte pels possibles efectes de la limitació 


descrita en l’observació 2 i pels fets descrits en l’observació 1, els comptes anuals pre-


senten en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i de la situació finan-


cera de la UAB a 31 de desembre del 2012, i també els resultats, els fluxos d’efectiu i la li-


quidació pressupostària en aquella data, d’acord amb el marc normatiu d’informació 


financera aplicable i, en particular, amb els principis i criteris comptables que conté. 


 


Observacions 


A continuació s’inclouen les observacions més significatives que s’han posat de manifest 


durant el treball de fiscalització realitzat i que, si escau, caldria esmenar. 


 


Aspectes relacionats amb l’activitat economicofinancera 


1. En opinió de la Sindicatura, el 31 de desembre del 2012 el romanent de tresoreria pre-


sentat per la UAB estava sobrevalorat en 11,88 M€ (el romanent afectat estava 
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sobrevalorat en 10,55 M€ i el romanent genèric infravalorat en 1,33 M€). Els deutors i 


els fons propis del Balanç estaven sobrevalorats en 9,44 M€ (vegeu els apartats 2.9 i 


2.10.3). 


 


2. Els imports registrats com a ingressos i despeses i els saldos pendents de cobrament i 


pagament amb l’AGAUR no han estat conciliats. En conseqüència, la Sindicatura no ha 


pogut concloure sobre els esmentats imports (vegeu els apartats 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 i 


2.10.3). 


 


3. La informació sobre els romanents facilitada per la UAB no ha permès fer-ne una 


anàlisi completa i obtenir una conclusió sobre la seva classificació a 31 de desembre 


del 2012 (vegeu l’apartat 2.9). 


 


4. El 31 de desembre del 2012 la UAB tenia 45,42 M€ pendents de cobrament de la 


Generalitat generats en l’exercici 2011 i anteriors. El retard en el pagament per part de 


la Generalitat genera importants tensions de tresoreria a la Universitat, despeses 


financeres i pot comprometre la seva capacitat d’actuació (vegeu l’apartat 2.10.3). 


 


5. En l’exercici 2009 la Fundació Hospital Clínic Veterinari va iniciar les seves activitats. En 


els exercicis fiscalitzats continuava pendent de formalitzar un conveni entre la 


Universitat i la Fundació que regulés les seves relacions. Aquesta situació continuava 


el 31 de desembre del 2014 (vegeu l’apartat 2.4.1). 


 


6. La UAB reté un percentatge dels ingressos dels projectes amb finançament privat i 


convenis d’investigació. La informació disponible no permet concloure sobre la su-


ficiència de la part de cànon destinada a cobrir les despeses indirectes generades 


pels projectes (vegeu l’apartat 2.5.4). 


 


7. El 31 de desembre del 2012 la UAB presentava una situació financera delicada, amb 


un romanent de tresoreria genèric negatiu de 65,14 M€. El 19 de desembre del 2012 la 


Comissió Econòmica del Consell Social va aprovar les línies generals i el calendari per 


elaborar el Pla d’estabilització pressupostària (vegeu l’apartat 2.9). 


 


Aspectes de legalitat i compliment de normativa 


8. La Unitat d’Auditoria depenia orgànicament de la Vicegerència de Recursos Humans i 


Organització i comptava amb un equip de tres persones. Aquesta unitat no figura en 


l’RLT aprovada l’any 2012 (vegeu l’apartat 1.2.2). 


 


9. En els exercicis fiscalitzats el nombre de membres del Claustre era inferior al que 


establien els Estatuts (vegeu l’apartat 1.2.3). 
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10. Els pressupostos dels exercicis 2010 i 2011 van ser aprovats pel Consell Social un cop 


començats els respectius exercicis. El corresponent a l’exercici 2012 va ser aprovat el 


desembre del 2011 (vegeu l’apartat 2.2). 


 


11. La UAB no ha complert l’obligació establerta en l’article 71 del Text refós de la Llei de 


finances públiques de Catalunya de trametre a la Sindicatura, abans del 30 d’abril de 


cada any, la Liquidació del pressupost, els Comptes anuals i la Memòria de gestió de 


l’exercici anterior de la Universitat i de les empreses en què participa (vegeu els 


apartats 2.1 i 2.11). 


 


12. La UAB no ha presentat la informació sobre les despeses amb finançament afectat ni 


sobre l’aplicació del romanent de tresoreria en cap dels exercicis fiscalitzats. D’altra 


banda, la liquidació dels pressupostos d’ingressos i despeses i la informació de la 


memòria sobre les entitats vinculades, no s’adeqüen totalment al model establert pel 


Pla especial de comptabilitat pública per a les universitats públiques de Catalunya 


(vegeu l’apartat 2.1). 


 


13. La major part de les modificacions de crèdit dels exercicis 2010, 2011 i 2012 que havia 


d’aprovar el Consell de Govern i el Consell Social van ser aprovades formalment un 


cop registrades i algunes dins l’any posterior. Això fa que es puguin reconèixer 


obligacions en la Liquidació del pressupost sense que existeixi crèdit pressupostari; 


aquest fet incompleix la normativa pressupostària i les bases d’execució del 


pressupost de la UAB (vegeu l’apartat 2.2). 


 


14. Per a algunes despeses en béns corrents i serveis i en inversions no s’han formalitzat 


contractes quan, per l’import de la despesa, calia haver-ho fet (vegeu l’apartat 2.5.2). 


 


15. En els tres exercicis fiscalitzats l’aprovació de la despesa de personal per part del 


Govern de la Generalitat es va fer un cop transcorregut tot l’exercici (vegeu l’apartat 


2.5.1). 


 


16. El Consell Social va aprovar l’RLT global del PAS de la UAB el 3 de maig del 2012. 


Aquesta RLT no ha estat publicada en el DOGC (vegeu l’apartat 2.5.1). 


 


17. La Universitat va abonar al PAS funcionari diversos conceptes retributius no inclosos en 


el Decret 1/1997, regulador de la funció pública a Catalunya, en compliment de 


diversos acords subscrits amb els representants d’aquest personal. No obstant això, 


d’acord amb l’article 100 del Decret 1/1997, els funcionaris només poden ser retribuïts 


pels conceptes establerts en el mateix Decret (vegeu l’apartat 2.5.1). 


 


18. La UAB va aplicar incorrectament una reducció de 22,5 hores anuals a la jornada 


laboral del PAS aprovada per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya el 29 


de maig del 2012 en compliment de la Llei 5/2012 (vegeu l’apartat 2.5.1). 
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19. La UAB no va aplicar cap mesura en relació amb la disposició addicional vint-i-


quatrena de la Llei 5/2012 pel que fa a la reducció de la jornada i de les retribucions 


del PAS interí (vegeu l’apartat 2.5.1). 


 


20. El Pla d’emeritatge aprovat per la UAB suposa, en opinió de la Sindicatura, la creació 


d’una nova categoria de professorat no prevista en la normativa vigent en convertir en 


emèrits els professors que tinguin més de 60 anys i no n’hagin complert 69 que ho 


sol·licitin. El maig del 2012 la UAB va suspendre l’aplicació d’aquest Pla pel que fa a la 


incorporació de nous professors (vegeu l’apartat 2.5.1). 


 


21. El Reglament de professorat de la UAB preveu la figura dels “col·laboradors de 


docència i de recerca”, que no es correspon amb cap de les categories de PDI 


previstes a la normativa. La regulació d’aquesta figura inclou alguns aspectes que po-


drien donar lloc a situacions assimilables a una contractació laboral i que podrien 


suposar la creació de categories de PDI no previstes en la normativa vigent (vegeu 


l’apartat 2.5.1). 


 


22. De l’anàlisi realitzada de les retribucions individuals del PAS i del PDI es desprenen 


diverses observacions, el detall de les quals figura en l’apartat 2.5.1 de l’informe.  


 


23. La UAB no ha constituït el Servei d’inspecció per al seguiment i control general de la 


disciplina acadèmica previst pel Reial decret 898/1985, del 30 d’abril, sobre règim del 


professorat universitari (vegeu l’apartat 2.5.1). 


 


24. La UAB no ha facilitat una relació de les targetes de crèdit vigents el 31 de desembre 


del 2012 ni tampoc la normativa que en regulava l’ús (vegeu l’apartat 2.10.4). 


 


25. L’article 81 de la LOU estableix que qualsevol operació d’endeutament de les uni-


versitats públiques ha de ser autoritzada per la comunitat autònoma corresponent. La 


UAB no va demanar l’autorització de la Generalitat per als ajornaments de pagament 


de les bestretes reintegrables atorgades pels ministeris de l’Estat. En opinió de la Sin-


dicatura aquests ajornaments són operacions d’endeutament (vegeu l’apartat 2.10.8). 


 


26. Per a la liquidació dels ingressos per tutela acadèmica dels centres adscrits, la UAB fa 


una estimació d’ingressos a final d’any a partir de la informació de cursos anteriors i a 


final de curs es fan les liquidacions dels centres adscrits. No obstant això, el 31 


d’octubre del 2013 encara no s’havia fet la liquidació de la tutela acadèmica cor-


responent al curs 2012-2013 (vegeu l’apartat 2.4.1). 


 


27. La normativa reguladora dels programes de formació continuada de la UAB vigent els 


exercicis fiscalitzats no incloïa aspectes com dedicació i retribució del professorat o 
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procediment aplicable en cas que un curs sigui deficitari. La UAB no va facilitar un 


detall dels cursos gestionats per l’Escola de Postgrau que permetés analitzar la seva 


gestió en el període fiscalitzat (vegeu l’apartat 2.4.1). 


 


28. No s’ha pogut fer una anàlisi completa de les transferències corrents a famílies i insti-


tucions sense finalitat de lucre perquè la UAB no disposava d’un detall de la despesa 


individualitzada dels becaris que col·laboren amb departaments de la Universitat i amb 


diferents activitats i convenis (vegeu l’apartat 2.5.3). 


 


29. En la fiscalització dels expedients de contractació tramitats per la Universitat en els 


exercicis fiscalitzats s’han observat diverses incidències que es detallen en l’apartat 3 i 


de les quals es destaquen les següents: 


• En els contractes pluriennals no hi consta l’autorització del Consell Social establerta 


en les bases d’execució del pressupost de la UAB.  


• En alguns expedients els criteris de valoració de les ofertes són molt oberts, fet que 


fa que en la fase de valoració s’introdueixin subcriteris que, en alguns casos, es 


podrien haver explicitat en el plec de clàusules, i haurien millorat la transparència 


dels procediments. 


• En els expedients en què s’inclou la presentació de millores entre els criteris de 


valoració, no s’especifica en quins elements i en quines condicions queda auto-


ritzada la presentació. 


 


 


5.2. RECOMANACIONS 


A continuació s’inclou un conjunt de recomanacions que contribuirien a millorar els as-


pectes assenyalats en l’informe. 


 


1. La UAB ha de potenciar la unitat de control intern, situar-la en un nivell organitzatiu que 


garanteixi la seva autonomia dins l’organització i dotar-la dels recursos humans 


suficients i adequats. Aquesta unitat de control intern s’hauria d’incloure en l’RLT. 


 


2. Les modificacions de crèdit han de ser aprovades amb anterioritat a la seva realització 


pels òrgans competents. 


 


3. La UAB ha de fer una anàlisi dels romanents i prendre les decisions oportunes sobre la 


seva regularització o aplicació. 
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4. La UAB ha de publicar l’RLT aprovada pel Consell Social en el DOGC. 


 


5. La UAB ha de complir estrictament la normativa vigent pel que fa a les remuneracions 


del PAS i del PDI. 


 


6. La UAB ha de constituir el Servei d’inspecció per al seguiment i control de la disciplina 


acadèmica, tal com estableix el Reial decret 898/1985. 


 


7. La UAB hauria de fer una anàlisi de les diferents entitats en què participa tenint en 


compte les seves finalitats, l’estructura, les activitats i els recursos generats/aportats i 


adoptar, si escau, les mesures organitzatives i econòmiques adequades amb l’objectiu 


que siguin útils a les finalitats de la Universitat i millorin la seva eficàcia i eficiència. Així 


mateix, la UAB hauria d’exercir sobre les entitats en què participa de forma majoritària 


un nivell de control equivalent al dels seus propis serveis. 


 


8. Els centres adscrits haurien de liquidar provisionalment la tutela acadèmica un cop 


finalitzat el període ordinari de matrícula i fer una liquidació definitiva una vegada tan-


cada la matrícula de cada curs. 


 


9. La Universitat hauria d’analitzar el grau de cobertura de les despeses generades per la 


recerca mitjançant el cànon dels projectes i adoptar, si escau, mesures perquè aques-


tes activitats no incrementin el dèficit de la Universitat. 


 


10. Quant a la contractació administrativa, la UAB ha de millorar el contingut dels plecs de 


clàusules en relació amb la definició dels criteris d’adjudicació i la seva forma de 


valoració, especialment en allò referit a les millores, i ha de tramitar els expedients de 


contractació i subscriure els contractes oportuns per a tots els serveis i subministra-


ments que pel seu import ho requereixin. Així mateix, el Consell Social ha d’aprovar els 


expedients de despesa pluriennal. 


 


11. El Consell Social ha de vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria d’es-


tabilitat pressupostària, elaborar un pla d’estabilitat pressupostària, impulsar les me-


sures per al seu compliment i fer-ne el seguiment.  
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6. ANNEX: EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ FISCALITZATS 


Referència  


Sindicatura 


Número 


expedient 


Procediment 


adjudicació Objecte 


Import 


licitat 


Empresa 


adjudicatària 


Import 


adjudicat 


Obres      


1 2011/73 Obert Obres de construcció de l’edifici Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals – 


Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (Lot 1) 


6.127.019 Ferrovial Agroman, SA 4.172.349 


     Obres de construcció de l’edifici Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals – 


Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (Lot 2) 


4.040.495 Ferrovial Agroman, SA 2.769.741 


2 2012/70 Negociat  Obres de contenció i estabilització del talús de l’edifici Institut de Ciència i Tecno-


logia Ambientals – Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 


652.751 Ferrovial Agroman, SA 485.712 


3 2012/45 Negociat  Construcció del nou col·lector interceptor de residuals  180.161 Romero Gamero, SA (ROGASA) 119.026 


4 2010/140 Obert Ampliació aules i laboratoris docents Facultat de Veterinària (Lot 1) 1.591.824 Ferrovial Agroman, SA 1.081.146 


     Ampliació aules i laboratoris docents Facultat de Veterinària (Lot 2) 646.106 Abantia Instalaciones, SA 458.957 


5 2010/109 Obert Reforma integral dels espais per al servei estabulari a la M-1 Planta baixa i inferior 


(Lot 1: Obra civil) 


696.159 Constructora de Calaf, SAU 548.765 


     Reforma integral dels espais per al servei estabulari a la M-1 Planta baixa i inferior 


(Lot 2: Instal·lacions) 


1.293.627 Electromecànica Soler, SL 976.430 


Serveis       


6 2012/35 Obert Serveis de neteja i desinfecció dels locals, dependències i espais exteriors (Lot 1) 7.630.896 Clece Serveis Integrats, SA 7.453.648 


     Serveis de neteja i desinfecció dels locals, dependències i espais exteriors (Lot 2) 7.048.150 Selmar, SA 6.741.807 


7 2012/61 Obert Serveis de manteniment instal·lacions de calefacció, climatització, lampisteria i 


gas dels edificis B, C i J 


1.735.940 Gestión Integral de Instalaciones, SA 1.564.111 


8 2011/54 Restringit Servei de transport de viatgers en autobús 1.710.000 Autocares R. Font, SA 1.402.674 


9 2011/38 Negociat  Serveis complementaris de transport de viatgers en autobús 269.402 Autocares R. Font, SA 269.402 


10 2011/17 Obert Serveis de seguretat 1.604.800 Seguridad Profesional Mediterránea, SA 1.597.720 


11 2012/15 Obert Serveis d’explotació i administració de sistemes i comunicacions i suport als usua-


ris del servei d’informàtica 


1.156.400 Altran Innovación, SL 1.040.760 


12 2012/15 Obert Serveis de telecomunicacions de veu fixa i mòbil de la UAB (Lot 1: Manteniment 


del sistema de comunicacions Ibercom) 


900.000 Redes y Servicios Especializados en Tele-


comunicaciones, SL  


Preu unitari 


     Serveis de telecomunicacions de veu fixa i mòbil de la UAB (Lot 2: Comunicacions 


de veu fixes i mòbils) 


  UTE Telefónica de España, SAU – Telefó-


nica Móviles de España, SAU 


Preu unitari 







 


 


1
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Referència  


Sindicatura 


Número 


expedient 


Procediment 


adjudicació Objecte 


Import 


licitat 


Empresa 


adjudicatària 


Import 


adjudicat 


13 2010/13 Negociat  Serveis d’assistència sanitària d’atenció primària d’Odontologia, de Psicologia, de 


Psiquiatria i de Recepció central al Servei Assistencial de Salut  


855.000 Brugués Asistencial, SA 855.000 


14 2010/130 Obert Redacció de l’avantprojecte, els projectes bàsic i executiu i la direcció de les 


obres per al nou edifici de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals – Institut 


Català de Paleontologia Miquel Crusafont 


812.972 UTE Harquitectes Àrea Productiva, SLP + 


Data Arquitectura i Enginyeria, SLP 


649.000 


15 2011/18 Obert Auxiliars de control 689.120 Serveis Puntuals i Manteniment, SL 684.117 


16 2011/10 Obert Assegurança d’accidents, assistència en viatge i de despeses mèdiques per als 


estudiants (Lot 1) 


570.000 Generali España, SA de Seguros y 


Reaseguros 


Preu unitari 


     Assegurança d’accidents, assistència en viatge i de despeses mèdiques per als 


estudiants (Lot 2) 


38.400 Generali España, SA de Seguros y 


Reaseguros 


Preu unitari 


17 2012/71 Restringit Manteniment multitècnic de l’edifici Centre de Biologia Animal i Teràpia Gènica 497.310 Imtech Spain, SLU 450.196 


18 2010/138 Obert Servei d’assessorament i gestió dels recursos informàtics i de les instal·lacions 


tècniques del Servei d’Activitat Física  


492.098 CTRL4 Enviro, SL 393.679 


19 2012/1 Restringit Servei de monitoratge esportiu 474.340 Llop-Gestió Esportiva, SL Preu unitari 


20 2012/52 Obert Servei de cura, manipulació i gestió dels ratolins del servei d’estabulació del 


Centre de Biologia Animal i Teràpia Gènica 


467.280 Harlan Laboratories Models, SL 453.120 


21 2010/35 Obert Redacció de l’avantprojecte general dels conjunts dels mòduls G1 a G4 del nou 


edifici de la Facultat de Ciències de l’Educació  


377.733 Brullet de Luna i Associats, SLP 333.108 


22 2012/64 Obert Manteniment d’instal·lacions de protecció contra incendis i de detecció de gas 371.665 Soler Global Service, SL 306.809 


23 2010/174 Negociat  Serveis de suport complementaris consistents en l’actualització del nou sistema 


de gestió econòmica i financera per canvis de la normativa 


333.348 Informática El Corte Inglés, SA 333.348 


24 2012/58 Obert Serveis d’assegurances (Lot 1: Responsabilitat civil) 288.000 Axa Seguros Generales, SA 230.507 


     Serveis d’assegurances (Lot 2: Flota de vehicles) 25.000 Mapfre Familiar, SA 20.000 


25 2011/13 Obert Servei de prevenció aliè a les especialitats de Medicina del treball i Higiene in-


dustrial 


311.870 Sociedad de Prevención de Egarsat, SL 309.780 


26 2011/2 Obert Acord marc per a l’adquisició de les eines i la implementació de processos vincu-


lats al desplegament de l’administració electrònica 


1.200.000 Everis Spain, SL Preu unitari 


27 2010/33 Obert Instal·lació de cablejat i complementaris de la xarxa de dades 416.949 Maintenance Development, SA Preu unitari 
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Referència  


Sindicatura 


Número 


expedient 


Procediment 


adjudicació Objecte 


Import 


licitat 


Empresa 


adjudicatària 


Import 


adjudicat 


Subministraments      


28 2012/19 Obert  4.728.982    


   Subministrament d’energia elèctrica de la UAB (Lot 1: Tarifa 6.1) Preu unitari Endesa Energía, SAU Preu unitari 


     Subministrament d’energia elèctrica de la UAB (Lot 2: Tarifa 3.1A) Preu unitari Endesa Energía, SAU Preu unitari 


     Subministrament d’energia elèctrica de la UAB (Lot 3: Tarifa 3.0A) Preu unitari Unión Fenosa Comercial, SL Preu unitari 


     Subministrament d’energia elèctrica de la UAB (Lot 4: Tarifa 2.1A) Preu unitari Endesa Energía, SAU Preu unitari 


     Subministrament d’energia elèctrica de la UAB (Lot 5: Tarifa 2.0A) Preu unitari Endesa Energía, SAU Preu unitari 


   Subministrament d’energia elèctrica de la UAB (Lot 5: Tarifa 2.0DHA) Preu unitari Unión Fenosa Comercial, SL Preu unitari 


29 2012/25 Obert  3.020.579    


     Subministrament de gas de la UAB (lot 1: Tarifa 3.1) Preu unitari Unión Fenosa Comercial, SL Preu unitari 


     Subministrament de gas de la UAB (lot 2: Tarifa 3.2) Preu unitari Unión Fenosa Comercial, SL Preu unitari 


     Subministrament de gas de la UAB (lot 3: Tarifa 3.3) Preu unitari Unión Fenosa Comercial, SL Preu unitari 


     Subministrament de gas de la UAB (lot 4: Tarifa 3.4) Preu unitari Unión Fenosa Comercial, SL Preu unitari 


30 2011/20 Obert Subministrament publicacions periòdiques i base de dades (Lot 1: format paper i 


paper+online) 


236.080 Ebsco Subscription Services España, SL Preu unitari 


     Subministrament publicacions periòdiques i base de dades (Lot 2: format online) 204.140 Ebsco Subscription Services España, SL Preu unitari 


     Subministrament publicacions periòdiques i base de dades (Lot 3: base de dades) 83.780 Greendata, SL Preu unitari 


31 2010/135 Obert Renovació tecnològica de l’entorn corporatiu de base de dades 650.000 Saytel Servicios Informáticos, SA 624.220 


32 2010/9 Negociat  Subministrament microscopi electrònic de rastreig (HRSEM)  607.338 Carl Zeiss Micorimaging, SL 607.300 


33 2010/4 Negociat  Subministrament sistema d’espectrometria de masses  600.000 Bruker BioSciences Española, SA 600.000 


34 2010/44 Obert Subministrament taules i vitrines de gasos per equipar nous laboratoris de la Fa-


cultat de Ciències i Biociències de la UAB 


502.255 Burdinola, S. Coop. 402.749 


35 2010/3 Negociat  Subministrament espectròmetre de masses de relacions isotòpiques d’alta resolució 419.294 Thermo Fisher Scientific, SLU 419.294 


36 2011/5 Negociat  Adquisició ordinadors per als usuaris de la UAB i manteniment dels equips submi-


nistrats (Lot 1) 


252.752 ID Grup, SA Preu unitari 


 


    


Adquisició ordinadors per als usuaris de la UAB i manteniment dels equips submi-


nistrats (Lot 2) 


67.496 ID Grup, SA Preu unitari 


 


    


Adquisició ordinadors per als usuaris de la UAB i manteniment dels equips submi-


nistrats (Lot 3) 


34.892 ID Grup, SA Preu unitari 


Total     56.912.403  38.354.475 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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7. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 


tramés el 29 de juny del 2015 a la UAB. 


 


 


7.1. AL·LEGACIONS REBUDES 


La UAB ha enviat resposta a través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura de 


Comptes número 2.098, de data 17 de juliol del 2015, que es transcriu a continuació: 


 


 


UAB 


Universitat Autònoma 


de Barcelona 


 


 


 


Sr. Jordi Pons i Novell 


Síndic 


Sindicatura de Comptes de Catalunya 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


 


Benvolgut síndic, 


 


En resposta al vostre escrit de 29 de juny de 2015, us trameto adjuntes les al·lega-


cions corresponents al projecte 33/2013-D, referent a la Universitat Autònoma de Bar-


celona, exercicis 2010, 2011 i 2012, que han estat elaborades pels diversos àmbits 


de la nostra Universitat. 


 


Així mateix, us enviem les al·legacions esmentades per correu electrònic. 


 


Ben cordialment, 


 


 


 


 


Ferran Sancho Pifarré 


Rector 


 


Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 15 de juliol de 2015 
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Consideracions que presenta la UAB al Projecte d’Informe 33/2013-D corresponent als 


exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 


Mitjançant el present document la Universitat Autònoma de Barcelona presenta les 


al·legacions corresponents al Projecte d’Informe referenciat a l’encapçalament d’a-


quest escrit per tal que siguin valorades i eventualment incorporades a l’informe final 


a realitzar per part de la Sindicatura de Comptes. 


 
 


5.1. OPINIÓ I OBSERVACIONS 


 


Aspectes relacionats amb l’activitat economicofinancera: 


 


Punt 1- En opinió de la Sindicatura, el 31 de desembre del 2012 el romanent de tre-


soreria presentat per la UAB estava sobrevalorat en 11,88 M€ (el romanent afectat 


estava sobrevalorat en 10,55 M€ i el romanent genèric infravalorat en 1,33 M€). Els 


deutors i els fons propis del Balanç estaven sobrevalorats en 9,44 M€. 


 


La Universitat no entén que hagi de qualificar com a ingressos de dubtós cobrament 


els pendents de cobrament de la Generalitat de Catalunya, per un import de 8,22 M€, 


ja que el deute per aquestes quantitats ha estat confirmat per un escrit del Director 


General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya amb data 29 d’abril de 2015. 


També s’ha de tenir en compte que en els últims anys s’han anat cobrant algunes 


quantitats a compte d’aquest deute. 


 


Punt 2- Els imports registrats com a ingressos i despeses i els saldos pendents de 


cobrament i pagament amb l’AGAUR no han estat conciliats. En conseqüència, la 


Sindicatura no ha pogut concloure sobre els esmentats imports.  


 


La Universitat ha realitzat les conciliacions dels saldos amb l’AGAUR al tancament 


dels exercicis 2013 i 2014, una vegada obtinguda la resposta dels seus saldos pen-


dents per aquesta entitat. 


 


Punt 3- La informació sobre els romanents facilitada per la UAB no ha permès fer-ne 


una anàlisi completa i obtenir una conclusió sobre la seva classificació a 31 de 


desembre del 2012. 


 


La UAB ha incorporat els romanents dels exercicis 2011 i 2012 que han estat auto-


ritzats segons l’aplicació de la instrucció d’incorporació de romanents corresponent, 


aprovada per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Go-


vern. Cal destacar que amb data 25 d’abril del 2012 també es va modificar la nor-


mativa acadèmica segons Acord 50/2012 de Consell de Govern, considerant els ro-


manents derivats de la liquidació dels programes de Formació Permanent com a ro-


manent de tresoreria no afectat. 


 


Punt 5- En l’exercici 2009 la Fundació Hospital Clínic Veterinari va iniciar les seves 


activitats. En els exercicis fiscalitzats continuava pendent de formalitzar un conveni en-


tre la Universitat i la Fundació que regulés les seves relacions. Aquesta situació con-


tinuava el 31 de desembre del 2014. 


La Universitat i la Fundació han formalitzat el conveni amb data 1 de desembre de 


2014  
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Punt 6- La UAB reté un percentatge dels ingressos dels projectes amb finançament 


privat i convenis d’investigació. La informació disponible no permet concloure sobre la 


suficiència de la part de cànon destinada a cobrir les despeses indirectes generades 


pels projectes 


 


D’acord a l’actual normativa pròpia vigent de contractes, treballs i convenis amb l’ex-


terior (Acord de la Junta de Govern de 4/2/1994 modificat per l’acord de 17/12/1998) i 


la Proposta d’igualació del percentatge i del retorn del cànon i de l’overhead (Acord 


del Consell de Govern de 9 de juny de 2008), la UAB estableix que la compensació 


per despeses generals (cànon) dels contractes, convenis o encàrrecs formalitzats és 


del 21% de l’import total del contracte, el conveni o l’encàrrec extern, indepen-


dentment de la tipologia de l’activitat a realitzar i de la naturalesa de la despesa a 


realitzar.  


 


Aquest 21% de l’import total equival a incrementar un 26,58% les despeses previstes 


en el contracte o conveni, el que situa a la UAB com la universitat Catalana amb un 


percentatge més alt en concepte de cànon i molt probablement d’entre les universitat 


de l’Estat. 


 


Punt 7- El 31 de desembre de 2012 la UAB presentava una situació financera deli-


cada, amb un romanent de tresoreria genèric negatiu de 65,14 M€. El 19 de desembre 


del 2012 la Comissió Econòmica del Consell Social va aprovar les línies generals i el 


calendari per a l’elaboració del Pla d’Estabilització Pressupostària. 


 


La UAB ha complert amb el Pla d’Estabilització Pressupostària per l’exercici 2012, as-


solint un romanent genèric de tresoreria de 0,25 M€ que reflecteix el compromís de la 


Universitat per restablir gradualment la situació financera. En els exercicis posteriors 


s’ha anat complint aquest Pla, en els termes establerts i amb l’aportació de 0,6 M€ el 


2013 i d’1,2 M€ el 2014. 


 
 


Aspectes de legalitat i compliment de normativa: 


 


Punt 8- La Unitat d’Auditoria depenia orgànicament de la Vicegerència de Recursos 


Humans i Organització i comptava amb un equip de tres persones. Aquesta Unitat no 


figura en l’RLT aprovada l’any 2012. 


 


La Unitat d’Auditoria depenia orgànicament de l’Àrea d’Organització i Planificació i no 


de la Vicegerència. Es tractava d’una unitat dins d’una Àrea i estava publicada a l’RLT. 


 


Punt 9- En els exercicis fiscalitzats el nombre de membres del Claustre era inferior al 


que establien els Estatuts. 


 


Tal i com es va posar de manifest en les al·legacions de la UAB a l’Informe de la Sin-


dicatura de Comptes 1/2012, és una situació habitual que, sobretot, al final dels man-


dats del Claustre, les vacants que es produeixen en aquest òrgan no puguin ser co-


bertes pels respectius suplents, per haver-se ja esgotat el seu nombre i en aquest 


cas el Claustre queda integrat per un nombre inferior de membres al previst estatu-


tàriament fins que no es procedeix a una nova convocatòria de eleccions. 
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Punt 13- La major part de les modificacions de crèdit dels exercicis 2010, 2011 i 2012 


que havia d’aprovar el Consell de Govern i el Consell Social van ser aprovades formal-


ment un cop registrades i algunes dins l’any posterior. Això fa que es puguin re-


conèixer obligacions en la Liquidació del pressupost sense que existeixi crèdit pressu-


postari; aquest fet incompleix la normativa pressupostària i les bases d’execució del 


pressupost de la UAB. 


 


A partir de l’exercici 2012, la Universitat ha endegat un procés per establir els me-


canismes necessaris per tal d’aconseguir que totes les modificacions de crèdit que 


tinguin un procediment d’aprovació segons les bases d’execució del pressupost, es-


tiguin autoritzades abans de la seva comptabilització. Aquests mecanismes s’han 


concretat, per exemple, en un major control en la gestió de les modificacions urgents, 


o també, modificants les bases d’execució, per tal d’adaptar-les millor a les neces-


sitats d’aprovació de les modificacions de crèdit. Es per això que la UAB considera 


que no es pot generalitzar que la major part de les modificacions de crèdit són apro-


vades formalment un cop registrades. 


 


Punt 14- Per algunes despeses en béns corrents i serveis i en inversions no s’ha 


formalitzat contractes quan, per import de la despesa, calia haver-ho fet. 


 


La UAB disposa de mesures de control per tal d’identificar aquestes despeses. Al-


gunes d’aquestes ja estan regularitzades o en procés de regularització. Atenent a les 


recomanacions de la Sindicatura de Comptes, la Universitat està realitzant una revisió 


exhaustiva d’aquestes despeses, per tal d’adequar la contractació a la legislació 


vigent. 


 


Punt 16- El Consell Social va aprovar l’RLT global del PAS de la UAB el 3 de maig del 


2013. Aquesta RLT no ha estat publicada al DOGC. 


 


Properament es publicarà l’aprovada a data 31 de desembre de 2013. 


 


Punt 17- La Universitat va abonar al PAS funcionari diversos conceptes retributius no 


inclosos en el Decret 1/1997, regulador de la funció pública a Catalunya, en compli-


ment de diversos acords subscrits amb els representants d’aquest personal. No obs-


tant això, d’acord amb l’article 100 del Decret 1/1997, els funcionaris només poden ser 


retribuïts pels conceptes establerts en el mateix Decret. 


 


Els abonaments complementaris, en el cas del personal funcionari, s’han regularitzat 


des de l’1 de gener de 2015. Ara els conceptes salarials són estrictament els del De-


cret 1/1997. 


 


Punt 18- La UAB va aplicar incorrectament una reducció de 22,5 hores anuals a la 


jornada laboral del PAS aprovada per la Junta del Consell Interuniversitari de Cata-


lunya el 29 de maig de 2012 en compliment de la Llei 5/2012. 


 


Aquest nombre d’hores es correspon amb 3 jornades de 7’5 hores de intercalades en 


ponts, en les quals l’Equip de Govern va decidir tancaments de la Universitat per es-


talvi energètic 
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Punt 19- La UAB no va aplicar cap mesura en relació amb la disposició addicional vint-


i-quatrena de la Llei 5/2012 pel que fa a la reducció de la jornada i de les retribucions 


del PAS interí. 


La Llei indicava que li corresponia decidir a la Junta del CIC, la qual no es va pro-


nunciar en aquest sentit. 


Punt 20- El Pla d’emeritatge aprovat per la UAB suposa, en opinió de la Sindicatura, la 


creació d’una nova categoria de professorat no prevista en la normativa vigent en 


convertir en emèrits els professors que tinguin més de 60 anys i no n’hagin complert 


69 que així ho sol·licitin. El maig del 2012 la UAB va suspendre l’aplicació d’aquest Pla 


pel que fa a la incorporació de nous professors. 


 


Aquest assumpte ja va ser analitzat pel Tribunal de Cuentas en el procediment 


198/12, que es va pronunciar en el sentit d’inexistència de responsabilitat comptable. 


 


Punt 21- El Reglament de professorat de la UAB preveu la figura dels “col·laboradors 


de docència i de recerca”, que no es correspon amb cap de les categories de PDI 


previstes a la normativa. La regulació d’aquesta figura inclou alguns aspectes que 


podrien donar lloc a situacions assimilables a una contractació laboral i que podrien 


suposar la creació de categories de PDI no previstes en la normativa vigent. 


 


El Reglament de Personal Acadèmic ja preveu que no hi ha cap relació contractual 


entre els col·laboradors de docència i de recerca i la UAB. Es tracta d’una col·la-


boració institucional entre la UAB i una determinada entitat, articulada mitjançant un 


conveni de col·laboració, en la qual el col·laborador manté la seva relació jurídica 


amb l’entitat d’origen. En aquest sentit car tenir en compte la regulació que estableix 


l’article 62 de la Llei d’universitats de Catalunya en relació amb la figura de l’inves-


tigador amb vinculació a la Universitat. 


 


Punt 22- De l’anàlisi realitzada de les retribucions individuals del PAS i del PDI es 


desprenen diverses observacions, el detall de les quals figura en l’apartat 2.5.1 de 


l’informe. 


 


Entre les observacions que es fan a l’apartat 2.5.1 de l’Informe (PDI) es fa esment de 


nou professors que estan amb dedicació a temps complet i ocupen càrrecs de di-


recció en centres de recerca públics. Malgrat que no es concreten els cassos cal fer 


referència a la possibilitat d’adscripció que preveu l’article 17.2 de la Llei 14/2011 d’1 


de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. 


 


Punt 23- La UAB no ha constituït el Servei d’inspecció per al seguiment i control 


general de la disciplina acadèmica previst pel Reial decret 898/1985, del 30 d’abril, 


sobre règim del professorat universitari. 


 


Ens remetem als arguments de la sentència del Tribunal Constitucional 235/1991, de 


12 de desembre, dictada en el conflicte positiu de competència promogut pel 


Govern Basc i el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, segons la qual la 


constitució d’un Servei d’Inspecció de les característiques que preveu el Reial 


decret 898/1985 podria envair les competències autonòmiques, tal com ja es va 


posar de manifest en les al·legacions de la UAB a l’Informe de la Sindicatura de 


Comptes 1/2012. 
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Punt 24- La UAB no ha facilitat una relació de les targetes de crèdit vigents a 31 de 


desembre del 2012 ni tampoc la normativa que en regulava l’ús.  


 


La Universitat ja disposa d’una relació de les targetes de crèdits vigents a 31 de de-


sembre de 2014, i actualment ha tancat totes les targetes de crèdit excepte les tar-


getes institucionals i les targetes vinculades als caixers habilitats de les facultats. Així 


mateix, s’està elaborant una instrucció sobre la utilització de targetes. 


 


Punt 25- L’article 81 de la LOU estableix que qualsevol operació d’endeutament de les 


universitats públiques ha de ser autoritzada per la comunitat autònoma corresponent. 


La UAB no va demanar l’autorització de la Generalitat per als ajornaments de 


pagament de les bestretes reintegrables atorgades pels ministeris de l’Estat. En opinió 


de la Sindicatura aquests ajornaments són operacions d’endeutament.  


 


La Universitat entén que els ajornaments de pagament de les bestretes reintegrables 


atorgades pels ministeris de l’Estat no poden ser considerats operacions d’endeuta-


ment perquè no es tracta d’operacions amb entitats bancàries i no generen deute 


nou.  


 


Punt 26- Per a la liquidació dels ingressos per tutela acadèmica dels centres adscrits, 


la UAB fa una estimació d’ingressos a final d’any a partir de la informació dels cursos 


anteriors. A final de curs es fan les liquidacions dels centres adscrits. No obstant això, 


els 31 d’octubre de 2013 encara no s’havia fet la liquidació de la tutela acadèmica 


corresponent al curs 2012-2013. 


 


Recentment la UAB ha modificat el calendari de liquidació de la tutela acadèmica 


dels centres adscrits per tal de no haver de fer una estimació dels ingressos per tu-


tela acadèmica dels centres adscrits. En concret, el curs acadèmic 2014-2015 ha es-


tat el primer en el qual s’ha establert un calendari de liquidació diferenciat en funció 


del tancament dels processos; en finalitzar la matrícula del curs acadèmic s’ha li-


quidat la tutela acadèmica dels estudis, i posteriorment s’han liquidat els ajuts a l’es-


tudi i la resta de gratuïtats als organismes externs. 


 


Per al curs acadèmic 2015-2016 s’ha aprovat el següent calendari de liquidació de la 


matrícula dels centres adscrits, que compleix la recomanació de l’informe: 31-12-


2015: liquidació de la tutela acadèmica; 30-06-2016: liquidació de les beques de Rè-


gim General; 10-09-2016: liquidació de la resta de bonificacions incloses en el Decret 


de preus públics. 


 


Punt 27- La normativa reguladora dels programes de formació continuada de la UAB 


vigent els exercicis fiscalitzats no incloïa aspectes com dedicació i retribució del 


professorat o procediment aplicable en cas que un curs sigui deficitari. La UAB no va 


facilitar un detall dels cursos gestionats per l’Escola de Postgrau que permetés ana-


litzar la seva gestió en el període fiscalitzat. 


 


S’està modificant la normativa de formació continuada per tal d’incloure aspectes 


com la dedicació i la retribució del professorat. Pel que fa als procediments apli-


cables en cas que el curs sigui deficitari, la Normativa que regula la formació con-
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tinuada a la UAB estableix que els programes de màster propi, els de diplomatura de 


postgrau i els cursos per mitjà dels quals s’obté un certificat s’han d’autofinançar i 


han de ser sostenibles econòmicament. Per aquest motiu, en cap cas aquests pro-


grames no haurien de generar dèficit. En el supòsit de no compliment dels pressu-


postos aprovats per manca d’ingressos, els promotors del programa poden optar a 


bé per revisar les despeses per fer viable la impartició dels estudis, o bé per despro-


gramar el curs.  


 


Punt 28- No s’ha pogut fer una anàlisi de les transferències corrents a les famílies i 


institucions sense finalitat de lucre perquè la UAB no disposava d’un detall de la des-


pesa individualitzada dels becaris que col·laboren amb departaments de la Universitat 


i amb diferents activitats i convenis. 


 


Seguint les indicacions de la Sindicatura de Comptes, el sistema comptable i admi-


nistratiu de la UAB incorporarà aquest detall individualitzat en l’exercici 2015. 


 


Punt 29- En la fiscalització dels expedients de contractació tramitats per la Universitat 


en els exercicis fiscalitzats s’han observat diverses incidències que es detallen en l’a-


partat 3 i de les quals es destaquen les següents: 


 


• En els contractes pluriennals no hi consta l’autorització del Consell Social 


establerta en les bases d’execució del pressupost de la UAB. 


 


El Consell Social està plenament informat de la contractació que es porta a 


terme en tots els seus extrems perquè un representant d’aquest òrgan és 


membre de la mesa de contractació. 


 


D’altra banda, en els contractes amb despesa pluriennal, la UAB la distribueix 


entre el nombre d’anys, imputant la despesa del primer any del contracte al 


pressupost que s’executa, havent emès el corresponent certificat d’existència 


de crèdit. Quant a la resta de despesa es pren el compromís de reserva de 


crèdit per a ser executada en els pressupostos que s’aprovin en els exercicis 


futurs (d’acord amb el que estableixen els articles 109.3 i 110.2 del TRLCSP). 


Aquests pressupostos són aprovats també pel Consell Social, d’acord amb el 


que estableix l’article 89.c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 


Catalunya. 


 


• En alguns expedients els criteris de valoració s’introdueixen subcriteris que, en 


alguns casos, es podrien haver explicitat en el plec de clàusules, i haguessin 


millorat la transparència dels procediments. 


 


La Universitat està d’acord amb la conveniència d’una major concreció dels 


criteris d’adjudicació en els plecs per a facilitar la presentació de les propostes 


i per a millorar la transparència del procediment. Es per això que actualment 


es té com a norma interna la concreció en els plecs dels subcriteris que es 


tindran en compte per a la valoració dels criteris d’adjudicació (sempre que 


sigui possible), de forma que ja en la documentació publicada per a preparar 


l’oferta es pugui conèixer la forma de valorar i la ponderació de cadascun dels 


criteris i dels seus subcriteris. 
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• En els expedients en què s’inclou la presentació de millores entre els criteris de 


valoració, no s’especifica en quins elements i en quines condicions en queda 


autoritzada la presentació 


 


A partir de finals del 2012, seguint la recent jurisprudència i resolucions dels 


tribunals de recursos administratius, es va introduir l’obligació de detallar l’ob-


jecte de les millores en els plecs, tal com es pot comprovar en l’expedient 17 


(serveis 71/2012). En el plec de clàusules administratives d’aquest contracte sí 


que s’especifica en quins elements i en quines condicions s’autoritza la pre-


sentació de millores, les quals entenem que tenen un relació directa amb l’ob-


jecte del contracte, una motivació adequada i una ponderació individualitzada. 


 


 


5.2. RECOMANACIONS 


 


Punt 1- La UAB ha de potenciar la unitat de control intern, situar-la en un nivell organit-


zatiu que garanteixi la seva autonomia dins l’organització i dotar-la dels recursos hu-


mans suficients i adients, Aquesta unitat de control intern s’hauria d’incloure en l’RLT. 


 


Les persones destinades a la Unitat d’Auditoria de l’Àrea d’Organització i Planificació 


són adients i competents, tant pel que fa a la seva expertesa com pel que fa al co-


neixement de la matèria. Les restriccions pressupostàries actuals fan inviable incre-


mentar-ne la dotació, encara que és evident que caldrien més efectius. La Universitat 


no es planteja, de moment, canviar la dependència funcional de la Unitat. 


 


Punt 2- Les modificacions de crèdit han de ser aprovades amb anterioritat a la seva 


realització pels òrgans competents. 


 


A partir de l’exercici 2012, la Universitat ha endegat un procés per establir els meca-


nismes necessaris per tal d’aconseguir que totes les modificacions de crèdit que 


tinguin un procediment d’aprovació segons les bases d’execució del pressupost, es-


tiguin autoritzades abans de la seva comptabilització. Aquests mecanismes s’han 


concretat, per exemple, en un major control en la gestió de les modificacions urgents, 


o també, modificants les bases d’execució, per tal d’adaptar-les millor a les neces-


sitats d’aprovació de les modificacions de crèdit. Es per això que la UAB considera 


que no es pot generalitzar que la major part de les modificacions de crèdit són apro-


vades formalment un cop registrades. 


 


Punt 3- La UAB ha de fer una anàlisi dels romanents i prendre les decisions oportunes 


de regularització o aplicació. 


 


Per a l’exercici 2012, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya va sol·li-


citar a la Universitat que els seus auditors presentessin un informe addicional, on un 


dels punts a tractar era el següent: “Revisió de l’estat de romanent de tresoreria, dife-


renciant el romanent finalista, i amb anàlisi en detall dels conceptes i justificació dels 


elements que l’integren”. Per poder elaborar-lo, va facilitar un programa de treball 


que havia de seguir l’empresa auditora.  


 


A partir d’aquestes instruccions, la Universitat ha continuat realitzant durant els exer-


cicis 2013 i 2014, aquest procés d’anàlisi dels romanents, i ha pres decisions signi-


ficatives, tant a nivell de la presentació dels romanents, com de la seva aplicació.  
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Punt 4- La UAB ha de publicar l’RLT aprovada pel Consell Social en el DOGC. 


 


Properament es publicarà l’aprovada a 31 de desembre de 2013. 


 


Punt 5- La UAB ha de complir estrictament la normativa vigent pel que fa a les remu-


neracions del PAS i PDI. 


 


Tal com s’indica al punt 17, els abonaments complementaris, en el cas del personal 


funcionari, s’han regularitzat des de l’1 de gener de 2015. Ara els conceptes salarials 


són estrictament els del Decret 1/1997. 


 


Punt 6- La UAB ha de constituir el Servei d’inspecció per al seguiment i control de la 


disciplina acadèmica, tal com estableix el Reial Decret 898/1985. 


 


Com ja s’ha comentat al punt 23 de Opinió i Observacions, ens remetem als argu-


ments de la sentència del Tribunal Constitucional 235/1991, de 12 de desembre, dic-


tada en el conflicte positiu de competència promogut pel Govern Basc i el Consell 


Executiu de la Generalitat de Catalunya segons la qual la constitució d’un Servei 


d’Inspecció de les característiques que preveu el Reial decret 898/1985 podria envair 


les competències autonòmiques, tal com ja es va posar de manifest en les al·le-


gacions de la UAB a l’Informe de la Sindicatura de Comptes 1/2012. 


 


Malgrat això, està prevista la creació de l’Oficina de Programació i Seguiment de la 


Docència, les funcions i competències de la qual inclouran les de control de la dis-


ciplina acadèmica. 


 


Punt 7- La UAB hauria de fer una anàlisi de les diferents entitats en què participa 


tenint en compte les seves finalitats, estructura, activitats i recursos generats/aportats i 


adoptar, si escau, les mesures organitzatives i econòmiques adients amb l’objectiu 


que siguin útils a les finalitats de la Universitat i millorin la seva eficàcia i eficiència. 


Així mateix, la UAB hauria d’exercir sobre les entitats en què participa de forma majo-


ritària un nivell de control equivalent al dels seus propis serveis. 


 


Per tal d’endegar el procés d’establir control sobre les entitats en què participa la 


Universitat, l’any 2015 la gerència ha creat la Unitat de Coordinació d’Entitats Parti-


cipades. Els principals objectius són: assessorar i facilitar la presa de decisions als 


representants de la UAB en institucions participades; fer el seguiment econòmic i jurí-


dic de les entitats participades per la UAB i ésser el punt de referència dels òrgans 


de govern de la UAB i dels diferents òrgans auditors, per a fer el retiment de comptes 


de les entitats participades. Aquesta unitat no ha suposat cap increment de plantilla 


per a la Universitat i els seus recursos disponibles són limitats. 


 


Pel que fa al seguiment i control de la FUAB i de totes les entitats que en depenen, la 


Gerència va incorporar, dins el seu equip, amb data 29 d’octubre de 2013, la figura 


d’adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada, amb responsabilitats 


de direcció executiva i amb rendiment de comptes periòdics a l’equip de govern, que 


es concreten en sessions setmanals de seguiment i de control amb el gerent, la vice-


rectora d’Economia i d’Organització i la Secretària General.  
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Punt 8- Els centres adscrits haurien de liquidar provisionalment la tutela acadèmica un 


cop finalitzat el període ordinari de matrícula i fer una liquidació definitiva una vegada 


tancada la matrícula de cada curs. 


 


Recentment la UAB ha modificat el procediment i el calendari de liquidació de la 


tutela acadèmica dels centres adscrits. En concret, el curs acadèmic 2014-2015 ha 


estat el primer en el qual s’ha establert un calendari de liquidació diferenciat en fun-


ció del tancament dels processos; en finalitzar la matrícula del curs acadèmic s’ha 


liquidat la tutela acadèmica dels estudis, i posteriorment s’han liquidat els ajuts a l’es-


tudi i la resta de gratuïtats als organismes externs. 


 


S’ha descartat fer dues liquidacions anuals, una de provisional i una de definitiva, 


perquè s’ha optat de seguir el mateix criteri que empren les institucions que atorguen 


ajuts als estudiants, realitzar un sol tancament econòmic anual, en el calendari adient 


per tenir dades econòmiques consolidades, i dur a terme una liquidació complemen-


tària l’any següent si hi ha hagut algun canvi en la liquidació. 


 


Pel curs acadèmic 2015-2016 s’ha aprovat el següent calendari de liquidació de la 


matrícula dels centres adscrits, que resol l’observació del punt 26 d’aquest informe: 


31-12-2015: liquidació de la tutela acadèmica; 30-06-2016: liquidació de les beques 


de Règim General; 10-09-2016: liquidació de la resta de bonificacions incloses en el 


Decret de preus públics. 


Punt 9- La Universitat hauria d’analitzar el grau de cobertura de les despeses gene-


rades per la recerca mitjançant el cànon dels projectes i adoptar, si escau, mesures 


perquè aquestes activitats no incrementin el dèficit de la Universitat. 


 


Com ja s’ha esmentat en el punt 6 d’Opinió i Observacions, la UAB retè el per-


centatge de compensació per despeses generals més alt d’entre les universitat cata-


lanes. Malgrat no hi ha dades que permetin determinar si aquest 26,58% sobre les 


despeses garanteix una cobertura total de les despeses indirectes generades, atès 


que pot variar molt en funció de la tipologia del conveni o contracte (assessorament, 


desenvolupament…), la disciplina científica o la tipologia de despesa, cal tenir en 


compte que les convocatòries de projectes del Pla Nacional d’I+D+I mai accepten 


justificació de despeses indirectes superiors al 21% de la despesa i les guies finan-


ceres dels projectes del vigent programa marc europeu d’R+D estableixen un 25% 


de la despesa en concepte de despeses indirectes. 


 


Punt 10- Quant a la contractació administrativa, la UAB ha de millorar el contingut dels 


plecs de clàusules en relació amb la definició dels criteris d’adjudicació i la seva forma 


de valoració, especialment en allò referit a les millores, i ha de tramitar els expedients 


de contractació i subscriure els contractes oportuns per a tots els serveis i subminis-


traments que pel seu import ho requereixin. Així mateix, el Consell Social ha d’aprovar 


els expedients de despesa pluriennal. 


 


El Consell Social està plenament informat de la contractació que es porta a terme en 


tots els seus extrems perquè un representant d’aquest òrgan el mateix és membre de 


la mesa de contractació. 
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D’altra banda, en els contractes amb despesa pluriennal, la UAB la distribueix entre 


el nombre d’anys, imputant la despesa del primer any del contracte al pressupost 


que s’executa, havent emès el corresponent certificat d’existència de crèdit. Quant a 


la resta de despesa es pren el compromís de reserva de crèdit per a ser executada 


en els pressupostos que s’aprovin en els exercicis futurs (d’acord amb el que esta-


bleixen els articles 109.3 i 110.2 del TRLCSP). Aquests pressupostos són aprovats 


també pel Consell Social, d’acord amb el que estableix l’article 89.c) de la Llei 


1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. La Universitat està d’acord amb 


la conveniència d’una major concreció dels criteris d’adjudicació en els plecs per a 


facilitar la presentació de les propostes i per a millorar la transparència del proce-


diment. Es per això que actualment es té com a norma interna la concreció en els 


plecs dels subcriteris que es tindran en compte per a la valoració dels criteris d’ad-


judicació (sempre que sigui possible), de forma que ja en la documentació publicada 


per a preparar l’oferta es pugui conèixer la forma de valorar i la ponderació de ca-


dascun dels criteris i dels seus subcriteris. 


 


A partir de finals del 2012, seguint la recent jurisprudència i resolucions dels tribunals 


de recursos administratius, es va introduir l’obligació de detallar l’objecte de les mi-


llores en els plecs, tal com es pot comprovar en l’expedient 17 (serveis 71/2012). En 


el plec de clàusules administratives d’aquest contracte sí que s’especifica en quins 


elements i en quines condicions s’autoritza la presentació de millores, les quals en-


tenem que tenen un relació directa amb l’objecte del contracte, una motivació ade-


quada i una ponderació individualitzada. 


 


Punt 11- El Consell Social ha de vetllar pel compliment de la normativa vigent en ma-


tèria d’estabilitat pressupostària, elaborar un pla d’estabilitat pressupostària, impulsar 


les mesures per al se compliment i fer-ne el seguiment. 


El Consell Social de la UAB, a través de la seva Comissió Econòmica, fa un se-


guiment i control periòdic de l’activitat econòmica de la UAB, i en concret de l’exe-


cució mensual del pressupost, i en ret comptes al Plenari, en les sessions ordinàries 


convocades a aquest efecte. Pel que fa al Pla d’Estabilitat Pressupostària, el Consell 


Social el va aprovar el 19 de desembre de 2012 i s’ha anat complint, amb escreix, 


durant els exercicis 2012, 2013 i 2014. 


 


 


7.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades per la Sindicatura de Comp-


tes i com a conseqüència de l’al·legació a l’observació 29 de l’apartat de conclusions s’ha 


eliminat l’expedient 17 de la cinquena observació de l’apartat tercer de l’informe (contrac-


tació administrativa). 


 


La resta del text del projecte d’informe no s’ha alterat perquè s’entén que les al·legacions 


són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es compar-


teixen els judicis que s’hi exposen. 
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1. INTRODUCCIÓ 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan de fiscalització del sector públic de Catalunya, 


emet aquest informe arran de les funcions que li són encomanades en la Llei 18/2010, de 7 


de juny, de la Sindicatura de Comptes i en compliment del seu Programa anual d’activitats. 


 


 


1.1. OBJECTE I ABAST 


L’objecte de l’informe és la fiscalització financera limitada a l’execució i liquidació del pres-


supost de l’Institut Català de les Dones (ICD) corresponent a l’exercici 2012 i, també, la 


fiscalització del compliment de la normativa aplicable a l’activitat de l’Institut. 


 


La informació objecte d’examen ha estat la Liquidació del pressupost, i, pel que fa al com-


pliment de la legalitat, la documentació referent a les subvencions atorgades, la despesa 


de personal i la contractació administrativa. 


 


L’àmbit temporal de l’informe és l’exercici 2012, encara que quan ha estat necessari per 


completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i posteriors. 


 


L’any 2006, la Sindicatura va emetre l’informe 5/2006, Subvencions, contractació i convenis 


de l’Institut Català de les Dones, exercici 2004, en què es van efectuar quinze observa-


cions i recomanacions. En l’apartat 3 d’aquest informe s’avalua el compliment d’aquestes 


observacions i recomanacions. 


 


Com a complement s’han annexat a l’informe el Balanç de situació i el Compte de pèrdues 


i guanys de l’Institut de l’exercici fiscalitzat. 


 


 


1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS 


El treball de fiscalització s’ha desenvolupat d’acord amb els principis i normes d’auditoria 


aplicables al sector públic, mitjançant la realització de totes aquelles proves i procedi-


ments d’auditoria que s’han considerat necessaris per obtenir evidències que permetin 


suportar les conclusions d’aquest informe. 


 


El treball de fiscalització s’ha dut a terme sense limitacions. 


 


 


1.3. ENS FISCALITZAT 


1.3.1. Creació i objecte 


L’ICD és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit, mitjançant el Decret 


572/2006, de 19 de desembre, al Departament de Benestar Social i Família, amb perso-
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nalitat jurídica i patrimoni propi i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves 


finalitats. Es regula per la Llei 11/1989, del 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de la 


Dona,1 per les normes que la despleguen, i per la legislació general sobre entitats autò-


nomes.  


 


En l’exercici de les seves funcions, l’entitat actua d’acord amb la Llei 30/1992, del 26 de 


novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment adminis-


tratiu comú, i la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurí-


dic de l’Administració de la Generalitat, i les seves modificacions.  


 


L’article 2 de la llei de creació estableix que l’objectiu de l’ICD és elaborar i executar tots 


els projectes i les propostes relatius a la promoció de la dona, per fer efectiu el principi 


d’igualtat dins l’àmbit de competències de la Generalitat, d’acord amb el que estableix 


l’article 8.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i els principis constitucionals. 


 


Segons l’article 3 de la llei de creació les finalitats de l’ICD són: 


 


• Fomentar, en col·laboració amb els departaments afectats, la prestació de serveis espe-


cífics a favor de la dona. 


• Fomentar i coordinar la prestació de serveis de tot tipus a la dona, mitjançant l’esta-


bliment de convenis amb entitats públiques i privades. 


• Elaborar i promoure informes, estudis i anàlisis de recerca sobre matèries relacionades 


amb la problemàtica actual de la dona a Catalunya. 


• Divulgar les activitats, els serveis i les tasques duts a terme pel mateix Institut o per les 


associacions i les entitats col·laboradores, mitjançant l’organització de fires, congressos 


o qualsevol altre mitjà. 


• Potenciar la participació de les dones en les decisions i les mesures que les afecten, i 


fomentar l’associacionisme per a la defensa dels seus interessos. 


• Recopilar informació i documentació sobre la situació actual de la dona a Catalunya. 


• Vetllar pel compliment dels convenis i els acords internacionals en tot allò que afecta la 


promoció de la dona, i possibilitar la participació de la dona catalana en els fòrums 


internacionals on es tracta la seva problemàtica. 


• Assumir aquelles altres competències que li siguin encomanades pel Consell Executiu o 


li siguin assignades per les lleis. 


 


 


1. L’Institut Català de la Dona va passar a denominar-se Institut Català de les Dones mitjançant la Llei 11/2005, 


del 7 de juliol. 
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El Decret 572/2006, del 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament 


d’Acció Social i Ciutadania amplia les funcions de l’ICD amb els punts següents: 


 


• Elaborar i proposar les directrius sobre polítiques de dones. 


• Dissenyar, coordinar, impulsar i fer el seguiment del Pla d’acció i desenvolupament de 


les polítiques de dones. 


• Dissenyar, executar i avaluar els programes d’actuació del Departament en matèria de 


polítiques de dones, d’acord amb les directrius establertes al Pla d’acció i desen-


volupament de les polítiques de dones. 


• Coordinar i avaluar l’execució dels acords fruit de les relacions entre aquest Institut, 


entitats i organismes catalans, de l’Estat Espanyol i organismes d’igualtat d’altres comu-


nitats autònomes en règim bilateral o multilateral en els diferents programes d’igualtat 


d’oportunitats.  


• Coordinar, fer el seguiment i supervisar els programes i les actuacions dels diferents 


departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de les polítiques 


de dones d’acord amb les directrius establertes al Pla d’acció i desenvolupament de 


polítiques de dones. 


• Totes les altres que li atribueixin les disposicions vigents i les que li encomani la persona 


titular del Departament o la persona titular de la Secretaria General del Departament. 


 


L’article 80 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 


masclista, dota de més funcions l’ICD perquè sigui l’instrument vertebrador per lluitar-hi en 


contra. Les noves funcions que li atorga aquesta Llei són les següents: 


 


• Impulsar i coordinar les polítiques contra la violència masclista que ha d’aprovar el 


Govern de la Generalitat. 


• Dissenyar i impulsar les polítiques contra la violència masclista en col·laboració amb les 


administracions locals, els agents socials, les entitats expertes i les associacions de 


dones que treballen en aquest àmbit. 


• Vetllar per l’adequació dels plans i programes duts a terme per les diferents adminis-


tracions públiques de Catalunya respecte als programes del Govern de la Generalitat en 


matèria de violència masclista. 


• Coordinar i garantir el treball transversal en tots els àmbits. 


• Impulsar l’elaboració i la signatura de convenis de col·laboració i acords entre les admi-


nistracions i les entitats implicades en la lluita contra la violència masclista per a era-


dicar-la. 
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• Proposar la programació, la prestació, la gestió i la coordinació dels serveis que inte-


gren la xarxa, en col·laboració amb els ajuntaments, llevat dels serveis d’informació i 


atenció a les dones, que són competència dels ens locals en els termes especificats en 


aquesta llei. 


 


 


1.3.2. Estructura organitzativa 


L’article 4 de la Llei 11/1989, del 10 de juliol, de creació de l’ICD estableix que l’Institut està 


regit per dos òrgans: la Junta de Govern i la Direcció Executiva. La Llei va crear també el 


Consell Nacional de Dones de Catalunya com a òrgan participatiu i consultiu de l’ICD que 


reuneix les diferents entitats, associacions, grups i consells de dones del territori català per 


a aquelles qüestions vinculades al pla d’actuació del Govern de la Generalitat de Ca-


talunya en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, econòmic, social i cultural. 


 


L’òrgan superior de l’ICD és la Junta de Govern. Els seus membres són nomenats pel 


Govern de la Generalitat i té la següent composició: la persona titular de la Presidència, la 


directora executiva, i un nombre de vocals que ha variat al llarg del temps. El Decret 


360/2004, del 24 d’agost, va establir en dotze persones el nombre de vocals, que són, a la 


vegada, els representants a la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat d’Oportunitats 


per a les Dones2 dels departaments de la Generalitat.  


 


D’acord amb el Decret 92/1998, del 31 de març, pel qual es modifica l’estructura orgànica 


de l’ICD, les funcions de la Junta de Govern són les següents:  


 


• Aprovar les línies bàsiques d’actuació de l’ICD, el pla d’activitats anual i la memòria de 


funcionament de l’ICD. 


• Aprovar i elevar a l’òrgan competent les propostes de pressupost, de liquidació del 


pressupost, de plantilla de personal i de relació de llocs de treball. 


• Proposar al Govern de la Generalitat les mesures normatives necessàries per fomentar 


la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació entre homes i dones. 


 


La persona titular de la Presidència de la Junta de Govern, nomenada pel Govern de la 


Generalitat de Catalunya, exerceix la Presidència de l’ICD i com a tal, li corresponen, entre 


altres, les funcions següents:  


 


• Convocar i presidir les reunions de la Junta de Govern. 


• Representar l’ICD davant altres entitats i institucions públiques i privades d’àmbit 


nacional, estatal o internacional. 
 


 


2. La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat d’Oportunitats per a les Dones és l’òrgan de coordinació i 


impuls de les accions que promouen la no-discriminació entre homes i dones i la igualtat de drets que siguin 


competència de la Generalitat. 
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• Representar l’ICD mitjançant la signatura de convenis en què intervinguin òrgans de la 


Generalitat o altres administracions públiques. 


• Elevar a la Junta de Govern les línies bàsiques d’actuació de l’ICD i el pla d’activitats 


que s’ha de dur a terme durant l’exercici anual. 


• Donar la conformitat i elevar a la Junta de Govern els avantprojectes de proposta de 


pressupost, de liquidació de comptes, de plantilla de personal i de relació de llocs de 


treball. 


• Formular recomanacions als departaments de la Generalitat sobre matèries relatives a la 


igualtat de drets i a la no-discriminació entre homes i dones. 


 


La persona titular de la Presidència pot ser substituïda en cas d’absència o malaltia per la 


persona titular de la Direcció Executiva i pot delegar en aquesta les atribucions que cregui 


convenients. 


 


La Secretaria de la Junta de Govern correspon a la persona que ocupa la plaça de cap de 


l’Àrea de Planificació i Seguiment del Pla d’Actuació del Govern de l’ICD, la qual assisteix a 


les reunions de la Junta amb veu però sense vot. 


 


La Direcció Executiva té rang administratiu equivalent al de direcció general, la persona 


que l’ocupa és nomenada pel Govern de la Generalitat. Les seves funcions són: 


 


• Complir i fer complir les disposicions que regulen l’ICD i els acords de la Junta de Govern. 


• Preparar i presentar a la Presidència de l’ICD les propostes i la informació necessària 


sobre els assumptes que s’hagin de sotmetre a l’aprovació de la Junta de Govern. 


• Exercir la representació judicial de l’ICD i també l’ordinària en l’àmbit extrajudicial, 


mitjançant la signatura de convenis, concerts i contractes públics o privats necessaris 


per a la realització de les finalitats de l’ICD. 


• Prestar suport a la Presidència de l’ICD en matèria de representació de l’entitat, quan 


aquesta ho sol·liciti. 


• Autoritzar les despeses i els pagaments que s’hagin d’efectuar amb càrrec als pres-


supostos de l’ICD. 


• Atorgar apoderament a favor del personal de l’ICD o de terceres persones. 


• Proporcionar el suport i l’impuls institucional necessari per tal d’assegurar el funcio-


nament del Consell Nacional de Dones de Catalunya. 


• Exercir la direcció del personal. 
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• Organitzar i dirigir els serveis de l’ICD. 


• Establir les directrius per a l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost, la liquidació 


de comptes, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball. 


• Preparar la memòria i el pla d’actuació de les activitats de l’ICD. 


• Exercir qualsevol altra competència que li delegui la Junta de Govern o la Presidència 


de l’ICD. 


 


Durant l’exercici 2012, van formar part de la Junta de Govern les persones següents: 


 


Presidenta: 


Montserrat Gatell Pérez 


 


Directora executiva: 


Núria Balada i Cardona 


 


Vocals: 


Ignasi Genovès i Avellana, Departament de la Presidència 


Ramon Terrassa Cusí, Departament de Benestar Social i Família 


Yvonne Griley Martínez, Departament de Cultura 


Ivan Planas Miret, Departament d’Economia i Coneixement 


Andreu Joan Martínez Hernández, Departament d’Interior 


Ramon Bonastre i Bertran, Departament d’Empresa i Ocupació 


Joaquim Clavaguera Vila, Departament de Justícia 


Meritxell Ruiz i Isern, Departament d’Ensenyament 


Carles Constante i Beitia, Departament de Salut 


Pilar Pifarré Matas, Departament de Governació i Relacions Institucionals 


 


Secretari:  


Víctor Álvarez López 


1.3.3. Activitat i recursos estructurals i humans 


D’acord amb la seva Memòria d’activitats, l’ICD va actuar durant l’exercici 2012 a l’entorn 


de quatre línies estratègiques. 


 


La primera línia estratègica consistia a augmentar les accions encaminades a aconseguir 


la plena igualtat entre dones i homes en el conjunt de la societat catalana. Respecte a 


aquesta línia l’ICD va fer les actuacions següents: 


 


• Va emetre cent noranta-un informes d’impacte de gènere sobre avantprojectes de llei i 


disposicions reglamentàries. 


• Va subvencionar tres-cents cinquanta-vuit projectes a ens locals. 
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• Va atorgar sis-centes quaranta-quatre subvencions a entitats, mitjançant dues convo-


catòries. 


• Va signar cent contractes programa amb els ens locals per al desplegament i el man-


teniment dels serveis d’informació i atenció a les dones. 


• Va realitzar cursos i jornades de formació, en col·laboració amb l’Escola d’Administració 


Pública, al personal de les administracions públiques.  


 


Pel que fa a la segona línia estratègica, aquesta consistia a incrementar el valor i la vi-


sualització de l’emprenedoria, la carrera professional i el talent femení en el mercat de 


treball, principalment a través de seminaris i jornades organitzades per l’Institut. 


 


Les actuacions de la tercera línia estratègica es van centrar a millorar la coordinació 


interdepartamental en l’àmbit de la promoció de la igualtat entre dones i homes, a través 


de l’informe final del Pla estratègic de polítiques de dones 2008-2011 i de l’elaboració del 


Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015.  


 


La quarta línia estratègica es va dirigir a millorar els mecanismes per prevenir, detectar i 


eradicar la violència masclista, mitjançant campanyes de sensibilització i prevenció, i la 


realització de tallers i formacions específiques. Dins aquest apartat també s’hi inclou el 


manteniment d’una línia 900, que va rebre nou mil nou-centes vuitanta-nou trucades al llarg 


de l’exercici 2012, i de les oficines d’informació i atenció que l’ICD té ubicades a les seves 


seus de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Terres de l’Ebre.  


 


A més a més, dins les seves activitats, l’ICD va difondre cent seixanta-sis notes de premsa 


relacionades amb les actuacions de l’Institut, va incrementar la participació de l’Institut en 


les xarxes socials existents i l’activitat del Centre de Documentació de l’Institut, la missió 


del qual és promoure i afavorir l’estudi i la investigació sobre les dones mitjançant la 


informació bibliogràfica i documental que recull, organitza i difon.  


 


L’exercici 2012 l’ICD disposava de cinc seus territorials distribuïdes arreu de l’àmbit geogrà-


fic de Catalunya, concretament a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre.  


 


El 31 de desembre del 2012 la plantilla de l’ICD estava formada per quaranta-set persones. 


 


 


1.3.4. Control intern 


L’ICD està sotmès a la fiscalització prèvia de la Intervenció Delegada, d’acord amb el que 


estableixen els articles 63-70 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 


aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre.  


En l’exercici 2012 la Intervenció Delegada va realitzar també un control posterior sobre els 


expedients d’atorgament d’ajuts corresponents a la Resolució BSF/327/2012, del 24 de 


febrer, per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a 
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entitats per a la realització de projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la 


igualtat efectiva de dones i homes. 


 


Les conclusions d’aquest informe fan referència a diverses febleses en l’atorgament de les 


subvencions relatives als criteris de valoració de les sol·licituds i a la imputació de des-


peses directes o indirectes i la seva justificació.  


 


 


 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


2.1. PRESSUPOST 


2.1.1. Pressupost i modificacions de crèdit 


La proposta de pressupost de l’exercici 2012 de l’ICD va ser aprovada per la Junta de 


Govern el 19 de desembre del 2011. Posteriorment, la Llei 1/2012, del 22 de febrer, va 


aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, dels quals formava 


part, entre altres, el pressupost de l’ICD, per 9,70 M€. 


 
Pressupost inicial i modificacions de crèdit de l’exercici 2012 Quadre 1. 


Ingressos 


Pressupost 


inicial 


 


Augment de 


crèdits 


Disminucions 


de crèdits  


Pressupost 


definitiu 


Variació 


(%) 


       


3. Taxes, venda de béns i altres ingr. 50,00       50,00 - 


4. Transferències corrents 9.673.770,00    (9.134.401,42) 539.368,58 (94,2) 


5. Ingressos patrimonials 10,00   
  


10,00 - 


Operacions corrents 9.673.830,00   
  


539.428,58 (94,2) 
       


7. Transferències de capital 30.030,00   
 


(22.522,50) 7.507,50 (75,0) 


Operacions de capital 30.030,00   
  


7.507,50 (75,0) 
       


Operacions no financeres 9.703.860,00   
 


(9.156.932,92) 546.936,08 (94,4) 
       


8. Variació d’actius financers 1.000,00   9.156.932,92 
 


9.157.923,92 * 


Operacions financeres 1.000,00   9.156.932,92   9.157.923,92 * 
       


Total ingressos 9.704.860,00   9.156.932,92 (9.156.932,92) 9.704.860,00 - 


Despeses 


Pressupost 


inicial 


Incorporació 


de romanents  


Augments per 


transferència 


Minoracions per 


transferència 


Pressupost 


definitiu 


Variació 


(%) 


       


1. Remuneracions de personal 2.615.654,03 - - - 2.615.654,03 - 


2. Despeses corrents béns i serveis 1.263.175,97 - 92.000,00 (92.000,00) 1.263.175,97 - 


4. Transferències corrents 5.795.000,00 433.781,00 822.379,04 (822.379,04) 6.228.781,00 7,5 


Operacions corrents 9.673.830,00 433.781,00 914.379,04 (914.379,04) 10.107.611,00 4,5 
       


6. Inversions reals 30.030,00 - - - 30.030,00 - 


Operacions de capital 30.030,00 - - - 30.030,00 0,0 
       


Operacions no financeres 9.703.860,00 433.781,00 914.379,04 (914.379,04) 10.137.641,00 4,5 
       


8. Variació d’actius financers 1.000,00 - - - 1.000,00 - 


Operacions financeres 1.000,00 - - - 1.000,00 - 
       


Total despeses 9.704.860,00 433.781,00 914.379,04 (914.379,04) 10.138.641,00 4,5 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost del 2012 de l’Institut Català de les Dones. 


* Percentatges superiors a 999,9 en valor absolut. 
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Les previsions del pressupost d’ingressos es van modificar amb la reducció de les transfe-


rències corrents i de capital que havia d’aportar el Departament de Benestar i Família, atès 


que els ingressos es van preveure a partir d’una incorporació del romanent de tresoreria 


d’exercicis anteriors. 


 


Les modificacions de crèdit del pressupost de despeses de l’exercici 2012 van incre-


mentar les dotacions del capítol 4 en 0,43 M€, mitjançant la incorporació de romanents de 


crèdit de l’exercici anterior. D’altra banda, durant l’exercici es van tramitar dotze expe-


dients de transferències de crèdit.3 


2.1.2. Liquidació del pressupost 


La Liquidació del pressupost de l’ICD de l’any 2012 presentava uns drets liquidats per 


81.691,62 € i unes obligacions reconegudes per 8,16 M€. 


 
Liquidació del pressupost de l’exercici 2012 Quadre 2. 


Ingressos 


Pressupost 


definitiu 


Drets  


liquidats 


Estruc-


tura  


(%) 


Exe-


cució 


(%) 


Drets 


cobrats 


Pendent de 


cobrament 


       


3. Taxes i altres ingressos  50,00 35.370,64 43,3 * 35.370,64 - 


4. Transferències corrents 539.368,58 45.403,65 55,6 8,4 45.403,65 - 


5. Ingressos patrimonials 10,00 0,67 0,0 6,7 0,67 - 


Operacions corrents 539.428,58 80.774,96 98,9 15,0 80.774,96 - 
       


7. Transferències de capital 7.507,50 0,00 - - 0,00 - 


Operacions de capital 7.507,50 0,00 - - 0,00 - 
       


8. Actius financers 9.157.923,92 916,66 1,1 0,0 916,66 - 


Operacions financeres 9.157.923,92 916,66 1,1 0,0 916,66 - 
       


Total pressupost d’ingressos 9.704.860,00 81.691,62 100,0 0,8 81.691,62 - 


Despeses 


Pressupost 


definitiu 


Obligacions 


reconegudes 


Estruc-


tura  


(%) 


Exe-


cució 


(%) 


Obligacions 


pagades 


Pendent de 


pagament 


       


1. Remuneracions del personal 2.615.654,03 1.778.571,81 21,8 68,0 1.778.571,81 - 


2. Despeses béns corrents i serveis  1.263.175,97 1.124.740,99 13,8 89,0 410.520,83 714.220,16 


4. Transferències corrents 6.228.781,40 5.237.243,51 64,2 84,1 719.387,15 4.517.856,36 


Operacions corrents 10.107.611,40 8.140.556,31 99,7 80,5 2.908.479,79 5.232.076,52 
       


6. Inversions reals 30.030,00 20.593,83 0,3 68,6 942,88 19.650,95 


Operacions de capital 30.030,00 20.593,83 0,3 68,6 942,88 19.650,95 
       


8. Variació d’actius financers 1.000,00 1.000,00 0,0 100,0 1.000,00 - 


Operacions financeres 1.000,00 1.000,00 0,0 100,0 1.000,00 - 
       


Total pressupost de despeses 10.138.641,40 8.162.150,14 100,0 80,5 2.910.422,67 5.251.727,47 


Superàvit/dèficit 
 


(8.080.458,52)         


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost del 2012 de l’Institut Català de les Dones. 


* Percentatges superiors a 999,9 en valor absolut. 


 


 


3. Observació eliminada arran de la documentació aportada en el tràmit d’al·legacions. 
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Comparació de la Liquidació del pressupost dels exercicis 2011 i 2012 Quadre 3. 


Capítol d’ingressos 


Drets liquidats  


2011 


Drets liquidats  


2012 


Variació 2011-2012 


Import % 
     


3. Taxes i altres ingressos  211.241,24 35.370,64 (175.870,60) (83,3) 


4. Transferències corrents 9.039.418,03 45.403,65 (8.994.014,38) (99,5) 


5. Ingressos patrimonials 0,74 0,67 (0,07) (9,5) 


Operacions corrents 9.250.660,01 80.774,96 (9.169.885,05) (99,1) 
     


7. Transferències de capital 78.020,00 0,00 (78.020,00) (100,0) 


Operacions de capital 78.020,00 0,00 (78.020,00) (100,0) 
     


8. Actius financers 833,32 916,66 83,34 10,0 


Operacions financeres 833,32 916,66 83,34 10,0 
     


Total pressupost d’ingressos 9.329.513,33 81.691,62 (9.247.821,71) (99,1) 


Capítols de despeses 


Obligacions reconegudes  


2011 


Obligacions reconegudes 


2012 


Variació 2011-2012 


Import % 
     


1. Remuneracions del personal 1.947.046,62 1.778.571,81 (168.474,81) (8,7) 


2. Despeses béns corrents i serveis  985.569,17 1.124.740,99 139.171,82 14,1 


4. Transferències corrents 5.427.269,01 5.237.243,51 (190.025,50) (3,5) 


Operacions corrents 8.359.884,80 8.140.556,31 (219.328,49) (2,6) 
     


6. Inversions reals 77.932,90 20.593,83 (57.339,07) (73,6) 


Operacions de capital 77.932,90 20.593,83 (57.339,07) (73,6) 
     


8. Variació d’actius financers 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 


Operacions financeres 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 
     


Total pressupost de despeses 8.438.817,70 8.162.150,14 (276.667,56) (3,3) 


Ingressos – Despeses 890.695,63 (8.080.458,52) (8.971.154,15) * 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2011 i 2012 de l’Institut Català de les Dones. 


* Percentatges superiors a 999,9 en valor absolut. 


 


L’import total dels ingressos liquidats durant l’exercici fiscalitzat és molt menor que l’import 


de les obligacions reconegudes, pel fet que els recursos provinents del romanent de 


tresoreria d’exercicis anteriors incorporats a l’exercici no han de constar com a ingressos 


liquidats en l’exercici, perquè ja s’havien liquidat en els exercicis anteriors al 2012.  


 


 


2.1.3. Liquidació del pressupost d’ingressos 


2.1.3.1. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 


L’import dels drets liquidats en el capítol 3, Taxes, venda de béns i serveis i altres in-


gressos, de l’exercici 2012 va ser de 35.370,64 €.  


 


Capítol 3, Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos. Exercici 2012 Quadre 4. 


Article 


Previsions 


finals  


2012 


Drets  


liquidats  


2012 


Estructura 


(%) 


Drets 


cobrats 


2012 


Cobra-


ments 


(%) 


Pendent  


de 


cobrament 


Drets  


liquidats  


2011 


30. Venda de béns 20,00 270,44 0,8 270,44 100,0 0,00 317,54 


38. Reintegraments 20,00 34.305,12 97,0 34.305,12 100,0 0,00 210.923,70 


39. Altres Ingressos 10,00 795,08 2,2 795,08 100,0 0,00 0,00 


Total 50,00 35.370,64 100,0 35.370,64 100,0 0,00 211.241,24 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2011 i 2012 de l’Institut Català de les Dones. 
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Els ingressos d’aquest capítol corresponen, bàsicament, als reintegraments d’exercicis 


tancats procedents de revocacions totals o parcials de subvencions atorgades per l’ICD. 


 


 


2.1.3.2. Transferències corrents 


Els ingressos liquidats en el capítol 4, Transferències corrents, de l’exercici 2012 van ser 


de 45.403,65 €. 


 


Capítol 4, Transferències corrents. Exercici 2012 Quadre 5. 


Article 


Previsions 


finals 


2012 


Drets 


liquidats 


2012 


Estruc-


tura 


(%) 


Drets 


cobrats 


2012 


Cobra- 


ments 


(%) 


Pendent 


de 


cobrament 


Drets  


liquidats 


2011 


40. Del sector públic estatal 129.010,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 


41. De l’Administració de la 


Generalitat 410.318,58 0,00 - 0,00 - 0,00 9.039.170,20 


43. D’entitats autònomes de 


la Generalitat 10,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 


44. D’altres entitats del sector 


públic, universitats públi-


ques i altres entitats  0,00 2.306,20 5,1 2.306,20 5,1 0,00 0,00 


47. D’empreses privades 10,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 


49. De l’exterior 20,00 43.097,45 94,9 43.097,45 94,9 0,00 247,83 


Total 539.368,58 45.403,65 100,0 45.403,65 100,0 0,00 9.039.418,03 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2011 i 2012 de l’Institut Català de les Dones. 


 


Els drets liquidats l’any 2012 corresponen, bàsicament, a un cofinançament rebut del Fons 


Social Europeu per 42.389,63 €, destinats a la participació en el programa “Gender 4 


Growth”, que tenia per objectiu garantir la presència de la dimensió de gènere en les polí-


tiques de desenvolupament econòmic. 


 


 


2.1.3.3. Ingressos patrimonials 


Els ingressos patrimonials corresponen als interessos liquidats dels comptes corrents de 


l’ICD. 


 


Capítol 5, Ingressos patrimonials. Exercici 2012 Quadre 6. 


Article 


Pressupost 


definitiu 


2012 


Drets 


liquidats 


2012 


Estruc-


tura 


(%) 


Drets 


cobrats 


2012 


Cobra-


ments 


(%) 


Pendent 


de 


cobrament 


Drets 


liquidats 


2011 


52. Interessos de dipòsit 10,00 0,67 100,0 0,67 100,0 0,67 0,74 


Total 10,00 0,67 100,0 0,67 100,0 0,67 0,74 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2011 i 2012 de l’Institut Català de les Dones. 
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2.1.3.4. Variació d’actius financers 


Els ingressos liquidats en el capítol 8, Variació d’actius financers, de l’exercici 2012 van ser 


916,66 €. 


 


Capítol 8, Variació d’actius financers. Exercici 2012 Quadre 7. 


Article 


Pressupost 


definitiu  


2012 


Drets 


liquidats 


2012 


Estruc-


tura  


(%) 


Drets 


cobrats 


2012 


Cobra-


ments  


(%) 


Pendent 


de 


cobrament 


Drets 


liquidats 


2011 


81. Reintegrament de 


préstecs i bestretes 1.000,00 916,66 100,0 916,66 100,0 0,00 833,32 


87. Romanents de tresoreria 


d’exercicis anteriors 9.156.923,92 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 


Total 9.157.923,92 916,66 100,0 916,66 100,0 0,00 833,32 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2011 i 2012 de l’Institut Català de les Dones. 


 


Els ingressos comptabilitzats en aquest capítol corresponen a reintegraments d’una bes-


treta concedida a una treballadora de l’ICD. 


 


 


2.1.4. Liquidació del pressupost de despeses 


2.1.4.1. Remuneracions del personal 


Les obligacions reconegudes en el capítol 1, Remuneracions del personal, del pressupost 


de despeses, van ser de 1,78 M€, amb una disminució respecte de l’exercici anterior del 


8,7%. 


 


Capítol 1, Remuneracions del personal. Exercici 2012 Quadre 8. 


Article 


Pressupost 


definitiu 


2012 


Obligacions 


reconegudes 


2012 


Estruc-


tura  


(%) 


Obligacions 


pagades 


2012 


Paga-


ments 


(%) 


Pendent 


de 


pagament 


Obligacions 


reconegudes 


2011 


10. Alts càrrecs 164.668,04 155.922,04 8,8 155.922,04 100,0 - 159.550,97 


11. Personal eventual - - - - - - 425,48 


12. Personal funcionari 1.763.389,45 1.132.909,96 63,7 1.132.909,96 100,0 - 1.257.448,00 


13. Personal laboral 190.942,51 156.386,01 8,8 156.386,01 100,0 - 166.626,25 


15. Incentius al rendiment i 


activitats extraordinàries 3.654,03 - - - - - 24.194,45 


16. Assegurances i cotitza-


cions socials 493.000,00 333.353,80 18,7 333.353,80 100,0 - 338.801,47 


Total 2.615.654,03 1.778.571,81 100,0 1.778.571,81 100,0 - 1.947.046,62 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2011 i 2012 de l’Institut Català de les Dones. 


 


La fiscalització de l’àrea de personal s’analitza en l’apartat 2.3. 
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2.1.4.2. Despeses corrents de béns i serveis 


Les obligacions reconegudes de l’exercici 2012 del capítol 2, Despeses corrents de béns i 


serveis, van ser d’1,12 M€. 


 


Capítol 2, Despeses corrents de béns i serveis. Exercici 2012 Quadre 9. 


Article 


Pressupost 


definitiu 


2012 


Obligacions 


reconegudes 


2012 


Estruc-


tura  


(%) 


Obligacions 


pagades 


2012 


Paga-


ments 


(%) 


Pendent 


de 


pagament 


Obligacions 


reconegudes 


2011 


20. Lloguers i cànons 12.020,00 11.455,03 1,0 4.920,27 43,0 6.534,76 10.418,51 


21. Conservació i reparació 78.820,00 64.897,04 5,8 47.559,39 73,3 17.337,65 68.107,67 


22. Material subministra-


ments i altres 1.154.945,97 1.022.532,14 90,9 333.294,18 32,6 689.237,96 715.885,58 


23. Indemnitzacions per raó 


de servei 17.390,00 25.856,78 2,3 24.746,99 95,7 1.109,79 28.200,45 


24. Despeses de publica-


cions 0,00 0,00 0,0 0,00 - 0,00 4.612,40 


25. Prestació de serveis 


amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,0 0,00 - 0,00 158.344,56 


Total 1.263.175,97 1.124.740,99 100,0 410.520,83 36,5 714.220,16 985.569,17 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2011 i 2012 de l’Institut Català de les Dones. 


 


Pel que fa a l’article 21, Conservació i reparació, la despesa corresponia, bàsicament, al 


manteniment del maquinari informàtic, de l’aire condicionat i de les instal·lacions elèc-


triques de l’Institut. Aquesta despesa es va executar mitjançant tres expedients de con-


tractació menor per 12.915,10 €, 19.457,00 € i 15.238,52 €. 


 


Les obligacions reconegudes en l’article 22, Materials, subministraments i altres, van ser 


d’1,02 M€ l’any 2012, amb un increment respecte a l’exercici anterior del 42,8%. 


 


Obligacions reconegudes en l’article 22, Materials, subministraments i altres Quadre 10. 


Concepte pressupostari 


Obligacions reconegudes 


2012 


Obligacions reconegudes 


2011 


Variació  


2011-2012 (%) 


220. Material d’oficina 41.851,18 23.924,14 74,9 


221. Subministraments 54.866,15 43.500,74 26,1 


222. Comunicacions 70.515,41 63.121,67 11,7 


223. Transports 0,00 501,50 (100,0) 


224. Despeses d’assegurances 30.342,60 29.833,25 1,7 


225. Tributs 32.085,74 29.396,85 9,1 


226. Despeses diverses 112.288,40 86.332,95 30,1 


227. Treballs persones físiques o jurídiques 643.475,33 395.520,41 62,7 


228. Serveis informàtics 37.107,33 43.754,07 (15,2) 


Total article 22 1.022.532,14 715.885,58 42,8 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2011 i 2012 de l’Institut Català de les Dones. 
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La principal despesa del concepte pressupostari 221, Subministraments, per a l’exercici 


2012 correspon a la d’electricitat, derivada del contracte adjudicat el mes de desembre de 


2011 per 43.660,00 € (vegeu l’apartat 2.4.2). 


 


La despesa del concepte pressupostari 227, Treballs realitzats per persones físiques o 


jurídiques, correspon als serveis contractats següents: de neteja, per 60.317,40 €; de segu-


retat, per 49.039,49 €; de la línia telefònica 900, per 0,16 M€; d’assessorament psicològic 


per a les dones en situacions de violència, per 0,13 M€, i d’orientació i assessorament jurí-


dic, per 56.080,80 € (vegeu l’apartat 2.4.1). 


 


 


2.1.4.3. Transferències corrents 


Les obligacions reconegudes en el capítol 4, Transferències corrents, van ser de 5,24 M€ 


l’exercici 2012, amb una disminució respecte a les obligacions de l’exercici anterior, del 


3,5%. 


 
Capítol 4, Transferències corrents. Exercici 2012 Quadre 11. 


Article 


Pressupost 


definitiu 


2012 


Obligacions 


reconegudes 


2012  


Estruc-


tura  


(%)  


Obligacions 


pagades 


2012 


Paga-


ments  


(%)  


Pendent 


de 


pagament 


Obligacions 


reconegudes 


2011 


41. Administració de la 


Generalitat 802.629,04 647.099,40 12,4 647.099,40 100,0 0,00 0,00 


44. Entitats SP, univer-


sitats i altres 182.317,89 110.817,89 2,1 11.667,89 10,5 99.150,00 992.962,87 


46. Ens i corporacions 


locals 3.614.345,75 3.392.057,75 64,8 0,00 0,0 3.392.057,75 3.270.760,13 


47. Empreses privades 1.000,00 0,00 0,0 0,00 - 0,00 0,00 


48. Famílies, institucions 


sense fi de lucre 1.628.488,32 1.087.268,47 20,8 60.619,86 5,6 1.026.648,61 1.163.546,01 


Total 6.228.781,40 5.237.243,51 100,0 719.387,15 13,7 4.517.856,36 5.427.269,01 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2011 i 2012 de l’Institut Català de les Dones. 


 


Les obligacions reconegudes en l’article 41, Administració de la Generalitat, de 0,65 M€, 


corresponen a una transferència a la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya, 


que responia a les mesures de restricció i reducció del pressupost marcades pel Govern 


de la Generalitat.  


 


Les obligacions reconegudes en l’article 46, Ens i corporacions locals, per 3,39 M€, cor-


responen, principalment, a les transferències derivades dels contractes programa per a la 


coordinació, la cooperació i la col·laboració entre l’ICD, els ajuntaments i els consells 


comarcals en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones i a les subvencions a 


aquestes entitats per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o 


el desenvolupament de polítiques de dones (vegeu l’apartat 2.2.1). 


 


De les obligacions reconegudes en l’article 48, Famílies i institucions sense fi de lucre, 


1,08 M€ corresponen a la concessió de subvencions per a la realització de projectes d’uti-
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litat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes (vegeu 


l’apartat 2.2.2).  


 


La distribució de l’article 48, Famílies, institucions sense fi de lucre, per conceptes pressu-


postaris, es mostra en el quadre següent:  


 


Obligacions reconegudes en l’article 48, Famílies, institucions sense fi de lucre Quadre 12. 


Concepte pressupostari 


Obligacions 


reconegudes 


2012 


Obligacions 


reconegudes 


2011 


Variació 


2011-2012 


(%) 


480. Famílies 39.735,50 181.389,08 (78,1) 


481. Fundacions 135.500,00 216.393,40 (37,4) 


482. Altres institucions sense fi de lucre 907.282,97 765.763,53 18,5 


483. Premis 4.750,00 0,00 - 


Total article 48 1.087.268,47 1.163.546,01 (6,6) 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2011 i 2012 de l’Institut Català de les Dones. 


 


 


2.1.4.4. Inversions reals 


La despesa reconeguda en el capítol 6, Inversions reals, durant l’exercici 2012 va ser de 


20.593,83 €. 


 


Capítol 6, Inversions reals. Exercici 2012 Quadre 13. 


Article 


Pressupost 


definitiu  


2012 


Obligacions 


reconegudes 


2012 


Estruc-


tura  


(%) 


Obligacions 


pagades 


2012 


Paga-


ments  


(%) 


Pendent 


de 


pagament  


Obligacions 


reconegudes 


2011 


61. Inversions en edificis i 


altres construccions 20,00 0,00 - 0,00 0,0 0,00 52.252,95 


64. Inversions en mobiliari 


i estris 2.000,00 0,00 - 0,00 0,0 0,00 247,80 


65. Inversions en equips 


de procés dades i 


telecomunicacions 25.010,00 18.042,83 87,6 0,00 0,0 18.042,83 20.419,57 


67. Inversions en altre 


immobilitzat material 3.000,00 2.551,00 12,4 942,88 100,0 1.608,12 5.012,58 


Total 30.030,00 20.593,83 100,0 942,88 100,0 19.650,95 77.932,90 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2011 i 2012 de l’Institut Català de les Dones. 


 


La despesa reconeguda en l’article 65, Inversions en equips de procés de dades i teleco-


municacions, per 18.042,83 €, en l’exercici 2012, corresponia al subministrament i ins-


tal·lació d’un servidor informàtic, a la migració de dades i al suport posterior. Aquest sub-


ministrament es va contractar mitjançant un expedient de contractació menor (vegeu 


l’apartat 2.4). 
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2.1.4.5. Variació d’actius financers 


La despesa reconeguda en el capítol 8, Variació d’actius financers, durant l’exercici 2012 


va ser de 1.000,00 €, i correspon a una bestreta concedida a una treballadora de l’entitat. 


 


2.1.5. Resultat pressupostari 


De la diferència entre els drets liquidats i les obligacions reconegudes de l’exercici 2012, 


l’Institut va registrar un dèficit pressupostari de 8,08 M€. 


 


Resultat pressupostari de l’exercici 2012 Quadre 14. 


Concepte Import 


Ingressos corrents 80.774,96 


Despeses corrents (8.140.556,31) 


Resultat d’operacions corrents (8.059.781,35) 


Ingressos de capital - 


Despeses de capital (20.593,83) 


Resultat d’operacions de capital (20.593,83) 


Resultat d’operacions no financeres (8.080.375,18) 


Ingressos financers 916,66 


Despeses financeres (1.000,00) 


Resultat d’operacions financeres (83,34) 


Resultat pressupostari de l’exercici (8.080.458,52) 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost de l’exercici 2012 de l’Institut Català de les Dones. 


 


Cal tenir present que el resultat negatiu es produeix perquè una part molt important de les 


despeses de l’exercici es va finançar amb Romanent de tresoreria d’exercicis anteriors, 


que no es reflecteix en els ingressos liquidats (vegeu l’apartat 2.1.1). 


 


 


2.1.6. Estat de les operacions dels pressupostos tancats 


Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament procedents 


d’exercicis tancats de l’exercici 2012 es presenten en els quadres següents: 


 


Valors pendents de cobrament el 31 de desembre del 2012 procedents d’exercicis tancats Quadre 15. 


Article 2010 2011 


Pendent de 


cobrament 


1.1.2012 


Cobraments 


exercici  


2012 


Anul·lacions 


exercici  


2012 


Pendent de 


cobrament 


31.12.2012 


41. De l’Administració 


de la Generalitat 1.927.244,22 8.093.440,83 10.020.685,05 1.927.244,22 0,00 8.093.440,83 


71. De l’Administració 


de la Generalitat 3.919,17 78.020,00 81.939,17 3.919,17 0,00 78.020,00 


Total 1.931.163,39 8.171.460,83 10.102.624,22 1.931.163,39 0,00 8.171.460,83 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost de l’exercici 2012 de l’Institut Català de les Dones. 
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Els valors pendents de cobrament el 31 de desembre del 2012 corresponien a transfe-


rències del Departament de Benestar Social i Família de l’exercici 2011 per finançar l’ac-


tivitat corrent de l’Institut. 


 


Valors pendents de pagament el 31 de desembre del 2012 procedents d’exercicis tancats Quadre 16. 


Exercici 


Pendent de pagament 


1.1.2012 Pagaments  Anul·lacions 


Pendent de pagament 


31.12.2012  


De l’exercici 2010 26.797,59 0,00 0,00 26.797,59 


De l’exercici 2011 3.792.476,27 1.098.335,40 23.460,00 2.670.680,87 


Total 3.819.273,86 1.098.335,40 23.460,00 2.697.478,46 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost de l’exercici 2012 de l’Institut Català de les Dones. 


 


 


2.1.7. Compte de la tresoreria 


El Compte de la tresoreria de l’exercici 2012 de l’ICD es presenta en el quadre següent: 


 


Compte de la tresoreria el 31 de desembre del 2012 Quadre 17. 


Concepte Efectiu Formalització Total exercici 2012 


     


Cobraments pressupostaris 80.774,96 1.932.080,05 2.012.855,01 


 Exercici corrent 80.774,96 916,66 81.691,62 


 Exercicis tancats 0,00 1.931.163,39 1.931.163,39 
     


Operacions de la tresoreria 4.057.618,31 1.403.715,69 5.461.334,00 
     


Total cobraments 4.138.393,27 3.335.795,74 7.474.189,01 


     


Pagaments pressupostaris 2.752.415,29 1.256.342,78 4.008.758,07 


 Exercici corrent 1.661.292,49 1.249.130,18 2.910.422,67 


 Exercicis tancats 1.091.122,80 7.212,60 1.098.335,40 
     


Operacions de la tresoreria 1.385.729,22 2.079.452,96 3.465.182,18 
     


Total pagaments 4.138.144,51 3.335.795,74 7.473.940,25 


     


Moviment net de tresoreria 248,76 0,00 248,76 
     


Saldo a inici de l’exercici (248,76) 0,00 (248,76) 
     


Situació de la tresoreria a final de l’exercici 0,00 0,00 0,00 
  


   


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost de l’exercici 2012 de l’Institut Català de les Dones. 


2.1.8. Operacions de la tresoreria 


En aquest apartat es presenten i s’analitzen per separat els comptes de la tresoreria no 


pressupostaris de caràcter deutor i els de caràcter creditor. 
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2.1.8.1. Operacions de caràcter deutor 


Les operacions no pressupostàries de caràcter deutor de l’ICD de l’exercici 2012 es pre-


senten en el quadre següent: 


 


Operacions deutores de la tresoreria. Exercici 2012 Quadre 18. 


Concepte 


Saldo 


31.12.2011 


Operacions 
Moviment  


net 


Saldo 


31.12.2012 Cobraments Pagaments 


IVA suportat 2,26 - 2,89 2,89 5,15 


Fons de maniobra 12.010,12 5.461,84 5.461,84 - 12.010,12 


Dipòsit de fons centralització de 


tresoreria (cash pooling) 2.917.515,66 4.027.181,01 2.049.651,26 (1.977.529,75) 939.985,91 


Total comptes deutors 2.929.528,04 4.032.642,85 2.055.115,99 (1.977.526,86) 952.001,18 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012 de l’Institut Català de les Dones. 


 


El 3 de maig del 2010, l’ICD va signar amb la Generalitat de Catalunya un protocol de 


funcionament complementari al contracte per a la prestació de serveis financers de la 


tresoreria corporativa de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats mitjançant un 


sistema de centralització de la tresoreria de les entitats (cash pooling). 


 


El 31 de desembre del 2012, l’ICD tenia un saldo deutor de la Generalitat de Catalunya 


corresponent al dipòsit de fons per centralització de tresoreria de 0,94 M€. 


 


 


2.1.8.2. Operacions de caràcter creditor 


Les operacions no pressupostàries de caràcter creditor de l’ICD de l’exercici 2012 es pre-


senten en el quadre següent: 


 


Operacions creditores de la tresoreria. Exercici 2012 Quadre 19. 


Concepte 


Saldo 


31.12.2011 


Operacions 
Moviment 


net 


Saldo 


31.12.2012 Cobraments Pagaments 


Ingressos duplicats o excessius 248,76 38,36 287,12 (248,76) 0,00 


Creditors varis 0,00 902.532,32 902.532,32 0,00 0,00 


Embargaments i retencions judicials 142,05 240,00 382,05 (142,05) 0,00 


Retrocessions d’entitats financeres 0,00 38,36 38,36 0,00 0,00 


Ingressos pendents d’aplicació 0,00 171.801,97 134.270,78 37.531,19 37.531,19 


Generalitat creditora préstec ICO 0,00 7.170,61 7.170,61 0,00 0,00 


IRPF 47.263,19 272.777,24 290.244,14 (17.466,90) 29.796,29 


Drets passius 1.305,08 4.148,75 4.342,23 (193,48) 1.111,60 


Quotes Seguretat Social 6.315,47 68.127,16 68.939,86 (812,70) 5.502,77 


Muface  285,68 1.816,38 1.858,72 (42,34) 243,34 


Total comptes creditors 55.560,23 1.428.691,15 1.410.066,19 18.624,96 74.185,19 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012 de l’Institut Català de les Dones. 
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En el compte Ingressos pendents d’aplicació s’hi reflectien transitòriament els ingressos 


pressupostaris abans que fossin comptabilitzats en els corresponents conceptes del pres-


supost. 


 


El saldo del compte IRPF a tancament de l’exercici es corresponia amb les retencions per 


aquest impost realitzades en la nòmina del mes de desembre del 2012.  


 


 


2.1.9. Romanent de tresoreria 


El Romanent de tresoreria el 31 de desembre del 2012 de l’ICD, que quantifica el superàvit 


o dèficit de finançament acumulat i a curt termini, era positiu d’1,10 M€.  


 


Romanent de tresoreria el 31 de desembre del 2012 Quadre 20. 


Concepte Saldos Saldos a 31.12.2012 


Drets pendents de cobrament  9.123.462,01 


Del pressupost corrent -  


Dels pressupostos tancats 8.171.460,18  


De les operacions no pressupostàries 952.001,18  


Obligacions pendents de pagament   8.023.391,12 


Del pressupost corrent 5.251.727,47  


Dels pressupostos tancats 2.697.478,46  


De les operacions no pressupostàries 74.185,19  


Fons líquids  0,00 


Romanent de tresoreria  1.100.070,89 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012 de l’Institut Català de les Dones. 


 


2.1.10. Estat dels compromisos de despesa adquirits amb càrrec a exercicis 


futurs 


L’Estat dels compromisos de despesa adquirits amb càrrec a exercicis futurs de l’exercici 


2012 es presenta en el quadre següent: 


 


Estat dels compromisos de despesa adquirits amb càrrec a exercicis futurs. Exercici 2012 Quadre 21. 


Capítol 2013 2014 2015 Resta anualitats Total 


Capítol 2 194.880,00 - - - 194.880,00 


Capítol 4 2.909.500,00 2.909.500,00 2.909.500,00 - 8.728.500,00 


Total 3.104.380,00 2.909.500,00 2.909.500,00 - 8.923.380,00 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012 de l’Institut Català de les Dones. 
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Els compromisos de despesa del capítol 2, corresponien a l’Acord del Govern del 2 de 


juny del 2009, mitjançant el qual s’autoritzava l’ICD a realitzar una despesa amb càrrec a 


exercicis futurs de 0,78 M€, destinats a la contractació d’un servei d’atenció telefònica, 


gestió de xat i del correu electrònic 24 hores a les dones en situació de violència. Aquesta 


contractació es va formalitzar per dos anys, prorrogables dos anys més (vegeu l’apartat 


2.4.1). 


 


Els compromisos de despesa del capítol 4 corresponien a l’autorització d’11,49 M€, mit-


jançant l’Acord del Govern del 6 de març del 2012, per al finançament dels contractes 


programa amb els ajuntaments de més de 20.000 habitants, consells comarcals i ens 


locals supramunicipals en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 


social (vegeu l’apartat 2.2.1). 


 


 


2.1.11. Conciliació del Resultat pressupostari amb el Resultat patrimonial 


La conciliació entre el Resultat pressupostari i el Resultat de l’exercici corresponent als 


comptes anuals de l’exercici 2012 es presenta en el quadre següent: 


 


Conciliació del Resultat pressupostari amb el Resultat patrimonial 2012 Quadre 22. 


Concepte 2012 


Resultat pressupostari (8.080.458,52) 


Dotacions amortització (92.121,32) 


Adquisicions d’immobilitzat 20.593,83 


Despesa pendent d’aplicar a pressupost el 31.12.2011 16.878,61 


Despesa pendent d’aplicar a pressupost el 31.12.2012 (32.235,58) 


Obligacions reconegudes en el capítol 8, Variació d’actius financers 1.000,00 


Drets reconeguts en el capítol 8, Variació d’actius financers (916,66) 


Ingressos extraordinaris 23.460,00 


Resultat de l’exercici (8.143.799,64) 


Imports en euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació facilitada per l’Institut Català de les Dones. 


 


 


2.2. SUBVENCIONS 


Durant l’exercici 2012, l’ICD va concedir 4,47 M€ en subvencions, dels quals 3,39 M€ van 


ser per a ens i corporacions locals i 1,08 M€ per a famílies i institucions sense finalitat de 


lucre.  
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Obligacions reconegudes per subvencions a l’exercici 2012 Quadre 23. 


Entitats Import Percentatge 


   


Ens i corporacions locals 3.392.057,75 75,9 


 Contracte programa 2.758.354,75 61,7 


 Subvencions 2012 527.716,00 11,8 


 Incorporació de romanents subvencions 2011 105.987,00 2,4 
   


Famílies i altres institucions sense finalitat de lucre 1.078.752,77 24,1 


 Subvencions 2012 806.969,09 18,0 


 Incorporació de romanents subvencions 2011 271.783,68 6,1 
   


Total 4.470.810,52 100,0 


Imports en euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació i informació facilitada per l’Institut Català 


de les Dones. 


 


Del total de les obligacions reconegudes per subvencions, hi ha 0,38 M€ que corresponien 


a subvencions atorgades durant l’exercici 2011, el termini de justificació de les quals 


s’acabava a principis de l’exercici 2012 i, per tant, el seu reconeixement no es va poder 


efectuar fins a aquell moment. Així, els crèdits disposats es van incorporar al pressupost 


de l’exercici 2012 mitjançant la incorporació dels romanents de crèdit corresponents (ve-


geu l’apartat 2.1.1). 


 


2.2.1. Subvencions a ens i corporacions locals 


El total de despesa registrada com a subvencions a ens i corporacions locals va ser de 


3,39 M€, dels quals el 96,9% van ser atorgats durant l’exercici 2012 i el 3,1% restant cor-


responien a subvencions atorgades l’exercici 2011.  


 


Obligacions reconegudes per subvencions a ens i corporacions locals l’exercici 2012 Quadre 24. 


Entitat Import Percentatge 


Corporacions locals: subvencions 508.899,00 15,0 


Corporacions locals: contractes programa 2.758.354,75 81,3 


Incorporació de romanents corporacions locals subvencions 2011 103.417,00 3,0 


Consorcis de corporacions locals 18.817,00 0,6 


Incorporacions de romanents consorcis de corporacions locals subvencions 2011 2.570,00 0,1 


Total 3.392.057,75 100,0 


Imports en euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació i informació facilitada per l’Institut Català de les 


Dones. 


 


Les subvencions de l’ICD als ens locals es van atorgar mitjançant dos sistemes de con-


cessió.  
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D’una banda, a través dels contractes programa 2012-2015 entre el Departament de Be-


nestar Social i Família i els ajuntaments de més de vint-mil habitants i els consells co-


marcals en matèria de serveis socials, benestar social i polítiques d’igualtat.  


Dins els contractes programa del 2012, es van concedir 2,91 M€ per als serveis d’infor-


mació i atenció a les dones dels quals 2,76 M€ es van reconèixer en el pressupost del 


mateix exercici. Van rebre subvenció tots els municipis superiors als vint mil habitants, 


excepte tres municipis, i tots els consells comarcals, excepte un.  


 


D’altra banda, el 2 d’abril de 2012, mitjançant la Resolució BSF/641/2012, es van aprovar 


les bases per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses 


derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones 


dins l’exercici 2012. D’acord amb aquesta Resolució, eren subvencionables el disseny i 


elaboració d’un pla de política de dones de l’entitat local i, també, la implementació de 


projectes locals que incorporessin la perspectiva de gènere. L’import a concedir en el 


primer cas s’establia en un escalat de quatre nivells en funció de la població de l’entitat. En 


el segon cas s’establien sis tipologies amb sis imports diferents. Cada entitat podia pre-


sentar com a màxim dos projectes. 


 


El 19 de juny del 2012 es va publicar al DOGC la Resolució BSF/1182/2012, del 13 d’abril, 


per la qual s’obria la convocatòria per a la concessió d’aquesta línia de subvencions als 


ens locals. 


 


Les entitats que podien demanar les subvencions eren els municipis, els consells comar-


cals, els consorcis de caràcter local, les entitats municipals descentralitzades i altres enti-


tats supramunicipals de Catalunya, a excepció de les diputacions provincials. Les entitats 


locals que tenien signat un contracte programa només podien acollir-se a aquesta con-


vocatòria si presentaven un projecte per al disseny i elaboració d’un pla de polítiques de 


dones. Les bases establien els criteris de valoració de les sol·licituds i la seva ponderació. 


Com a requisit necessari perquè un projecte rebés la subvenció es requeria un mínim de 


puntuació del 30% de la puntuació màxima. 


 


El nombre de projectes presentats i els imports concedits es mostren en el quadre se-


güent: 


 
Resum de les subvencions a entitats locals Quadre 25. 


Grup 


Nombre de 


projectes 


Nombre 


d’entitats locals 


Imports 


sol·licitats  


Imports 


concedits 


Projectes valorats i concedits 364 247 846.633,00 546.029,00 


Projectes no concedits per manca de documentació 19 13 37.374,00 - 


Projectes no concedits per presentació fora de termini 2 1 3.000,00 - 


Projectes no concedits per no adequar-se als requisits 4 3 16.223,00 - 


Renúncies al projecte 1 1 3.500,00 - 


Total 390 265 906.730,00 546.029,00 


Imports en euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació facilitada per l’Institut Català de les Dones. 
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Mitjançant aquesta convocatòria, es van subvencionar tres-cents seixanta-quatre projectes 


per un total de 0,55 M€. D’aquest import, 0,53 M€ es van comptabilitzar en el pressupost de 


l’exercici 2012.  


 


En el treball de fiscalització s’han revisat, a criteri de l’auditor, deu expedients referents als 


contractes programa, per 0,34 M€, i vint-i-un expedients de la convocatòria de subven-


cions, per 52.428,00 €, dels quals quinze corresponen a la convocatòria de l’exercici 2012 i 


sis a la de l’exercici anterior. De les entitats seleccionades s’ha revisat la documentació 


referent a la sol·licitud i a la concessió de les subvencions, a la seva justificació i al seu 


pagament. 


 


De la fiscalització realitzada en aquesta àrea, cal fer les observacions següents: 


 


a) Procediment de concessió de les subvencions 


La base vuitena de la Resolució BSF/641/2012, del 2 d’abril, per la qual s’aproven les 


bases per a la concessió de subvencions a ens locals, establia que, en cas que l’import 


màxim fixat en la convocatòria fos insuficient per atendre totes les sol·licituds que as-


solissin la puntuació mínima, es realitzaria una reducció proporcional de les subvencions 


proposades. No obstant això, la Resolució no explicitava amb prou claredat la forma en 


què es determinaria la proporcionalitat per poder considerar el procediment com de 


concurrència competitiva, tal com preveu la Resolució BSF/1182/2012, de 13 d’abril, per la 


qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a ens locals. 


 


La concessió de les subvencions es va fer aplicant un criteri proporcional als imports con-


cedits en relació amb els punts obtinguts en la valoració de cada projecte respecte a la 


puntuació màxima possible. 


 


b) Justificació de la subvenció  


La base 10.2 a) de la Resolució BSF/641/2012 preveia que la justificació de la subvenció 


es faria mitjançant la certificació de l’interventor o interventora de l’ens local acreditativa de 


la despesa per a cadascun dels projectes o programes subvencionats, realitzada en la 


seva totalitat durant l’any de la convocatòria. La Sindicatura considera que aquest proce-


diment de justificació de la subvenció no està previst en l’Ordre del Departament d’Eco-


nomia i Finances d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de 


subvencions, que era la normativa aplicable en el període fiscalitzat.4  


 


 


4. L’ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, desenvolupa l’article 


98.1 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 


.../... 
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c) Motivació de les puntuacions obtingudes 


En tots els expedients revisats només hi ha constància de la puntuació obtinguda en ca-


dascun dels criteris a valorar per cada projecte, amb l’import de la proposta de subvenció, 


en un full resum. Tanmateix, l’ICD no deixa constància en els expedients de concessió de 


les subvencions de la motivació de la puntuació assolida en la valoració de cadascun dels 


criteris, ni tampoc del càlcul de l’import proposat. 


 


 


2.2.2. Subvencions a famílies i altres institucions sense finalitat de lucre 


El total de despesa registrada com a subvencions a famílies i altres institucions sense 


finalitat de lucre l’exercici 2012 va ser d’1,08 M€, dels quals el 74,8% va ser atorgat al 


2012 i el 25,2% restant corresponia a subvencions atorgades el 2011.  


 


Obligacions reconegudes per subvencions a famílies i altres institucions sense finalitat de Quadre 26. 


lucre l’exercici 2012 


Concepte Import Percentatge 


Incorporació de romanents de subvencions a famílies de l’exercici 2011 35.969,80 3,3 


A fundacions 114.794,00 10,6 


Incorporació de romanents de subvencions a fundacions de l’exercici 2011 20.706,00 1,9 


A altres institucions sense finalitat de lucre 692.175,09 64,2 


Incorporació de romanents de subvencions a altres institucions sense finalitat de 


lucre de l’exercici 2011 215.107,88 19,9 


Total 1.078.752,77 100,0 


Imports en euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació i informació facilitada per l’Institut Català de les 


Dones. 


 


Durant l’exercici 2012 no es va atorgar cap subvenció a famílies. La despesa per aquest 


concepte comptabilitzada l’exercici 2012 es correspon a una part de les subvencions de 


beques del període 2010-2011 per incentivar la recerca en matèria d’estudis de gènere i 


de les dones. La convocatòria d’aquestes subvencions fou publicada en el DOGC del 9 de 


juny del 2010.  


 


El 2 de març del 2012 es va publicar en el DOGC la Resolució BSF/327/2012, del 24 de 


febrer, per la qual s’aprovaven les bases que regien la concessió de subvencions a entitats 


 


 


desembre, regula les diferents modalitats de justificació de les subvencions en l’àmbit de l’Administració de la 


Generalitat de Catalunya, les seves entitats autònomes i la resta de les entitats del Sector Públic de l’Adminis-


tració de la Generalitat i empara la justificació mitjançant compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor 


(article 5), que s’ha d’entendre que inclou la figura de l’interventor. 
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per a la realització de projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat 


efectiva de dones i homes, i s’obria la convocatòria pública per a l’any 2012. 


D’acord amb aquesta Resolució, eren subvencionables els projectes els objectius dels 


quals s’emmarquessin dins les àrees d’actuació de l’ICD: projectes amb un pressupost 


màxim de 2.500,00 € que fomentessin el teixit associatiu de dones al territori, i projectes de 


caràcter general amb pressupost superior als 2.500,00 €, i altres projectes específics de 


les entitats relacionats amb els àmbits de competència de l’ICD. 


L’import a concedir en el primer cas –els projectes per fomentar el teixit associatiu de dones 


al territori– no podia ser superior als 1.000,00 €. En el segon cas, els projectes generals 


relacionats amb els àmbits de competència de l’ICD, el màxim a concedir era el cost de 


projecte. Cada entitat només podia sol·licitar subvenció per a un projecte. 


 


Podien demanar les subvencions les associacions i les fundacions no participades per les 


administracions públiques, les organitzacions sindicals i les cooperatives sense finalitat de 


lucre. Les bases establien els criteris de valoració de les sol·licituds i la seva ponderació. 


El requisit necessari per a l’atorgament de la subvenció era una puntuació mínima del 30% 


de la puntuació màxima possible. 


 


Mitjançant aquesta convocatòria es van atorgar sis-centes vuitanta-vuit subvencions per 


0,99 M€, dels quals només 0,81 M€ van ser reconeguts en el pressupost de l’exercici. El 


nombre de projectes presentats i els imports concedits es mostren en el quadre següent: 


 


Resum de les subvencions a entitats Quadre 27. 


Grup Nombre de projectes Imports sol·licitats  Imports concedits 


Projectes valorats i concedits 688 2.974.443,00 991.496,00 


Projectes no concedits per manca de documentació 33 75.595,00 - 


Projectes no concedits per presentació fora de termini 6 - - 


Projectes no concedits per no adequar-se als requisits 9 - - 


Total 736 3.050.038,00 991.496,00 


Imports en euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació facilitada per l’Institut Català de les Dones. 


 


En el treball de fiscalització s’han revisat, a criteri de l’auditor, cinquanta-dos expedients de 


concessió de subvencions a entitats, per un valor total de 0,38 M€. Del total d’expedients 


revisats, trenta-set corresponen a subvencions atorgades l’exercici 2012 i quinze a subven-


cions atorgades l’exercici anterior. De les entitats seleccionades s’ha revisat la docu-


mentació referent a la sol·licitud i a la concessió de les subvencions i a la seva justificació i 


pagament. 


 


De la fiscalització realitzada en aquesta àrea es fan les observacions següents: 
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a) Procediment de concessió de les subvencions 


La base sisena de la Resolució de concessió de subvencions a entitats per a la realització 


de projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i 


homes (Resolució BSF/327/2012, del 24 de febrer), establia els criteris de valoració de les 


sol·licituds i la seva ponderació, i determinava que, en cas que l’import màxim que establia 


la convocatòria fos insuficient per atendre totes les sol·licituds que assolissin la puntuació 


mínima, es reduirien proporcionalment les subvencions proposades. No obstant això, la 


Resolució no explicitava amb prou claredat la forma en què es determinaria la propor-


cionalitat per tal de poder considerar el procediment com de concurrència competitiva, tal 


com establia la seva base novena. 


La concessió de les subvencions es va fer de forma proporcional als punts obtinguts en la 


valoració de cada projecte respecte a la puntuació màxima. 


 


b) Motivació de les puntuacions obtingudes 


En tots els expedients revisats només hi ha constància de la puntuació obtinguda en 


cadascun dels criteris a valorar per cada projecte, amb l’import de la proposta de sub-


venció, en un full resum. Tanmateix, l’ICD no deixa constància en els expedients de con-


cessió de les subvencions de la motivació de la puntuació assolida en la valoració de 


cadascun dels criteris ni tampoc del càlcul de l’import proposat. 


 


c) Justificació de la despesa 


Les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats (Resolució BSF/327/2012, 


del 24 de febrer) descriuen, entre altres qüestions, com s’ha de justificar la despesa sub-


vencionada. A l’hora de justificar la subvenció, les entitats beneficiàries utilitzen els for-


mularis que l’ICD proporciona a la seva pàgina web.  


 


Tanmateix, en la documentació justificativa aportada per les entitats beneficiàries es fa 


evident una manca de concreció en la part de les despeses indirectes imputada a l’ac-


tivitat subvencionada i l’import. És a dir, les justificacions no garanteixen suficientment el 


que estableix l’article 31 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions, 


sobre que les despeses indirectes, per ser subvencionables, cal que estiguin directament 


relacionades amb l’activitat i siguin indispensables per a la seva adequada preparació i 


execució. 


2.3. PERSONAL 


La despesa de personal reconeguda en l’exercici 2012 va ser d’1,78 M€, un 7,5% inferior a 


la de l’exercici anterior. 
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Obligacions reconegudes del capítol 1, Despeses de personal Quadre 28. 


Concepte 31.12.2012 31.12.2011 Variació 2011-2012 (%) 


Alts càrrecs 155.922,04 159.550,97 (2,3) 


Personal eventual - 425,48 (100,0) 


Personal funcionari 1.132.909,96 1.257.448,00 (9,9) 


Personal laboral 156.386,01 166.626,25 (6,1) 


Assegurances i cotitzacions socials 333.353,80 338.801,47 (1,6) 


Despesa de personal 1.778.571,81 1.922.852,17 (7,5) 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2011 i 2012 de l’Institut Català de les Dones. 


 


L’evolució de la relació de llocs de treball de l’ICD durant el 2012 va ser la següent: 


 


Relació de llocs de treball a 31 de desembre del 2011 i del 2012 Quadre 29. 


Tipus 


Relació de llocs 


a 31.12.2012 


Places ocupades 


a 31.12.2012 


Relació de llocs  


a 31.12.2011 


Places ocupades  


a 31.12.2011 


Alts càrrecs 2 2 2 2 


Funcionaris 34 23 37 25 


Funcionaris interins 16 16 17 17 


Laborals 7 6 8 6 


Total 59 47 64 50 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació i informació facilitada per l’Institut Català 


de les Dones. 


 


Durant l’exercici fiscalitzat l’ICD va convocar nou processos de selecció mitjançant co-


missions de serveis de treballadors de l’Administració de la Generalitat. Només en quatre 


de les nou convocatòries es va cobrir la plaça. A l’inici de l’exercici també es va cobrir una 


plaça vacant per un procediment de selecció efectuat l’exercici anterior. 
 


D’altra banda, durant l’exercici es van donar de baixa de l’Institut vuit treballadors. 


 


El 31 de desembre de 2012 a l’ICD hi treballaven quaranta-set persones, amb la distribució 


següent: 


 


Personal per cossos a 31 de desembre del 2012 Quadre 30. 


Categoria professional 


Empleats 


31.12.2012 


Empleats 


31.12.2011 


Variació 2011-2012 


Nombre Percentatge 


President 1 1 - - 


Director 1 1 - - 


Grup A. Tècnics de grau superior 16 16 - - 


Grup B. Tècnics de grau mitjà 14 13 1 7,7 


Grup C. Administratius  9 10 (1) (10,0) 


Grup D. Administratius  4 6 (2) (33,3) 


Grup E. Subalterns 2 3 (1) (33,3) 


Total 47 50 (3) (6,0) 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació i informació facilitada per l’Institut Català 


de les Dones. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 15/2015 


38 


La Relació de llocs de treball de l’ICD de l’exercici 2012 era de cinquanta-nou dotacions, 


cinquanta de les quals corresponien a personal funcionari i nou a personal laboral.  


 


La Sindicatura ha fiscalitzat una mostra de vint-i-un treballadors, seleccionats de manera 


aleatòria. S’ha revisat l’expedient personal de cada treballador i s’ha verificat la documen-


tació corresponent a la seva situació administrativa. Així mateix, s’ha revisat el càlcul de les 


retribucions satisfetes per cadascun dels conceptes salarials de les nòmines de l’exercici 


2012. 


L’ICD va aplicar l’article 2 del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per a 


garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i va suprimir la paga 


extraordinària del mes de desembre del 2012 a tots els seus treballadors. 


 


L’ICD també va aplicar correctament l’article 29 de la Llei de pressupostos de la Gene-


ralitat per al 2012, que establia el no-increment de les retribucions dels alts càrrecs i del 


personal assimilat, respecte a les vigents el 31 de desembre del 2011 i la reducció de 


l’import equivalent a una paga extra. 


 


De la fiscalització realitzada en aquesta àrea no hi ha cap aspecte destacable. 


 


 


2.4. CONTRACTACIÓ 


D’acord amb l’article 3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 


mitjançant el Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre (TRLCSP), l’ICD es con-


sidera poder adjudicador administració pública i, per tant, es troba subjecte a l’aplicació 


íntegra del text normatiu. 


 


Durant l’exercici fiscalitzat l’ICD tenia sis contractes vigents adjudicats en l’exercici o en 


exercicis anteriors. La Sindicatura ha analitzat la preparació, l’adjudicació, l’execució, les 


pròrrogues i les modificacions d’aquests sis contractes. 


 


Durant l’exercici 2012, l’ICD també va tramitar trenta-quatre expedients de despesa per 


contractació menor, l’import total dels quals va ser de 0,33 M€. Vint-i-sis d’aquests con-


tractes menors corresponien a serveis i els vuit restants a contractes de subministraments. 


La Sindicatura, a criteri de l’auditor, ha fiscalitzat deu expedients que representen el 36,4% 


d’aquesta despesa. 
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2.4.1. Contractes de serveis 


Durant el 2012 l’ICD tenia vigents cinc contractes per prestació de serveis, amb un volum 


de despesa compromesa de 0,57 M€. 


 


Mostra dels contractes de serveis Quadre 31. 


Id. Objecte 


Procediment 


adjudicació Adjudicatari 


Data 


adjudicació 


definitiva 


Import del 


contracte 


(IVA exclòs) 


a Servei d’atenció telefònica 


(900900120), gestió del xat i del 


correu electrònic les 24 hores a les 


dones en situació de violència. 


Obert Calboquer, SL 01.12.2009 293.230,56 


b Servei d’assessorament psicològic 


per a les dones de Catalunya, espe-


cialment per a les dones que es 


troben en situació de violència 


Obert Col·legi Oficial de 


Psicòlegs de Catalunya 


30.11.2010 112.180,00 


c Servei d’orientació i assessorament 


jurídic per a les dones de Catalunya, 


especialment per a les dones que es 


troben en situació de violència 


Obert   17.12.2010 54.826,74 


     Col·legi d’Advocats de 


Barcelona 


  23.266,74 


     C.G.B. (persona física)   7.600,00 


     S.C.O. (persona física)   7.700,00 


     Y.V.F. (persona física)   7.860,00 


     M.F.J. (persona física)   8.400,00 


d Serveis de vigilància i seguretat sense 


arma a la seu central de Barcelona de 


l’ICD 


Negociat 


derivat d’un 


acord marc 


CIS, Compañía Integral 


de Seguridad, SA 


11.12.2011 51.694,92 


e Serveis de neteja a la seu central de 


Barcelona de l’ICD 


Negociat 


derivat d’un 


acord marc 


Amblim, Professional 


Services, SA 


29.12.2011 50.686,90 


Total       562.619,12 


Imports en euros, IVA exclòs. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades que consten en els expedients de contractació 


de l’Institut Català de les Dones. 


 


Els contractes d i e es van licitar mitjançant procediment negociat sense publicitat atès 


que derivaven d’acords marc promoguts per la Comissió Central de Subministraments de 


la Generalitat de Catalunya. 
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Pel que fa a la contractació menor, s’han fiscalitzat sis expedients.  


 


De la revisió dels expedients fiscalitzats es desprèn l’observació següent: 


 


Termini d’abonament del preu 


El termini mitjà de pagament de l’ICD als adjudicataris dels contractes de serveis fisca-


litzats és de dos-cents vint-i-cinc dies, superiors als trenta dies que estableix l’article 216 del


TRLCSP. 


 


 


 


2.4.2. Contractes de subministraments 


L’únic contracte de subministraments licitat i vigent durant l’exercici 2012 va ser adjudicat 


per 37.000,00 €. 


 


Mostra dels contractes de subministraments Quadre 32. 


Id. Objecte 


Procediment 


adjudicació Adjudicatari 


Data 


adjudicació 


definitiva 


Import del 


contracte 


(IVA exclòs) 


a Subministrament d’energia elèctrica 


a l’edifici seu de l’ICD 


Negociat derivat 


d’un acord marc 


Union Fenosa 


Comercial, SL 


14.12.2011 37.000,00 


Imports en euros, IVA exclòs. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades que consten en els expedients de contractació 


de l’Institut Català de les Dones. 


 


Aquest contracte es va licitar mitjançant procediment negociat sense publicitat atès que 


derivava d’un acord marc promogut per la Comissió Central de Subministraments de la 


Generalitat de Catalunya. 


 


Pel que fa a la contractació menor, s’han fiscalitzat quatre expedients.  


 


D’aquest apartat no hi ha cap aspecte destacable. 


 


 


2.5. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 


Durant l’exercici fiscalitzat l’ICD va signar quinze convenis amb diferents organismes i 


entitats públiques, deu dels quals tenien contingut econòmic, per un total de 0,16 M€. La 


Sindicatura de Comptes ha seleccionat cinc convenis que representen el 96,5% d’aquesta 


despesa. 
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Convenis de col·laboració formalitzats per l’ICD l’exercici 2012 Quadre 33. 


Id. Entitat amb què se signa el conveni Objectiu  Import 


a Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 


de Recerca 


Premi de Recerca Jove per fomentar l’esperit 


científic del jovent 


3.250,00 


b Universitat de Barcelona Tasques de col·laboració dels estudiants a l’ICD 75.500,00 


c Ajuntament de Cornellà de Llobregat i 


Universitat Politècnica de Catalunya 


Pla de mentoria per a l’alumnat estudiant de 


secundària 


4.130,00 


d Departament d’Interior i Departament de 


Benestar Social i Família 


Pla de seguretat i d’atenció a les víctimes de 


violència masclista i domèstica 


60.000,00 


e Associació Centre Català del PEN Club Col·laboració en activitats d’interès recíproc 9.000,00 


Total  151.880,00 


Imports en euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació facilitada per l’Institut Català de les Dones. 


 


Dels convenis formalitzats en destaquen dos pel seu import, el b i el d. 


 


L’ICD i la Universitat de Barcelona van subscriure un conveni marc de col·laboració el 31 


de desembre del 2006, perquè l’alumnat de la universitat desenvolupés tasques de 


formació a l’ICD. Aquestes pràctiques eren amb caràcter exclusivament formatiu i no 


derivaven en obligacions laborals, i els pagaments per la col·laboració es van canalitzar 


mitjançant beques. Cada any s’ha dut a terme la convocatòria de les beques i s’ha signat 


l’addenda corresponent. La despesa lligada a aquest conveni de l’exercici 2012 va ser de 


75.500,00 €. 


 


Així mateix, l’ICD va signar un conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior i el 


Departament de Benestar Social i Família per a la cooperació en matèria de polítiques de 


prevenció i de lluita contra la violència masclista, l’objecte del qual era implementar el Pla 


de seguretat i d’atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica. La despesa 


corresponent a aquest conveni va ser de 60.000,00 € per a l’exercici fiscalitzat. 


 


De la fiscalització realitzada es pot fer l’observació següent: 


 


Formalització dels convenis 


Un dels convenis signats per l’ICD (expedient e), atès l’objectiu i l’entitat beneficiària, cal-


dria haver-lo formalitzat sota la forma de subvenció d’acord   amb els principis de publicitat, 


concurrència i objectivitat, recollits en l’article 90 del Text refós de la Llei de finances pú-


bliques de Catalunya o, si fos el cas, motivar suficientment en l’expedient l’especificitat i les 


característiques del beneficiari o de l’activitat subvencionada que impossibilita, d’una ma-


nera objectivable, promoure la concurrència. 
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3. SEGUIMENT DE LES OBSERVACIONS I RECOMANACIONS INCLOSES EN 


L’INFORME 5/2006, REFERIDES A L’EXERCICI 2004  


En l’informe 5/2006 de la Sindicatura relatiu a l’Institut Català de les Dones, referit a la 


fiscalització de les subvencions, els contractes i els convenis realitzats per aquesta entitat 


durant l’exercici 2004 es van efectuar quinze observacions. A finals del període fiscalitzat, 


deu observacions havien estat resoltes totalment, una parcialment i de quatre observacions 


no se n’ha pogut fer el seguiment perquè són fets no esmenables. 


 
Seguiment de les observacions i recomanacions de l’informe 5/2006 Quadre 34. 


Observacions i recomanacions incloses en l’informe 5/2006 * Comentaris 


I. De caràcter general   


El Decret 209/1993, del 31 d’agost, on s’estableix l’estructura orgànica de 


l’ICD diu en l’article 3.1 que la Junta de Govern ha d’estar composta per una 


presidenta, una directora executiva i quatre vocals. 


Decrets posteriors han modificat l’esmentat Decret 209/1993, pel que fa al 


nombre de vocals. Des d’agost del 2004 el nombre de vocals ha quedat fixat 


en dotze. 


Pel que fa a la figura de directora executiva, les seves funcions han estat atri-


buïdes a la presidenta de la Junta de Govern de l’ICD i al mateix temps s’ha 


creat la Gerència de l’ICD com a responsable de la direcció econòmica i 


administrativa de l’ICD. 


Aquestes modificacions no han estat recollides a l’article 3.1 del decret regu-


lador de l’estructura orgànica de l’ICD. 


Resolta. El 25 de gener del 2011 


es va nomenar la persona per 


ocupar el càrrec de directora exe-


cutiva. 


D’acord amb l’article 39.4, de la Llei 13/1989, del 14 de febrer, d’organització 


i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, els actes dictats per dele-


gació han de portar a l’antesignatura les paraules “per delegació”, seguides 


del rang i la data de la Resolució que ha efectuat la delegació i la del DOGC 


en què es publica. 


Resolta. Signa la presidenta de 


l’ICD. 


II. Sobre subvencions   


L’ICD hauria d’incloure en les seves convocatòries públiques de subvencions 


el requisit de presentar una declaració formal per part de les empreses afec-


tades del compliment de l’obligació de la quota de reserva per a la integració 


social dels minusvàlids establerta per la legislació. 


Resolta. L’entitat inclou aquest re-


quisit a les convocatòries. 


Caldria establir un barem i deixar constància de la puntuació obtinguda per 


cada petició presentada, com a resultat de l’aplicació dels criteris de valora-


ció establerts en la convocatòria de concessió de subvencions. 


Parcialment resolta. Hi ha constàn-


cia en cada expedient de la pun-


tuació obtinguda, però hi manca la 


motivació. 


Es recomana la realització de convocatòria per a les corporacions locals. Resolta. L’entitat realitza convo-


catòria.  


Caldria revocar la subvenció quan s’incompleixen els terminis establerts en 


les convocatòries 


Resolta. L’entitat les revoca. 


Es recomana no concedir subvencions sense tenir tota la informació neces-


sària. 


Resolta. L’entitat no concedeix 


subvencions si no té tota la docu-


mentació necessària. 
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Observacions i recomanacions incloses en l’informe 5/2006 * Comentaris 


III. Sobre contractació 


 


Cal adaptar les garanties a l’import del contracte. Resolta. S’adapten les garanties a 


l’import del contracte. 


S’hauria de limitar el nombre de contractes menors Resolta. L’entitat ha limitat el nom-


bre de contractes menors (reduc-


ció d’un 50%). 


IV. Sobre convenis 


 


Els convenis signats entre l’ICD i els diferents col·legis oficials, tant de psi-


còlegs com d’advocats, s’haurien d’haver formalitzat d’acord amb la Llei de 


contractes. 


Resolta. L’entitat licita aquests 


serveis d’acord amb la Llei de 


contractes. 


Es recomana que es limiti l’ús de convenis a aquells que estrictament tinguin 


aquesta naturalesa. 


Resolta (excepte en un cas). Els 


convenis realitzats per l’ICD tenen 


aquesta naturalesa. 


* S’ha seguit l’ordre de les observacions de l’apartat 5 d’observacions i recomanacions de l’informe 5/2006. 


4. CONCLUSIONS 


En els apartats següents es destaquen les principals observacions fetes al llarg de l’in-


forme, un cop analitzada la informació economicofinancera de l’Institut Català de les Dones 


de l’exercici 2012 i la seva activitat en les diverses àrees fiscalitzades, d’acord amb els 


objectius de la fiscalització exposats en l’apartat 1.1. 


 


4.1. OBSERVACIONS 


I. Pressupost 


 


1) [...]5 


II. Subvencions 


 


2) Procediment de concessió i justificació de les subvencions 


Tant en la convocatòria de subvencions a entitats locals com en la de subvencions a en-


titats sense finalitat de lucre, les bases preveien que en el cas que l’import màxim fixat en 


 


 


5. Observació eliminada arran de la documentació aportada en el tràmit d’al·legacions. 
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la convocatòria fos insuficient per atendre totes les sol·licituds que assolissin la puntuació 


mínima, s’aplicaria una reducció proporcional de les subvencions proposades. No obstant 


això, la Resolució no explicitava amb prou claredat la forma en què es determinaria la 


proporcionalitat per poder considerar el procediment com de concurrència competitiva 


(vegeu els apartats 2.2.1.a i 2.2.2.a). 


 


La Sindicatura considera que el procediment de justificació de la subvenció en la convo-


catòria per a entitats locals no està previst en l’Ordre del Departament d’Economia i Finan-


ces d’1 d’octubre del 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions, 


que era la normativa aplicable en el període fiscalitzat (vegeu l’apartat 2.2.1.b). 


 


3) Motivació de les puntuacions obtingudes 


En cap dels expedients revisats de les subvencions tramitades hi ha constància de la 


motivació de la puntuació assolida en la valoració de cadascun dels criteris, ni tampoc del 


càlcul de l’import atorgat (vegeu els apartats 2.2.1.c i 2.2.2.b). 


 


4) Justificació de les despeses subvencionades 


En la documentació justificativa de les subvencions a entitats es posa de manifest una 


manca de concreció en la part de les despeses indirectes imputada a l’activitat sub-


vencionada i l’import (vegeu l’apartat 2.2.2.c). 


En aquest sentit, l’ICD hauria de modificar els formularis que facilita a les entitats bene-


ficiàries de les subvencions per formalitzar la justificació de les despeses, per concretar al 


màxim la part de les despeses directes i la part de les indirectes de l’activitat que són 


subvencionades. 


III. Contractació 


 


5) Termini d’abonament del preu 


El termini mitjà de pagament de l’ICD als adjudicataris dels contractes de serveis és 


superior al que s’estableix en el TRLCSP (vegeu l’apartat 2.4.1). 
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5. ANNEX 


Balanç de situació Quadre 35. 


ACTIU 31.12.2012 31.12.2011 


Variació 


2011-2012 


(%) 


Estructura 


patrimonial a 


31.12.2012 (%) 


     


A) IMMOBILITZAT 292.138,72 363.666,21 (19,7) 3,1 
     


Immobilitzat material 292.138,72 363.666,21 (19,7) 3,1 


 Edificis i altres construccions 91.322,21 91.322,21 0,0 1,0 


 Utillatge i mobiliari 445.167,10 445.167,10 0,0 4,7 


 Altre immobilitzat material 785.816,97 765.223,14 2,7 8,3 


 Amortitzacions (1.030.167,56) (938.046,24) 9,8 (10,9) 
     


     


C) ACTIU CIRCULANT 9.125.322,01 13.033.683,05 (30,0) 96,9 
     


Deutors 8.171.465,98 10.102.629,37 (19,1) 86,8 


 Deutors pressupostaris 8.171.460,83 10.102.624,22 (19,1) 86,8 


 Administracions públiques 5,15 5,15 0,0 0,0 
     


Inversions financeres temporals 941.845,91 2.919.292,32 (67,7) 10,0 


 Altres inversions i crèdits a curt termini 941.845,91 2.919.292,32 (67,7) 10,0 
     


Tresoreria de l’entitat 0,00 (248,76) (100,0) 0,0 
     


Tresoreria habilitats 12.010,12 12.010,12 0,0 0,1 
     


TOTAL ACTIU 9.417.460,73 13.397.349,26 (29,7) 100,0 


PASSIU 31.12.2012 31.12.2011 


Variació 


2011-2012 


(%) 


Estructura 


patrimonial a 


31.12.2012 (%) 


     


A) FONS PROPIS 1.361.834,03 9.505.633,67 (85,7) 14,5 
     


Patrimoni 1.758.234,65 1.758.234,65 0,0 18,0 


 Patrimoni 1.758.234,65 1.758.234,65 0,0 18,0 
     


Resultats d’exercicis anteriors 7.747.399,02 6.954.268,31 11,4 82,3 


 Resultats positius d’exercicis anteriors 9.816.919,14 9.023.788,43 8,8 104,2 


 Resultats negatius d’exercicis anteriors (2.069.520,12) (2.069.520,12) 0,0 (22,0) 
     


Resultats de l’exercici (8.143.799,64) 793.130,71 * (86,5) 
     


     


E) CREDITORS A CURT TERMINI 8.055.626,70 3.891.715,59 107,0 85,5 
     


Creditors 8.055.626,70 3.891.715,59 107,0 85,5 


 Creditors pressupostaris 7.981.441,51 3.836.152,47 108,1 84,8 


 Creditors no pressupostaris 37.774,53 679,38 * 0,4 


 Administracions públiques 36.410,66 54.883,74 (33,7) 0,4 
     


TOTAL PASSIU 9.417.460,73 13.397.349,26 (29,7) 100,0 


Imports en euros. 


Font: Compte general dels exercicis 2011 i 2012 de l’Institut Català de les Dones. 


* Percentatges superiors a 999,9 en valor absolut. 
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Compte del resultat economicopatrimonial a 31 de desembre del 2012 Quadre 36. 


DEURE 2012 2011 


Variació 


2011-2012 


(%) 


    


C) DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA DE FUNCIONAMENT 


DEL SERVEI 2.981.706,42 3.033.509,54 (1,7) 
    


I. Despeses de personal 1.779.231,81 1.955.919,42 (9,0) 


Sous, salaris i similars 1.445.218,01 1.608.245,15 (10,1) 


Càrregues socials 334.013,80 347.674,27 (3,9) 
    


III. Dotacions per a amortitzacions immobilitzat 92.121,32 95.416,85 (3,5) 


Dotacions per a amortitzacions 92.121,32 95.416,85 (3,5) 
    


V. Altres despeses de gestió 1.110.353,29 982.173,27 13,1 


Serveis exteriors 1.078.267,55 952.776,42 13,2 


Tributs 32.085,74 29.396,85 9,1 
    


    


D) TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 5.266.328,18 5.427.269,01 (3,0) 
    


I. Transferències corrents 5.126.425,62 4.434.306,14 15,6 
    


II. Subvencions corrents 139.902,56 992.962,87 (85,9) 
    


    


G) ESTALVI (8.143.799,64) 793.130,71 * 
    


TOTAL DESPESES 104.234,96 9.253.909,26 (98,9) 


HAVER 2012 2011 


Variació  


2011-2012  


(%) 


    


A) VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS 270,44 317,54 (14,8) 
    


I. Vendes 270,44 317,54 (14,8) 
    


    


D) ALTRES INGRESSOS EN GESTIÓ ORDINÀRIA 35.100,87 210.924,44 (83,4) 
    


I. Reintegraments 34.305,12 210.923,70 (83,7) 
    


III. Altres ingressos de gestió 795,08 0,00 - 


Ingressos accessoris i altres gestió corrent 795,08 0,00 - 
    


VI. Altres interessos i ingressos assimilats 0,67 0,74 (9,5) 


Altres interessos 0,67 0,74 (9,5) 
    


    


E) TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 45.403,65 9.039.418,03 (99,5) 
    


I. Transferències corrents  45.403,65 9.039.418,03 (99,5) 
    


    


F) BENEFICIS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 23.460,00 3.249,25 622,0 
    


V. Ingressos i beneficis d’altres exercicis 23.460,00 3.249,25 622,0 
    


TOTAL INGRESSOS 104.234,96 9.253.909,26 (98,9) 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2011 i 2012 de l’Institut Català de les Dones. 


* Percentatges superiors a 999,9 en valor absolut. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 15/2015 


47 


6. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès a la 


Presidenta de l’Institut Català de les Dones el 19 de juny del 2015 per complir el tràmit 


d’al·legacions. 


 


6.1. AL·LEGACIONS REBUDES 


L’escrit d’al·legacions presentat per l’Institut Català de les Dones a la Sindicatura de 


Comptes es reprodueix literalment a continuació.  


La còpia dels documents comptables als quals fa referència l’al·legació corresponent a 


l’apartat 2.1.1, resta dipositada en els arxius de la Sindicatura.  


 


 


 


Sr. Andreu Morillas Antolín 


Síndic  


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


Benvolgut, 


 


Una vegada revisat el projecte d’informe de fiscalització núm. 09/2014-C, correspo-


nent a l’exercici 2012, l’Institut Català de les Dones considera oportú presentar les 


al·legacions següents: 


 


Apartat 2.1.1 comptabilització de les modificacions del pressupost d’ingressos 


 


La incorporació de romanents de 0,43 M€ corresponia a saldos de disposicions de 


crèdits no finalistes. 


 


Degut al caràcter no finalista dels crèdits no resultaven d’aplicació els apartats a) i c) 


de l’article 7.3 de l’esmentat Decret de pròrroga. 


 


La incorporació de romanents es va realitzar d’acord amb el previst a l’apartat b) de 


l’article 7.3 i a tal efecte es van comptabilitzar les retencions de crèdit corresponents 


d’acord amb els documents comptables RS núm. 230002184 a 230002188 (s’adjunta 


còpia). 


 


Cal tenir en compte el caràcter excepcional del finançament de les incorporacions de 


romanents amb càrrec als romanents de tresoreria d’exercicis anteriors (7.3b) 
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Apartat 2.2.1.b) justificació de subvencions a ens locals 


 


En resposta a l’observació de la sindicatura “La Sindicatura considera que aquest 


procediment de justificació de la subvenció no està previst en l’Ordre del Depar-


tament d’Economia i Finances d’1 d’octubre del 1997, sobre tramitació, justificació i 


control d’ajuts i de subvencions, que era la normativa aplicable en el període fis-


calitzat”, fem les següents consideracions: 


 


1. La resolució d’aprovació de les bases del 2012 es fonamenta en el Text refós 


del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text 


refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que modifica algunes de 


les disposicions de l’ordre d’1 d’octubre del 1997 sobre tramitació, justificació i 


control d’ajuts i de subvencions; l’article 92.2.d) estableix que les bases 


reguladores han de concretar com a mínim:... d) la forma en què el beneficiari 


o l’entitat col·laboradora han de justificar el compliment de la finalitat per a la 


qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts”. 


 


2. El reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 


preveu fins a sis maneres diferents de justificació, que es detallen als articles 


69, 75 i 81, que entenem són d’aplicació als ens locals. 


 


Una salutació cordial, 


 


 


Núria Balada Cardona 


Directora executiva 


Barcelona, 6 de juliol de 2015 


 


 


6.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades per la Sindicatura de 


Comptes. Com a conseqüència de la documentació addicional aportada per l’Institut s’ha 


suprimit del text del projecte d’informe l’observació de l’apartat 2.1.1. Aquest canvi ha 


afectat en el mateix sentit l’observació 1 de l’apartat de Conclusions del projecte d’informe. 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INFORME 


1.1.1. Objecte i abast 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, 


d’acord amb l’article 2 de la Llei de la Sindicatura de Comptes aplicable en el període fis-


calitzat i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet aquest informe de fis-


calització relatiu a les despeses de personal dels partits polítics amb representació parla-


mentària corresponents a l’exercici 2012. 


 


L’abast de la fiscalització té un caràcter limitat, ja que s’ha restringit a la revisió de l’anàlisi 


dels procediments de gestió del personal i dels aspectes legals i econòmics relacionats 


amb les despeses de personal. Tanmateix, aquest informe també conté alguns aspectes 


relatius al compliment per part del partits polítics de la normativa referent a la protecció de 


dades de caràcter personal, a la prevenció de riscos laborals i a la representació dels tre-


balladors.  


 


Encara que l’àmbit temporal d’aquest informe ha estat l’exercici 2012, quan s’ha considerat 


necessari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i posteriors. 


 


 


1.1.2. Metodologia i limitacions a l’abast 


El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals 


de fiscalització generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves, de compliment i 


substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències suficients i adients 


per expressar les conclusions que s’exposen en l’informe. 


 


Per fiscalitzar les despeses de personal dels partits polítics s’ha verificat i analitzat tota la 


documentació sol·licitada per la Sindicatura de Comptes i que li va ser tramesa per cadas-


cun dels partits. 


 


La comptabilitat de les despeses de personal facilitada, en general, recull les despeses del 


personal de la seu central del partit. Els estats financers dels partits haurien d’agregar i 


consolidar els de tota l’organització. 


 


Com a limitació a l’abast del treball efectuat, cal indicar que, després de reiterades 


sol·licituds, no s’ha obtingut del Partit Popular (PP) la documentació necessària i suficient 


per poder fiscalitzar les seves despeses de personal (vegeu l’apartat 2.15). 
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1.2. ENS FISCALITZATS 


En aquest informe l’expressió partit polític engloba els mateixos partits polítics, les fede-


racions, les coalicions i les agrupacions d’electors. 


 


El 25 de novembre del 2012 van tenir lloc les eleccions al Parlament de Catalunya. En 


aquest procés electoral van obtenir representació parlamentària les següents coalicions i 


federacions:  


 


• La Federació CiU, fruit del pacte entre els partits Convergència Democràtica de Cata-


lunya (CDC) i Unió Democràtica de Catalunya (UDC). 


• La candidatura CUP-AE, fruit del pacte de coalició electoral signat entre els partits 


Candidatura d’Unitat Popular i Poble Actiu. 


• La candidatura ERC-CAT SÍ, resultant del pacte de coalició electoral entre els partits 


Esquerra Republicana de Calalunya (ERC) i Catalunya SÍ. 


• La candidatura ICV-EUiA, conseqüència del pacte de coalició electoral signat per Inicia-


tiva per Catalunya Verds (ICV) i Esquerra Unida i Alternativa (EUiA). 


 


Així, doncs, els partits polítics subjectes a fiscalització han estat els següents: 


 


Quadre 1. Relació dels partits polítics fiscalitzats 


Abreviació Partit polític 


CAT SÍ Catalunya SÍ 


CDC Convergència Democràtica de Catalunya 


CiU Federació Convergència i Unió 


C’s Ciutadans – Partido de la Ciudadanía 


CUP Candidatura d’Unitat Popular 


CUP-AE Coalició Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa d’Esquerres 


ERC Esquerra Republicana de Catalunya 


ERC-CAT SÍ Coalició Esquerra Republicana de Catalunya – Catalunya SÍ 


EUiA Esquerra Unida i Alternativa 


ICV Iniciativa per Catalunya Verds 


ICV-EUiA Coalició Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 


Poble Actiu Poble Actiu 


PP Partit Popular 


PSC Partit dels Socialistes de Catalunya 


UDC Unió Democràtica de Catalunya 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Els secretaris generals dels partits polítics CAT SÍ, CiU, CUP-AE, ERC-CAT SÍ, ICV-EUiA i 


Poble Actiu van certificar que els partits que representen no van tenir despeses de per-
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sonal durant l’any 2012. La documentació presentada pel PP no ha estat suficient perquè 


la Sindicatura pugui aplicar els procediments necessaris per fiscalitzar les despeses de 


personal, tal com s’ha indicat en l’apartat 1.1.2. 


 


Per tant, la Sindicatura ha fiscalitzat les despeses de personal dels partits polítics se-


güents: CDC, C’s, CUP, ERC, EUiA, ICV, PSC i UDC. 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


2.1. RETIMENT DE COMPTES 


En l’informe de la Sindicatura 32/2013, de retiment de comptes dels partits polítics de 


l’exercici 2012, es va realitzar una comprovació formal dels comptes retuts a la Sindicatura, 


i es va verificar si havien estat retuts dins de termini i si contenien tota la informació es-


tablerta en la normativa vigent. 


 


 


2.2. DESPESES DE PERSONAL DELS PARTITS POLÍTICS 


En el quadre següent es mostren les despeses de personal dels partits polítics en relació 


amb el total de despeses per l’exercici 2012.  


 


Quadre 2. Despeses de personal respecte al total de les despeses. Exercici 2012 


Partit polític Despeses de personal Total despeses 


Despeses de personal / 


total despeses (%) 


CDC 3.009.316,21 8.898.164,35 33,8 


C’s 200.679,49 1.335.300,55 15,0 


CUP 50.553,74 331.816,15 15,2 


ERC 1.568.664,99 4.436.582,94 35,4 


EUiA 93.638,53 663.821,77 14,1 


ICV 948.123,09 4.348.677,24 21,8 


PP 1.054.954,87 6.265.995,84 16,8 


PSC 3.824.355,14 10.792.747,69 35,4 


UDC 1.027.695,41 2.783.614,64 36,9 


Total 11.777.981,47 39.856.721,17 29,6 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals presentats pels partits polítics a la 


Sindicatura de Comptes. 


 


En el quadre següent es mostra la variació de la despesa de personal pels anys 2011 i 


2012.  
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Quadre 3. Despeses de personal per partit polític. Exercicis 2011 i 2012 


Partit polític Exercici 2012 Exercici 2011 Variació anual (%) 


CDC 3.009.316,21 3.119.176,76 (3,5) 


C’s 200.679,49 197.900,14 1,4 


CUP 50.553,74 37.319,05 35,5 


ERC 1.568.664,99 2.212.947,27 (29,1) 


EUiA 93.638,53 171.533,13 (45,4) 


ICV 948.123,09 1.057.194,47 (10,3) 


PP 1.054.954,87 994.537,95 6,1 


PSC 3.824.355,14 4.175.025,49 (8,4) 


UDC 1.027.695,41 1.106.237,16 (7,1) 


Total 11.777.981,47 13.071.871,42 (9,9) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals presentats pels partits polítics a la 


Sindicatura de Comptes. 


 


En l’exercici 2012 la despesa de personal va ascendir a 11.777.981,47 €, inferiors als 


13.071.871,42 € de l’exercici anterior. La disminució és deguda a la reducció del personal 


dels principals partits, tal com s’analitza en l’apartat 2.4.  


 


C’s, la CUP i el PP van incrementar la seva despesa de personal, els dos primers com a 


conseqüència dels seus resultats en les eleccions del 2012 i de la contractació de nou 


personal. 


 


A continuació es mostra el detall de la naturalesa de les despeses de personal per cada 


partit polític: 


 
Quadre 4. Detall de les despeses de personal per comptes comptables 


Partit 


polític Sous i salaris Indemnitzacions 


Seguretat Social 


a càrrec de 


l’empresa 


Aportacions a 


plans de 


pensions 


Altres 


despeses 


socials Total despeses 


CDC 2.398.029,58 - 598.299,82 - 12.986,81 3.009.316,21 


C’s 151.829,89 3.393,57 44.803,53 - 652,50 200.679,49 


CUP 38.553,03 - 12.000,71 - - 50.553,74 


ERC 1.080.842,84 116.706,39 365.658,97 - 5.456,79 1.568.664,99 


EUiA 71.358,06 - 22.280,47 - - 93.638,53 


ICV 722.647,52 - 216.652,43 - 8.823,14 948.123,09 


PP 825.700,69 5.923,44 223.330,74 - - 1.054.954,87 


PSC 2.957.099,75 34.848,58 768.910,02 29.275,00 34.221,79 3.824.355,14 


UDC 841.562,26 - 186.133,15 - - 1.027.695,41 


Total 9.087.623,62 160.871,98 2.438.069,84 29.275,00 62.141,03 11.777.981,47 


Imports en euros.  


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals presentats pels partits polítics a la Sindicatura de Comptes. 


En el gràfic següent es detallen els conceptes que formen les despeses de personal en 


percentatges i per cada partit polític. 
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Gràfic 1. Detall percentual de les despeses de personal per partit polític 
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Font: Elaboració pròpia. 


 


A continuació es descriu cada un dels conceptes: 


 


• Sous i salaris inclou els conceptes retributius sous, antiguitat i la resta de complements 


salarials establerts en el conveni que regula les remuneracions dels treballadors dels 


partits polítics. 


 


• Indemnitzacions inclou les quantitats entregades al personal del partit per acomiada-


ments i jubilacions avançades. 


 


• Seguretat Social a càrrec de l’empresa inclou la quota patronal del partit a favor dels 


organismes de la Seguretat Social. 


 


• Aportacions a plans de pensions inclou les aportacions realitzades pel partit polític a 


plans de pensions dels seus treballadors. 


 


• Altres despeses socials inclou totes les despeses de naturalesa social realitzades en 


compliment d’una disposició legal o voluntàriament pel partit, com per exemple: primes 


per contracte d’assegurança de vida dels treballadors, d’accidents i malalties, beques 


per a l’estudi i altres ajuts socials recollits en el conveni. 


 


A part de la fiscalització de les despeses de personal també s’han fiscalitzat els comptes 


de Balanç que tenen relació amb aquesta àrea, que són els següents: 


• Hisenda pública creditora per retencions practicades, que inclou les retencions practi-


cades als treballadors en la seva nòmina per l’Impost sobre la renda de les persones 


físiques (IRPF). 
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• Organismes de la Seguretat Social creditora, que inclou les retencions corresponents a 


la quota de la Seguretat Social dels treballadors. 


 


• Remuneracions pendents de pagament, que inclou la periodificació de les pagues ex-


traordinàries meritada en l’exercici. 


 


 


2.3. REVISIÓ DEL PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LA NÒMINA DEL PERSONAL DELS 


PARTITS POLÍTICS 


D’acord amb l’objecte de l’informe, assenyalat en l’apartat 1.1.1, l’abast de la fiscalització 


ha inclòs l’anàlisi del procediment de la gestió de la nòmina del personal i l’eficàcia dels 


controls interns existents. 


 


El disseny, la implantació i el bon funcionament del control intern en el procés de gestió de 


la nòmina és responsabilitat dels òrgans de direcció del partit. 


 


A continuació es detalla el circuit de control intern de gestió de la nòmina, la seva compta-


bilització i el seu pagament, que ha estat la base de la fiscalització de les despeses de 


personal. 


 


En cadascun dels apartats de fiscalització dels partits polítics (vegeu l’apartat 2.9 i se-


güents) es detalla la revisió del procediment de gestió de la nòmina per cada partit, i les 


possibles deficiències detectades. 


 


Diagrama 1. Circuit de control intern de la gestió de la nòmina del personal 


 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels partits polítics. 


1. Realització de les nòmines 


2. Enviament de les incidències 


del mes a l’assessoria 


3. Revisió i confirmació de les 


incidències 


5. Comptabilització de les 


nòmines 


4. Revisió i confirmació de les 


nòmines 


6. Pagament de les nòmines 7. Arxivament de les nòmines 
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Descripció del procés de gestió de la nòmina 


La gestió de la nòmina la realitza el responsable de recursos humans i/o el de finances. 


Tots els partits tenen contractada amb una assessoria la realització dels fulls de salaris. 


També participen en el procés de gestió de la nòmina el departament de comptabilitat i el 


departament encarregat de fer els pagaments. 


 


Gestió de les incidències 


La persona responsable de personal envia mensualment per correu electrònic a l’asses-


soria les incidències que hi ha hagut: canvis de domicili, comunicació de canvi del número 


de compte corrent del treballador, actualització de la situació familiar, modificació de sa-


lari, baixes per incapacitat laboral transitòria, embargaments i altres. 


 


L’assessoria incorpora totes les incidències i prepara i envia el resum de nòmines al res-


ponsable de personal del partit perquè les revisi. 


 


Revisió i confirmació de les incidències i elaboració de les nòmines 


El responsable de personal juntament amb el responsable de finances revisen les inci-


dències introduïdes i les nòmines. 


 


Una vegada ja estan validades les modificacions, l’assessoria genera el resum definitiu de 


nòmines, la relació de transferències i els fulls de salari. 


 


Comptabilització 


La persona que porta la comptabilitat comptabilitza el resum de nòmines i prepara el fitxer 


bancari per pagar-les. 


 


Pagament 


En general, tots els partits polítics paguen les nòmines mitjançant una transferència ban-


cària que es fa per banca electrònica. 


 


En cas que s’hagi d’abonar la liquidació a un treballador es fa signar la documentació 


necessària per a la baixa del treballador i es fa la transferència per l’import liquidat. 


 


Arxivament 


Finalment s’arxiva la documentació, que queda sota la responsabilitat del responsable de 


personal o de finances o del de gerència, en funció del partit polític. 
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Segregació de funcions 


La segregació de funcions és un principi de control intern que han de fer servir els partits 


polítics per separar les responsabilitats de les diverses fases d’elaboració i gestió de la 


nòmina. Inclou l’autorització, l’execució i el registre de tot el procés així com la custòdia de 


tota la documentació relacionada.  


 


Una segregació de funcions no apropiada pot originar debilitats materials o deficiències 


significatives en el control intern. Aquestes deficiències poden produir en alguns casos 


errades o irregularitats en el processos d’imputació de les transaccions. 


 


Proves de compliment i substantives 


La revisió del procediment de gestió de la nòmina del personal dels partits polítics s’ha 


complementat amb les proves de compliment i substantives següents: 


 


• Revisió de tots els expedients de personal amb la comprovació que les dades facili-


tades pel partit referent a l’alta i categoria professional de cada treballador coincideixen 


amb les dades del contracte i l’alta a la Seguretat Social. 
 


• Verificar la correcta segregació de funcions en la gestió de personal. 


 


• Verificació de la correcta comptabilització de les nòmines de l’exercici i del seu pagament. 
 


• Revisió dels conceptes retributius amb la comprovació que el salari i els complements 


salarials siguin els establerts en el conveni i en les taules salarials aprovades. 


 


• Anàlisi del criteri de meritació de les pagues extraordinàries i la seva comptabilització. 
 


• Revisió dels llibres oficials en matèria de personal. 
 


• Verificació de la comptabilització i liquidació de les cotitzacions a la Seguretat Social i 


de les retencions d’IRPF practicades als treballadors. 
 


• Comprovació que el partit polític ha presentat les declaracions trimestrals de les reten-


cions practicades sobre els rendiments del treball i els professionals externs i que la 


suma dels imports declarats trimestralment coincideix amb els imports declarats en el 


resum anual. A més s’ha revisat que les liquidacions trimestrals s’han ingressat dins el 


termini establert en la normativa. 
 


• Comprovació que les quotes de la Seguretat Social patronal s’han liquidat i compta-


bilitzat correctament.  
 


• Verificació de les altes i les baixes de la plantilla del personal durant l’exercici 2012. 


• Comprovació de les indemnitzacions liquidades durant l’exercici i la seva correcta 


comptabilització. 
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2.4. EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA DELS PARTITS POLÍTICS 


En el quadre següent es mostra per cadascun dels partits polítics l’evolució de la plantilla 


durant l’exercici 2012: 


 


Quadre 5. Evolució de la plantilla per partit polític. Exercici 2012 


Partit polític Plantilla a 1.1.2012 Altes Baixes Plantilla a 31.12.2012 


CDC 61 3 - 64 


C’s 7 3 2 8 


CUP 2 4 2 4 


ERC 69 14 33 50 


EUiA 3 3 3 3 


ICV 31 20 17 34 


PSC 107 13 18 102 


UDC 25 1 8 18 


Total 305 61 83 283 


Xifres en nombres. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels partits polítics. 


 


El nombre total de treballadors dels partits polítics fiscalitzats va passar de tres-cent cinc 


en l’exercici 2011 a dos-cent vuitanta-tres en el 2012, que representa una disminució del 


7,2%. ERC, PSC i UDC van disminuir la seva plantilla en un 27,5%, 4,7% i 28,0%, respec-


tivament. En cadascun dels apartats de fiscalització es detalla l’anàlisi de la disminució. 


 


La resta de partits, llevat d’EUiA que es manté, van incrementar les seves plantilles. 


 


En el quadre següent es mostra el detall de la plantilla per gènere i per partits polítics: 


 


Quadre 6. Detall de la plantilla per gènere i partit polític. Exercici 2012 


Partit polític Homes  Dones Plantilla a 31.12.2012 


CDC 24 40 64 


C’s 2 6 8 


CUP 4 - 4 


ERC 26 24 50 


EUiA 1 2 3 


ICV 15 19 34 


PSC 43 59 102 


UDC 8 10 18 


Total 123 160 283 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels partits polítics. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 19/2015 


20 


En el gràfic següent es detalla per gènere el personal contractat pels partits polítics:  


Gràfic 2. Detall del personal contractat pels partits polítics per gènere 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels partits polítics. 


 


En el gràfic següent es detalla el percentatge per gènere del personal contractat pels par-


tits polítics. 


 


Gràfic 3. Percentatge del personal contractat pels partits polítics per gènere 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels partits polítics. 


 


El 57% del personal dels partits polítics, segons les dades facilitades, són dones. 
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El detall del sou mitjà per partit polític és el següent: 


 


Quadre 7. Detall del sou mitjà per partit polític 


Partit polític Sous i salaris 


Nombre mitjà de 


treballadors a 31.12.2012 Sou mitjà 


CDC 2.398.029,58 63 38.063,95 


C’s 151.829,89 7 21.689,86 


CUP 38.553,03 3 12.851,01 


ERC (a) 1.244.961,28 57 21.841,42 


EUiA 71.358,06 3 23.786,02 


ICV 722.647,52 32 22.582,72 


PSC 2.957.099,75 104 28.433,64 


UDC (b) 751.664,26 21 35.793,52 


Total 8.336.143,31 290 28.745,31 


Imports en euros.  


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels partits polítics. 


Notes: 


(a) ERC inclou 164.118,38 € que corresponen a despeses de personal de les delegacions 


territorials no imputades com a sous i salaris. 


(b) UDC inclou 89.898 € que corresponen a indemnitzacions comptabilitzades com a 


sous i salaris i que no s’han tingut en compte per calcular el sou mitjà. 


 


 


2.5. DETALL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DELS PARTITS POLÍTICS PER TIPUS DE 


CONTRACTE 


En el quadre següent es mostra la plantilla de personal de cada partit polític classificada 


per tipus de contracte a 31 de desembre del 2012: 


 


Quadre 8. Detall per tipus de contracte i per partit polític 


Partit polític 


Contractes 


indefinits 


Contractes de 


durada determinada 


Total 


contractes 


CDC 45 19 64 


C’s - 8 8 


CUP 1 3 4 


ERC 32 18 50 


EUiA 2 1 3 


ICV 15 19 34 


PSC 84 18 102 


UDC 16 2 18 


Total 195 88 283 


Xifres en nombres. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels partits polítics. 
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Gràfic 4. Percentatge del tipus de contracte del personal contractat pels partits polítics 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels partits polítics. 


 


El 69,0% del personal contractat pels partits polítics tenen contractes indefinits. 


 


En el gràfic següent es detalla per cadascun dels partits polítics els tipus de contracte que 


tenen els seus treballadors, en percentatges. 


Gràfic 5. Percentatge del tipus de contracte per partit polític 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels partits polítics. 


 


En el quadre següent es mostra el nombre de treballadors per categories professionals: 
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Quadre 9. Detall del nombre de treballadors per categoria professional 


Partit polític Directius 


Comandaments 


intermedis Administratius Total 


CDC 9 6 49 64 


C’s -  3 5 8 


CUP -  -  4 4 


ERC 3 34 13 50 


EUiA -  -  3 3 


ICV -  16 18 34 


PSC 6 41 55 102 


UDC 1 4 13 18 


Total 19 104 160 283 


Xifres en nombres. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels partits polítics. 


 


 


2.6. LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 


El 13 de desembre del 1999 es va aprovar la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades 


de caràcter personal (LOPD), l’objecte de la qual es garantir i protegir les dades personals, 


les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques i especialment, el 


seu honor i intimitat personal i familiar 


 


L’article 9 de la LOPD estableix que el responsable del fitxer i, si s’escau, l’encarregat del 


tractament han d’adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries que ga-


ranteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i que n’evitin l’alteració, la pèrdua, 


el tractament o l’accés no autoritzat a elles, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la 


naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades. 


 


El responsable del fitxer o tractament ha d’elaborar un document de seguretat que reculli 


les mesures d’indole tècnica i organitzativa d’acord amb la normativa de seguretat vigent, 


que és de compliment obligat per al personal amb accés als sistemes d’informació. 


 


En la fiscalització de cadascun dels partits polítics es detalla un apartat, Protecció de da-


des, on s’analitza els punts següents: 


 


• Si el responsable del fitxer va elaborar el document de seguretat. El document de segu-


retat s’ha de mantenir actualitzat en tot moment i s’ha de revisar sempre que es pro-


dueixin canvis rellevants en el sistema d’informació, en el sistema de tractament que es 


fa servir, en la seva organització, en el contingut de la informació inclosa en els fitxers o 


tractament. S’entén que un canvi es rellevant quan pot repercutir en el compliment de 


les mesures de seguretat implementades.  
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• El responsable de seguretat és la persona o persones a les quals el responsable del 


fitxer va assignar formalment la funció de coordinar i controlar les mesures de seguretat 


aplicables. El responsable var ser nomenat pel partit. 


 


• Si el partit va notificar els fitxers de dades de caràcter personal de titularitat privada a 


l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) tal com estableix l’article 55.2 de la 


LOPD o a l’autoritat autonòmica competent. 


 


• Si els fitxers amb dades de caràcter personal van estar detallats i identificats segons la 


normativa, és a dir, hi consta el nom del fitxer, el responsable del fitxer i el nivell de se-


guretat corresponent en funció del contingut (alt, mitjà o bàsic) i van estar inscrits en el 


Registre General de Protecció de Dades. 


 


• Si el partit va realitzar alguna auditoria per complir els articles 96 i 110, del Reial decret 


1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la 


LOPD, que estableixen que a partir de les mesures de seguretat de nivell mitjà, els 


sistemes d’informació i instal·lacions de tractament i emmagatzematge de dades s’han 


de sotmetre, almenys cada dos anys, a una auditoria interna o externa que verifiqui el 


compliment de les mesures de seguretat. 


 


 


2.7. LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 


La Llei 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL), en l’article 5 


estableix que la política en matèria de prevenció té per objecte la promoció de la millora de 


les condicions de treball dirigida a elevar el nivell de protecció de la seguretat i la salut 


dels treballadors en el treball. 


 


L’article 16.1 de la LPRL estableix que la prevenció de riscos laborals s’ha d’integrar al 


sistema general de gestió de l’entitat, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots 


els nivells jeràrquics d’aquesta, a través de la implantació i l’aplicació d’un Pla de preven-


ció de riscos laborals.  


 


El Pla de prevenció de riscos laborals ha d’incloure l’estructura organitzativa, les responsa-


bilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos neces-


saris per realitzar l’acció de prevenció de riscos a l’entitat. 


 


En la fiscalització de cadascun dels partits polítics es detalla un apartat, Prevenció de 


riscos laborals, on s’analitza els punts següents: 


 


• Si el partit va elaborar un Pla de prevenció de riscos laborals.  


 


• Si el partit va realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels 


treballadors. 
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• Si, en compliment del deure de protecció, l’empresari va garantir que cada treballador 


va rebre la formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva. 


 


• Si el partit va garantir als treballadors el servei de vigilància periòdica del seu estat de 


salut en funció dels riscos inherents al lloc de treball. 


 


• Si els treballadors van tenir dret a participar en l’empresa en les qüestions relacionades 


amb la prevenció de riscos en el treball. Els delegats de prevenció són els represen-


tants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en 


el treball. 


 


En les entitats de fins a trenta treballadors, el delegat de prevenció és el delegat de 


personal; de trenta-un a quaranta–nou treballadors hi ha d’haver un delegat de preven-


ció que ha de ser elegit pels delegats de personal i entre aquests. 


 


En cas que el centre de treball disposi de més de cinquanta treballadors s’ha de 


constituir un Comitè de Seguretat i Salut. 


 


El Comitè de Seguretat i Salut està format pels delegats de prevenció, d’una banda, i 


per l’empresari i/o els seus representats en un nombre igual als dels delegats de pre-


venció, de l’altra. 


 


També s’ha comprovat si el nomenament dels representats de prevenció de riscos 


laborals estava d’acord amb el que estableixen els articles 35 i 38 de la LPRL. 


 


• Si, en cas que durant l’exercici 2012 s’hagués produït algun accident de treball, es va 


notificar a l’autoritat laboral. 


 


 


2.8. REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS 


Els òrgans de representació dels treballadors es troben regulats en els articles del 61 al 76 


del Reial decret legislatiu 1/1995, del 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 


de l’Estatut dels treballadors. 


 


L’article 61 de l’Estatut dels treballadors estableix que els treballadors tenen dret a parti-


cipar en l’empresa a través dels òrgans de representació. 


 


Els òrgans de representació dels treballadors són els delegats de personal o el Comitè 


d’Empresa, depenent del nombre de treballadors que són escollits en els processos 


d’eleccions sindicals que es fan cada quatre anys. 


 


En cas que el centre de treball tingui cinquanta treballadors o més s’ha de constituir el 


Comitè d’Empresa. 
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El nombre de treballadors de cada centre de treball determina el nombre de delegats o 


membres del Comitè d’Empresa que s’han d’escollir, segon l’escala següent: de 6 a 30 


treballadors, 1 delegat de personal; de 31 a 49 treballadors, 3 delegats de personal, de 50 


a 100 treballadors, 5 membres del Comitè d’Empresa i de 101 a 250 treballadors, 9 mem-


bres del Comitè d’Empresa. 


 


En la fiscalització realitzada es constata que només tenen representació els treballadors 


d’ERC, d’ICV i del PSC. En l’apartat corresponent de fiscalització s’analitza amb més detall. 


 


 


2.9. DESPESES DE PERSONAL DE CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA 


Els comptes comptables de despeses de personal inclosos en els estats de Pèrdues i 


guanys i de Balanç objecte de fiscalització de CDC són els següents: 


 


Quadre 10. Distribució de les despeses de personal de CDC 


Concepte 


Total despeses 


de personal 


Total comptes 


de Balanç 


Nombre de 


treballadors 


Sous i salaris 2.398.029,58 -  


Indemnitzacions - -  


Seguretat Social a càrrec de l’empresa 598.299,82 -  


Aportacions al pla de pensions - -  


Altres despeses socials 12.986,81 -  


Hisenda creditora per retencions practicades - 144.511,95  


Organismes de la Seguretat Social creditora - 65.548,37  


Remuneracions pendents de pagament - 81.803,17  


Total 3.009.316,21 291.863,50 64 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals presentats pel partit polític a la Sindicatura. 


 


La Sindicatura va revisar tots els expedients del personal en plantilla a 31 de desembre del 


2012 per comprovar que l’alta i la categoria professional del treballador coincidien amb les 


que constaven en el contracte i per verificar l’alta en la Seguretat Social. 


 


En sis dels seixanta-quatre expedients de personal verificats (un 9,3%) no s’han localitzat 


els contractes de treball. Segons CDC aquests són contractes antics i de caràcter indefinit. 


 


De la revisió del procediment de la gestió de la nòmina del mes de maig mitjançant una 


mostra aleatòria d’onze treballadors (vegeu l’apartat 2.3), es desprèn que hi havia una cor-


recta segregació de funcions i que el pagament de la nòmina es feia entre els dies 27 i 30 


de cada mes mitjançant transferència bancària. 
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Els treballadors del partit percebien les retribucions bàsiques establertes en les taules 


salarials de l’exercici 2012 del Conveni d’oficines i despatxos, segons la categoria profes-


sional, i un complement anomenat “millora voluntària”, que recollia la diferència entre la 


retribució segons el Conveni i la pactada. 


 


El saldo del compte Hisenda creditora per retencions practicades és de 144.511,95 €, que 


correspon a les retencions d’IRPF del quart trimestre de l’any feta als treballadors i liqui-


dades en el mes de gener del 2013.  


 


El compte Organismes de la Seguretat Social creditora de 65.548,37 € correspon a les 


quotes de la Seguretat Social del mes de desembre 2012 liquidades en el mes de gener 


del 2013. 


 


El compte Remuneracions pendents de pagament recull la periodificació de les pagues 


extraordinàries. El partit no va periodificar la paga dels mesos de març i setembre. L’import 


d’aquesta provisió no comptabilitzada s’ha estimat en 81.803,14 €. 


 


Plantilla 


El conveni laboral que s’aplicava a la plantilla del partit és el del sector d’oficines i des-


patxos per als anys 2012-2014 aprovat per la Resolució EMO/1680/2013, del 25 de juliol 


publicada en el DOGC del 5 d’agost del 2013. 


 


En el quadre següent es mostra l’evolució de la plantilla de CDC. 


 
Quadre 11. Evolució de la plantilla de CDC. Exercici 2012 


Partit polític Plantilla a 1.1.2012 Altes Baixes Plantilla a 31.12.2012 


CDC 61 3 - 64 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel partit polític. 


 


Les altes de l’exercici corresponen a la formalització de tres contractes de durada deter-


minada. 


 


La distribució del nombre mitjà de treballadors de l’exercici 2012 per categories de lloc de 


treball i per gènere és la següent: 


 
Quadre 12. Nombre mitjà de treballadors per categories i per gènere 


Concepte Homes Dones Total 


Directius 7 2 9 


Comandaments intermedis 3 3 6 


Administratius i altres 14 35 49 


Total 24 40 64 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada pel partit polític.  







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 19/2015 


28 


En el gràfic següent es mostra la distribució de la plantilla per categories del lloc de treball. 


 


Gràfic 6. Distribució de la plantilla de CDC per categories 


 
Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada pel partit polític. 


 


Protecció de dades de caràcter personal 


CDC va elaborar el document de seguretat el 29 de setembre del 2010. També va no-


menar un responsable de seguretat i va notificar i inscriure els fitxers informàtics amb da-


des de caràcter personal en l’AEPD tal com estableix la normativa.  


 


El partit no va realitzar cap auditoria per complir els articles 96 i 110 del Reglament de la 


LOPD. 


 


Prevenció de riscos laborals 


CDC té un Pla de prevenció de riscos laborals i va realitzar la formació mitjançat un con-


tracte amb una empresa especialitzada en prevenció de riscos laborals tal com esta-


bleixen els articles 16 i 19 de la LPRL. 


 


A més aquesta empresa proposava les mesures d’emergència i analitzava els accidents 


de treball i les malalties professionals. 


El servei de vigilància de la salut dels treballadors es va contractar amb una altra empresa 


especialitzada i els treballadors es van poder sotmetre voluntàriament a un reconeixement 


mèdic específic. 


 


El 2012 CDC tenia més de cinquanta treballadors i per tant havia de constituir un Comitè 


de Seguretat i Salut tal com estableixen els articles 35 i 38.2 de la LPRL. 
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2.10. DESPESES DE PERSONAL DE CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 


Els comptes comptables de despeses de personal inclosos en els estats de Pèrdues i 


guanys i de Balanç objecte de fiscalització de C’s són els següents: 


 
Quadre 13. Distribució de les despeses de personal de C’s 


Concepte 


Total despeses 


de personal 


Total comptes 


de Balanç 


Nombre de 


treballadors 


Sous i salaris 151.829,89 -  


Indemnitzacions 3.393,57 -  


Seguretat Social a càrrec de l’empresa 44.803,53 -  


Aportacions al pla de pensions  -  


Altres despeses socials 652,50 -  


Hisenda creditora per retencions practicades - 7.671,93  


Organismes de la Seguretat Social creditora - 3.499,33  


Remuneracions pendents de pagament - 6.129,69  


Total 200.679,49 17.300,95 8 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals presentats pel partit polític a la Sindicatura. 


 


La Sindicatura va revisar tots els expedients del personal en plantilla a 31 de desembre del 


2012 per comprovar que l’alta i la categoria professional del treballador coincidien amb les 


que constaven en el contracte i per verificar l’alta en la Seguretat Social.  


 


De la revisió del procediment de la gestió de la nòmina del mes de maig dels vuit treba-


lladors de la plantilla (vegeu l’apartat 2.3) es desprèn que el secretari general del partit 


revisava les incidències, aprovava les nòmines i realitzava el pagament. Per tant no hi 


havia segregació de funcions. El pagament de la nòmina es feia el tercer dia del mes 


següent mitjançant transferència bancària. 


 


Els treballadors del partit percebien les retribucions bàsiques establertes en les taules 


salarials de l’exercici 2012 del Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos 


de Catalunya, segons la categoria professional. 


 


El Compte de pèrdues i guanys tramès a la Sindicatura, en l’àrea de personal presenta 


petites diferències amb els comptes comptables facilitats pel partit per a la fiscalització de 


les despeses de personal. Aquestes diferències s’han produït per modificacions posteriors 


al tancament en els comptes de Sous i salaris i Seguretat Social a càrrec de l’empresa, 


amb un saldo definitiu de 158.789,92 € i 46.162,88 €, respectivament. El total de despeses 


de personal és de 208.998,87 €. Aquestes variacions són assentaments que s’han introduït 


per rectificar la comptabilitat del 2012 una vegada ja es van presentar els comptes a la 


Sindicatura. 
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El saldo comptable Hisenda creditora per retencions practicades per 7.671,93 € inclou 


3.168,12 € pendents de liquidar, corresponents a retencions practicades no ingressades 


d’exercicis anteriors. La resta del saldo, 4.503,81 €, correspon a les retencions d’IRPF 


practicades en el quart trimestre de l’any als treballadors i es van ingressar el mes de 


gener del 2013.  


 


El saldo comptable d’Organismes de la Seguretat Social creditora correspon a la quota del 


mes de desembre que es va ingressar el mes de gener del 2013. 


 


El saldo del compte Remuneracions pendents de pagament, 6.129,69 € correspon a remu-


neracions i liquidacions de treballadors que el partit ha de regularitzar. 


 


El partit no va fer cap provisió per la part proporcional de la paga extraordinària del mes de 


juliol del 2013 meritada l’exercici 2012. L’import d’aquesta provisió, no comptabilitzada, 


s’ha estimat en 5.739,53 €. 


 


Plantilla 


El conveni laboral que s’aplica al personal del partit és el del sector d’oficines i despatxos, 


per als anys 2012-2014 publicat en el DOGC del 5 d’agost del 2013. 


 


L’evolució de la plantilla de C’s ha estat la següent: 


 


Quadre 14. Evolució de la plantilla de Ciutadans. Exercici 2012 


Partit polític Plantilla a 1.1.2012 Altes Baixes Plantilla a 31.12.2012 


Ciutadans 7 3 2 8 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel partit polític. 


 


Les altes corresponen a tres formalitzacions de contractes de durada determinada i les 


baixes van ser pel venciment del contracte. 


 


La distribució del nombre mitjà de treballadors de l’exercici 2012 per categories i gènere 


és la següent: 


 


Quadre 15. Nombre mitjà de treballadors per categories i per gènere 


Concepte Homes Dones Total 


Directius - - - 


Comandaments intermedis 1 2 3 


Administratius i altres 1 4 5 


Total 2 6 8 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada pel partit polític.  
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En el gràfic següent es mostra la distribució de la plantilla per categories del lloc de treball: 


 


Gràfic 7. Distribució de la plantilla de C’s per categories 


 


37,5% 


62,5% 


Comandaments intermedis


Administratius i altres


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada pel partit polític. 


 


En el compte 623, Serveis professionals, s’han localitzat factures de dues societats amb un 


administrador únic a nom de dos membres del partit. La facturació de gener a setembre va 


ser de 34.200,00 € en concepte d’assessoria i consultoria en l’àmbit de l’organització in-


terna del partit i de 22.624,86 € en concepte de secretaria general. 


Protecció de dades de caràcter personal 


C’s va elaborar el document de seguretat, va nomenar un responsable de seguretat i va 


notificar i inscriure els fitxers informàtics a l’AEPD tal com estableix la normativa. 


 


El partit no va realitzar cap auditoria per complir els articles 96 i 110 del Reglament de la 


LOPD. 


 


Prevenció de riscos laborals 


A 31 de desembre del 2012 C’s no tenia un Pla de prevenció de riscos laborals i tampoc 


havia nomenat un delegat de prevenció en riscos laborals en contra del que estableix 


LPRL. 


L’1 de juny del 2014 el partit va signar un contracte amb una empresa especialitzada per 


elaborar el Pla de prevenció de riscos laborals previst en la LPRL. 


 


Durant l’exercici 2012 C’s va realitzar cursos de formació en prevenció de riscos laborals 


pels seus treballadors. Tots els treballadors van ser informats del drets a la vigilància de la 


salut per aspectes relacionats amb riscos derivats del treball i es van poder sotmetre vo-


luntàriament a un reconeixement mèdic específic. 
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2.11. DESPESES DE PERSONAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR 


Els comptes comptables de despeses de personal inclosos en els estats de Pèrdues i 


guanys i de Balanç objecte de fiscalització de la CUP són els següents: 


 
Quadre 16. Distribució de les despeses de personal de la CUP 


Concepte 


Total despeses 


de personal 


Total comptes 


del Balanç 


Nombre de 


treballadors 


Sous i salaris 38.553,03 -  


Indemnitzacions - -  


Seguretat social a càrrec de l’empresa 12.000,71 -  


Aportacions al pla de pensions - -  


Altres despeses socials - -  


Hisenda creditora per retencions practicades - 743,08  


Organismes de la Seguretat Social creditora - 2.148,01  


Remuneracions pendents de pagament - -  


Total 50.553,74 2.891,09 4 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals presentats pel partit polític a la Sindicatura. 


 


La Sindicatura va revisar tots els expedients del personal en plantilla a 31 de desembre del 


2012 per comprovar que l’alta i la categoria professional del treballador coincidien amb les 


que constaven en el contracte i per verificar l’alta en la Seguretat Social.  


 


De la revisió del procediment de la gestió de la nòmina del mes de maig de tres treballa-


dors de la plantilla (vegeu l’apartat 2.3) es desprèn que hi havia segregació de funcions en 


la revisió i autorització de les nòmines, la seva comptabilització i el pagament. El pagament 


es feia el dia 28 de cada mes mitjançant transferència bancària realitzada pel responsable 


d’economia.  


 


Els treballadors del partit percebien les retribucions bàsiques establertes en les taules 


salarials de l’exercici 2012 del Conveni d’oficines i despatxos, segons la categoria profes-


sional i un complement anomenat “millora voluntària”, que recollia la diferència entre la 


retribució segons el Conveni i la pactada.  


 


El compte Sous i salaris inclou la indemnització d’un treballador per 1.000,0 € que hauria 


d’haver-se imputat en el compte Indemnitzacions. 


 


El saldo del compte Hisenda creditora per retencions practicades de 743,08 € correspon a 


les retencions d’IRPF practicades en el quart trimestre de l’any als treballadors, que es va 


ingressar el mes de gener del 2013. 


 


El compte Organismes de la Seguretat Social creditora comprèn la quota del mes de 


desembre del 2012, que es va ingressar el mes de gener del 2013. 
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El saldo del compte Remuneracions pendents de pagament no recull la periodificació de la 


part meritada de la paga de juny. L’import d’aquesta provisió, no comptabilitzada, s’ha 


estimat en 1.289,07 €. 


 


Plantilla 


El Conveni laboral que s’aplicava al personal del partit és el del sector d’oficines i des-


patxos, per als anys 2012-2014, publicat en el DOGC del 5 d’agost del 2013. 


 


En el quadre següent es mostra l’evolució de la plantilla de la CUP. 


 


Quadre 17. Evolució de la plantilla de la CUP. Exercici 2012 


Partit polític Plantilla a 1.1.2012 Altes Baixes Plantilla a 31.12.2012 


CUP 2 4 2 4 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel partit polític. 


 


Les altes corresponen a la formalització de quatre contractes de durada determinada per 


donar suport al partit per les eleccions al Parlament de Catalunya de l’exercici 2012. 


 


Les baixes de l’exercici corresponen a finiments de contracte, només una baixa tenia dret 


a indemnització l’altra baixa és voluntària.  


 


La distribució del nombre mitjà de treballadors de l’exercici 2012 per categories del lloc de 


treball i per gènere és la següent: 


 


Quadre 18. Nombre mitjà de treballadors per categories i per gènere 


Concepte Homes Dones Total 


Directius - - - 


Comandaments intermedis - - - 


Administratius i altres 4 - 4 


Total 4 - 4 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada pel partit polític.  


Protecció de dades de caràcter personal 


La CUP va informar els seus treballadors que les seves dades personals formaven part 


d’un fitxer que era responsabilitat de l’empresa amb la finalitat de dur a terme la gestió 


laboral. 


 


La CUP no va elaborar el document de seguretat, ni va nomenar un responsable de segu-


retat ni va notificar l’existència dels fitxers a l’Autoritat competent tal com estableix la nor-


mativa. 
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Prevenció de riscos laborals 


En un escrit presentat a la Sindicatura la CUP va manifestar que no tenia cap seu social, no 


tenia un centre de treball propi i, per tant, no necessitava un Pla de prevenció dels riscos 


laborals del lloc de treball.  


 


A 31 de desembre del 2012 la CUP no havia elaborat el Pla de prevenció de riscos laborals 


i tampoc havia nomenat un delegat de prevenció en riscos laborals tal com estableix la 


LPRL. 


 


 


2.12. DESPESES DE PERSONAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 


Els comptes comptables de despeses de personal inclosos en els estats de Pèrdues i 


guanys i de Balanç objecte de fiscalització d’ERC són els següents: 


 


Quadre 19. Distribució de les despeses de personal d’ERC 


Concepte 


Total despeses 


de personal 


Total comptes 


de Balanç 


Nombre de 


treballadors 


Sous i salaris 1.080.842,84 -  


Indemnitzacions 116.706,39 -  


Seguretat social a càrrec de l’empresa 365.658,97 -  


Aportacions al pla de pensions - -  


Altres despeses socials 5.456,79 -  


Hisenda creditora per IRPF personal - 49.194,07  


Organismes de la Seguretat Social creditora - 32.965,92  


Remuneracions pendents de pagament - -  


Total 1.568.664,99 82.159,99 50 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals presentats pel partit polític a la Sindicatura. 


 


La Sindicatura va revisar tots els expedients de personal en plantilla a 31 de desembre del 


2012 per comprovar que l’alta i la categoria professional del treballador coincidien amb les 


que constaven en el contracte i per verificar l’alta en la Seguretat Social. 


 


De la revisió del procediment de la gestió de la nòmina del mes de maig de set treba-


lladors de la plantilla (vegeu l’apartat 2.3) es desprèn que hi havia segregació de funcions 


en la revisió i autorització de les nòmines, la seva comptabilització i el pagament. El paga-


ment es feia l’antepenúltim dia laborable de cada mes. 


 


Cal fer esment que la comptabilització de la nòmina hauria de ser un pas previ al seu 


pagament, i no posterior com feia el partit.  
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Els treballadors del partit percebien les retribucions bàsiques establertes en les taules 


salarials de l’exercici 2012 del conveni col·lectiu de treball d’ERC, segons el catàleg de 


llocs de treball, els complements i les assignacions especials. 


 


Els comptes Sous i salaris i Indemnitzacions es troben infravalorats en 164.118,38 € i 


6.980,18 €, respectivament. Aquest import correspon a les despeses de personal de les 


delegacions territorials que no estaven recollides en la comptabilitat del partit. 


 


El saldo del compte Indemnitzacions inclou la indemnització de set treballadors per 


105.919,34 € com a conseqüència de l’extinció dels contractes per causes econòmiques, 


productives i organitzatives, d’acord amb els articles 52.c i 53 de l’Estatut dels treballadors, 


i una indemnització per acomiadament improcedent. 


 


El saldo del compte Hisenda creditora per IRPF personal, de 49.194,07 €, correspon a les 


retencions d’IRPF practicades en el quart trimestre de l’any als treballadors i liquidades en 


el mes de gener del 2013.  


 


El compte Organismes de la Seguretat Social creditora, de 32.965,92 €, correspon a les 


quotes de la Seguretat Social del mes de desembre del 2012, liquidades en el mes de 


gener del 2013. 


 


El saldo del compte Remuneracions pendents de pagament no recull la periodificació de la 


part meritada de la paga de juny. L’import d’aquesta provisió, no comptabilitzada, s’ha 


estimat en 47.709,68 €. 


 


Plantilla 


El personal d’ERC es regia pel conveni propi, conveni col·lectiu de treball d’ERC per al 


període des de l’1 d’abril del 2006 fins al 31 de desembre del 2008, prorrogat per a l’exer-


cici 2012. 


 


En el quadre següent es mostra l’evolució de la plantilla d’ERC. 


Quadre 20. Evolució de la plantilla d’ERC. Exercici 2012 


Partit polític Plantilla a 1.1.2012 Altes Baixes Plantilla a 31.12.2012 


ERC 69 14 33 50 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel partit polític. 


 


Les altes corresponen a la formalització de catorze contractes de durada determinada per 


preparar les eleccions al Parlament de Catalunya de l’exercici 2012. 


 


Les baixes corresponen a un acomiadament improcedent amb dret a indemnització, set 


acomiadaments per reestructuració del partit per causes econòmiques i organitzatives es-







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 19/2015 


36 


tablertes en els articles 52.c i 53 de l’Estatut dels treballadors, i la resta, a finiments de 


contractes de durada determinada. 


 


La distribució del nombre mitjà de treballadors de l’exercici 2012 per categories de lloc de 


treball i per gènere és la següent: 


 


Quadre 21. Nombre mitjà de treballadors per categories i per gènere 


Concepte Homes Dones Total 


Directius 3 - 3 


Comandaments intermedis 18 16 34 


Administratius i altres 5 8 13 


Total 26 24 50 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel partit polític. 


 


En el gràfic següent es mostra la distribució de la plantilla per categories del lloc de treball: 


 


Gràfic 8. Distribució de la plantilla d’ERC per categories 


 


6% 


68% 


26% 


Directius


Comandaments intermedis


Administratius i altres


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada pel partit polític. 


Protecció de dades de caràcter personal 


ERC va elaborar el document de seguretat, va nomenar un responsable de seguretat i va 


notificar i inscriure els fitxers de dades de caràcter personal a l’Autoritat Catalana de 


Protecció de Dades (APDCAT) tal com estableix la normativa. 


 


El partit no va realitzar cap auditoria per complir els articles 96 i 110 del Reglament de la 


LOPD. 


 


A més tots els treballadors d’ERC van signar un contracte de confidencialitat, de secret 


professional i d’aplicació de les mesures de seguretat establertes en la LOPD. 
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Prevenció de riscos laborals 


ERC té un Pla de prevenció de riscos laborals i va realitzar la formació mitjançant un con-


tracte amb una empresa especialitzada en prevenció de riscos laborals tal com esta-


bleixen els articles 16 i 19 de la LPRL.  


 


El servei de vigilància de la salut dels treballadors es va contractar amb una altra empresa 


especialitzada i els treballadors es van poder sotmetre voluntàriament a un reconeixement 


mèdic específic. 


 


El 4 de març del 2009, ERC va constituir el Comitè de Seguretat i Salut tal com estableix 


l’article 38 de la LPRL. El 2 de juliol es va comunicar al Departament de Treball l’elecció 


dels nous delegats de prevenció amb motiu de les eleccions sindicals. 


 


El 10 de desembre del 2012 es va reunir el Comitè de Seguretat i Salut per donar comptes 


de les actuacions realitzades durant l’exercici en aquesta matèria. 


 


Representació dels treballadors 


El 10 de febrer del 2009 es van comunicar al Departament de Treball les dades dels nous 


membres del Comitè d’Empresa. 


 


 


2.13. DESPESES DE PERSONAL D’ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA 


Els comptes comptables de despeses de personal inclosos en els estats de Pèrdues i 


guanys i de Balanç objecte de fiscalització d’EUiA són els següents: 


 


Quadre 22. Distribució de les despeses de personal d’EUiA 


Concepte 


Total despeses 


de personal 


Total comptes 


de Balanç 


Nombre de 


treballadors 


Sous i salaris 71.358,06 -  


Indemnitzacions - -  


Seguretat social a càrrec de l’empresa 22.280,47 -  


Aportacions al pla de pensions - -  


Altres despeses socials - -  


Hisenda creditora per IRPF  762,14  


Organismes de la Seguretat Social creditora  3.052,41  


Remuneracions pendents de pagament  1.772,19  


Total 93.638,53 2.042,36 3 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals presentats pel partit polític a la Sindicatura. 
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La Sindicatura va revisar tots els expedients del personal en plantilla a 31 de desembre del 


2012 per comprovar que l’alta i la categoria professional del treballador coincidien amb les 


que constaven en el contracte i per verificar l’alta en la Seguretat Social. 


 


De la revisió del procediment de la gestió de la nòmina del mes de maig de tota la plantilla 


(vegeu l’apartat 2.3) es desprèn que el responsable de finances revisava les incidències, 


aprovava les nòmines i realitzava el pagament. Per tant, no hi havia segregació de fun-


cions. El pagament de la nòmina es feia el penúltim dia del mes mitjançant transferència 


bancària.  


 


Cal fer esment que la comptabilització de la nòmina hauria de ser un pas previ al seu 


pagament i no posterior, com fa el partit. 


 


El responsable de finances que porta la gestió econòmica i financera del partit i la gestió 


de nòmines treballa voluntàriament, en la seu del partit, sense contracte ni retribució. 


 


Els treballadors del partit percebien les retribucions bàsiques establertes en les taules 


salarials de l’exercici 2012 del Conveni d’oficines i despatxos, segons la categoria profes-


sional i un complement anomenat “millora voluntària”, que recollia la diferència entre la 


retribució segons el conveni i la pactada.  


 


El saldo del compte Hisenda creditora per IRPF, de 762,14 €, està infravalorat en 1.514,11 €, 


que corresponen a diferents errades comptables. L’import de les retencions d’IRPF prac-


ticades en el quart trimestre de l’any als treballadors és de 2.276,25 € liquidades el mes de 


gener del 2013.  


 


El compte Organismes de la Seguretat Social creditora inclou 1.891,67 €, que corresponen 


a les quotes de la Seguretat Social del mes de desembre liquidades en el mes de gener 


del 2013. La resta del saldo correspon a imports d’exercicis anteriors pendents de re-


gularitzar. 


 


El saldo del compte Remuneracions pendents de pagament correspon a diferents errades 


com la comptabilització d’un pagament duplicat i d’una bestreta atorgada a una treba-


lladora i la seva cancel·lació. 


 


El partit no va periodificar la paga extra del mes de juny. L’import d’aquesta provisió, no 


comptabilitzada, s’ha estimat en 622,57 €. 


 


Plantilla 


El conveni laboral que s’aplicava al personal d’EUiA era el del sector d’oficines i despatxos 


per als anys 2012-2014. 
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En el quadre següent es mostra l’evolució de la plantilla d’EUiA. 


Quadre 23. Evolució de la plantilla d’EUiA. Exercici 2012 


Partit polític Plantilla a 1.1.2012 Altes Baixes Plantilla a 31.12.2012 


EUiA 3 3 3 3 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel partit polític. 


 


Les altes i les baixes corresponen a contractes de durada determinada dintre de l’any 


2012. 


 


La distribució del nombre mitjà de treballadors de l’exercici 2012 per categories i per 


gènere és la següent: 


 
Quadre 24. Nombre mitjà de treballadors per categories i per gènere 


Concepte Homes Dones Total 


Directius - - - 


Comandaments intermedis - - - 


Administratius i altres 1 2 3 


Total 1 2 3 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel partit polític. 


 


Protecció de dades de caràcter personal 


EUiA va elaborar el document de seguretat el 29 de gener del 2012. També va nomenar el 


responsable de seguretat. 


 


El partit no va notificar els fitxers de dades de caràcter personal, d’afiliats, baixes d’afiliats i 


de personal a l’AEPD en contra del que estableix l’article 55.2 de la LOPD. 


 


El partit no va fer cap auditoria per complir els articles 96 i 110 del Reglament de la LOPD. 


 


Prevenció de riscos laborals 


EUiA té un Pla de prevenció de riscos laborals i va realitzar la formació mitjançant una 


empresa especialitzada en riscos laborals tal com estableixen els articles 16 i 19 de la 


LPRL. 


 


Durant l’exercici tots els treballadors van ser informats dels drets a la vigilància de la salut 


per aspectes relacionats amb riscos derivats del treball i es van poder sotmetre volun-


tàriament a un reconeixement mèdic específic.  


 


EUiA tenia menys de cinquanta treballadors per tant tenia nomenat un delegat de pre-


venció tal com estableix l’article 35 de la LPRL. 
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2.14. DESPESES DE PERSONAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS 


Els comptes comptables de despeses de personal inclosos en els estats de Pèrdues i 


guanys i de Balanç objecte de fiscalització d’ICV són els següents: 


 


Quadre 25. Distribució de les despeses de personal d’ICV 


Concepte 


Total despeses 


de personal 


Total comptes 


de balanç 


Nombre de 


treballadors 


Sous i salaris 722.647,52 -  


Indemnitzacions - -  


Seguretat social a càrrec de l’empresa 216.652,43 -  


Aportacions al pla de pensions - -  


Altres despeses socials 8.823,14 -  


Hisenda creditora per retencions practicades - 31.653,71  


Organismes de la Seguretat Social creditora - 23.397,73  


Remuneracions pendents de pagament - -  


Total 948.123,09 55.051,44 34 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals presentats pel partit polític a la Sindicatura. 


 


La Sindicatura va revisar tots els expedients del personal en plantilla a 31 de desembre del 


2012 per comprovar que l’alta i la categoria professional del treballador coincidien amb les 


que constaven en el contracte i per verificar l’alta en la Seguretat Social.  


 


En cinc dels trenta-quatre expedients de personal (un 14,7%) verificats no s’han localitzat els 


contractes de treball. Segons el partit aquest són contractes antics i de caràcter indefinit. 


 


De la revisió del procediment de la gestió de la nòmina del mes de maig mitjançant una 


mostra aleatòria de quinze treballadors (vegeu l’apartat 2.3) es desprèn que hi havia una 


correcta segregació de funcions. El pagament de la nòmina es feia entre els dies 25 i 30 


de cada mes mitjançant transferència bancària. 


 


Els treballadors del partit percebien les retribucions bàsiques establertes en les taules 


salarials de l’exercici 2012 del conveni propi d’ICV i del d’oficines i despatxos, segons el 


lloc de treball i la categoria professional, i un complement anomenat “millora voluntària”, 


que recollia la diferència entre la retribució segons el conveni i la pactada. 


 


En la revisió de les nòmines del mes de maig s’ha observat que vuit persones tenien com-


plements salarials que no estaven especificats en el conveni col·lectiu ni en el contracte de 


treball per 2.372,63 € corresponents a aquest mes. 


 


L’import del compte Sous i salaris de 722.647,52 € està sobrevalorat en 8.690,34 € com-


parat amb el resum de nòmines. Aquesta diferencia està pendent de ser regularitzada pel 
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partit. En aquest mateix compte es van comptabilitzar indemnitzacions per 1.658,43 € que 


s’haurien d’haver comptabilitzat en el compte Indemnitzacions.  


L’import del saldo del compte Seguretat Social, de 216.652,43 €, està infravalorat en 


1.238,96 € comparat amb la liquidació mensual de les cotitzacions dels treballadors pre-


sentades a la Seguretat Social. Aquesta diferència està pendent de ser regularitzada pel 


partit. 


 


El compte Altres despeses socials correspon a ajuts de caràcter social que el partit 


pagava al personal laboral que estigués en situació activa i que no fos personal polític ni 


gerència per diferents conceptes: ulleres, estudis, pròtesis dentals i altres. 


 


El saldo del compte Hisenda creditora per retencions practicades, de 31.653,71 €, corres-


pon a les retencions d’IRPF practicades en el quart trimestre de l’any als treballadors i liqui-


dades el gener del 2013. 


 


El saldo del compte Organismes de la Seguretat Social creditora, de 23.397,73 €, corres-


pon a les quotes de la Seguretat Social del mes de desembre liquidades el mes de gener 


del 2013. 


 


El compte Remuneracions pendents de pagament recull la periodificació de les pagues 


extraordinàries. El partit no va periodificar la paga del mes de juny. L’import d’aquesta pro-


visió, no comptabilitzada, s’ha estimat en 26.160,01 €. 


 


Plantilla 


Al personal que treballava a la seu del partit, al Grup Parlamentari català i al Grup Parla-


mentari del Congrés de Diputats els hi era d’aplicació el conveni propi d’ICV, del qual 


figuraven excloses les relacions de caràcter polític. 


 


A la resta del personal els era d’aplicació el conveni del sector d’oficines i despatxos, per 


als anys 2012-2014. 


 


En el quadre següent es mostra l’evolució de la plantilla d’ICV. 


 


Quadre 26. Evolució de la plantilla d’ICV. Exercici 2012 


Partit polític Plantilla a 1.1.2012 Altes Baixes Plantilla a 31.12.2012 


ICV 31 20 17 34 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel partit polític. 


 


Les altes corresponen a la formalització de vint contractes de durada determinada, deu a 


temps complert, nou a temps parcial i un contracte temporal de foment de l’ocupació per a 


un treballador amb discapacitat.  
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Una de les baixes corresponen a una baixa voluntària d’una treballadora, i la resta a fini-


ments de contractes de durada determinada. 


 


La distribució del nombre mitjà de treballadors de l’exercici 2012 per categories i per 


gènere és la següent: 


 


Quadre 27. Nombre mitjà de treballadors per categories i per gènere 


Concepte Homes Dones Total 


Directius - - - 


Comandaments intermedis 9 7 16 


Administratius i altres 6 12 18 


Total 15 19 34 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada pel partit polític. 


 


En el gràfic següent es mostra la distribució de la plantilla per categories del lloc de treball: 


 


Gràfic 9. Distribució de la plantilla d’ICV per categories 


 
Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada pel partit polític. 


 


Una treballadora que portava la gestió econòmica i financera del partit i una altra que por-


tava la gestió de nòmines treballaven a la seu del partit però estaven contractades per 


entitats vinculades al partit: una fundació i el grup parlamentari europeu. 


 


Protecció de dades de caràcter personal 


A 31 de desembre del 2012 ICV no havia fet cap acció per complir la LOPD. 


 


Prevenció de riscos laborals 


ICV té el Pla de prevenció de riscos laborals tal com estableix l’article 16 de la LPRL. 


 


El partit no va realitzar cap acció de formació per als seus treballadors en matèria de pre-


venció de riscos laborals durant l’exercici 2012. 


47% 


53% 


Comandaments intermedis


Administratius i altres
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En l’exercici fiscalitzat els treballadors es van poder sotmetre voluntàriament a un reco-


neixement mèdic específic. 


 


ICV tenia menys de cinquanta treballadors i, per tant, tenia un delegat de prevenció tal 


com estableix l’article 35 de la LPRL. 


 


Representació dels treballadors 


L’11 de març del 2009 ICV va presentar al Departament de Treball el nomenament dels 


tres delegats de personal tal com estableix l’Estatut dels treballadors. 


 


 


2.15. DESPESES DE PERSONAL DEL PARTIT POPULAR 


Els comptes comptables de despeses de personal inclosos en els estats de Pèrdues i 


guanys i de Balanç objecte de fiscalització del PP són els següents: 


 


Quadre 28. Distribució de les despeses de personal del PP 


Concepte 


Total despeses de 


personal 


Total comptes 


de Balanç 


Nombre de 


treballadors 


Sous i salaris 825.700,69 -  


Indemnitzacions 5.923,44 -  


Seguretat Social a càrrec de l’empresa 223.330,74 -  


Aportacions al pla de pensions - -  


Altres despeses socials - -  


Administracions públiques creditores - 105.024,23  


Remuneracions pendents de pagament - -  


Total 1.054.954,87 105.024,23 - 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals presentats pel partit polític a la Sindicatura. 


 


El 8 de maig i el 6 de juny del 2014 es van fer dos requeriments per escrit al PP de la 


informació sol·licitada de manera reiterada i que no havia estat facilitada pel partit. El 14 de 


juliol, de resultes dels requeriments, el partit presenta una part de la documentació. De la 


revisió efectuada per la Sindicatura es desprèn que la informació facilitada no és ade-


quada i suficient per realitzar el treball de camp en les mateixes condicions que per a la 


resta dels partits polítics, fet que se li posa en coneixement al partit en escrit enviat el 23 


de juliol del 2014. 


 


Tal com s’ha comentat en l’apartat 1.1.2 de l’informe aquest fet ha estat qualificat de 


limitació al treball de fiscalització de l’àrea de despeses de personal del PP per l’exercici 


2012. 
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2.16. DESPESES DE PERSONAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 


Els comptes comptables de despeses de personal inclosos en els estats de Pèrdues i 


guanys i de Balanç objecte de fiscalització del PSC són els següents: 


 


Quadre 29. Distribució de les despeses de personal del PSC 


Concepte 


Total despeses 


de personal 


Total comptes 


de Balanç 


Nombre de 


treballadors 


Sous i salaris 2.957.099,75 -  


Indemnitzacions 34.848,58 -  


Seguretat social a càrrec de l’empresa 768.910,02 -  


Aportacions al pla de pensions 29.275,00 -  


Altres despeses socials 34.221,79 -  


Hisenda creditora per retencions practicades - 148.284,81  


Organismes de la Seguretat Social creditora - 80.555,53  


Remuneracions pendents de pagament - 981,53  


Total 3.824.355,14 229.821,87 102 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals presentats pel partit polític a la Sindicatura. 


 


La Sindicatura va revisar tots els expedients del personal en plantilla a 31 de desembre del 


2012 per comprovar que l’alta i la categoria professional del treballador coincidien amb les 


que constaven en el contracte i per verificar l’alta en la Seguretat Social.  


 


De la revisió del procediment de la gestió de la nòmina del mes de maig, mitjançant una 


mostra aleatòria de disset treballadors (vegeu l’apartat 2.3) es desprèn que hi havia una 


correcta segregació de funcions. El pagament de la nòmina es feia entre els dies 25 i 30 


de cada mes mitjançant transferència bancària. 


 


Cal fer esment que la comptabilització de la nòmina hauria de ser un pas previ al seu 


pagament, i no posterior com feia el partit. 


 


Els treballadors del partit percebien les retribucions bàsiques establertes en les taules 


salarials de l’exercici 2012 del conveni col·lectiu de treball del PSC, segons el lloc de 


treball, la categoria professional i un complement anomenat “millora voluntària”, que re-


collia la diferència entre la retribució segons el conveni i la pactada.  


 


En la revisió de les nòmines del mes de maig s’ha observat que onze persones tenien com-


plements salarials que no estaven especificats en el conveni col·lectiu ni en el contracte de 


treball per 17.753,24 €, corresponents a aquest mes. 


 


El compte Sous i salaris inclou 4.951,07 € que corresponen a dues indemnitzacions; una 


per finiment de contracte d’obra i una per acomiadament improcedent, que haurien d’haver 


estat comptabilitzades en el compte Indemnitzacions. 
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El compte Indemnitzacions està infravalorat en 4.951,07 €; inclou dues indemnitzacions per 


acomiadaments improcedents i les indemnitzacions de tretze treballadors per finiment del 


contracte d’obra.  


 


El saldo del compte Seguretat Social a càrrec de l’empresa, de 768.910,02 €, es troba in-


fravalorat en 11.534,47 €; correspon a la despesa de la Seguretat Social que estava comp-


tabilitzada en el compte comptable 650, Joventuts Socialistes de Catalunya. 


 


El compte Aportacions al pla de pensions inclou les aportacions del partit al pla de pen-


sions d’acord amb les condicions establertes en l’apartat c de l’article 26 del Conveni. 


 


El compte Altres despeses socials inclou l’assegurança de vida dels treballadors i les 


despeses per les revisions mèdiques dels treballadors per complir l’article 25, Salut laboral 


i prevenció de riscos laborals, del Conveni. 


 


El saldo del compte Hisenda creditora per retencions practicades, de 148.284,81 €, cor-


respon a les retencions d’IRPF practicades en el quart trimestre de l’any als treballadors i 


liquidades el mes de gener del 2013. 


 


El saldo del deute amb la Seguretat Social, de 80.555,53 €, correspon a les quotes de la 


Seguretat Social del mes de desembre liquidades el mes de gener del 2013. 


 


L’article 23 del Conveni estableix que el treballador ha de rebre una dieta de 22 € a partir 


de la sisena hora treballada durant els festius o dies no laborables. A més, en concepte de 


quilometratge, el treballador ha de percebre 0,30 € per quilòmetre. 


 


El partit no practicava la corresponent retenció d’IRPF per l’excés de l’import pagat per la 


dieta i els quilometratges. 


 


El saldo del compte Remuneracions pendent de pagament, de 981,53 €, correspon a un 


import pendent de regularitzar d’exercicis anteriors.  


L’article 19 del Conveni estableix que el personal té dret a percebre dues pagues extraor-


dinàries que s’abonen en els mesos de juny i desembre. El partit no va periodificar la paga 


del mes de juny. L’import d’aquesta provisió, no comptabilitzada, s’ha estimat en 


113.279,39 €. 


 


Plantilla 


La regulació de les condicions laborals del personal del PSC durant l’exercici fiscalitzat 


està recollida en el conveni propi, Conveni col·lectiu de treball del PSC per als anys 2009-


2012, aprovat el 30 de desembre del 2008. 


 


En el quadre següent es mostra l’evolució de la plantilla del PSC. 
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Quadre 30. Evolució de la plantilla del PSC. Exercici 2012 


Partit polític Plantilla a 1.1.2012 Altes Baixes Plantilla a 31.12.2012 


PSC 107 13 18 102 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel partit polític. 


 


Les altes corresponen a la formalització de tretze contractes de treball de durada determi-


nada amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de l’exercici 2012 i les baixes, 


a tres acomiadaments improcedents, una jubilació i la resta a finiments de contractes de 


durada determinada. 


 


La distribució del nombre mitjà de treballadors de l’exercici 2012 per categories i per gè-


nere és la següent: 


 
Quadre 31. Nombre mitjà de treballadors per categories i per gènere 


Concepte Homes Dones Total 


Directius 3 3 6 


Comandaments intermedis 23 18 41 


Administratius i altres 17 38 55 


Total 43 59 102 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel partit polític. 


 


En el gràfic següent es mostra la distribució de la plantilla per categoria del lloc de treball: 


 


Gràfic 10. Distribució de la plantilla del PSC per categories 


 


6% 


40% 54% 


Directius


Comandaments intermedis


Administratius i altres


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada pel partit polític. 


 


Protecció de dades de caràcter personal 


El PSC va elaborar el document de seguretat, va nomenar un responsable de seguretat i va 


notificar i inscriure els fitxers a l’AEPD tal com estableix la normativa. 


A 31 de desembre del 2012 el partit no havia realitzat cap auditoria per complir els articles 


96 i 110 del Reglament de la LOPD. 
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El 20 de juny del 2013 el PSC va signar un contracte amb una empresa per la realització 


d’una auditoria dels sistemes d’informació i tractament de dades, que es va dur a terme el 


20 d’octubre del 2013 amb resultat satisfactori. 


 


Prevenció de riscos laborals 


El PSC té un Pla de prevenció de riscos laborals i va realitzar la formació mitjançant un 


contracte amb una empresa especialitzada en prevenció de riscos laborals tal com esta-


bleixen els articles 16 i 19 de la LPRL. 


 


A més aquesta empresa proposava les mesures d’emergència, analitzava els accidents de 


treball i malalties professionals i s’encarregava del servei de vigilància de la salut dels 


treballadors. 


 


El 13 d’octubre del 2010 es va constituir el Comitè de Seguretat i Salut i així es va complir 


l’article 38 de la LPRL. 


 


Representació dels treballadors 


El 25 d’abril del 2006 el PSC va presentar al Departament de Treball el nomenament dels 


cinc membres del Comitè d’Empresa tal com estableix l’Estatut dels treballadors. 


 


 


2.17. DESPESES DE PERSONAL D’UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA 


Els comptes comptables de despeses de personal inclosos en l’estat de Pèrdues i guanys i 


de Balanç objecte de fiscalització d’UDC són els següents: 


 


Quadre 32. Distribució de les despeses de personal d’UDC 


Concepte 


Total despeses 


de personal 


Total comptes 


de Balanç 


Nombre de 


treballadors 


Sous i salaris 841.562,26 -  


Indemnitzacions - -  


Seguretat social a càrrec de l’empresa 186.133,15 -  


Aportacions al pla de pensions - -  


Altres despeses socials - -  


Hisenda creditora per retencions practicades - 50.836,35  


Organismes de la Seguretat Social creditora - 326.708,38  


Remuneracions pendents de pagament - -  


Total 1.027.695,41 377.544,73 18 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals presentats pel partit polític a la Sindicatura. 
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La Sindicatura va revisar tots els expedients del personal en plantilla a 31 de desembre del 


2012 per comprovar que l’alta i la categoria professional del treballador coincidien amb les 


que constaven en el contracte i per verificar l’alta en la Seguretat Social. 


 


En dotze dels divuit expedients de personal verificats (un 66,7%) no s’han localitzat els 


contractes de treball. Segons el partit tots aquests són contractes antics i de caràcter 


indefinit. 


 


De la revisió del procediment de la gestió de la nòmina del mes de febrer de tota la 


plantilla (vegeu l’apartat 2.3) es desprèn que el gerent del partit revisava les incidències, 


aprovava les nòmines i realitzava el pagament. Per tant, no hi havia segregació de fun-


cions. El pagament de la nòmina es feia entre el 28 i el 30 de cada mes mitjançant 


transferència bancària. 


 


Els treballadors del partit percebien les retribucions bàsiques establertes en les taules 


salarials de l’exercici 2012 del Conveni d’oficines i despatxos, segons la categoria pro-


fessional. 


 


El saldo del compte Sous i salaris, de 841.562,26 €, inclou indemnitzacions per acomia-


dament de dos treballadors per 89.898,00 €. Aquest import s’havia d’enregistrar en el 


compte Indemnitzacions. 


 


El saldo del compte Hisenda creditora per retencions practicades, de 50.836,35 €, cor-


respon a les retencions d’IRPF practicades en el quart trimestre de l’any als treballadors. El 


partit va demanar un ajornament en el pagament i es van pagar el 15 de maig del 2013. 


 


S’han detectat despeses de personal de tres treballadors de les delegacions territorials de 


Tarragona i Lleida per 77.365,08 € que no estan en la comptabilitat de la seu central. 


 


La comptabilitat de les despeses de personal recull només les despeses de personal de la 


seu central, però calia que s’hi incorporessin i integressin les despeses de personal de la 


resta de delegacions territorials. El partit va informar que aquesta situació es regularitzaria 


durant l’exercici 2014. 


 


El saldo del compte Organismes de la Seguretat social creditora, de 326.708,38 €, es troba 


infravalorat en 41.095,62 € com a conseqüència de la comptabilització errònia dels inte-


ressos pagats corresponents a les quotes ajornades d’exercicis anteriors. 


 


El partit tenia concedit un ajornament per fer front al pagament de les quotes de la Se-


guretat Social pendents de l’any 2011 i 2012 per 367.804,14 €. El partit no tenia dotada la 


provisió dels interessos corresponents a l’ajornament per 49.316,42 €. 


 


El partit no va fer cap provisió per la part proporcional de la paga extraordinària del mes de 


juny del 2013 meritada l’exercici 2012. L’import d’aquesta provisió, no comptabilitzada, 


s’ha estimat en 23.771,37 €. 
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Plantilla 


El conveni laboral que s’aplicava al personal del partit era el del sector d’oficines i des-


patxos per als anys 2012-2014, publicat en el DOGC el 5 d’agost del 2013. 


 


En el quadre següent es mostra l’evolució de la plantilla d’UDC. 


 
Quadre 33. Evolució de la plantilla d’UDC. Exercici 2012 


Partit polític Plantilla a 1.1.2012 Altes Baixes Plantilla a 31.12.2012 


UDC 25 1 8 18 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel partit polític. 


 


L’alta de la plantilla correspon a la formalització d’un contracte de durada determinada, i 


les baixes, a dos acomiadaments amb indemnització, tres baixes per subrogació del per-


sonal a la fundació vinculada al partit INEHCA, Fundació Privada Institut d’Estudis Huma-


nístics Miquel Coll i Alentorn i tres finiments de contracte de durada determinada. 


 


La distribució del nombre mitjà de treballadors de l’exercici 2012 per categories i per 


gènere és la següent: 


 


Quadre 34. Nombre mitjà de treballadors per categories i per gènere 


Concepte Homes Dones Total 


Directius 1 - 1 


Comandaments intermedis 2 2 4 


Administratius i altres 5 8 13 


Total 8 10 18 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel partit polític. 


 


En el gràfic següent es mostra la distribució de la plantilla per categories del lloc de treball: 


 


Gràfic 11. Distribució de la plantilla d’UDC per categories 


 


6% 


22% 


72% 


Directius


Comandaments intermedis


Administratius i altres


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada pel partit polític. 
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En la revisió de les despeses relatives a serveis de professionals independents s’ha loca-


litzat la despesa d’un professional que va facturar dotze quotes en concepte de dietes, en 


què l’import de les quotes de juny i de desembre eren el doble de l’import mensual. 


L’import total facturat és de 57.773,94 €. 


 


Protecció de dades de caràcter personal 


UDC va elaborar el document de seguretat i va notificar i va inscriure els fitxers a l’AEPD tal 


com estableix la normativa. 


 


El partit no va nomenar el responsable de seguretat ni va realitzar cap auditoria per complir 


els articles 96 i 110 del Reglament de la LOPD. 


 


Prevenció de riscos laborals 


UDC té un Pla de prevenció de riscos laborals i va realitzar la formació mitjançant un con-


tracte amb una empresa especialitzada en prevenció de riscos laborals tal com esta-


bleixen els articles 16 i 19 de la LPRL.  


 


A més aquesta empresa va proposar les mesures d’emergència, també va analitzar els 


accidents de treball i les malalties professionals i es va encarregar del servei de vigilància 


de la salut dels treballadors. 


 


UDC no va nomenar un delegat de prevenció en riscos laborals. 


 


 


 


3. CONCLUSIONS 


D’acord amb els objectius i metodologia indicats en el principi d’aquest informe, cal posar 


de manifest que no s’ha obtingut del Partit Popular la documentació necessària i suficient 


per poder fiscalitzar les seves despeses de personal, fet que ha estat qualificat com una 


limitació a l’abast del treball de fiscalització. 


 


Una altre limitació al treball realitzat ha estat que els estats financers presentats pels partits 


no agreguen i consoliden els de tota l’organització. Per tant, la comptabilitat de les des-


peses de personal facilitada pels diferents partits polítics, en general, recull únicament les 


despeses del personal de la seu central del partit. 


 


En els apartats següents s’exposen les observacions més significatives que s’han posat de 


manifest amb motiu de la realització del treball. 
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3.1. OBSERVACIONS REFERENTS A CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA 


De la revisió de l’àrea de despeses de personal de CDC es desprenen les incidències 


següents: 


 


• En sis dels seixanta-quatre expedients de personal verificats (9,3%) no s’han localitzat 


els contractes de treball. Segons el partit aquests són contractes antics i de caràcter 


indefinit. 


 


• El partit no va periodificar la part proporcional de les pagues extres de març i setembre 


del 2013. L’import d’aquesta provisió, no comptabilitzada, s’ha estimat en 81.803,14 €. 


 


• El partit no va realitzar cap auditoria per complir els articles 96 i 110 del Reglament de la 


LOPD. 


 


• CDC no va constituir el Comitè de Seguretat i Salut en contra del que estableixen els 


articles 35 i 38.2 de la LPRL. 


 


 


3.2. OBSERVACIONS REFERENTS A CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 


De la revisió de l’àrea de despeses de personal de C’s es desprenen les incidències 


següents: 


 


• De la revisió del procediment de la gestió de la nòmina es desprèn que no hi havia se-


gregació de funcions. 


 


• El compte Remuneracions pendents de pagament tenia un saldo de 6.129,69 € pendent 


de regularitzar pel partit. 


 


• C’s no va periodificar la part proporcional de la paga extraordinària meritada l’exercici 


2012. L’import d’aquesta provisió, no comptabilitzada, s’ha estimat en 5.739,53 €. 


 


• En el compte 623, Serveis professionals, s’han localitzat factures de dues societats amb 


un administrador únic a nom de dos membres del partit. La facturació de gener a se-


tembre va ser de 34.200,00 € en concepte d’assessoria i consultoria en l’àmbit de 


l’organització interna del partit i de 22.624,86 € en concepte de secretaria general. 


 


• El partit no va realitzar cap auditoria per complir els articles 96 i 110 del Reglament de la 


LOPD. 


 


• A 31 de desembre del 2012 C’s no tenia un Pla de prevenció de riscos laborals i ni tenia 


nomenat un delegat en prevenció de riscos laborals en contra del que estableix la LPRL. 
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3.3. OBSERVACIONS REFERENTS A LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR 


De la revisió de l’àrea de despeses de personal de la CUP es desprenen les incidències 


següents: 


 


• El compte Sous i salaris inclou la indemnització d’un treballador per 1.000,0 € que hauria 


d’haver-se imputat en el compte Indemnitzacions. 


 


• El saldo del compte Remuneracions pendents de pagament no recull la periodificació 


de la part meritada de la paga de juny per 1.289,07 €. 


 


• En matèria de protecció de dades la CUP no tenia un document de seguretat, ni un res-


ponsable de seguretat. Tampoc va notificar l’existència dels fitxers de dades de caràc-


ter personal que tracta i ni els va inscriure davant de l’autoritat competent en contra del 


que estableix la normativa. 


 


• La CUP no té un Pla de prevenció de riscos laborals ni té nomenat un delegat en pre-


venció de riscos laborals en contra del que estableix la LPRL. 


 


 


3.4. OBSERVACIONS REFERENTS A ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 


De la revisió de l’àrea de despeses de personal d’ERC es desprenen les incidències 


següents: 


 


• ERC no va periodificar la part proporcional de la paga de juny. L’import d’aquesta 


provisió, no comptabilitzada, s’ha estimat en 47.709,68 €. 


 


• El partit no va realitzar cap auditoria per complir els articles 96 i 110 del Reglament de la 


LOPD. 


 


 


3.5. OBSERVACIONS REFERENTS A ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA 


De la revisió de l’àrea de despeses de personal d’EUiA es desprenen les incidències 


següents: 


 


• De la revisió del procediment de la gestió de la nòmina es desprèn que no hi havia 


segregació de funcions. 


 


• El responsable de finances que portava la gestió econòmica i financera del partit i la 


gestió de nòmines treballava voluntàriament, en la seu del partit, sense contracte ni 
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retribució. Per evitar eventuals conflictes o reclamacions laborals seria recomanable 


que ambdues parts fessin constar per escrit que els serveis es presten de manera vo-


luntària i desinteressada, també caldria contractar per part del partit una assegurança 


per donar cobertura a possibles riscos per desenvolupar la seva activitat en la seu del 


partit. 


 


• Els comptes de Balanç Hisenda creditora per IRPF, organismes de la Seguretat Social 


creditora i Remuneracions pendents de pagaments incloïen saldos de petit import 


d’exercicis anteriors que cal regularitzar.  


 


• El partit no va periodificar la part proporcional de la paga extraordinària del mes de juliol 


meritada durant l’exercici 2012. L’import d’aquesta provisió, no comptabilitzada, s’ha 


estimat en 662,57 €. 


• EUiA no va notificar l’existència dels fitxers de dades de caràcter personal, d’afiliats, 


baixes d’afiliats i de personal a l’AEPD en contra del que estableix l’article 55.2 de la 


LOPD. 


 


• El partit no va realitzar cap auditoria per complir els articles 96 i 110 del Reglament de la 


LOPD. 


 


 


3.6. OBSERVACIONS REFERENTS A INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS 


De la revisió de l’àrea de despeses de personal d’ICV es desprenen les incidències 


següents: 


 


• En cinc dels trenta-quatre expedients de personal verificats (14,7%) no s’han localitzat 


els contractes de treball. Segons el partit aquest són contractes antics i de caràcter 


indefinit. 


 


• En la revisió de les nòmines del mes de maig s’ha observat que vuit treballadors tenien 


complements fora de conveni per un total de 2.372,63 €, corresponents a aquest mes. 


 


• El compte Sous i salaris inclou 1.658,43 € que corresponen a indemnitzacions per fini-


ments de contractes d’obra i una indemnització per acomiadament procedent que hau-


rien d’haver-se comptabilitzat en el compte Indemnitzacions. 


 


• En els comptes comptables Sous i salaris i Seguretat Social a càrrec de l’empresa s’han 


localitzat petites diferències de 8.690,34 € i 1.238,96 €, respectivament, pendents de 


regularitzar. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 19/2015 


54 


• El partit no va periodificar la part proporcional de la paga extraordinària del mes de juny 


del 2013 meritada durant l’exercici 2012. L’import d’aquesta provisió, no compta-


bilitzada, s’ha estimat en 26.160,01 €. 


 


• El personal que porta la gestió financera, la tresoreria i la gestió de nòmines havia d’es-


tar contractat pel partit i no per altres entitats vinculades al partit, cosa que no succeïa a 


ICV.  


 


• ICV no va realitzar cap actuació en matèria de protecció de dades durant l’exercici 2012 


per complir la LOPD. 


 


• ICV no va realitzar cap acció de formació pels seus treballadors en matèria de pre-


venció de riscos laborals. 


 


 


3.7. OBSERVACIONS REFERENTS AL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 


De la revisió de l’àrea de despeses de personal del PSC es desprenen les incidències 


següents: 


 


• En la revisió de les nòmines del mes de maig s’ha observat que onze treballadors tenien 


complements fora de conveni per un total de 17.753.24 €, corresponent aquest mes. 


 


• Els comptes Indemnitzacions i Seguretat Social es trobaven infravalorats en 4.951,07 € i 


11.534,47 €, respectivament i es van comptabilitzar com a més import del compte Sous i 


Salaris i del compte 650, Joventuts Socialistes de Catalunya. 


 


• El partit no practicava les corresponents retencions d’IRPF per l’excés de l’import pagat 


per la dieta i els quilometratges als seus treballadors.  


 


• El saldo del compte Remuneracions pendents de pagament per 981,53 € correspon a 


una diferència no localitzada que s’ha de regularitzar. 


 


• El partit no va periodificar la part proporcional de la paga de juny del 2013 meritada 


durant l’exercici 2012. L’import d’aquesta provisió, no comptabilitzada, s’ha estimat en 


113.279,39 €.  


 


• El partit no havia realitzat cap auditoria per complir els articles 96 i 110 del Reglament 


de la LOPD. 
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3.8. OBSERVACIONS REFERENTS A UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA 


De la revisió dels expedients de despeses de personal d’UDC es desprenen les incidèn-


cies següents: 


 


• De la revisió del procediment de la gestió de la nòmina es desprèn que no hi havia 


segregació de funcions. 


 


• En dotze dels divuit expedients de personal verificats (un 66,7%) no s’han localitzat els 


contractes de treball. Segons el partit tots aquests són contractes antics i de caràcter 


indefinit. 


 


• El compte Sous i salaris, de 841.562,26 €, inclou indemnitzacions de dos treballadors 


per 89.898,00 €. Aquest import s’havia d’enregistrar en el compte Indemnitzacions. 


 


• S’han detectat despeses de personal de tres treballadors de les delegacions territorials 


de Tarragona i Lleida per 77.365,08 € que no es trobaven en la comptabilitat de la seu 


central. 


 


La comptabilitat de les despeses de personal recollia només les despeses de personal 


de la seu central, però calia que s’hi incorporessin i integressin les despeses de per-


sonal de la resta de delegacions territorials. Aquest fet ha limitat el treball de fiscalització 


de les despeses de personal de la formació. 


 


• El saldo comptable del compte 476, Seguretat Social creditora, per 326.708,38 €, es 


troba infravalorat en 90.412,04 € com a conseqüència de la comptabilització errònia dels 


interessos i la no dotació de la provisió dels interessos corresponents a les quotes 


ajornades.  


 


• UDC no va periodificar la part proporcional de la paga extraordinària meritada l’exercici 


2012. L’import d’aquesta provisió, no comptabilitzada, s’ha estimat en 23.771,37 €. 


 


• En la revisió de les despeses relatives a serveis de professionals independents s’ha 


localitzat la despesa d’un professional que va facturar dotze quotes en concepte de 


dietes, però l’import de les quotes de juny i de desembre eren el doble de l’import 


mensual. L’import total de dietes facturat va ser de 57.773,94 €. 


 


D’aquest fet es podria despendre l’existència d’una relació laboral i no un servei 


professional. 


 


• El partit no va nomenar el responsable de seguretat ni va realitzar cap auditoria per 


complir els articles 96 i 110 del Reglament de la LOPD. 
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4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès als 


següents destinataris el 10 de juliol del 2015 per complir el tràmit d’al·legacions: 


 


• Convergència Democràtica de Catalunya 


• Ciutadans – Partido de la Ciudadanía 


• Candidatura d’Unitat Popular 


• Esquerra Republicana de Catalunya 


• Esquerra Unida i Alternativa 


• Iniciativa per Catalunya Verds 


• Partit Popular 


• Partit dels Socialistes de Catalunya 


• Unió Democràtica de Catalunya 


 


 


4.1. AL·LEGACIONS REBUDES 


Una vegada transcorregut el termini establert no s’ha rebut cap escrit d’al·legacions. 
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MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  


C E R T I F I C O: 


Que a Barcelona, el dia 22 de setembre del 2015, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, Sra. Emma Balseiro Carreiras i Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi 
com a secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a 
ponent la síndica Sra. Emma Balseiro Carreiras, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar 
l’informe 20/2015, relatiu al Programa 661, Emprenedoria i foment empresarial, exercici 
2012. 


I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 
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ABREVIACIONS 


 


DEC Departament d’Economia i Coneixement 


DEO Departament d’Empresa i Ocupació 


FEDER Fons Europeu de Desenvolupament Regional 


FIB Fira Internacional de Barcelona 


GPPEGC Guia per a la planificació i pressupostació estratègica de la Generalitat de 


Catalunya 


LPGC Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 


per al 2012 


M€ Milions d’euros 


SEF Secretaria d’Economia i Finances del Departament d’Economia i Coneixement 


TRLFPC Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós 


de la Llei de finances públiques de Catalunya 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INFORME 


1.1.1. Objecte i abast 


La Sindicatura de Comptes com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, d’a-


cord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 


aquest informe de fiscalització relatiu al Programa 661, Emprenedoria i Foment empresarial 


corresponent a l’exercici 2012. 


S’ha fiscalitzat la part del programa gestionada per la Secretaria d’Economia i Finances 


(SEF) del Departament d’Economia i Coneixement (DEC) de la Generalitat de Catalunya. 


Els objectius d’aquest informe són els següents:  


• Analitzar la Memòria del programa pressupostari 661, Emprenedoria i foment empre-


sarial, i verificar si s’han assolit els seus objectius. 


 


• Verificar que el programa s’ha executat conforme amb la normativa d’aplicació. 


 


L’àmbit temporal d’aquest informe ha estat l’exercici 2012, encara que, quan s’ha consi-


derat necessari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i posteriors.  


Les conclusions d’aquest informe inclouen les observacions més significatives, els incom-


pliments normatius detectats i les recomanacions sobre les millores en la gestió de les acti-


vitats desenvolupades per l’entitat en alguns dels aspectes que s’han posat de manifest 


durant la realització del treball. 


 


 


1.1.2. Metodologia 


El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals 


de fiscalització del sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves, 


de compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències su-


ficients i adients, per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe.  


Cal fer esment que en la Memòria del programa pressupostari no s’estableixen les dades 


referents als recursos aplicats i obtinguts, ni tampoc es disposa d’un sistema de comp-


tabilitat analítica que permetin avaluar l’eficiència i l’economia en la seva gestió.  


 


La data de finalització del treball de camp d’aquesta fiscalització ha estat el mes de febrer 


del 2015. 
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1.2. PROGRAMA 


La Llei 1/2012, del 22 de febrer, va aprovar els pressupostos de la Generalitat de Cata-


lunya per al 2012, dels quals formava part el Programa 661, Emprenedoria i foment empre-


sarial, inclòs dins del pressupost per programes de la Generalitat de Catalunya en l’Àrea 


de despesa 6, Foment i regulació de sectors productius i la Política 66, Desenvolupament 


empresarial. 


 


El programa Emprenedoria i foment empresarial, amb un cost total de 43,48 M€, va ser 


gestionat pel DEC en un 83% –un 13,8% d’aquest percentatge eren recursos del fons no 


departamental Despeses de diversos departaments– i pel Departament d’Empresa i Ocu-


pació (DEO) en un 17%. La distribució per agrupacions i gestors responsables de la seva 


execució es mostra en el quadre següent: 


 


Quadre 1. Distribució per agrupacions i gestors del programa 661, Emprenedoria i foment empresarial. 


Exercici 2012 


Gestor de programa Pressupost inicial 2012 Pressupost executat 2012 


   


EC02. Secretaria d’Economia i Finances (DEC) 15.115.348,29 31.125.714,51 


Total Agrupació d’Economia i Coneixement 15.115.348,29 31.125.714,51 
   


DD01. Despeses de diversos departaments. Gestió serveis horit-


zontals, Secretaria General d’Economia i Coneixement (DEC) 11.460.000,00 4.967.080,00 


Total Fons no departamentals 11.460.000,00 4.967.080,00 
   


IU01. Gabinet i Secretaria General d’Empresa i Ocupació (DEO) 3.157.298,24 1.688.378,81 


IU08. Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals (DEO) 13.659.311,04 5.698.854,24 


Total Agrupació d’Empresa i Ocupació 16.816.609,28 7.387.233,05 
   


Total 43.391.957,57 43.480.027,56 


Imports en euros. 


Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, Memòries de programes i el Compte general de la Gene-


ralitat, exercici 2012. 


 


Tal com s’ha esmentat en l’apartat 1.1.1, s’ha fiscalitzat la part del programa pressupostari 


661 gestionada per la SEF.  


 


Gestor del programa 


La SEF va ser creada pel Decret 84/2011, del 4 de gener, d’estructuració del DEC, modi-


ficat pel Decret 310/2011, del 12 d’abril, de reestructuració del DEC, i se li van atorgar les 


funcions següents: 


 


• Representar el Departament en les matèries pròpies de la Secretaria. 


• Supervisar l’anàlisi, la política i la promoció econòmica que fos competència del Depar-


tament, i també les propostes i els estudis de finançament autonòmic, les actuacions 


relatives a la política financera, les assegurances i el tresor i fer-ne el seguiment, i les 
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actuacions relatives als pressupostos d’ingressos i despeses de la Generalitat de Cata-


lunya i de les entitats i empreses del seu sector públic que siguin competència del 


Departament. 


• Elaborar i, si escau, aprovar directrius relatives a la gestió pressupostària i a les des-


peses de personal. 


• Supervisar i avaluar l’activitat econòmica dels departaments de la Generalitat de Ca-


talunya. 


• Proposar i promoure el desenvolupament de noves polítiques públiques orientades a 


l’estabilitat econòmica i financera. 


• Coordinar els plans econòmics del Govern i els acords i projectes de caràcter estratègic 


en matèria econòmica i financera. 


• Totes les funcions de naturalesa anàloga que li siguin encarregades o que li atribueixi la 


normativa vigent. 


 


En l’exercici 2012 el secretari d’Economia i Finances era Albert Carreras de Odriozola. 


 


 


 


2. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ REALITZADA 


D’acord amb l’objecte i l’abast d’aquest informe, el treball de fiscalització comprèn la re-


visió de la Memòria, dels objectius del programa pressupostari (vegeu l’apartat 2.1) i de la 


Liquidació del seu pressupost de despeses (vegeu l’apartat 2.2). 


 


 


2.1. MEMÒRIA I OBJECTIUS DEL PROGRAMA 


2.1.1. Memòria 


La Memòria del programa 661 objecte de fiscalització defineix la missió en dos vessants 


diferents de l’emprenedoria i del foment empresarial: d’una banda, establir un acord estra-


tègic per a l’economia catalana que possibilités impulsar l’activitat econòmica i afrontar els 


reptes estratègics des de la perspectiva social i econòmica, tot donant suport a les ini-


ciatives econòmiques i empresarials; i d’una altra, establir una línia de suport a les petites i 


mitjanes empreses amb domicili a Catalunya i les persones treballadores autònomes cata-


lanes consistent en una bonificació dels interessos de les operacions de crèdit que aques-


tes persones contractessin per tal de finançar projectes d’inversió que contribuïssin a la 


millora de la seva competitivitat o al seu creixement. La Memòria també fixa dos objectius 


estratègics, tres d’operatius, tres actuacions i quatre indicadors (en l’annex 4 es presenta 


la fitxa del programa 661 fiscalitzat). 
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En la fiscalització realitzada s’ha analitzat si la Memòria del programa ha estat formulada 


correctament, d’acord amb la Guia per a la planificació i pressupostació estratègica de la 


Generalitat de Catalunya (GPPEGC) dels departaments d’Economia i Coneixement i de la 


Presidència del 2011, vigent el 2012, i l’eficàcia en l’assoliment dels objectius estratègics i 


operatius. 


 


De la revisió de la Memòria del programa pressupostari es destaquen els aspectes se-


güents: 


• El diagnòstic de la situació inclou la necessitat del programa, la població objectiu, la 


descripció detallada de la necessitat i el seu marc regulador. Així mateix, la definició de 


la missió s’adequa al que estableix la GPPEGC. La documentació de caràcter intern 


emprada per elaborar la Memòria inclou l’estratègia del programa –que conté l’impacte 


final perseguit i els impactes intermedis a assolir pel programa, i també la relació entre 


els béns i serveis oferts i els impactes perseguits. 


 


• La SEF fixa en la Memòria del programa dos objectius estratègics, coherents amb la 


missió del programa, però les definicions són molt genèriques i no fan referència a cap 


període temporal. 


 


• Els objectius operatius estan lligats als objectius estratègics. No obstant això, no espe-


cifiquen ni quantifiquen un resultat concret sinó la forma de fer-ho, no representen un 


repte i, els assignats a l’objectiu estratègic 1, a més, no marquen un horitzó temporal 


concret com requereix l’apartat 6.1.5 de la GPPEGC.  


 


• Per valorar els elements clau per a l’èxit del programa i mesurar els principals outputs i 


resultats del gestor, els indicadors, tot i que, en general reuneixen determinats requisits 


establerts per la GPPEGC, no es poden considerar rellevants, comparables, no ambigus 


i sensibles d’acord amb els criteris que s’han de tenir en compte en la seva definició.  


 


• Els indicadors estan vinculats als objectius estratègics però no als objectius operatius. 


Per això, quan ha estat possible i en funció de la seva coherència, la Sindicatura ha 


relacionat els objectius operatius amb els principals béns, serveis i actuacions desta-


cades i amb els indicadors respectius (vegeu els quadres 2 i 4). 


 


• La Memòria no inclou el nombre de llocs de treball del gestor assignats al programa i en 


el pressupost no s’han previst ni imputat les despeses de personal. 


 


• La documentació de caràcter intern emprada per elaborar la Memòria no inclou l’esti-


mació de la quantitat de recursos econòmics assignats per cadascun dels principals 


béns, serveis i actuacions destacades. Es considera convenient que aquests expliquin 


com a mínim les tres quartes parts de les despeses que el gestor té assignades en 


aquest programa, d’acord amb la GPPEGC.  


 


De l’anàlisi de la documentació aportada un cop executat el programa, s’evidencia que 


l’elaboració de la Memòria és més un tràmit que no pas una eina de gestió. 
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2.1.2. Assoliment dels objectius del programa 


A continuació s’analitza l’assoliment dels objectius del programa pressupostari. 


 


a) Objectiu estratègic 1: Avançar en la transformació del model de competitivitat de 


l’economia catalana, a partir de l’impuls de l’Acord estratègic amb els agents 


econòmics i socials i d’altres projectes de promoció econòmica estratègics per 


a Catalunya 


El detall dels objectius operatius, actuacions i indicadors de l’objectiu estratègic 1 es mos-


tra en el quadre següent, i a continuació se n’analitza l’assoliment: 


 


Quadre 2. Vinculacions de l’objectiu estratègic 1 


Objectius operatius Béns, serveis i actuacions destacades Indicador 


1.1. Elaborar un balanç o me-


mòria final de l’Acord estratè-


gic 2008-2011 i presentar-lo 


als òrgans de seguiment cor-


responents 


- - 


1.2. Elaborar la proposta de 


nova estratègia sobre la com-


petitivitat de l’economia cata-


lana en el marc de l’Estratègia 


Europea 2020 


1. Orientar l’estratègia econòmica del 


Govern amb una perspectiva interde-


partamental 


2. Definir i aprovar un acord estratè-


gic amb la implicació dels agents 


econòmics i socials del país 


IP.1. Percentatge d’assoliment dels 


objectius de treball de l’Estratègia 


catalana 2020 definits per a l’exer-


cici 


IG.1. Nombre de reunions de treball 


en el marc de l’Estratègia catalana 


2020 


IG.2. Nombre de convenis forma-


litzats amb entitats econòmiques 


Font: Elaboració pròpia.  


 


Objectiu operatiu 1.1 


La Sindicatura ha observat que l’objectiu operatiu, tal com està definit, és en si mateix una 


actuació. Per tant, malgrat que no s’ha pogut vincular amb cap indicador, l’objectiu es va 


dur a terme amb l’elaboració del balanç de l’Acord estratègic per al període 2008-2011, 


del 31 de març del 2012.  


Objectiu operatiu 1.2 


El 10 d’abril del 2012 el Govern va aprovar el document de bases de l’Estratègia Catalunya 


2020: Acord estratègic per a la competitivitat de l’economia catalana i la millora de l’ocu-


pació (ECAT 2020). En la fiscalització realitzada s’ha observat que l’objectiu operatiu és en 


si mateix una actuació i que es va dur a terme.  
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Pel que fa als indicadors, a continuació es detallen els valors assolits respecte a les pre-


visions inicials: 


Quadre 3. Indicadors vinculats amb l’objectiu estratègic 1  


Indicador 


Previst 


2011 


Real 


2011 


Previst 


2012 


Real 


2012 


Desviació 


(%) 


Assoliment 


de l’objectiu 


IP.1. Percentatge d’assoliment dels objec-


tius de treball de l’Estratègia catalana 2020 


definits per a l’exercici - - 100 100 - ● 


IG.1. Nombre de reunions de treball en el 


marc de l’Estratègia catalana 2020 - - 10 12 20,0 ● 


IG.2. Nombre de convenis formalitzats amb 


entitats econòmiques 8 8 6 5 (16,7)  


Font: Elaboració pròpia amb dades proporcionades pel Departament d’Economia i Coneixement. 


Clau: ● = assolit;  = no assolit. 


 


Respecte a l’indicador IG.2, la Sindicatura ha observat que només s’ha assolit en un 


83,3%, atès que dels sis convenis previstos se’n van signar cinc amb les entitats següents: 


Fundació Privada Cecot Innovació (vegeu l’apartat 2.2.c), Fundació Privada Bioregió de 


Catalunya, Fundació Privada Barcelona Graduate School of Economics, Fundació Privada 


Creafutur i Fundació Politècnica de Catalunya (vegeu l’apartat 2.2.b).  


 


Assoliment de l’objectiu estratègic 1 


Tal com estan definits els objectius operatius, es podria considerar assolit l’objectiu estra-


tègic al marge dels resultats dels indicadors, atès que es va elaborar la memòria final de 


l’Acord estratègic i la proposta de nova estratègia sobre la competitivitat de l’economia 


catalana.  


 


b) Objectiu estratègic 2: Potenciar la capacitat competitiva i la creació d’ocupació de 


les petites i mitjanes empreses amb domicili a Catalunya i les persones treballadores 


El detall de l’objectiu operatiu, les actuacions i els indicadors de l’objectiu estratègic 2 és el 


següent, i a continuació se’n mostra l’assoliment: 


 


Quadre 4. Vinculacions de l’objectiu estratègic 2 


Objectiu operatiu Béns, serveis i actuacions destacades Indicador 


2.1. Gestionar els pagaments previstos de 


la bonificació d’interessos en l’acord de 


Govern pluriennal per imports de 156.515 


euros el 2012, darrer any d’aquesta línia 


3. Línia de bonificacions (CrèditPlus) al 


finançament de les inversions en peti-


tes empreses i autònoms 


IP.2. Execució de paga-


ments sobre pressupost 


(CrèditPlus) 


Font: Elaboració pròpia. 
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Objectiu operatiu 2.1 


La línia de crèdit denominada CrèditPlus va ser creada pel Decret 99/2003, de l’1 d’abril, i 


establia una línia de bonificacions específica per a les petites empreses i els treballadors 


autònoms, consistent en una subvenció dels interessos dels préstecs atorgats per deter-


minades entitats de crèdit per tal de finançar projectes d’inversió que contribuïssin en la 


millora de la seva competitivitat o al seu creixement.  


 


En la fiscalització realitzada, la Sindicatura ha observat que la definició de l’objectiu opera-


tiu és una actuació. Així mateix, l’objectiu es refereix de forma inadequada a un pressupost 


previst de 156.515 €, si bé l’import pressupostat va ser de 146.515 €, mentre que la defi-


nició del propi objectiu no requeria cap quantificació prèvia.  


 


En el quadre següent es detalla el valor assolit de l’indicador IP.2 respecte a la previsió 


inicial i el seu resultat: 


 


Quadre 5. Indicador vinculat amb l’objectiu estratègic 2 


Indicador 


Previst 


2011 


Real 


2011 


Previst 


2012 


Real 


2012 


Desviació 


(%) 


Assoliment 


de l’objectiu 


IP.2. Execució de pagaments sobre pressu-


post (CrèditPlus) (%) 100 85,70 100 100 - ● 


Font: Elaboració pròpia amb les dades facilitades pel Departament d’Economia i Coneixement. 


Clau: ● = assolit. 


 


El pressupost inicial del 2012 recollia una previsió de 146.515 € i les obligacions recone-


gudes van ser de 128.737,49 €, per tant, segons la Sindicatura el valor real de l’indicador 


va ser del 87,9% en lloc del 100% que consta en el quadre anterior. També cal esmentar 


que la definició de l’indicador esdevé inadequada per mesurar l’assoliment de l’objectiu 


donat que, amb independència del resultat, l’objectiu operatiu es va complir mitjançant la 


realització de tots els pagaments de l’exercici. 


 


Assoliment de l’objectiu estratègic 2 


Tal com està definit l’objectiu operatiu, es podria considerar assolit l’objectiu estratègic al 


marge dels resultats de l’indicador, atès que s’han realitzat la totalitat dels pagaments per-


tinents relatius a les bonificacions d’interessos de l’exercici 2012. 


2.2. PRESSUPOST DE DESPESES DEL PROGRAMA 


Els crèdits autoritzats per la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat 


de Catalunya per al 2012 (LPGC), en el pressupost de despeses, amb les seves modifi-


cacions pressupostàries, eren els següents: 
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Quadre 6. Crèdits autoritzats i les seves modificacions 


Capítol 


Crèdits  


inicials 


Romanents 


incorporats 


Augments per 


transferència 


Disminucions per 


transferència 


Generacions 


per ingrés 


Crèdits  


definitius 


2. Despeses corrents 


de béns i serveis 325.724,40 12.508,00 - (21.000,00) - 317.232,40 


4. Transferències 


corrents 2.274.323,89 - 3.592.176,47 (300.000,00) 10.000.000,00 15.566.500,36 


7. Transferències de 


capital - - 5.029.325,32 -  1.921.540,17 6.950.865,49 


8. Variació d’actius 


financers 12.515.300,00 - - -  - 12.515.300,00 


Total 15.115.348,29 12.508,00 8.621.501,79 (321.000,00) 11.921.540,17 35.349.898,25 


Imports en euros. 


Font: Departament d’Economia i Coneixement. 


 


A continuació es descriuen les modificacions pressupostàries més significatives corres-


ponents al pressupost de despeses: 


 


La generació de crèdit de 10 M€ prové de l’ingrés al Tresor de la Generalitat de Catalunya, 


en virtut del que preveia el conveni marc de col·laboració signat el 30 de novembre del 


2011, entre el DEC i l’Ajuntament de Barcelona, per a la promoció econòmica i consoli-


dació de Barcelona i la seva àrea d’influència. El conveni preveia que l’Ajuntament de 


Barcelona transferís a la Generalitat 25 M€ i 15 M€ el 2011 i 10 M€ abans del 31 de març 


del 2012, per tal que aquesta, directament o a través de les seves entitats instrumentals, 


dugués a terme activitats concretes de promoció de la ciutat durant els exercicis 2011 i 


2012. Per això, el 28 de desembre del 2011 es va signar un conveni amb Fira Internacional 


de Barcelona (FIB) com a desenvolupament del conveni marc que estipulava una trans-


ferència de la Generalitat a l’entitat de 10 M€ per a l’exercici 2011 (vegeu l’expedient 3 del 


quadre 8). 


 


El crèdit generat d’1,92 M€ incloïa 1,25 M€ corresponents a la devolució de l’aval d’un fons 


de titulització d’actius i, de 0,67 M€ per ingressos de caràcter finalista, procedents dels 


Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (vegeu l’apartat 2.2.c). 


 


La transferència de crèdit de 3,59 M€ es va destinar per formalitzar el conveni signat el 23 


de maig del 2012, el qual estipulava una transferència de la Generalitat a FIB de 3,59 M€ 


per dur a terme activitats concretes de promoció de la ciutat de Barcelona durant l’exercici 


2012 (vegeu l’expedient 6 del quadre 8). D’altra banda, la quantitat de 5,03 M€ corresponia 


als pagaments per l’execució d’avals concedits per la Generalitat de Catalunya de determi-


nats valors emesos per fons de titulització d’actius. 


De la revisió dels expedients es pot concloure que les modificacions es van tramitar d’a-


cord amb les normes establertes en el Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel 


qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (TRLFPC) i en la 


LPGC de l’any 2012. Cal fer esment que el total de crèdits autoritzats per la LPGC de l’any 


2012 va ser de 15,12 M€ i les modificacions introduïdes van ser de 20,23 M€, el que 


representa un augment de 133,9%. 
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En el quadre següent es mostra la Liquidació del pressupost de despeses: 


 


Quadre 7. Liquidació del pressupost de despeses. Exercici 2012 


Capítol 


Crèdits 


definitius 


(CD) 


Obligacions 


reconegudes 


(OR) 


OR/CD 


(%) 


Pagaments 


efectius 


(OP) 


OP/OR 


(%) 


Pagaments 


pendents 


2. Despeses corrents béns i serveis 317.232,40 14.528,87 4,6 14.528,87 100,0 - 


4. Transferències corrents 15.566.500,36 14.160.320,15 91,0 13.805.195,15 97,5 355.125,00 


7. Transferències de capital 6.950.865,49 6.950.865,49 100,0 6.361.246,27 91,5 589.619,22 


8. Variació d’actius financers 12.515.300,00 10.000.000,00 80,0 - - 10.000.000,00 


Total 35.349.898,25 31.125.714,51 88,1 20.180.970,29 64,8 10.944.744,22 


Imports en euros. 


Font: Departament d’Economia i Coneixement. 


 


La liquidació del pressupost de despeses del programa 661 de l’exercici 2012 a càrrec de 


la SEF, va presentar un total d’obligacions reconegudes de 31,13 M€. El grau d’execució 


va ser del 88,1% dels crèdits definitius.  


 


El capítol 8 inclou l’aportació a fons propis a FIB per 10 M€ corresponents a l’anualitat 


2012, pagada el 2013, del contracte programa signat el 17 de desembre del 2010 entre 


l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i FIB pel període 


2010-2013 per al finançament de la finalitat pública de l’entitat, com a gestora d’un interès 


econòmic general com és la promoció, el foment i el desenvolupament del comerç i la 


indústria, que du a terme mitjançant l’activitat firal i congressual i la prestació de serveis. 


 


En els apartats següents es fan les observacions que es desprenen de la fiscalització efec-


tuada per cadascun dels capítols pressupostaris de despesa del programa. 


 


a) Despeses corrents de béns i serveis 


 


Dins el capítol 2, Despeses corrents de béns i serveis, s’inclouen 12.508,00 €, que van ser 


incorporats com a romanents de crèdit en l’exercici 2012, i que corresponen als honoraris 


per l’assistència tècnica per elaborar un dictamen sobre la viabilitat jurídica de l’esta-


bliment d’una taxa vinculada a les actuacions de gestió de la prestació de serveis públics 


d’assistència sanitària. 


 


En la revisió efectuada s’ha observat que, d’acord amb la seva definició, el concepte de 


despesa que es va registrar no és imputable al programa pressupostari 661.  


b) Transferències corrents 


 


En l’exercici 2012, les obligacions reconegudes per transferències corrents van ser de 


14,16 M€ amb el detall següent: 
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Quadre 8. Obligacions reconegudes. Transferències i subvencions. Exercici 2012 


Expedient  Perceptor Concepte 


Procediment 


d’atorgament 


Data conveni 


o resolució Import 


1 Fundació Politècnica 


de Catalunya (a) 


Organització del Postgrau en Estra-


tègia i Competitivitat regional en el 


període 2010-2012, anualitat 2012 


Subvenció 


directa 


Conveni 


23.03.2010 30.000,00 


2 Altres Nòmines becaris (b)
 
 Transferència 


Resolució 


21.10.2010 84.281,19 


3 Fira Internacional de 


Barcelona (FIB) 


Promoció econòmica i consolidació 


de Barcelona i la seva àrea d’influ-


ència com una destinació de refe-


rència en turisme 


Transferència 


Conveni 


28.12.2011 10.000.000,00 


4 Fundació Privada 


Barcelona Graduate 


School of Economics 


Finançament de les despeses cor-


rents durant l’any 2012 


Transferència 


nominativa 


Conveni 


07.05.2012 50.000,00 


5 Fundació Privada 


Bioregió de Cata-


lunya 


Finançament de les despeses cor-


rents durant l’any 2012 


Transferència 


nominativa 


Conveni 


13.05.2012 235.125,00 


6 Fira Internacional de 


Barcelona (FIB) 


Promoció econòmica i consolidació 


de Barcelona i la seva àrea d’influ-


ència com una destinació de refe-


rència en turisme 


Transferència 


Conveni 


23.05.2012 3.592.176,47 


7 Fundació Privada 


Creafutur 


Finançament de les despeses cor-


rents durant l’any 2012 


Transferència 


Conveni 


19.12.2012 40.000,00 


8 Altres Subvencions CrèditPlus (c)
 
 Subvenció 


Convocatòria  


- 128.737,49 


Total     14.160.320,15 


Imports en euros.  


Font: Elaboració pròpia.  


Notes: 


(a) L’1 de juny del 2015 el pagament de 30.000 € no s’havia realitzat. 


(b) Mitjançant l’ordre ECF/269/2010, del 15 d’abril, es van convocar sis beques de col·laboració en el període 2010-2012 


per desenvolupar estudis relacionats amb els diferents camps d’actuació del Departament d’Economia i Finances. Els 


pagaments a becaris des de gener fins a setembre del 2012 van ser per un import mensual de 9.240 €, excepte els 


mesos d’agost i d’octubre, de 7.980 €. 


(c) Les subvencions corresponen als últims pagaments satisfets el primer, segon i tercer trimestre del 2012, per 


58.168,74 €, 47.323,50 € i 23.245,25 €, respectivament, relatius a la línia de crèdit bonificada per a petites empreses i 


treballadors autònoms (CrèditPlus) derivats de les subvencions concedides d’acord amb el Decret 99/2003, de l’1 


d’abril.  


 


De la revisió de les diferents transferències o subvencions es poden fer les observacions 


següents: 


1) Naturalesa de l’aportació 


D’acord amb el criteri exposat en l’informe 7/2014,1 les aportacions dineràries tramitades 


com a transferències (expedients del 3 al 7 del quadre 8) no poden rebre la qualificació 


 


 


1. Informe de la Sindicatura de Comptes, Subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pres-


supost de despeses de la Generalitat de Catalunya, exercicis 2010 i 2011. 
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jurídica de transferència, ja que s’han efectuat a entitats els pressupostos de les quals no 


estan integrats en els de la Generalitat per no ser considerades de participació majoritària;2 


per tant han de rebre la qualificació jurídica de subvencions, i, en conseqüència, queden 


subjectes a la seva normativa. 


 


Pel que fa als expedients 3 i 6, els respectius convenis establien a la FIB com a ens instru-


mental i estipulaven unes transferències de la Generalitat a l’entitat de 10 M€ i de 3,59 M€, 


respectivament. De la revisió realitzada, la Sindicatura considera que les dues aportacions 


corresponen a una subvenció directa establerta pels corresponents convenis, malgrat que 


la Generalitat de Catalunya forma part de l’òrgan de govern de l’entitat amb un terç dels 


drets de vot directes. 


 


Dels expedients 4 i 7 es desprèn que l’objecte de les transferències realitzades va ser el 


finançament de les despeses corrents de les respectives entitats. 


 


Respecte a l’expedient 5, tot i que el conveni signat amb l’entitat fa esment d’una parti-


cipació majoritària de la Generalitat, aquesta no figura en el pressupost de la Generalitat 


de Catalunya per a l’exercici 2012. De la revisió de l’expedient també es desprèn que 


l’objecte de la transferència va ser el finançament de les despeses corrents de l’entitat. 


2) Justificació 


Pel que fa a l’expedient 1, el conveni establia que l’entitat havia de justificar el compliment 


de la finalitat per la qual es concedia la subvenció, mitjançant l’aportació de les factures 


originals de la despesa efectuada corresponent com a mínim per l’import de la subvenció 


concedida, en aquest cas, de 30.000,00 € per a l’any 2012. De la fiscalització realitzada 


s’ha posat de manifest que el beneficiari, d’acord amb el conveni, va justificar un import 


inferior al cost total de l’activitat, contràriament al que estableix l’article 95.b del TRLFPC. 


L’1 de juny del 2015 no s’havia realitzat el pagament de dita subvenció. 


 


Respecte a l’expedient 7, el conveni signat preveia que dins del primer semestre de l’exer-


cici 2013 l’entitat havia de presentar a la SEF la documentació justificativa; en concret, una 


memòria detallada sobre les despeses corrents i la liquidació definitiva del pressupost de 


l’exercici 2012. No obstant això, s’ha observat que es van presentar els comptes anuals 


auditats, la liquidació del pressupost i la memòria d’activitats de l’exercici 2012, però no la 


informació detallada de les despeses corrents abans esmentades tal com descriu el con-


veni. 
 


 


2. Als efectes pressupostaris la dependència a què es refereix l’article 212 de l’Estatut d’autonomia es concreta 


en el criteri objectiu de “participació majoritària” de la Generalitat, ja sigui de forma directa o a través dels seus 


ens dependents. Segons aquest criteri, són entitats dependents totes aquelles entitats en què la Generalitat 


participa, directament i indirectament, de forma majoritària, mitjançant la capacitat de nomenar o designar per 


la via estatutària la majoria dels representants amb dret a vot dels seus òrgans de govern, o bé amb una 


participació superior al 50% en el seu capital o fons patrimonial. 
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3) Publicitat 


La subvenció relativa a l’expedient 1 corresponent a l’anualitat 2012 no va ser publicada en 


el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, contràriament al que estableix l’article 18 de 


la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions i l’article 94 del TRLFPC. 


 


c) Transferències de capital 


 


En l’exercici 2012, de les obligacions reconegudes del capítol 7, Transferències de capital, 


per valor de 6,95 M€, 0,67 M€ corresponen a transferències del fons europeu FEDER a fa-


vor de la Fundació Privada Cecot Innovació per a la gestió del projecte “Centre de Reem-


presa de Catalunya (fase 2009-2011)” amb la finalitat d’impulsar un nou model d’empre-


nedoria i de creixement empresarial.  


 


De la fiscalització realitzada, s’observa que aquestes transferències, per la naturalesa de la 


despesa corrent del projecte (personal, consultoria, lloguer, etc.), haurien de ser conside-


rades transferències corrents. No obstant això, s’han considerat transferències de capital 


seguint el mateix criteri que en la comptabilització dels ingressos FEDER. 


 


 
 


3. CONCLUSIONS 


Un cop examinada, d’acord amb els objectius previstos, la part del programa 661, Empre-


nedoria i foment empresarial, gestionada per la SEF en l’exercici 2012, s’exposen les 


observacions i recomanacions que es deriven de la fiscalització efectuada. 


 


 


3.1. OBSERVACIONS 


Les observacions més significatives que s’han posat de manifest durant el treball de fisca-


lització realitzat sobre aspectes que, si escau, caldria esmenar, són les següents: 


 


a) Respecte a la Memòria del programa pressupostari 


1. En la Memòria del programa pressupostari no s’estableixen les dades referents als re-


cursos aplicats i obtinguts, ni tampoc es disposa d’un sistema de comptabilitat analítica 


que permetin avaluar l’eficiència i l’economia en la seva gestió (vegeu l’apartat 1.1.2). 


 


2. De l’anàlisi de la documentació aportada un cop executat el programa, s’evidencia que 


l’elaboració de la Memòria és més un tràmit que no pas una eina de gestió (vegeu 


l’apartat 2.1.1).  


 


3. La definició del diagnòstic de la situació i la missió s’adeqüen al que estableix la 


GPPEGC. Així mateix, els objectius estratègics definits en la Memòria del programa són 
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coherents amb la missió del programa, però la seva definició és molt genèrica i no fan 


referència a cap període temporal (vegeu l’apartat 2.1.1). 


 


4. Els objectius operatius no especifiquen ni quantifiquen un resultat concret sinó la forma 


de fer-ho i no representen un repte com requereix la GPPEGC. Així mateix, dos d’ells no 


fan referència a cap període temporal (vegeu els apartats 2.1.1 i 2.1.2). 


 


5. En general, els indicadors no reuneixen tots els requisits establerts per la GPPEGC i no 


permeten valorar adequadament el grau d’assoliment dels objectius. Tampoc existeix 


cap vinculació dels indicadors amb els objectius operatius (vegeu els apartats 2.1.1 i 


2.1.2). 


 


6. La Memòria no inclou el nombre de llocs de treball del gestor assignats al programa i en 


el pressupost no s’han previst ni imputat les despeses de personal. Així mateix, la 


documentació de caràcter intern emprada per elaborar la Memòria no inclou l’estimació 


de recursos assignats per cadascun dels principals béns, serveis i actuacions desta-


cades (vegeu l’apartat 2.1.1). 


 


b) Respecte a la legalitat 


7. Cinc aportacions dineràries a diferents entitats haurien d’haver rebut la qualificació jurí-


dica de subvencions i, en conseqüència, estaven subjectes a la Llei 38/2003, del 17 de 


novembre, general de subvencions i al Reial decret legislatiu, 887/2006, del 21 de juliol, 


pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (en tot allò que tingui 


el caràcter de legislació bàsica) i al TRLFPC (vegeu l’apartat 2.2.b).  


 


8. En l’expedient d’una subvenció el conveni no preveia la justificació del cost total de l’ac-


tivitat subvencionada, contràriament al que estableix l’article 95.b del TRLFPC (vegeu 


l’apartat 2.2.b).  


 


9. Una subvenció corresponent a l’anualitat 2012 no va ser publicada en el Diari Oficial de 


la Generalitat de Catalunya, contràriament al que estableix l’article 18 de la Llei 38/2003, 


del 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94 del TRLFPC (vegeu l’apartat 


2.2.b). 


 


 


3.2. RECOMANACIONS 


Es recomana que el programa pressupostari concreti més acuradament els objectius estra-


tègics i els operatius en forma de fites específiques i mesurables per tal d’orientar la gestió 


pública als resultats que es pretenen assolir, així com millorar la definició dels indicadors, 


vinculant-los explícitament amb els objectius operatius per tal de poder valorar-ne correc-


tament l’eficàcia. També, es recomana ampliar la informació continguda a les memòries 


per a la utilització del programa pressupostari i la implementació d’un sistema de compta-


bilitat de costos com a eines útils en la gestió econòmica i eficient dels recursos humans i 


materials. 
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4. ANNEX 


A continuació es presenta un detall de la Memòria del programa pressupostari 661 ges-


tionat per la SEF: 


Quadre 9. Memòria del Programa pressupostari (memòria de l’agrupació i del gestor) 


AGRUPACIÓ: Economia i Coneixement 


Gestor de programa: EC02. Secretaria d’Economia i Finances 


PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 661. Emprenedoria i foment empresarial 


Pla de govern: 1. Economia i sectors productius 


Pla Departamental: 6. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l’activitat 


productiva, que facilitin el creixement, la competitivitat i l’ocupació. 


Diagnòstic de la situació 


Necessitat a la qual fa front el programa: 


La nostra economia és troba en un cicle econòmic recessiu, amb dificultats d’equilibri i estabilitat pressupostària. El creixe-


ment econòmic és reduït i les xifres d’atur són molt elevades (18,1% en el segon trimestre del 2011). La debilitat de la de-


manda interna limita la recuperació de l’economia. El nostre PIB ha tingut unes taxes de variació interanual en el primer tri-


mestre de l’1,1% i en el segon trimestre del 0,7%. D’altra part, la globalització de l’economia requereix que el nostre sistema 


productiu sigui molt competitiu. Els sectors econòmics actualment amb més dinamisme són el sector de les exportacions i 


el sector turístic, mentre que el sector industrial té un creixement molt feble. La paritat de la moneda euro en relació al dolar 


americà pot ajudar l’accés als mercats extracomunitaris. De totes maneres cal potenciar els sector econòmics més di-


nàmics de la nostra economia tot afavorint els processos d’innovació i desenvolupament. Cal redefinir les polítiques actives 


d’ocupació i resoldre les necessitats formatives que requereix el mercat de treball i donar suport a l’esperit i a les activitats 


emprenedores del nostre país. L’acord estratègic per a la competitivitat de la nostre economia ha de servir per impulsar 


l’activitat econòmica d’acord amb els criteris de l’Estratègia Europea 2020. El paral·lelisme de la nostra política econòmica 


amb la política econòmica de la Unió Europea ens ha de possibilitar millorar la nostra competitivitat en tots els camps de la 


nostra economia. 


Població objectiu: 


La millora i l’impuls de la nostra activitat econòmica beneficia al conjunt de la població catalana, encara que en un primer 


nivell, les relacions es realitzen amb els representants dels diferents agents socials. En alguns casos concrets de les actua-


cions associades a aquest programa es té especial atenció a les petites i mitjanes empreses i les treballadores i els tre-


balladors autònoms 


Descripció detallada de la necessitat: 


Es necessari replantejar i redefinir un nou Acord estratègic per a la competitivitat de l’economia catalana. L’Acord Estratègic 


2008-2011 finalitza la seva vigència a la fi de l’any. Atesa la valoració pel conjunt dels agents socials, dels departaments in-


volucrats i també per part dels partits polítics, es demana la seva continuïtat. L’Acord estratègic ha permès disposar d’una 


taula d’interlocució entre els diferents agents participants al voltants dels principals objectius del programa de Govern amb 


la finalitat de millorar la competitivitat de l’economia catalana. 


Davant la necessitat d’optimitzar els recursos és del tot necessari prioritzar i alinear les actuacions del Govern. En aquest 


cas, les actuacions relacionades amb l’aplicació de l’Estratègia Europea 2020 que caldrà desenvolupar i aplicar a Catalu-


nya mitjançant un nou acord estratègic, implica bàsicament la definició d’una política empresarial que doni resposta a les 


necessitats actuals, la necessitat de millorar la nostra eficàcia i eficiència com a país mitjançant l’impuls a les infraestruc-


tures necessàries, la utilització sostenible dels recursos, afavorir la innovació i el coneixement útil, fer una aposta decidida 


pels joves i millorar la qualificació del llocs de treball tot mantenint la cohesió social. En el marc de la política de foment eco-


nòmic de la Generalitat, van tenir un paper rellevant les operacions d’aval a títols de renda fixa emesos per fons de titu-


lització d’actius FTGENCAT, constituïts d’acord amb les disposicions aprovades en les lleis de pressupostos per a 2002 i 


2003 per facilitar una oferta de crèdit més àmplia a les petites empreses catalanes. 


Davant de la necessitat de millorar i ampliar l’activitat i competitivitat de les petites empreses i de les treballadores i treba-


lladors autònoms en els anys 2003 i 2004, la Generalitat va considerar necessari complementar aquesta oferta de crèdit 


més àmplia amb la creació d’una línia de bonificacions específica per a les esmentades petites empreses i les treballadores 


i els treballadors autònoms, atesa la seva major dificultat d’accés al crèdit i al cost relativament més alt que tenia, per mitjà 


d’una subvenció dels interessos dels préstecs atorgats per les entitats de crèdit amb la liquiditat obtinguda dels processos 


de titulització esmentats. 


Marc regulador del programa: 


Decret 99/2003, d’1 d’abril, de creació d’un règim de bonificacions al finançament de les inversions de petites empreses i 


de treballadores i treballadors autònoms. 
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AGRUPACIÓ: Economia i Coneixement 


Gestor de programa: EC02. Secretaria d’Economia i Finances 


PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 661. Emprenedoria i foment empresarial 


Missió 


La missió del programa se centra en dos vessants diferents de l’emprenedoria i del foment empresarial: 


- Establir un acord estratègic per a l’economia catalana que possibiliti impulsar l’activitat econòmica del nostre país i afron-


tar els reptes estratègics des de la perspectiva social i econòmica, tot donant suport a les iniciatives econòmiques i em-


presarials. 


- Establir una línia de suport a les petites i mitjanes empreses amb domicili a Catalunya i les persones treballadores autò-


nomes catalanes consistent en una bonificació dels interessos de les operacions de crèdit que aquestes persones con-


tractin per tal de finançar projectes d’inversió que contribueixin a la millora de la seva competitivitat o al seu creixement. 


Vinculació amb plans interdepartamentals 


Objectius estratègics i operatius del programa 


1. Avançar en la transformació del model de competitivitat de l’economia catalana, a partir de l’impuls de l’Acord estratègic 


amb els agents econòmics i socials i d’altres projectes de promoció econòmica estratègics pera Catalunya (OE6.1) 


1.1. Elaborar un balanç o memòria final de l’Acord estratègic 2008-2011 i presentar-lo als òrgans de seguiment corres-


ponents  


1.2. Elaborar la proposta de nova estratègia sobre la competitivitat de l’economia catalana en el marc de l’Estratègia 


Europea 2020  


2. Potenciar la capacitat competitiva i la creació d’ocupació de les petites i mitjanes empreses amb domicili a Catalunya i 


les persones treballadores (OE6.2) 


2.1. Gestionar els pagaments previstos de la bonificació d’interessos en l’acord de Govern pluriennal per imports de 


156.515 euros el 2012, darrer any d’aquesta línia  


Principals béns / serveis i actuacions destacades 


1. Orientar l’estratègia econòmica del Govern amb una perspectiva interdepartamental 


2. Definir i aprovar un acord estratègic amb la implicació dels agents econòmics i socials del país 


3. Línia de bonificacions (CrèditPlus) al finançament de les inversions en petites empreses i autònoms (Decret 99/2003, d’1 


d’abril) 


Indicadors del programa Unitat Objectiu 


2012 


Previst 


IP.1. Percentatge d’assoliment dels objectius de treball de l’Estratègia catalana 2020 


definits per a l’exercici 


% OE6.1 100,00 


IP.2. Execució de pagaments sobre pressupost (CrèditPlus) % OE6.2 100,00 


Indicadors del gestor Unitat  


2012 


Previst 


IG.1. Nombre de reunions de treball en el marc de l’Estratègia catalana 2020 Nombre OE6.1 10,00 


IG.2. Nombre de convenis formalitzats amb entitats econòmiques Nombre OE6.1 6,00 


Despeses per capítols   Import 


1. Remuneracions del personal   0,00 


2. Despeses corrents de béns i serveis   325.724,40 


3.  Despeses financeres   0,00 


4. Transferències corrents   2.274.323,89 


6. Inversions reals   0,00 


7. Transferències de capital   0,00 


8. Variació d’actius financers   12.515.300,00 


9. Variació de passius financers   0,00 


Total despeses   15.115.348,29 


Llocs de treball pressupostats   0 


Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. Memòries de programes.  


Nota: La Sindicatura ha numerat els objectius i els indicadors del programa per a un millor seguiment de l’informe. 
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5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès al 


conseller d’Economia i Coneixement el 15 de juliol del 2015 per tal de complir el tràmit 


d’al·legacions. 


 


 


5.1. AL·LEGACIONS REBUDES 


L’escrit d’al·legacions presentat pel Departament d’Economia i Coneixement es reprodueix 


literalment a continuació. 


 


 


Generalitat de Catalunya 


El conseller d’Economia 


i Coneixement 


 


 


Il·ltre. Sr. Jaume Amat 


Síndic major 


Sindicatura de Comptes 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


 


Benvolgut síndic, 


 


En resposta a l’escrit d’aquesta Sindicatura de Comptes de data 15 de juliol, sobre el 


Projecte d’informe de fiscalització núm. 24/2014-A, corresponent al Programa 661, 


Emprenedoria i foment empresarial, exercici 2012, us trameto l’informe emès per la 


Secretaria General que conté les al·legacions corresponents, les quals també us fem 


arribar en format word a través d’EACAT. 


 


Atentament, 


 


 


 


Andreu Mas-Colell 


 


Barcelona, 31 de juliol de 2015 
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Generalitat de Catalunya 


Departament d’Economia 


I Coneixement 


 


 


AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE LA 


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA NÚM. 24/2014-A, DE LA PART 


CORRESPONENT AL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT DEL 


PROGRAMA 6610, EMPRENEDORIA I FOMENT EMPRESARIAL, EXERCICI 2012 


En relació a les Conclusions incloses en el punt 3 del projecte d’informe esmentat a la 


capçalera efectuem les al·legacions següents: 


 


En relació amb el punt 3.1. b) 7: 


 


Pel que fa a la consideració de les aportacions a diferents entitats com a subvenció 


enlloc de transferència, cal esmentar que en virtut del l’informe de la Sindicatura de 


Comptes 7/2014, Subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pres-


supost de despeses de la Generalitat de Catalunya exercicis 2010 i 2011 ja s’ha pro-


cedit a la seva adequació a aquest criteri en tots els expedient tramitats amb poste-


rioritat a la recepció de l’informe. 


 


En relació amb el punt 3.1. b) 8: 


 


En relació a l’expedient de la subvenció que es determina que no es preveia la jus-


tificació del cost total cal esmentar que en la clàusula tercera del conveni que regula 


la subvenció signat el 23.3.2010 si que es preveia la justificació del cost total de la 


següent manera: 


 


“Les factures originals de la despesa efectuada corresponent com a mínim per l’import de la 


subvenció concedida, en aquest cas, per un import de 30.000,00 € per l’any 2010, 30.000,00 € 


per a l’any 2011 i 30.000,00 € per a l’any 2012.  


• Relació numerada de les factures aportades i el document acreditatiu del seu pagament.  


• Una relació signada de la totalitat d’ingressos i despeses incorregudes per l’activitat, a títol 


de compte justificatiu, d’acord amb el que preveu l’article 30.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 


novembre, general de subvencions. 


• Les certificacions positives conforme el beneficiari de la subvenció es troba al corrent de 


les obligacions tributàries i de la seguretat social. 


La Fundació Politècnica de Catalunya es compromet a facilitar tota la informació que li puguin 


requerir els òrgans de control de l’Administració de la Generalitat i la Sindicatura de Comptes.” 


 


El conveni estava intervingut i tenia l’informe jurídic pertinent. L’entitat va justificar en 


temps i forma la documentació, presentant el compte justificatiu del cost total de l’ac-


tivitat i les factures tal com s’exposa en la clàusula citada anteriorment.  


 


Per tant, tal com es recull en el conveni, la Fundació Politècnica de Catalunya es 


compromet a facilitar tota la informació que li puguin requerir els òrgans de control de 


l’Administració de la Generalitat i la Sindicatura de Comptes. 
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En relació amb el punt 3.1. b) 9: 


 


Pel que fa a l’observació de que “una subvenció corresponent a l’anualitat 2012 no va 


ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, contràriament al que 


estableix l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 


l’article 94 del TRLFPC”, cal posar de manifest el següent: 


 


La subvenció a la qual es fa referència correspon a un conveni entre el Departament 


d’Economia i Finances i la Fundació Politècnica de Catalunya per col·laborar en l’or-


ganització del Postgrau en Estratègia i Competitivitat regional en el període 2010-


2012, per un import total de 90.000,- € desglossats en les anualitats següents: 


 


Exercici 2010: 30.000,- € 


Exercici 2011: 30.000,- € 


Exercici 2012: 30.000,- € 


 


Es van publicar les anualitats corresponents als exercicis: 


 


• 2010: 30.000,- € DOGC núm. 5805 de 27.01.2011, Resolució ECO/118/2011, de 19 


de gener.  


• 2011: 30.000,- € DOGC núm. 6060 de 06.02.2012, Resolució ECO/105/2012, de 23 


de gener. 


• 2012: 30.000,- € per un error material no es va incloure l’anualitat del 2012 en la 


Resolució ECO/1423/2013 de 3 de juny publicada en el DOGC núm. 6409 de 


03.07.2013. Aquesta errada es va subsanar mitjançant CORRECCIÓ D’ERRADES 


a la Resolució esmentada, publicada al DOGC núm. 6837 de 24.03.2015 per la 


qual cosa l’errada produïda ja va quedar esmenada. 


 


En relació amb el punt 3.2: 


 


Per últim, en relació amb la Memòria del programa pressupostari tindrem en compte 


les recomanacions establertes en el punt 3.2 en relació a la major concreció dels ob-


jectius estratègics i operatius, així com la millora en la definició dels indicadors. 


 


 


Barcelona, 30 de juliol de 2015 


 


 


Albert Carreras 


Secretari General 


 


 


5.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions formulades han estat degudament analitzades i valorades per la Sindi-


catura de Comptes. El text del projecte d’informe no s’ha modificat perquè s’entén que les 


al·legacions trameses són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o 


perquè no es comparteixen els judicis que s’hi exposen. 
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MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 28 de juliol del 2015, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. OBJECTE, ABAST I METODOLOGIA DE L’INFORME 


La Sindicatura de Comptes, en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 


aquest informe de fiscalització del Consorci del Palau de la Música Catalana (CPMC) 


corresponent als exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013. 


 


L’objecte de la fiscalització ha estat analitzar l’activitat del CPMC en els exercicis es-


mentats. 


 


El treball de fiscalització ha inclòs la revisió de la informació continguda en els informes de 


la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya corresponents als exercicis 2010, 


2011, 2012 i 2013 i la fiscalització puntual i complementària al treball de la Intervenció 


General dels aspectes que s’han considerat oportuns. 


 


Quant a l’àmbit temporal, l’informe es refereix als exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013, encara 


que quan ha estat necessari, i per tal de facilitar-ne la comprensió, s’ha inclòs informació 


d’exercicis anteriors i posteriors. Els aspectes que fan referència a la gestió, el control 


intern i el funcionament s’entenen delimitats al temps que el CPMC va tenir activitat.  


 


La Sindicatura va emetre l’informe de fiscalització 20/2002-SM, referit als comptes anuals 


del CPMC de l’exercici 2000. Atès el període de temps transcorregut entre l’anterior 


informe de fiscalització i l’actual, i els canvis legals, comptables i organitzatius que han 


tingut lloc, no s’ha fet el seguiment de les recomanacions incloses en aquell informe. 


 


 


1.2. CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 


1.2.1. Naturalesa jurídica 


El Palau de la Música Catalana (PMC) és un conjunt d’instal·lacions emblemàtiques ubi-


cades a la ciutat de Barcelona destinades a organitzar i celebrar esdeveniments musicals 


amb gran tradició i importància dins la vida cultural i civil de Catalunya. Aquestes ins-


tal·lacions estan formades pel Palau originari, l’edifici Palmera, la plaça del Palau de la 


Música i l’Escola Palau de la Música, propietat de l’Associació Orfeó Català (AOC), i pel 


Petit Palau, construït per la Fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana (d’ara 


endavant la Fundació), sobre un terreny que li va ser cedit per l’Ajuntament de Barcelona, 


amb la condició que fos destinat a la remodelació i ampliació del Palau originari.  


 


El CPMC es va constituir el 18 de març de 1983 mitjançant escriptura pública del 8 d’abril 


de 1983, com a consorci de dret públic. Inicialment l’integraven la Generalitat de Cata-


lunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. A partir de l’1 de gener del 


2002 el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports (d’ara endavant Ministeri de Cultura) s’hi va 
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incorporar com a membre en substitució de la Diputació de Barcelona, segons l’acord del 


Patronat del CPMC de l’11 de desembre del 2001.  


 


Els Estatuts estableixen que les administracions participin en el finançament de les des-


peses del CPMC en els percentatges següents: un 45% la Generalitat de Catalunya i un 


27,5% l’Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Cultura. 


 


L’article segon dels Estatuts determina que el CPMC assumeixi la gestió del PMC per 


damunt dels interessos econòmics particulars, amb la finalitat d’incrementar i fer asse-


quible al poble l’art musical i la cultura en general, tal com correspon a la tradició del PMC i 


de la ciutat de Barcelona. Amb aquesta finalitat, l’AOC va cedir al CPMC l’ús de tots els 


béns i instal·lacions que en aquell moment eren propietat seva i per a tot el temps de 


durada del CPMC, amb l’obligació que els mantingués degudament. L’edifici del PMC va 


tenir dues ampliacions: la primera finançada pel CPMC i la segona per la Fundació en uns 


terrenys propietat de l’Ajuntament de Barcelona sobre els quals la Fundació tenia un dret 


de superfície. L’11 de desembre del 2001, l’AOC, la Fundació i el CPMC van signar un 


conveni de cessió de l’ús de la gestió i de l’explotació de l’edifici i de les instal·lacions del 


PMC a favor del CPMC amb el compromís per part d’aquest d’assegurar el manteniment 


econòmic i la qualitat dels actes i sessions musicals. 


 


D’acord amb l’article tercer del Estatuts, al CPMC li correspon: 


 


 Conservar i mantenir els edificis ocupats pel PMC i totes les instal·lacions que comprèn. •


 Conservar i reparar els elements marginals i mobiliari existent al PMC, i aquells que •


calgui proveir i siguin necessaris per a l’activitat musical que s’hi faci. 


 Organitzar els actes que en nom del CPMC es facin al PMC, sempre que hagin estat •


aprovats pels ens consorciats. 


 Contractar i gestionar la sala de concerts del PMC en benefici de tercers, sempre amb •


l’estricte compliment de l’article segon. 


 Contractar i remunerar el personal artístic, el personal administratiu i el personal de la •


sala que s’estimi necessari. 


 Aprovar els pressupostos i la recaptació dels fons necessaris per cobrir-los. Els pos-•


sibles excedents s’han d’aplicar a la gestió de l’activitat que constitueix l’objecte del 


CPMC. 


 Fer les obres que corresponen al projecte d’adaptació del PMC dels arquitectes O.T. i •


L.C., excepte la part que correspon a la Direcció General del Patrimoni Artístic de la 


Generalitat. 


 


El CPMC té personalitat jurídica pública i, per tant, pot posseir béns, contractar, contraure 


obligacions i defensar judicialment els seus drets. 


 


L’article tretzè dels Estatuts del CPMC li establia originàriament una durada de vint anys. 


L’11 de desembre del 2001 el Patronat va modificar la durada i va fixar-la en setanta anys a 


comptar des de la data de constitució. Així mateix, els Estatuts determinen que una vegada 
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dissolt el CPMC s’hauran de retornar a l’AOC els béns i les instal·lacions que li havia cedit 


en ús, amb les millores incorporades a l’edifici i sense cap tipus de contraprestació. Els 


saldos dineraris o dèficits que poguessin quedar després de la dissolució del CPMC 


correspondrien a les entitats consorciades en la proporció de participació establerta per al 


finançament d’aquest. 


 


El 28 de desembre del 2011 el Patronat va acordar modificar els Estatuts del CPMC amb la 


renúncia a la conservació dels edificis i a la gestió d’activitats que estava desenvolupant i 


el retorn d’aquestes tasques a l’AOC i a la Fundació. Aquesta modificació no ha estat 


aprovada pels ens consorciats ni ha estat formalitzada (vegeu l’apartat 1.2.2).  


 


 


1.2.2. Activitat 


L’article sisè dels Estatuts estableix que els mitjans del CPMC per fer front a la gestió del 


PMC són els següents: 


 


 Els ingressos en concepte de lloguer de la sala de concerts del PMC a tercers o bé els •


de la venda d’entrades quan l’organitzador sigui el CPMC. 


 Les subvencions oficials o privades que es destinin a les sessions musicals que siguin •


organitzades pel CPMC i les subvencions per a les instal·lacions del PMC. 


 Els crèdits de naturalesa personal que obtingui el CPMC. •


 Les quantitats que aportin els ens consorciats per cobrir les despeses. •


 


Fins a l’any 2012 l’estructura jurídica del PMC comprenia, a part del CPMC, les entitats 


següents:  


 


 AOC: associació privada fundada l’any 1891 que té per objecte el foment de la cultura •


catalana, especialment en l’aspecte musical i amb una atenció preferent a la música 


coral. Es finança amb les aportacions econòmiques dels seus socis. És la propietària de 


l’edifici històric del PMC i dels seus annexos, excepte del Petit Palau. 


 Fundació: entitat sense finalitat de lucre fundada l’any 1990 amb l’objecte d’estimular i •


fomentar tota classe d’activitats culturals, especialment en l’aspecte musical per tal que, 


amb el suport econòmic i promocional, faciliti la realització i contribueixi en la gestió de 


les iniciatives i els projectes desenvolupats al PMC. 


 Associació Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana: associació privada creada •


l’any 2008 per gestionar el cor de cambra del PMC. L’Assemblea General de Socis del 


21 de març del 2012 va acordar dissoldre-la i va autoritzar el president a signar un 


conveni amb la Fundació per traspassar-li tota la plantilla i l’activitat musical. La decisió 


presa va ser ratificada el 27 de març del 2012 pel Patronat de la Fundació. Amb efectes 


de l’1 de juny del 2012 la Fundació va assumir el traspàs del personal i de l’activitat. 
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Malgrat l’existència de quatre entitats, la gestió directiva i administrativa es feia de forma 


unitària. El poder de decisió en cadascuna de les entitats s’exercia i s’exerceix en l’actua-


litat d’una manera conjunta per les mateixes persones físiques. A més, la major part del 


personal treballava per a les diferents entitats independentment de quina fos la seva 


relació contractual. 


 


El 23 de juliol del 2009 es van posar de manifest tot un seguit d’actuacions irregulars dutes 


a terme, presumptament, per l’anterior equip directiu dirigit per F.M.T. i J.M.B. Algunes 


d’aquestes irregularitats van donar lloc a investigacions policials i judicials, a un pro-


cediment penal iniciat pel Jutjat d’Instrucció número 30 de Barcelona i a un procediment 


de responsabilitat comptable (vegeu l’apartat 2.1.3). 


 


El mateix mes de juliol del 2009 l’equip directiu va renunciar als seus càrrecs al CPMC, a la 


Fundació i a l’AOC, i es van nomenar nous gestors. Aquests nous gestors i la Intervenció 


General, en els informes de control financer de l’exercici 2009 i posteriors, van posar de 


manifest irregularitats greus en el procés de gestió documental i de control econòmic pro-


vocades per la gestió presumptament fraudulenta del patrimoni i dels recursos de l’entitat. 


 


Com a conseqüència d’aquests esdeveniments es va iniciar un procés de reflexió sobre la 


conveniència de crear una nova estructura jurídica que unifiqués la gestió del PMC per 


simplificar i fer més transparent el seu funcionament, i així evitar situacions com les que 


s’havien donat anteriorment. L’Assemblea General de Socis de l’AOC del 12 de desembre 


del 2011 i els patronats del CPMC i de la Fundació del 28 de desembre del 2011 van 


autoritzar la signatura d’un conveni entre l’AOC, el CPMC i la Fundació perquè aquesta 


darrera assumís la gestió de les activitats del PMC, així com tots els drets i obligacions 


vinculats a aquesta gestió per un termini prorrogable de vint-i-cinc anys, sense que això 


pogués suposar cap canvi en la titularitat dels immobles propietat de l’AOC. Es va acordar 


que el conveni tingués efectes a partir de l’1 de gener del 2012 (retroactius en cas que el 


conveni no estigués signat en la data esmentada) i que, fins que no se signés l’acord de 


traspàs de l’edifici, el CPMC n’assumiria el manteniment ordinari. Així mateix, es va 


autoritzar la gerència del CPMC a iniciar, a partir de l’1 de gener del 2012, el procés de 


traspàs a favor de la Fundació dels treballadors i les relacions jurídiques del CPMC que 


estiguessin vinculades a la gestió i l’explotació dels edificis i les activitats del PMC.  


 


L’1 de gener del 2012 es va traspassar el personal del CPMC a la Fundació. El CPMC va 


seguir pagant les despeses de la gestió i explotació dels edificis i activitats del PMC. El 20 


de juliol del 2012 es va signar el conveni de traspàs amb la Fundació (anomenat Conveni 


Tribanda i que s’analitza en l’apartat 2.1.1) en el qual el CPMC renunciava, amb efectes de 


l’1 de gener del 2012, als drets d’ús i explotació econòmica de l’edifici i de les instal·la-


cions del PMC que li van ser conferits en la seva constitució i posteriorment en el conveni 


subscrit l’11 de desembre del 2001 amb l’AOC i la Fundació (vegeu l’apartat 2.3.2).  


 


El Patronat del CPMC va aprovar el 20 de desembre del 2012 que, atesa la manca d’ob-


jecte del CPMC després d’haver unificat la gestió del PMC, s’iniciessin els tràmits per la 
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seva dissolució i liquidació condicionada al fet que s’hagués rescabalat totalment dels 


danys i perjudicis patits. No obstant això, la liquidació del CPMC no ha estat possible per 


ser part en els procediments judicials en curs (vegeu l’apartat 2.1.3).  


 


El 29 de maig del 2013 el CPMC i la Fundació van signar un acord en el qual es posava de 


manifest que, ja que la Fundació era qui rebia els ingressos derivats de la gestió dels 


edificis des de l’1 de gener del 2012 i a proposta de la Intervenció General, la Fundació es 


faria càrrec de les despeses de manteniment des de l’1 de gener del 2012 al 20 de juliol 


del 2012.  


 


El CPMC no té activitat des de l’1 de gener del 2012. 


 


 


1.2.3. Òrgans de govern 


Els òrgans de govern i administració del CPMC són el Patronat, el Comitè Executiu i el gerent.  


 


S’ha observat que quan s’aproven documents en les reunions del Comitè Executiu i/o del 


Patronat no s’adjunten a l’acta ni se signen com a part integrant d’ella perquè quedi cons-


tància de l’exactitud dels documents aprovats. Al llarg de l’informe es fan algunes obser-


vacions sobre les actes dels òrgans de govern.  


 


El Patronat 


 


El Patronat és l’òrgan màxim d’administració del CPMC. Les seves funcions són, entre 


d’altres, programar les temporades musicals de cada any, aprovar els pressupostos i el 


retiment de comptes de cada exercici. Tots els acords del Patronat s’han d’adoptar pel vot 


de més de la meitat dels membres assistents. Els acords relatius a despeses d’inversió i a 


l’aprovació del retiment de comptes han de ser ratificats pels ens consorciats.  


 


El Patronat està integrat pels membres següents: el president, que és el president de la 


Generalitat de Catalunya; els vicepresidents, que són l’alcalde de Barcelona, un repre-


sentant del Ministeri de Cultura, el conseller de Cultura de la Generalitat i el president de 


l’AOC; un representant de la Generalitat designat pel Departament de Cultura; un repre-


sentant de l’Ajuntament de Barcelona; un representant del Ministeri de Cultura i quatre 


representants de l’AOC designats per la seva Junta de Govern entre els seus membres. 


 


L’article onzè dels Estatuts del CPMC estableix que el Patronat ha de designar un secretari 


que s’encarregarà d’aixecar les actes de les reunions del Patronat. 


 


El 31 de desembre del 2010, del 2011, del 2012 i del 2013 el Patronat del CPMC estava 


integrat pels membres següents: 
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Composició del Patronat Quadre 1. 


Membres 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 


     


President     


José Montilla Aguilera (fins al 27 de desembre del 2010)     


Artur Mas Gavarró (des del 28 de desembre del 2010) X X X X 
     


     


Vicepresidents     


Joan Manuel Tresserras Gaju (fins al 27 de desembre del 2010)     


Ferran Mascarell Canalda (des del 28 de desembre del 2010) X X X X 


Jordi Hereu Boher (fins a l’1 de juliol del 2011) X    


Xavier Trias Vidal de Llobatera (des del 2 de juliol del 2011)  X X X 


Mercedes Elvira del Palacio Tascón (fins al 24 de desembre del 2011) X    


Jose María Lassalle Ruiz (des del 24 de desembre del 2011)  X X X 


Mariona Carulla Font X X X X 
     


     


Vocal representant de la Generalitat de Catalunya     


Lluís Noguera Jordana (fins al 29 de desembre del 2010)     


Francesc Xavier Solà Cabanas (des del 20 de gener del 2011 fins al 


22 de gener del 2013) 


 X X  


Pilar Pifarré Matas (des del 23 de gener del 2013)    X 
     


     


Vocal representant de l’Ajuntament de Barcelona     


Jordi Martí Grau (fins a l’1 de juliol del 2011)  X    


Jaume Ciurana Llevadot (des del 2 de juliol del 2011)  X X X 
     


     


Vocal representant del Ministeri de Cultura     


Félix Palomero González (fins al 12 de gener del 2012) X X   


Miguel Ángel Recio Crespo (des del 13 de gener del 2012)    X X 
     


     


Vocals representants de l’AOC     


Pau Durán Basté (fins al 23 de novembre del 2010)     


Manuel Bertrand Vergés (fins al 23 de novembre del 2010)     


Josep Maria Busquets Galera (fins al 23 de novembre del 2010)     


Marc Canals Buisan X X X X 


Josep Maria Loza Xuriach (des del 2 de desembre del 2010) X X X X 


Jaume Martí Llobet (des del 2 de desembre del 2010) X X X X 


Carles Sumarroca Coixet (des del 2 de desembre del 2010 fins al 20 


de desembre del 2012) 


X X   


Alfredo Bassal Riera (des del 30 de setembre del 2013)     X 
     


     


Secretària (amb veu i sense vot)     


Maria Pilar Bayarri Roda X X X X 
     


Font: Secretària del Patronat del CPMC.  


 


El Comitè Executiu 


 


El Patronat del CPMC ha de designar un Comitè Executiu integrat per set membres, la 


composició del qual ha de reflectir la mateixa proporció que l’establerta en el Patronat: dos 
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membres de la Generalitat de Catalunya, un membre del Ministeri de Cultura, un membre 


de l’Ajuntament de Barcelona i tres membres de l’AOC. Qui ocupi la presidència de l’AOC 


presidirà el Comitè Executiu del CPMC i el Patronat de la Fundació. Les dues terceres 


parts dels membres del Patronat poden acordar la seva ampliació fins a tres membres més 


per donar entrada a persones que per la seva significació i activitats es considerin capa-


citades i representatives de la vida musical i artística, i puguin ajudar a dur a terme la tasca 


encomanada al CPMC. 


 


En els Estatuts del CPMC no hi consta expressament una relació d’atribucions al Comitè 


Executiu. 


 


El 31 de desembre del 2010, del 2011, del 2012 i del 2013 el Comitè Executiu del CPMC 


estava integrat pels membres següents: 


 


Composició del Comitè Executiu Quadre 2. 


Membres 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 


     


Presidenta     


Mariona Carulla Font X X X X 
     


     


Representants de la Generalitat de Catalunya     


Lluís Noguera Jordana (fins al 29 de desembre del 2010)     


Eduard Voltas Poll (fins al 4 de gener del 2011) X    


Francesc Xavier Solà Cabanas (des del 20 de gener del 2011 fins al 


22 de gener del 2013) 


 X X  


Norbert Tomàs Bilbeny (des del 18 de gener del 2011 fins a l’11 de 


maig del 2011) 


    


Jordi Cabré Trias (des del 12 de maig del 2011 fins al 15 de gener 


del 2013) 


 X X  


Pilar Pifarré Matas (des del 23 de gener del 2013)    X 
     


     


Representant de l’Ajuntament de Barcelona     


Jordi Martí Grau (fins a l’1 de juliol del 2011) X    


Jaume Ciurana Llevadot (des del 2 de juliol del 2011)  X X X 
     


     


Representant del Ministeri de Cultura     


Félix Palomero González (fins al 12 de gener del 2012) X X   


Miguel Ángel Recio Crespo (des del 13 de gener del 2012)    X X 
     


     


Representants de l’AOC     


Manuel Bertrand Vergés (fins al 23 de novembre del 2010)     


Josep Maria Busquets Galera (fins al 23 de novembre del 2010)     


Josep Maria Loza Xuriach (des del 2 de desembre del 2010) X X X X 


Jaume Martí Llobet (des del 2 de desembre del 2010) X X X X 
     


     


Secretària (amb veu i sense vot)     


Maria Pilar Bayarri Roda X X X X 
     


Font: Secretària del Comitè Executiu del CPMC. 
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El gerent 


 


El gerent del CPMC és nomenat pel Patronat i té les facultats que aquest li delegui. Són 


funcions del gerent, entre d’altres, executar els compliments dels acords i tenir cura del 


funcionament ordinari del CPMC.  


 


El 29 de juliol del 2009 el Comitè Executiu del CPMC va nomenar Joan Llinares com a 


director executiu. El 7 de setembre del 2009 el Patronat va ratificar-ne el nomenament i va 


establir que les funcions del director executiu serien les previstes per al gerent en els 


Estatuts del CPMC. El 31 de desembre del 2010 Joan Llinares va cessar com a director 


executiu del CPMC. Des del 21 de febrer del 2011 Joan Oller ocupa el càrrec de gerent 


encara que no va ser nomenat fins a la reunió del Comitè Executiu del 12 de juliol del 2011 


i ratificat pel Patronat en la mateixa data.  


 


1.3. TREBALLS DE CONTROL 


L’article onzè dels Estatuts del CPMC estableix que el Patronat ha de designar un inter-


ventor que tindrà a càrrec seu la fiscalització i la comptabilitat del CPMC. El 22 de març del 


2002 el Patronat del CPMC va acordar modificar aquest article i suprimir la figura de 


l’interventor i establir el control de la gestió economicofinancera del CPMC mitjançant 


auditories supervisades per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. Aquesta 


modificació no ha estat aprovada pels ens consorciats ni ha estat formalitzada.  


 


La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Subdirecció General 


de Control d’Empreses i Entitats Públiques, en ús de les competències que li atribueix l’ar-


ticle 71 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de 


la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya (LFPC), el 8 de maig del 2012, 


el 7 de març del 2013, el 18 de desembre del 2013 i el 24 de febrer del 2015, va emetre els 


informes d’auditoria dels exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013, respectivament, amb una 


opinió amb excepcions, el contingut de les quals s’ha incorporat a aquest informe.  


 


 


 


2. FISCALITZACIÓ 


2.1. UNIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 


2.1.1. Conveni Tribanda 


El 20 de juliol del 2012 el CPMC, la Fundació i l’AOC van signar un conveni (d’ara endavant 


Conveni Tribanda) amb l’objecte de regular i establir les condicions per tal d’unificar i 


concentrar en una única entitat, la Fundació, la gestió i l’explotació del PMC. 
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Mitjançant el Conveni Tribanda: 


 


 El CPMC va renunciar a l’ús i explotació econòmica dels edificis i les activitats del PMC •


que li havien estat atorgats en el moment de la seva constitució i pel conveni de l’11 de 


desembre del 2001 (vegeu l’apartat 2.3.2) i els va retornar a l’AOC i a la Fundació (Petit 


Palau), que n’eren els propietaris.  


 


 L’AOC va encarregar a la Fundació la gestió i explotació econòmica del PMC i de •


l’Escola de Cant Coral del PMC. El CPMC i l’AOC van cedir a la Fundació tots els drets 


de propietat industrial i signes distintius de què eren titulars.  


 


 La Fundació va assumir l’organització administrativa de les activitats del PMC i del seu •


personal i va subrogar tots els drets, les obligacions i els contractes de treball dels tre-


balladors del CPMC i de l’AOC. La Fundació també va assumir la posició jurídica que el 


CPMC i/o l’AOC ocupaven en els contractes vinculats a la gestió i l’explotació de les 


instal·lacions del PMC.  


El Conveni estableix un inici de vigència retroactiu a partir de l’1 de gener del 2012 i una 


durada de vint-i-cinc anys prorrogable automàticament mentre no sigui resolt per acord 


exprés amb un preavís de dotze mesos. 


 


El Conveni Tribanda preveu la subrogació de la Fundació en els contractes que tingués 


subscrits el CPMC. Ara bé, en el cas en què en aquests contractes hi hagués una clàusula 


de possibilitat de rescissió anticipada pel cas de plantejar la cessió del contracte es 


preveu que el CPMC actuï en nom propi però per compte de la Fundació.  


 


En el pacte cinquè, referit al règim de col·laboració mútua, recíproca i futura de les parts 


signants, es preveu la signatura de convenis entre la Fundació i el CPMC i/o individualment 


amb cadascuna de les administracions públiques que integren el CPMC que puguin in-


cloure les normes específiques i les condicions en què s’hagin d’aportar recursos públics 


al PMC, que recullin expressament el compromís de les administracions per assegurar 


l’activitat del PMC i la conservació de les seves instal·lacions, que estableixin i determinin 


tant la quantia dels recursos necessaris com el calendari d’aportacions, i que prevegin els 


supòsits en què serien necessàries aportacions addicionals o complementàries a les 


previstes inicialment.  


 


Per justificar les aportacions es preveu que la Fundació, abans que finalitzi la vigència de 


cada exercici, reti comptes al CPMC o a les administracions amb què hagi signat el con-


veni corresponent. La conformitat del CPMC, o bé, individualment, de les administracions 


que l’integren amb qui la Fundació hagi signat el conveni corresponent, respecte al com-


pliment per part d’aquesta, es podrà formalitzar mitjançant una resolució expressa o mit-


jançant la signatura d’un nou conveni corresponent a l’exercici següent al de referència. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 16/2015 


20 


El punt 2 del mateix pacte cinquè estableix que, per facilitar el traspàs adequat de funcions 


i responsabilitats a la Fundació, per evitar les tensions de tresoreria que l’assumpció d’a-


questes noves funcions i responsabilitats poguessin ocasionar a la Fundació, el CPMC es 


comprometia a aportar a la Fundació 1,17 M€ destinats a cobrir les despeses corrents 


derivades de l’explotació de les activitats del PMC (vegeu l’apartat 2.4.4). 


 


L’apartat 4 del pacte cinquè recull el compromís de les parts signants de subscriure un 


codi de conducta que vinculi l’actuació dels òrgans de govern i gestió del PMC i asseguri 


la transparència, l’eficàcia i l’eficiència dels processos de gestió i control de les activitats 


del PMC. El 20 de novembre del 2014 el Patronat de la Fundació va aprovar el Codi d’ètica 


i bon govern de la Fundació. Aquest codi es refereix únicament a la Fundació i no ha estat 


subscrit pel CPMC. 


  


El Conveni Tribanda també estableix la constitució d’un anomenat Fons Especial Voluntari 


(FEV), que s’analitza en l’apartat 2.1.2. 


 


El 20 de desembre del 2012 es va signar una addenda al Conveni Tribanda per la qual 


l’AOC i el CPMC traspassaven a la Fundació tots els passius de caràcter laboral i es modi-


ficaven alguns aspectes relacionats amb la constitució i l’aplicació del FEV. 


El 30 de setembre del 2013 es va signar una altra addenda per la qual es va acordar que 


en el supòsit de liquidació del CPMC, el FEV havia de garantir que els fons propis que 


constessin en el Balanç del CPMC, previ a la seva liquidació formal, no fossin en cap cas 


negatius.  


 


De l’anàlisi realitzada per la Sindicatura del Conveni Tribanda es desprenen les obser-


vacions següents: 


 


 El Conveni Tribanda deriva de la voluntat de trobar una fórmula jurídica perquè només •


una de les entitats que conformaven el PMC portés la gestió de l’activitat i dels edificis. 


 


 L’article 13.b dels Estatuts del CPMC estableix que el CPMC es dissoldrà per la im-•


possibilitat de portar a terme, per qualsevol motiu, la gestió del PMC. Atès que el CPMC 


no es pot dissoldre perquè hi ha un conjunt de procediments judicials pendents derivats 


de les irregularitats comeses per l’antiga direcció, el que s’ha fet mitjançant el Conveni 


Tribanda ha estat dissoldre’l de facto buidant-lo totalment de contingut. Aquesta dis-


solució de facto va en contra de les normes de règim jurídic de les administracions 


públiques. 


 


 No hi ha constància que el Conveni Tribanda hagi estat aprovat o ratificat pels òrgans •


competents de les administracions consorciades. 
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 Mitjançant el Conveni Tribanda se substitueix el control sobre els fons a què estava •


sotmès el CPMC com ens públic mitjançant les auditories efectuades per la Intervenció 


General, per un codi de conducta. 


  


 En la tramitació formal del Conveni Tribanda es va incomplir el que disposa l’article •


112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les admi-


nistracions públiques de Catalunya, d’aplicació al CPMC, pel que fa a l’obligatorietat de 


la seva publicació íntegra en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 


perquè tingués eficàcia. 


 


 El Conveni Tribanda es va signar el 20 de juliol del 2012 amb efectes retroactius de l’1 •


de gener del mateix any. Si bé el personal del CPMC va ser traspassat a la Fundació l’1 


de gener del 2012 i que des d’aquesta data els ingressos per visites guiades van 


passar a ser facturats per la Fundació, el CPMC es va fer càrrec de diverses despeses 


fins a la signatura del Conveni Tribanda. Amb posterioritat, el 29 de maig del 2013, es 


va signar una addenda al Conveni Tribanda per la qual es van traspassar a la Fundació 


amb efectes de l’1 de gener del 2012 les despeses del CPMC referents al funcionament, 


la gestió i l’explotació del PMC de l’exercici 2012. 


 


 La signatura de convenis entre la Fundació i el CPMC i/o les administracions que l’in-•


tegren per aportar recursos públics al PMC ha d’estar subjecta al compliment de la 


regulació de les subvencions directes que recullen la Llei general de subvencions i 


l’LFPC i no pot donar cobertura a aportacions a la Fundació que no la compleixin. 


 


 Les previsions del Conveni Tribanda en relació amb la justificació per part de la Fun-•


dació de les subvencions rebudes del CPMC i/o de les administracions que l’integren no 


s’ajusten als mecanismes de control que s’estableixen en la normativa reguladora de les 


subvencions. 


 


 La previsió del Conveni Tribanda que el CPMC actuï en nom propi però per compte de •


la Fundació en els casos en què hi hagi una clàusula de possibilitat de rescissió anti-


cipada si es plantegés la cessió del contracte no s’ajusta a dret perquè mitjançant la 


figura del mandat sense representació es vol donar cobertura a uns contractes mancats 


de causa, ja que el CPMC ha deixat de tenir competències i, per tant, no té cap finalitat 


pública a assolir i, en conseqüència, no pot ser part contractant en cap contracte. 


 


 


2.1.2. Fons Especial Voluntari 


En el pacte cinquè apartat 1.b del Conveni Tribanda es crea el Fons Especial Voluntari 


(FEV). Aquest fons és diferent dels fons que es regulen en el capítol IV del títol III del llibre 


tercer del Codi civil català i es regeix pel que disposa aquest pacte cinquè del Conveni 
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Tribanda i per les seves modificacions posteriors, concretament la del 20 de desembre del 


2012. 


 


En relació amb el FEV el Conveni Tribanda estableix el següent:  


 


 El CPMC, la Fundació i l’AOC havien d’aportar a la dotació inicial i la constitució del FEV •


tots els drets econòmics de qualsevol classe (devolucions, pagaments, indemnitza-


cions, etc.), imports en efectiu i/o drets de crèdit dels quals fossin, en aquell moment i/o 


en el futur, titulars i que es referissin i/o es derivessin de les tasques de gestió i ex-


plotació de les instal·lacions i les activitats del PMC que haguessin nascut, s’haguessin 


meritat, produït i/o portessin causa d’un fet anterior al 20 de juliol del 2012, i/o es 


referissin i/o es derivessin de les condemnes i/o responsabilitats declarades o que es 


declaressin dels membres de l’antic equip directiu del PMC, tant pels procediments 


oberts com pels que es poguessin obrir en el futur. 


 


 Els imports s’han d’ingressar en un compte bancari de la Fundació, específic i dife-•


renciat que només s’ha de nodrir d’aquestes aportacions i, si s’escau, dels seus propis 


rendiments. Qualsevol modificació d’aquest compte ha de ser aprovada expressament i 


amb un escrit signat pels signataris del Conveni mitjançant una addenda. 


 


 La Fundació només podia utilitzar el FEV amb les finalitats següents: fer front al pa-•


gament de quantitats que poguessin ser reclamades per qualsevol administració, jutjat, 


tribunal o tercer per activitats de gestió del PMC realitzades per les parts fins al 20 de 


juliol del 2012; fer front als pagaments que es poguessin derivar de les causes judicials 


obertes que es detallen en un annex del Conveni Tribanda o a nous procediments que 


es poguessin obrir en el futur contra qualsevol de les parts pel que fa a la gestió anterior 


al 20 de juliol del 2012, i fer front al reemborsament a les parts d’aquells imports que, en 


relació amb els supòsits anteriors, haguessin satisfet directament als reclamants. 


 


 Tots els pagaments i disposicions del FEV per part de la Fundació s’han de fer di-•


rectament al reclamant sense que en cap cas es puguin fer traspassos i/o disposicions 


a favor d’altres comptes de la Fundació i/o empreses, entitats o persones vinculades i/o 


relacionades. 


 


 En finalitzar cada exercici la Fundació ha de retre comptes al CPMC (o a les admi-•


nistracions que l’integren) i a l’AOC de la gestió, de la disposició i de l’aplicació dels 


fons del compte del FEV. D’aquest retiment se n’ha d’aixecar acta.  


 


L’addenda al Conveni Tribanda del 20 de desembre del 2012 establia el següent: 


 


 Amb caràcter irrevocable, i amb efectes des de l’1 de gener del 2012, s’han d’aportar •


com a dotació del FEV tots els drets econòmics o de crèdit actuals o futurs derivats de 


les tasques de gestió i explotació de l’antic equip directiu del PMC. Per tant, s’entén que 
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aquesta dotació econòmica s’ha de dur a terme en cas de rebre rescabalaments per 


part del Jutjat de qualsevol procediment actual o futur contra l’antic equip directiu del 


PMC. 


 


 La finalitat del FEV és fer front al pagament de qualsevol import que per qualsevol •


concepte pugui ser reclamat o exigit per un jutjat, un tribunal o per tercers, en relació 


amb les activitats de gestió del PMC que hagin desenvolupat les parts i que derivi dels 


processos judicials detallats en un annex del Conveni Tribanda. Els ingressos i des-


peses derivats de procediments futurs no inclosos en aquest annex seran assumits per 


cadascuna de les parts signants. La Fundació assumeix els ingressos i despeses as-


sociats a procediments inclosos en l’annex esmentat. 


 


 La Fundació pot disposar de les quantitats dipositades al FEV per cobrir les despeses •


originades pels procediments judicials o altres despeses ocasionades directament o 


indirectament per l’antic equip directiu del PMC, per les tasques de manteniment o 


obres urgents necessàries per tal de mantenir en un bon estat d’ús les instal·lacions 


dels edificis del PMC amb autorització prèvia del Patronat de la Fundació o comissió 


delegada d’aquest i, excepcionalment, per cobrir les despeses de caràcter extraordinari 


per algun fet rellevant sempre amb autorització expressa del Patronat de la Fundació.  


 


 El compte del FEV ha de mantenir un nivell mínim, sempre que sigui possible, i amb •


coneixement del Patronat de la Fundació quan no sigui possible, del 25% de la quantia 


ingressada en cada exercici per tal de poder fer front a les despeses futures. 


 


 Els interessos del FEV s’han de destinar a altres comptes de la Fundació per propor-•


cionar ingressos addicionals per a les activitats fundacionals. 


 


 La durada del FEV s’estableix fins a la finalització dels processos judicials.  •


 


 El romanent del FEV, si escau, s’ha de destinar a les activitats fundacionals. •


 


El Comitè Executiu del CPMC, en la sessió del 23 de maig del 2013, va prendre l’acord de 


proposar als òrgans de govern de la Fundació i del CPMC prioritzar que els fons provinents 


del rescabalament dels processos judicials es destinessin amb caràcter preferent al CPMC 


per evitar que el seu patrimoni net, abans de la seva liquidació, fos negatiu. En la reunió 


del Patronat del CPMC del 30 de setembre del 2013 es va aprovar la signatura d’una nova 


addenda al Conveni Tribanda que afegia la garantia, amb caràcter prioritari a la resta de 


les finalitats que s’hi descriuen i a les de l’addenda del 20 de desembre del 2012, que en 


cas de liquidació del CPMC, el FEV hauria de garantir que els fons propis del CPMC no 


fossin negatius; i limitava aquesta garantia a la quantia màxima del perjudici causat al 


CPMC que hagués estat recuperada amb els rescabalaments cursats en el marc de les 


diligències prèvies tramitades pel Jutjat d’Instrucció número 30.  
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El compte FEV es va constituir l’1 de gener del 2012 i fins al gener del 2013 no va tenir 


moviments. La Sindicatura ha analitzat la naturalesa i els moviments que ha tingut des de la 


seva obertura fins al 9 de desembre del 2014 i les justificacions presentades per la 


Fundació.  


 


Del treball realitzat en relació amb el FEV es fan les observacions següents: 


 


 L’addenda del 20 de desembre del 2012 modifica la data de constitució del FEV del 20 •


de juliol a l’1 de gener del 2012. 


 


 En la redacció donada per l’addenda del 20 de desembre del 2012 s’equiparen els •


drets econòmics o de crèdit actuals o futurs derivats de l’antiga gestió del PMC úni-


cament als imports dels rescabalaments provinents dels procediments en curs, quan és 


evident que no són el mateix.  


 


 El procediment de responsabilitat comptable que s’està tramitant davant del Tribunal de •


Comptes no és entre els procediments detallats en l’annex del Conveni Tribanda original 


i en relació amb ell existeixen actuacions que poden afectar els imports rescabalats 


(vegeu l’apartat 2.1.3). 


 


 L’addenda al Conveni Tribanda del 20 de desembre del 2012 atorga un control total del •


FEV a la Fundació i li dóna a la pràctica la possibilitat d’utilitzar-lo lliurement, introduint la 


referència a les tasques de manteniment, obres urgents necessàries i despeses extraor-


dinàries. Aquests conceptes queden fora de les finalitats que es van preveure cobrir 


inicialment pel fons i que feien referència a les despeses originades pels procediments 


judicials o altres despeses ocasionades directament o indirectament per l’antic equip 


directiu del PMC.  


 


 Els únics ingressos del FEV des de la seva constitució fins al 9 de desembre del 2014 •


han estat els rescabalaments al CPMC procedents del Jutjat d’Instrucció número 30 per 


un total de 0,90 M€ i els interessos del compte bancari. Tots aquests imports han estat 


registrats per la Fundació com a ingrés en el Compte de pèrdues i guanys (vegeu 


l’apartat 2.4.5.2). 


 


 La Fundació no va retre comptes en finalitzar els exercicis 2012 i 2013 sobre la gestió •


feta del FEV i sobre la disposició i l’aplicació dels seus fons. El CPMC ha facilitat el 


seguiment del FEV de data 19 de novembre del 2014 que va ser presentat al Patronat 


de la Fundació l’11 de desembre del mateix any. De la revisió d’aquest seguiment es 


desprenen els aspectes següents: 


 


• El total d’aportacions al FEV ha estat de 0,90 M€ i l’import disposat ha estat de 


0,58 M€ en concepte de despeses penals, taxacions, procuradors i notaris. 
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• El 21 de març del 2013 per alleugerir tensions de tresoreria la Fundació va disposar 


de fons per 0,36 M€ que es van anar restituint esglaonadament al FEV en funció de la 


disponibilitat de tresoreria de la Fundació fins al 26 de setembre del 2013, data en la 


qual van quedar totalment restituïts. Aquesta disposició de fons no havia estat 


autoritzada pel Patronat de la Fundació. 


• El 27 de novembre del 2013 el Patronat de la Fundació va autoritzar la utilització del 


FEV durant el mes de febrer del 2014 en previsió d’un problema greu de tresoreria 


amb la limitació temporal que es retornés l’import disposat abans del 30 de juny del 


2014. En aquesta autorització no consta cap import autoritzat. Els fons disposats 


(0,30 M€) es van restituir totalment el novembre del 2014. 


 


 Els pagaments i disposicions del FEV per part de la Fundació no han estat per pagar •


directament al reclamant, sinó que s’han fet traspassos del compte FEV a altres 


comptes de la Fundació des dels quals s’han pagat despeses d’advocats, notaris, 


taxacions, etc. El 31 de desembre del 2013 i del 2014 la Fundació ha regularitzat el sal-


do del compte FEV en funció de les despeses pagades i de les disposicions i resti-


tucions que havia realitzat durant l’exercici.  


 


 La pràctica totalitat de les despeses del FEV (91,6%) corresponen al pagament de •


factures d’un despatx d’advocats que no defensa els interessos del CPMC (aquesta 


institució es defensa mitjançant l’advocacia de la Generalitat) sinó els de la Fundació i 


l’AOC. Aquest despatx d’advocats va ser contractat per la Fundació, que atès que és 


una entitat privada no està sotmesa al compliment de les normes sobre contractació 


que sí són aplicables al CPMC. Els serveis facturats inclouen tant els relacionats amb el 


procés penal com altres serveis que no hi tenen relació i determinats imports en con-


cepte de direcció de treballs, d’assessorament transversal i de despeses diverses in-


corregudes.  


 La Fundació ha imputat al FEV la totalitat dels imports facturats per direcció i asses-•


sorament per 70.815 € i les despeses incorregudes dels exercicis 2013 i 2014 per un 


total de 3.287 €. També s’ha imputat al FEV una part de l’IVA d’aquestes factures (51% 


el 2013 i 55% el 2014). Aquest IVA correspon a la part no deduïble per la prorrata a què 


està subjecta la Fundació en cada un dels exercicis.  


 


 De l’anàlisi de les despeses pagades pel FEV s’ha observat que s’han imputat incor-•


rectament les despeses següents: 18.082 € d’una factura del 14 de març del 2014 que 


el 31 de desembre del 2014 no havia estat pagada per la Fundació i 29.646 € per un 


error. També s’hi han imputat 26.239 € corresponents a despeses facturades que no 


tenen relació amb els processos penals (assessorament administratiu pel contingut del 


Codi ètic i de bones pràctiques de la Fundació i en relació amb l’Informe de la Inter-


venció General de la Generalitat en aquells aspectes que afecten la Fundació, prepa-


ració i discussió de la carta d’auditors de l’AOC, reunions, converses i revisió dels Es-
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tatuts de l’AOC, revisió del Conveni Tribanda i redacció i revisió de les seves addendes, 


assessorament jurídic sobre la reclamació de reintegrament d’una subvenció per part 


de l’Institut Nacional d’Arts Escèniques i Música (INAEM), revisió de comptes anuals i 


assessorament processal tributari, entre d’altres) i que no tenen el caràcter d’excep-


cionalitat previst a l’addenda del 20 de desembre del 2012. 


 


 El Conveni Tribanda estableix que qualsevol modificació en el número del compte del •


FEV ha de ser aprovada expressament mitjançant addenda. L’addenda del 20 de 


desembre del 2012 va canviar el número de compte del FEV establert en el Conveni 


Tribanda i el número de compte que es va obrir finalment és diferent del que s’establia 


en aquest addenda. Aquest últim canvi de número no va ser autoritzat. 


 


 


2.1.3. Situació dels procediments judicials 


El març del 2015 s’està tramitant un procediment penal davant el Jutjat d’Instrucció número 


30 de Barcelona per un presumpte desfalc del PMC i un procediment de responsabilitat 


comptable limitat a un descobert comptable. 


 


El procediment penal s’instrueix per diversos delictes, entre els quals hi ha el de malver-


sació de fons del CPMC. En relació amb aquest procediment, el Jutjat d’Instrucció número 


30 va embargar béns dels presumptes responsables i va reintegrar al CPMC determinades 


quantitats (vegeu l’apartat 2.4.5.2) a títol provisional i de resultes del que disposi la sen-


tència penal que finalment es dicti. 


 


El procediment de responsabilitat comptable es troba en fase jurisdiccional. El presumpte 


descobert comptable (3,65 M€ de principal més interessos) coincidia a la data de la 


liquidació provisional (abril del 2013) amb l’import de la presumpta malversació de fons 


públics del CPMC del procés penal. En el procediment per responsabilitat comptable es 


van descomptar les quantitats reintegrades al CPMC pel Jutjat d’Instrucció número 30 i els 


presumptes responsables van fiançar la resta. Aquest procediment s’ha deixat en suspens 


pendent del que resulti del procediment penal, atès que tant per part dels presumptes 


responsables directes com de la Fiscalia del Tribunal de Comptes s’ha sol·licitat la pres-


cripció d’una part dels fons considerats com a descobert comptable (la part corresponent 


als exercicis 1998-2003), el que podria significar que el CPMC hagués de retornar aquests 


fons als presumptes responsables directes. El març del 2015, els presumptes res-


ponsables i la Fiscalia del Tribunal de Comptes han recorregut l’acord de suspensió. 


 


La constitució del FEV mitjançant el Conveni Tribanda i l’addenda del 20 de desembre del 


2012 han significat que una part dels fons que van ser reintegrats al CPMC de manera 


provisional no estiguin en el seu patrimoni, sinó en el de la Fundació i que, en cas que el 


CPMC hagués de retornar-los, ho hauria de fer amb els seus fons propis (vegeu l’apartat 


2.4.5.2). 
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2.2. ESTATS FINANCERS 


En les actes del Patronat del CPMC no consta l’aprovació dels comptes de l’exercici 2010. 


Els comptes dels exercicis 2011 i 2012 van ser aprovats pel Patronat del CPMC el 20 de 


desembre del 2012 i el 30 de setembre del 2013, respectivament. Els comptes de l’exer-


cici 2013, segons consta en l’esborrany sense signar de l’acta pendent d’aprovació de la 


sessió de l’11 de desembre del 2014 lliurat per la secretària del Patronat, van ser aprovats 


en aquesta data. Cal remarcar que els comptes dels exercicis 2011 i 2012 aprovats no 


s’adjunten a les actes del Patronat. En la redacció de les actes d’aprovació dels comptes 


dels exercicis 2011 i 2012 tampoc no s’especifica quins documents componen aquests 


comptes. En l’esborrany de l’acta d’aprovació dels comptes de l’exercici 2013 s’es-


pecifica que els comptes que s’adjunten per a la seva aprovació són el Compte de 


pèrdues i guanys i la Memòria, però no es fa referència ni al Balanç ni a la Liquidació del 


pressupost. 


 


Segons els articles 3.b i 4.1 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 


Comptes, i l’article 71.4 de l’LFPC, el CPMC tenia l’obligació de trametre a la Sindicatura de 


Comptes abans del 30 d’abril la Liquidació del pressupost, els Comptes anuals i la 


Memòria de gestió de l’exercici anterior. El CPMC no va trametre aquesta documentació a 


la Sindicatura de Comptes en cap dels exercicis fiscalitzats.  


 


En els Estatuts del CPMC no hi ha cap previsió sobre el pla comptable a aplicar quan 


formuli els seus comptes anuals. El CPMC és una entitat que forma part del sector de les 


administracions públiques segons els criteris del SEC i, per tant, li és aplicable el règim de 


comptabilitat pública. 


 


La informació numèrica d’algunes notes de la Memòria dels comptes anuals és incompleta, 


errònia o no es correspon amb les dades dels estats financers.  


 


A continuació es presenten els balanços a 31 de desembre del 2010, del 2011, del 2012 i 


del 2013 i els comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013. Els 


estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals finalitzats el 31 de 


desembre del 2010, del 2011, del 2012 i del 2013 i els estats de fluxos d’efectiu en les 


mateixes dates es presenten en els apartats 2.5 i 2.6, respectivament. 


 


 


2.2.1. Balanços a 31 de desembre del 2010, del 2011, del 2012 i del 2013 


En el quadre 3 es presenten els balanços a 31 de desembre del 2010, del 2011, del 2012 i 


del 2013. 
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Balanços a 31 de desembre del 2010, del 2011, del 2012 i del 2013 Quadre 3. 


ACTIU 2010 2011 2012 2013 


     


ACTIU NO CORRENT 28.616.433 26.952.502 0 0 
      


Immobilitzat intangible 154.230 122.779 0 0 
      


Immobilitzat material 28.462.203 26.829.723 0 0 
     


     


ACTIU CORRENT 3.093.327 2.580.947 2.556.164 1.289.750 
     


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 911.424 584.357 2.148.849 1.258.594 


Clients, vendes i prestació de serveis 311.250 110.157 0 0 


Clients, empreses del grup i associades 13.762 36.312 0 42.556 


Deutors varis 0 2.761 1.651.353 1.216.038 


Altres crèdits amb les administracions públiques 586.412 435.127 497.496 91.372 


Altres provisions amb les administracions públiques 0 0 0 (91.372) 
     


Inversions financeres curt termini 107.451 107.451 0 0 
     


Periodificacions a curt termini 22.479 13.220 6.238 0 
     


Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.051.973 1.875.919 401.077 31.156 


Tresoreria 2.051.973 1.875.919 401.077 31.156 
     


TOTAL ACTIU 31.709.760 29.533.449 2.556.164 1.289.750 


     


PATRIMONI NET I PASSIU 2010 2011 2012 2013 


     


PATRIMONI NET 27.727.980 25.999.415 645.795 1.289.750 
      


Fons propis 1.375.666 1.217.629 645.795 1.289.750 


Fons dotacional 1.184.372 1.184.372 1.184.372 1.184.372 


Resultats d’exercicis anteriors (118.915) (75.838) (62.372) (491.796) 


Resultat de l’exercici  310.209 109.095 (476.205) 597.174 
      


Subvencions, donacions i llegats rebuts 26.352.314 24.781.786 0 0 
     


     


PASSIU NO CORRENT 1.813.242 1.315.162 0 0 
      


Provisions a llarg termini 435.195 42.379 0 0 


Obligacions amb el personal 42.379 42.379 0 0 


Altres provisions 392.816 0 0 0 
      


Deutes a llarg termini 1.378.047 1.272.783 0 0 


Deutes amb entitats de crèdit 1.378.047 1.272.783 0 0 
     


     


PASSIU CORRENT 2.168.538 2.218.872 1.910.369 0 
     


Provisions a curt termini 0 716.897 540.160 0 
     


Deutes a curt termini 105.263 105.263 0 0 


Deutes amb entitats de crèdit 105.263 105.263 0 0 
      


Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.981.796 1.347.786 1.370.209 0 


Proveïdors 587.340 349.554 550 0 


Proveïdors, empreses del grup i associades 363.079 207.216 1.389.364 0 


Creditors diversos 391.877 332.292 (1) 0 


Personal  431.194 326.267 0 0 


Altres deutes amb les administracions públiques 208.306 132.457 (19.704) 0 
      


Periodificacions a curt termini 81.479 48.926 0 0 
     


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 31.709.760 29.533.449 2.556.164 1.289.750 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC. 
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2.2.2. Comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013 


En el quadre 4 es presenten els comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2010, 2011, 


2012 i 2013. 


 
Comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013 Quadre 4. 


Concepte 2010 2011 2012 2013 


     


Import net de la xifra de negocis 2.868.331 2.623.548 (114) 0 


Prestacions de serveis 2.868.331 2.623.548 (114) 0 
      


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 0 67.789 0 0 
      


Altres ingressos d’explotació 2.781.812 2.381.110 918.883 0 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 54.605 48.809 (19) 0 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 2.727.207 2.332.301 918.902 0 
      


Despeses de personal (2.143.876) (1.646.906) 0 0 


Sous, salaris i assimilats (1.718.217) (1.297.252) 0 0 


Càrregues socials (425.659) (349.654) 0 0 
      


Altres despeses d’explotació (3.428.379) (3.339.386) (874.175) 1.287 


Serveis exteriors (2.101.378) (2.472.520) 0 0 


Tributs (22.680) (17.805) 0 0 


Pèrdues, deteriorament i variació provisions per operacions comercials (47.348) (162.061) 44.727 1.287 


Altres despeses de gestió corrent (1.256.973) (687.000) (918.902) 0 
      


Amortització de l’immobilitzat (1.757.493) (1.737.601) 0 0 
      


Imputació subvencions d’immobilitzat no financer i altres 1.505.889 1.517.379 0 0 
      


Excés de provisions 0 0 0 540.160 
      


Altres resultats 566.011 266.361 (524.484) 9.712 
     


Resultat d’explotació 392.295 132.294 (479.890) 551.159 


      


Ingressos financers 24.245 14.502 3.685 50.467 


De tercers 24.245 14.502 3.685 50.467 
     


Despeses financeres (106.331) (37.701) 0 (4.452) 


Per deutes amb tercers (106.331) (37.701) 0 (4.452) 
     


Resultat financer (82.086) (23.199) 3.685 46.015 


Resultat abans d’impostos 310.209 109.095 (476.205) 597.174 


Resultat de l’exercici procedent d’operacions continuades 310.209 109.095 (476.205) 597.174 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC. 


 


 


2.3. BALANÇ 


2.3.1. Immobilitzat intangible 


L’immobilitzat intangible incloïa principalment programes informàtics i llicències per a la 


gestió de la comptabilitat, recursos i gestió de contactes, gestor de continguts i la web del 


PMC. El CPMC aplicava el percentatge anual d’amortització del 20% de manera lineal. 
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En els quadres 5, 6 i 7 es presenta el moviment de l’Immobilitzat intangible durant els 


exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 


Immobilitzat intangible. Exercici 2010 Quadre 5. 


Descripció Saldo a 31.12.2009 Addicions Baixes Saldo a 31.12.2010 


Aplicacions informàtiques 574.302 28.646 0 602.948 


Amortització acumulada  (345.586) (103.132) 0 (448.718) 


Total 228.716 (74.486) 0 154.230 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC. 


 


Immobilitzat intangible. Exercici 2011 Quadre 6. 


Descripció Saldo a 31.12.2010 Addicions Baixes Saldo a 31.12.2011 


Aplicacions informàtiques 602.948 68.583 0 671.531 


Amortització acumulada  (448.718) (100.034) 0 (548.752) 


Total 154.230 (31.451) 0 122.779 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC. 


 


Immobilitzat intangible. Exercici 2012 Quadre 7. 


Descripció Saldo a 31.12.2011 Addicions Baixes Saldo a 31.12.2012 


Aplicacions informàtiques 671.531 0 (671.531) 0 


Amortització acumulada  (548.752) 0 548.752 0 


Total 122.779 0 (122.779) 0 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC. 


 


L’immobilitzat intangible a 31 de desembre del 2011 incloïa treballs realitzats pel CPMC en 


el seu immobilitzat consistents en millores al programari que no es podien considerar 


activables, el cost total d’elements que eren compartits amb la Fundació i elements que el 


CPMC hauria d’haver donat de baixa perquè no utilitzava. Durant l’exercici 2012, en com-


pliment dels pactes establerts en el Conveni Tribanda (vegeu l’apartat 2.1.1), el CPMC va 


traspassar l’immobilitzat intangible a la Fundació i va imputar una pèrdua al Compte de 


pèrdues i guanys pel valor net a 31 de desembre del 2011. Com a conseqüència de les 


incidències anteriors, la pèrdua registrada el 2012 és superior a la que s’hauria registrat si 


els elements haguessin estat valorats correctament.  


 


 


2.3.2. Immobilitzat material 


En els quadres 8, 9 i 10 es presenta el moviment de l’Immobilitzat material durant els 


exercicis 2010, 2011 i 2012. 







 


 


3
1


 


Immobilitzat material. Exercici 2010 Quadre 8. 


Concepte 


Cost històric Amortització acumulada 


Valor net 


31.12.2010 


Saldo a 


31.12.2009 Augments Traspassos Baixes 


Saldo a 


31.12.2010 


Saldo a 


31.12.2009 Dotacions Traspassos 


Saldo a 


31.12.2010 


Terrenys i construccions 28.593.201 0 (1.449.966) 0 27.143.235 4.974.198 655.018 (61.581) 5.567.635 21.575.600 


Instal·lacions 1.870.032 146.565 432.456 0 2.449.053 730.013 273.395 177.722 1.181.130 1.267.923 


Maquinària 1.265.370 0 (432.456) 0 832.914 335.645 33.704 (177.722) 191.627 641.287 


Grans reparacions 4.264.436 0 1.449.966 0 5.714.402 545.808 571.440 61.581 1.178.829 4.535.573 


Mobiliari 1.063.504 14.686 0 0 1.078.190 544.578 106.666 0 651.244 426.946 


Equips per a procés d’informació 165.591 10.807 0 0 176.398 147.386 14.138 0 161.524 14.874 


Total  37.222.134 172.058 0 0 37.394.192 7.277.628 1.654.361 0 8.931.989 28.462.203 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals del CPMC. 


 


Immobilitzat material. Exercici 2011 Quadre 9. 


Concepte 


Cost històric Amortització acumulada 


Valor net 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2010 Augments Traspassos Baixes 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2010 Dotacions Baixes 


Saldo a 


31.12.2011 


Terrenys i construccions 27.143.235 0 0 0 27.143.235 5.567.635 655.018 0 6.222.653 20.920.582 


Instal·lacions 2.449.053 0 0 0 2.449.053 1.181.130 275.949 0 1.457.079 991.974 


Maquinària 832.914 0 0 0 832.914 191.627 33.704 0 225.331 607.583 


Grans reparacions 5.714.402 0 0 0 5.714.402 1.178.829 571.440 0 1.750.269 3.964.133 


Mobiliari 1.078.190 4.450 0 0 1.082.640 651.244 95.244 0 746.488 336.152 


Equips per a procés d’informació 176.398 637 0 0 177.035 161.524 6.212 0 167.736 9.299 


Total  37.394.192 5.087 0 0 37.399.279 8.931.989 1.637.567 0 10.569.556 26.829.723 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals del CPMC. 


 


Immobilitzat material. Exercici 2012 Quadre 10. 


Concepte 


Cost històric Amortització acumulada 


Valor net 


31.12.2012 


Saldo a 


 31.12.2011 Augments Traspassos Baixes 


Saldo a 


31.12.2012 


Saldo a 


31.12.2011 Dotacions Baixes 


Saldo a 


31.12.2012 


Terrenys i construccions 27.143.235 0 0 (27.143.235) 0 6.222.653 0 (6.222.653) 0 0 


Instal·lacions 2.449.053 0 0 (2.449.053) 0 1.457.079 0 (1.457.079) 0 0 


Maquinària 832.914 0 0 (832.914) 0 225.331 0 (225.331) 0 0 


Grans reparacions 5.714.402 0 0 (5.714.402) 0 1.750.269 0 (1.750.269) 0 0 


Mobiliari 1.082.640 0 0 (1.082.640) 0 746.488 0 (746.488) 0 0 


Equips per a procés d’informació 177.035 0 0 (177.035) 0 167.736 0 (167.736) 0 0 


Total  37.399.279 0 0 (37.399.279) 0 10.569.556 0 (10.569.556) 0 0 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals del CPMC. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 16/2015 


32 


L’exercici 2012, en compliment dels pactes establerts en el Conveni Tribanda (vegeu 


l’apartat 2.1.1), el CPMC va traspassar l’immobilitzat material a la Fundació i va imputar una 


pèrdua al Compte de pèrdues i guanys per 2,05 M€ corresponent a la diferència entre el 


valor net dels elements donats de baixa i la part finançada per subvencions de capital 


(vegeu l’apartat 2.3.6). D’acord amb el principi comptable de no compensació, el CPMC 


hauria d’haver registrat d’una banda una pèrdua pel valor de l’import net comptable de 


l’immobilitzat i de l’altra un ingrés per l’import de les subvencions.  


 


Terrenys i construccions 


En el quadre 11 es presenta el detall de Terrenys i construccions a 31 de desembre del 


2011.  


 
Terrenys i construccions a 31 de desembre del 2011 Quadre 11. 


Concepte Import 


Obres de la primera ampliació del PMC 14.058.123 


Cessió d’ús de la segona ampliació del PMC 11.656.488 


Altres obres realitzades 1.428.624 


Total 27.143.235 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Obres de la primera ampliació del PMC 


Dins de Terrenys i construccions s’incloïen les obres de la primera ampliació del PMC des 


de la seva constitució fins al 31 de desembre del 2001 per 14,06 M€. El CPMC no disposa 


de la documentació que suporta la valoració d’aquestes obres. Les obres es van realitzar 


sobre la finca i l’edifici propietat de l’AOC i van ser finançades pel CPMC. D’aquest 


finançament es va estimar que 13,02 M€ ho havien estat amb subvencions. Malgrat que es 


va rebre la totalitat de les subvencions, el CPMC, per error, no va registrar com a 


Subvencions de capital 0,11 M€ de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest dèficit d’imputació 


es va ajustar l’exercici 2010 com a correcció d’errors dins l’epígraf Resultats d’exercicis 


anteriors (vegeu l’apartat 2.5). 


 


L’11 de desembre del 2001, d’una banda l’AOC i la Fundació i de l’altra el CPMC, van 


signar un conveni de cessió de l’ús, de la gestió i de l’explotació de l’edifici i de les 


instal·lacions del PMC a favor del CPMC. El conveni establia que el CPMC es faria càrrec 


de totes les obres i intervencions necessàries per a la conservació ordinària i el mante-


niment dels edificis ocupats pel PMC i de totes les instal·lacions que comprèn, i també de 


la conservació i reparació dels elements marginals i mobiliari existent o que calgués pro-


veir més endavant. 
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Cessió d’ús de la segona ampliació del PMC 


El 22 de novembre del 2005, en compliment del conveni de l’11 de desembre del 2001, la 


Fundació va lliurar al CPMC l’obra de la segona ampliació del PMC, consistent en la cons-


trucció d’un nou edifici anomenat Petit Palau. Aquesta obra es va valorar inicialment en 


15,24 M€ amb contrapartida a Subvencions, donacions i llegats rebuts dins del patrimoni 


net del CPMC. Aquesta valoració va ser rebaixada a 13,46 M€ l’exercici 2009 (11,66 M€ 


construccions, 1,36 M€ instal·lacions i 0,44 M€ mobiliari) com a conseqüència de les tran-


saccions irregulars detectades i la diferència es va registrar com a pèrdua patrimonial. 


 


Altres obres realitzades 


Les altres obres realitzades corresponien principalment a obres diverses fetes entre els 


anys 2002 i 2008. El CPMC hauria d’haver revisat la naturalesa d’aquestes obres abans de 


traspassar-les a la Fundació a fi de detectar quines haurien de reclassificar-se a l’actiu 


com instal·lacions tècniques i maquinària o mobiliari, o com reparacions i manteniment al 


Compte de pèrdues i guanys.  


 


Grans reparacions 


En el quadre 12 es presenta el detall del concepte Grans reparacions a 31 de desembre 


del 2011.  


 
Grans reparacions a 31 de desembre del 2011 Quadre 12. 


Concepte Import 


Restauració de l’interior del PMC  2.595.000 


Restauració dels espais històrics a l’interior del PMC 1.583.229 


Restauració de les façanes històriques del PMC  1.536.173 


Total 5.714.402 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia.  


 


Segons la norma de valoració tercera del Pla general de comptabilitat, lletra g, que fa 


referència a les Normes particulars sobre immobilitzat material, els costos relacionats amb 


grans reparacions s’han d’amortitzar durant el període que hi hagi fins a la següent gran 


reparació. El CPMC no va realitzar l’estudi corresponent de l’import i el termini (anys 


perquè s’hagin de fer noves reparacions) per adequar l’amortització d’aquestes elements a 


la seva vida útil. A més, el CPMC va activar els elements anteriors de manera global sense 


analitzar el seu contingut i sense diferenciar la part que corresponia a despesa de 


manteniment i la que era activable com a grans reparacions.  


 


Restauració de l’interior del PMC 


Correspon a una aportació en espècie del Ministeri de Cultura registrada l’exercici 2009 


per a la restauració de l’interior del PMC (butaques, millores d’infraestructures i il·luminació, 
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i restauració d’elements emblemàtics a la sala de concerts). Aquesta aportació va consistir 


en l’execució i el pagament de les obres per part del Ministeri. Les obres es van recep-


cionar el setembre del 2008.  


 


Restauració dels espais històrics a l’interior del PMC 


Corresponen a treballs de manteniment i restauració executats el 2008 dels espais histò-


rics a l’interior del PMC. Aquestes obres van estar subvencionades per la Fundació, per 


l’Ajuntament de Barcelona i per la Generalitat de Catalunya.  


 


Restauració de les façanes històriques del PMC 


L’exercici 2009 el CPMC va donar d’alta despeses pagades en exercicis anteriors (del 


2006 al 2009) per la Fundació corresponents a la restauració de les façanes històriques del 


PMC per un import net d’1,45 M€, però no es va formalitzar cap conveni de cessió sense 


contraprestació per aquestes obres. El CPMC també tenia registrat dins d’aquest concepte 


l’import de dues factures de l’exercici 2008 en concepte d’honoraris corresponents als 


treballs realitzats per l’estudi, diagnosi de l’estat de conservació i necessitats de restaura-


ció de les façanes exteriors i supervisió d’aquestes obres per 86.207 €. 


 


Amortització 


El CPMC calculava l’amortització de l’immobilitzat material linealment aplicant els percen-


tatges que es mostren en el quadre 13. 


 


Percentatges d’amortització Quadre 13. 


Concepte Percentatge 


   


Construccions  


Obres 1a ampliació PMC fins al 2001 1,95 


Cessió d’ús 2a ampliació PMC  2,11 


Altres obres realitzades 1,50 
   


Instal·lacions tècniques 8,00 
   


Maquinària  


Instruments musicals i altres 8,50 


Orgue 2,06 


Instal·lacions cuina Foyer 10,00 
   


Grans reparacions 10,00 
   


Mobiliari 10,00 
   


Equips per a procés d’informació 25,00 
   


Font: Elaboració pròpia. 
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Altres observacions 


En relació amb l’Immobilitzat material es fan les següents observacions addicionals a les 


assenyalades en paràgrafs anteriors: 


 


 El CPMC tenia un inventari d’immobilitzat on constaven elements que en realitat eren •


agrupacions de factures en què no s’especificava el proveïdor. A més, mancava eti-


quetar i identificar els elements de l’immobilitzat material. 


 En el conveni de l’11 de desembre del 2001 pel qual es va cedir al CPMC l’ús, la gestió i •


l’explotació de l’edifici i de les instal·lacions del PMC, no es va incloure un inventari on 


es detallessin els béns mobles cedits tal com s’establia en la disposició transitòria pri-


mera dels Estatuts del CPMC. En l’inventari d’obres de valor i objectes situats al PMC 


encarregat l’exercici 2009 pel CPMC hi havia elements com pintures, dibuixos, escul-


tures, manuscrits musicals i alguns pianos, entre d’altres, que no constaven en els 


registres comptables del CPMC.  


 L’any 2009 el CPMC va donar d’alta béns corresponents a despeses pagades en exer-•


cicis anteriors per la Fundació per 0,81 M€ pels quals no es va formalitzar cap conveni 


de cessió sense contraprestació.  


 


 


2.3.3. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


En el quadre 14 es presenta el desglossament dels Deutors comercials i altres comptes a 


cobrar dels exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013. 


 
Deutors comercials i altres comptes a cobrar Quadre 14. 


Concepte 2010 2011 2012 2013 


     


Clients per vendes i prestacions de serveis 311.250 110.157 0 0 


Clients 311.250 110.157 0 0 


Clients de dubtós cobrament 91.705 218.097 173.370 63.433 


Deteriorament valor crèdits operacions comercials (91.705) (218.097) (173.370) (63.433) 
     


Deutors entitats del grup i associades 13.762 36.312 0 42.556 


Fundació 11.757 68.145 0 42.556 


AOC 2.005 (31.833) 0 0 
     


Deutors diversos 0 2.761 1.651.353 1.216.038 
     


Altres crèdits amb les administracions públiques 586.412 435.127 497.496 91.372 


Subvencions concedides 583.077 425.070 425.070 0 


Hisenda pública deutora per l’IVA 0 6.358 70.228 91.372 


Hisenda pública deutora per retencions practicades 3.335 3.699 2.198 0 
     


Altres provisions amb les administracions públiques 0 0 0 (91.372) 
     


Total 911.424 584.357 2.148.849 1.258.594 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia.  
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Clients per vendes i prestació de serveis 


El saldo de Clients per vendes i prestació de serveis a 31 de desembre del 2010 i del 2011 


corresponia al deute pendent pels ingressos generats pel lloguer dels espais del CPMC. 


Durant els exercicis 2012 i 2013 el CPMC va estar inactiu i per això no presentava saldo a 


cobrar en concepte de Clients.  


 


L’exercici 2012 el CPMC va compensar un saldo deutor d’un client de 46.417 € generat el 


31 de desembre del 2011 amb un saldo creditor del mateix client amb la Fundació. Com a 


resultat, el CPMC no va cobrar el deute pendent a 31 de desembre del 2011.  


 


El CPMC provisionava com a morosos els saldos vençuts de clients amb una antiguitat 


superior a sis mesos. El saldo a 31 de desembre del 2012 corresponia al saldo ja existent a 


31 de desembre del 2011.  


 


El moviment de Clients de dubtós cobrament durant els exercicis fiscalitzats es mostra en 


el quadre 15. 


 


Clients de dubtós cobrament Quadre 15. 


Concepte 2010 2011 2012 2013 


Saldo a 31 de desembre de l’any anterior 44.898 91.705 218.097 173.370 


Addicions 56.218 165.124 5.779 0 


Baixes / Cobraments (9.411) (38.732) (50.506) (109.937) 


Saldo a 31 de desembre  91.705 218.097 173.370 63.433 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia.  


 


El CPMC no tenia definits els circuits de cobrament, ni especificava en les factures la data 


de venciment. Així, cada client disposava d’un període de pagament diferent. Tampoc no 


tenia definits els procediments en cas d’impagament i no es justificaven documentalment 


les gestions realitzades per reclamar aquests deutes i les possibles reclamacions judicials 


posteriors. 


 


De les baixes de l’exercici 2013, 44.039 € corresponen a cobraments i 17.277 € a insolvèn-


cies definitives. La resta corresponia als saldos de clients dubtosos que es van traspassar 


al compte deutor amb la Fundació.  


 


Deutors diversos 


L’import registrat a Deutors diversos a 31 de desembre del 2012 incloïa 0,48 M€ de 


rescabalaments pendents de rebre del Jutjat d’Instrucció número 30 que es van cobrar el 
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gener del 2013 (vegeu l’apartat 2.4.5.2) i 1,17 M€ a recuperar de la Fundació. El CPMC va 


transferir aquest import a la Fundació en aplicació del pacte cinquè del Conveni Tribanda 


(vegeu l’apartat 2.4.4). Aquest saldo s’hauria d’haver classificat com a Deutors entitats del 


grup i associades.  


Altres crèdits amb les administracions públiques 


L’epígraf Subvencions concedides recollia a 31 de desembre del 2011 i 2012 els imports 


pendents de cobrament de la Generalitat de Catalunya corresponents a la subvenció 


d’explotació de l’exercici 2011 que es va cobrar durant l’exercici 2013.  


 


Dins del compte Hisenda pública deutora per IVA el CPMC registra el saldo deutor per IVA 


a compensar a 31 de desembre de cada exercici. Al saldo a 31 de desembre del 2012 de 


70.228 € s’hi ha d’afegir el saldo registrat pel CPMC al passiu del Balanç amb signe deutor 


de 19.704 €. En conseqüència, l’import deutor per IVA a 31 de desembre del 2012 hauria 


de ser de 89.932 € (vegeu l’apartat 2.3.9). 


 


El 26 d’abril del 2013 es van iniciar actuacions de comprovació i investigació del saldo a 


cobrar per IVA a 31 de desembre del 2012. L’exercici 2013 el CPMC va registrar una pro-


visió per aquest concepte. El 15 de setembre del 2014 l’Agència Tributària va notificar al 


CPMC l’acta de disconformitat en la qual es denegava la possibilitat de deduir les quotes 


suportades en concepte d’IVA. L’1 d’octubre el CPMC va presentar al·legacions a aquesta 


acta d’inspecció i el 21 de novembre del 2014 va presentar reclamació economicoad-


ministrativa davant del Tribunal Economicoadministratiu Regional de Catalunya, que el 


març del 2015 es troba pendent de resolució.  


 


 


2.3.4. Periodificacions a curt termini 


Les periodificacions a curt termini incloïen la de la pòlissa d’assegurances per danys, 


decennal, corresponent a les obres del Petit Palau, de les quals la Fundació era promotora. 


Aquesta pòlissa va ser satisfeta en els exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013 pel CPMC tot i 


que el prenedor i l’assegurat era la Fundació. Els imports corresponents als exercicis 2012 


i 2013 van ser repercutits a la Fundació.  


 


 


2.3.5. Efectiu i altres actius líquids equivalents 


En el quadre 16 es presenta el desglossament de l’epígraf Efectiu i altres actius líquids 


equivalents a 31 de desembre del 2010, del 2011, del 2012 i del 2013. 
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Efectiu i altres actius líquids equivalents Quadre 16. 


Concepte 2010 2011 2012 2013 


     


Caixa 1.857 2.070 2.135 0 


Bestretes oficina 407 620 685 0 


Caixa taquilles 1.450 1.450 1.450 0 
     


Bancs 2.050.116 1.873.849 398.942 31.156 
     


Total 2.051.973 1.875.919 401.077 31.156 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia.  


En els exercicis 2010 i 2011 el CPMC, en algunes ocasions i per imports poc elevats, 


pagava per caixa imports pels quals no disposava dels justificants amb els requisits legals 


i/o no deixava constància de la persona que realitzava la despesa.  


 


Els Estatuts del CPMC estableixen que els seus fons s’han de custodiar mitjançant dipòsits 


bancaris i que les disposicions requereixen la signatura del president del Comitè Executiu, 


de l’interventor i del gerent. La figura de l’interventor es va suprimir per acord del Patronat 


l’any 2002 (vegeu l’apartat 1.3). En el període fiscalitzat els manaments de pagament els 


signaven la presidenta del Comitè Executiu i el director executiu i/o el gerent, però en les 


entitats bancàries no constava expressament que les signatures haguessin de ser man-


comunades.  


 


El 31 de desembre del 2010 i del 2011 es van posar de manifest diferències de conciliació 


no materials en els comptes bancaris motivades pels ingressos de la recaptació de 


taquilles, de vendes per Internet dels últims dies de l’any i de pagaments efectuats amb 


targetes de crèdit.  


 


 


2.3.6. Patrimoni net 


El Patrimoni net estava format pels fons propis i les aportacions, subvencions, donacions i 


llegats rebuts. 


 


Fons propis 


El moviment de Fons propis dels exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013 es presenta en l’apartat 


2.5. 


 


Subvencions, donacions i llegats rebuts 


En els quadres 17 i 18 es presenta el moviment de Subvencions, donacions i llegats rebuts 


durant els exercicis 2010 i 2011. 
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Subvencions, donacions i llegats rebuts. Exercici 2010 Quadre 17. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2009 Addicions Baixes 


Traspàs a 


resultats 


Saldo a 


31.12.2010 


      


Obres 1a ampliació del PMC  9.391.816 110.486 0 (253.903) 9.248.399 
      


Cessió d’ús 2a ampliació del PMC  11.533.045 0 0 (478.907) 11.054.138 
      


Restauració de l’interior del PMC  2.234.684 0 0 (259.500) 1.975.184 


Aportació Ministeri de Cultura en espècie  2.234.684 0 0 (259.500) 1.975.184 
      


Restauració dels espais històrics a l’interior del PMC  1.484.778 0 0 (166.944) 1.317.834 


Aportació de la Generalitat de Catalunya 387.495 0 0 (75.125) 312.370 


Aportació de l’Ajuntament de Barcelona 236.596 0 0 (45.909) 190.687 


Aportació Fundació 860.687 0 0 (45.910) 814.777 
      


Restauració de façanes històriques, orgue i mobiliari del PMC  2.050.821 0 0 (172.571) 1.878.250 


Aportació de la Fundació en espècie 2.050.821 0 0 (172.571) 1.878.250 
      


Subvencions de l’INAEM 1.052.573 0 0 (174.064) 878.509 


INAEM 2008 715.577 0 0 (146.945) 568.632 


INAEM 2009 336.996 0 0 (27.119) 309.877 
      


Altres subvencions pendents d’identificar de l’Ajuntament de 


Barcelona  47.188 0 (47.188) 0 0 
      


Total 27.794.905 110.486 (47.188) (1.505.889) 26.352.314 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Nota: Vegeu els apartats 2.3.2 i 2.5. 


 
Subvencions, donacions i llegats rebuts. Exercici 2011 Quadre 18. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2010 Addicions Baixes 


Traspàs a 


resultats 


Saldo a 


31.12.2011 


      


Obres 1a ampliació del PMC  9.248.399 0 0 (274.042) 8.974.357 
      


Cessió d’ús 2a ampliació del PMC 11.054.138 0 0 (478.907) 10.575.231 
      


Restauració de l’interior del PMC  1.975.184 0 0 (259.500) 1.715.684 


Aportació Ministeri de Cultura en espècie 1.975.184 0 0 (259.500) 1.715.684 
      


Restauració dels espais històrics a l’interior del PMC  1.317.834 0 0 (166.944) 1.150.890 


Aportació de la Generalitat de Catalunya 312.370 0 0 (75.125) 237.245 


Aportació de l’Ajuntament de Barcelona 190.687 0 0 (45.910) 144.777 


Aportació Fundació 814.777 0 0 (45.909) 768.868 
      


Restauració de façanes històriques, orgue i mobiliari del PMC  1.878.250 0 0 (172.571) 1.705.679 


Aportació de la Fundació en espècie 1.878.250 0 0 (172.571) 1.705.679 
      


Subvencions de l’INAEM 878.509 288.315 (341.464) (165.415) 659.945 


INAEM 2008 568.632 0 0 (140.506) 428.126 


INAEM 2009 309.877 288.315 (341.464) (24.909) 231.819 
      


Total 26.352.314 288.315 (341.464) (1.517.379) 24.781.786 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Nota: Vegeu els apartats 2.3.2 i 2.5. 


 


L’exercici 2012 es van donar de baixa les subvencions, donacions i llegats rebuts, ja que 


estaven vinculats al finançament dels elements d’immobilitzat traspassats a la Fundació 


(vegeu l’apartat 2.3.2).  
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Subvencions de l’Institut Nacional d’Arts Escèniques i Música (INAEM) 


L’exercici 2008 el Ministeri de Cultura mitjançant l’INAEM va concedir al CPMC una sub-


venció directa per 2,00 M€ per contribuir a la finalització de la reforma integral del PMC, al 


seu equipament tècnic i als seus mitjans tecnològics. L’exercici 2010 el CPMC va haver de 


reintegrar a l’INAEM 0,80 M€ d’aquesta subvenció més 71.971 € d’interessos de demora 


perquè la Intervenció Delegada de l’INAEM va detectar diversos errors. El 31 de desembre 


del 2011 la subvenció que hi havia pendent d’aplicar a resultats era de 0,43 M€, equivalent 


al valor net comptable dels actius finançats.  


 


El 10 de juliol del 2009 l’INAEM va concedir una subvenció nominativa al CPMC per 


1,25 M€ per a treballs d’electricitat, aire condicionat, terres, biblioteca, camerinos, buta-


ques i rehabilitació, i restauració de l’interior i accessos a la sala. El 29 de març del 2010 el 


CPMC va reintegrar part d’aquesta subvenció (0,21 M€) més els interessos de demora 


corresponents, atès que va presentar una menor justificació respecte a l’import concedit. El 


31 de desembre del 2009 el CPMC havia registrat una provisió de 0,39 M€ per aquest 


concepte (vegeu l’apartat 2.3.7). El 21 d’abril del 2011 el director general de l’INAEM va 


dictar una resolució de reintegrament de la subvenció esmentada per 0,49 M€ (0,45 M€ de 


principal més 43.230 € d’interessos de demora). El CPMC va presentar un recurs de 


reposició que va ser estimat parcialment el 14 de maig del 2012 per l’INAEM, que va 


establir el reintegrament en 0,18 M€. L’INAEM va acceptar com a subvencionable una 


factura de 0,29 M€ i el CPMC va registrar aquest import com a subvenció de capital i 


simultàniament va registrar una baixa de la subvenció amb contrapartida a patrimoni pel 


mateix import. No obstant això, la factura esmentada havia estat utilitzada prèviament pel 


CPMC en la justificació d’una altra subvenció. Aquest fet podria donar lloc a l’exigència de 


reintegrament per part de les entitats atorgants. El CPMC hauria d’haver registrat una 


provisió per aquest concepte. 


 


 


2.3.7. Provisions a llarg i a curt termini 


En els quadres del 19 al 22 es presenta el moviment de les provisions a llarg i a curt termini 


durant els exercicis fiscalitzats. 


 


Provisions a llarg i a curt termini. Exercici 2010 Quadre 19. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2009 


Addicions/ 


Traspassos 


Baixes/ 


Traspassos 


Saldo a 


31.12.2010 


     


Provisions a llarg termini 431.341 3.854 0 435.195 


 Obligacions amb el personal 38.525 3.854 0 42.379 


 Reintegrament subvenció INAEM 2009 (vegeu l’apartat 2.3.6) 392.816 0 0 392.816 
     


Provisions a curt termini 0 0 0 0 
     


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Provisions a llarg i a curt termini. Exercici 2011 Quadre 20. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2010 


Addicions/ 


Traspassos 


Baixes/ 


Traspassos 


Saldo a  


31.12.2011 


     


Provisions a llarg termini 435.195 612.394 (1.005.210) 42.379 


Obligacions amb el personal 42.379 0 0 42.379 


Reintegrament subvencions INAEM 2009 per treballs a 


l’interior i accessos a la sala del PMC (vegeu l’apartat 2.3.6)  392.816 72.234 (465.050) 0 


Reintegrament subvencions INAEM 2006 i 2007 0 540.160 (540.160) 0 
     


Provisions a curt termini 0 716.897 0 716.897 


Reintegrament subvencions INAEM 2009 per treballs a 


l’interior i accessos a la sala del PMC (vegeu l’apartat 2.3.6) 0 176.737 0 176.737 


Reintegrament subvencions INAEM 2006 i 2007 0 540.160 0 540.160 
     


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Provisions a llarg i a curt termini. Exercici 2012 Quadre 21. 


Concepte 


Saldo a 


 31.12.2011 


Addicions/ 


Traspassos 


Baixes/ 


Traspassos 


Saldo a 


31.12.2012 


     


Provisions a llarg termini 42.379 0 (42.379) 0 


Obligacions amb el personal 42.379 0 (42.379) 0 
     


Provisions a curt termini 716.897 0 (176.737) 540.160 


Reintegrament subvencions INAEM 2009 per treballs a l’interior 


i accessos a la sala del PMC (vegeu l’apartat 2.3.6) 176.737 0 (176.737) 0 


Reintegrament subvencions INAEM 2006 i 2007 540.160 0 0 540.160 
     


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Provisions a llarg i a curt termini. Exercici 2013 Quadre 22. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2012 Addicions 


Baixes/ 


Traspassos 


Saldo a 


31.12.2013 


     


Provisions a llarg termini 0 0 0 0 
     


Provisions a curt termini 540.160 0 (540.612) 0 


Reintegrament subvencions INAEM 2006 i 2007 540.160 0 (540.612) 0 
     


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Reintegrament de subvencions de l’INAEM del 2006 i del 2007 


El saldo a 31 de desembre del 2012 del concepte del reintegrament de subvencions de 


l’INAEM corresponia a part del reintegrament reclamat per l’INAEM de les subvencions 


d’explotació concedides al CPMC durant els exercicis 2006 i 2007 per al funcionament 


ordinari de l’entitat més els interessos de demora corresponents. L’exercici 2011 aquesta 


provisió es va registrar amb càrrec a patrimoni (vegeu l’apartat 2.5). Després de les 


al·legacions presentades pel CPMC, el 25 de setembre del 2013 l’import a retornar es va 


establir finalment en 0,13 M€ més uns interessos de demora de 50.846 €. Durant l’exercici 


2013 el CPMC va cancel·lar la provisió com a ingrés de l’exercici i va registrar amb càrrec 


a patrimoni i a despeses financeres l’import a reintegrar.  
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2.3.8. Deutes amb entitats de crèdit a llarg i a curt termini 


Els imports que constaven pendents a 31 de desembre del 2010 i del 2011 corresponien a 


dos préstecs formalitzats els exercicis 2004 i 2005 amb l’Institut Català de Finances (ICF) 


d’1,27 M€ i de 0,73 M€, respectivament. El CPMC no disposava de l’autorització del Govern 


per formalitzar aquests préstecs prevista en la disposició addicional sisena de la Llei 


31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, vigent en aquests 


exercicis. Aquests préstecs es van subrogar a la Fundació amb efectes de l’1 de març del 


2013 i es va formalitzar la subrogació el 4 d’abril del 2013 (vegeu l’apartat 2.4.5.2). Per 


tant, el CPMC hauria d’haver donat de baixa el passiu l’exercici 2013 i no el 2012. No 


obstant això, els pagaments fets pel CPMC en els exercicis 2012 i 2013 van ser repercutits 


a la Fundació.  


 


 


2.3.9. Creditors comercials i altres comptes a pagar 


El desglossament dels Creditors comercials i altres comptes a pagar dels exercicis 2010, 


2011, 2012 i 2013 es presenta en el quadre 23. 


 


Creditors comercials i altres comptes a pagar. Exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013 Quadre 23. 


Concepte 2010 2011 2012 2013 


      


Proveïdors 587.340 349.554 550 0 


Proveïdors per operacions de l’exercici 445.308 256.278 (2.450) 0 


Factures pendents de rebre 142.032 93.276 3.000 0 
     


Proveïdors, empreses del grup i associades 363.079 207.216 1.389.364 0 


Fundació 2.500 207.216 1.357.531 0 


AOC 360.579 0 31.833 0 
      


Creditors diversos 391.877 332.292 (1) 0 


Retencions obres  158.323 127.521 0 0 


Bestretes clients 226.791 204.764 0 0 


Altres  6.763 7 (1) 0 
      


Personal 431.194 326.267 0 0 


Remuneracions pendents de pagament 97.666 93.890 0 0 


Remuneracions pendents antiga direcció 70.796 70.796 0 0 


Provisió per acomiadaments 262.732 161.581 0 0 
      


Altres deutes amb les administracions públiques 208.306 132.457 (19.704) 0 


Hisenda pública creditora per IVA (vegeu l’apartat 2.3.3) 46.294 0 (19.704) 0 


Hisenda pública creditora per retencions personal 77.470 52.876 0 0 


Hisenda pública creditora per retencions a professionals 2.529 3.292 0 0 


Organismes de la Seguretat Social creditors 43.263 37.539 0 0 


INAEM creditor per subvencions 38.750 38.750 0 0 
      


Total 1.981.796 1.347.786 1.370.209 0 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia.  
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Com ja s’ha assenyalat en l’apartat 2.1, a partir de l’exercici 2012 totes les despeses i els 


saldos amb creditors per la gestió del PMC es van registrar a la Fundació. 


 


Proveïdors 


En l’anàlisi dels saldos de proveïdors s’han posat de manifest diferències que eren conse-


qüència de factures no registrades pel CPMC, errors comptables en l’aplicació de pa-


gaments i pagaments realitzats pel CPMC sense tenir prèviament la factura.  


 


El saldo a 31 de desembre del 2012 estava format per saldos deutors i creditors que es 


van regularitzar principalment contra ingressos extraordinaris (vegeu l’apartat 2.4.5.2). 


Durant l’exercici 2013 el CPMC va traspassar a la Fundació un abonament d’un proveïdor 


per 7.551 €.  


Les factures pendents de rebre de l’exercici 2010 incloïen una provisió de 5.500 € per la 


taxa de neteja de l’Ajuntament de Barcelona del segon semestre de l’exercici 2010. La 


despesa per aquest concepte es va comptabilitzar l’exercici 2011 però no se’n va can-


cel·lar la provisió. Durant l’exercici 2012 es va regularitzar la despesa duplicada contra 


patrimoni (vegeu l’apartat 2.5).  


 


Proveïdors, empreses del grup i associades  


Els saldos de Proveïdors, empreses del grup i associades registrats el 31 de desembre del 


2012 estan formats per saldos deutors i saldos creditors amb el detall següent:  


 


Proveïdors, empreses del grup i associades a 31 de desembre del 2012 Quadre 24. 


Concepte Saldos deutors Saldos creditors Total 


Fundació (630.306) 1.987.837 1.357.531 


AOC (6.862) 38.695 31.833 


Total  (637.168) 2.026.532 1.389.364 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


El CPMC manté un compte deutor i un compte creditor amb la Fundació en els quals 


registra indistintament moviments deutors i creditors. Com a resultat d’aquesta operativa, el 


saldo d’ambdós comptes a 31 de desembre està format per saldos deutors i creditors.  


 


El 31 de desembre del 2012 el saldo creditor amb la Fundació corresponia a 0,48 M€ del 


rescabalament de fons (vegeu l’apartat 2.4.5.2) i a l’import pendent d’abonar pel CPMC a 


la Fundació per l’anualitat 2012 de la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona (vegeu 


l’apartat 2.4.2), als ingressos de promotors a compte de concerts de l’exercici 2012 i a 


alguns ingressos de taquilles que van ser ingressats al CPMC. El saldo deutor amb la 


Fundació corresponia al traspàs de la despesa suportada pel CPMC durant l’exercici 2012 
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per 0,62 M€ pendent de pagament i per petits imports de regularitzacions per remune-


racions pendents de pagament a 31 de desembre del 2011.  


 


Durant l’exercici 2013, mitjançant diverses transferències bancàries, el CPMC ha efectuat 


pagaments a la Fundació de forma global i sense identificar quins conceptes s’abonaven 


en cada transferència. El saldo a 31 de desembre del 2013 era deutor per a la Fundació 


per 42.556 € (vegeu l’apartat 2.3.3). Atesa la inactivitat del CPMC, els únics moviments 


entre el CPMC i la Fundació haurien d’haver estat per cancel·lar deutes concrets ja exis-


tents el 31 de desembre del 2012 o per rescabalar les despeses pagades amb els fons 


dels comptes corrents del CPMC.1  


 


Els saldos deutors i creditors amb l’AOC a 31 de desembre del 2012 corresponien a 


operacions de l’exercici 2011 i que s’han cancel·lat el 2013.  


 


Creditors diversos 


Les recaptacions de les taquilles per compte dels promotors en què el CPMC actuava 


d’intermediari es registraven com apunts creditors als comptes de Clients i a final de cada 


exercici es traspassaven els saldos creditors al compte de Bestretes de clients. 


 


El concepte Retencions d’obres corresponia a l’import retingut com a garantia sobre un 


contracte executat en exercicis anteriors al 2010 i que es va retornar durant els exercicis 


2011 i 2012. 


 


Personal 


Les remuneracions pendents de pagament corresponien a la periodificació de les pagues 


extraordinàries meritades al tancament de l’exercici i a les remuneracions pendents de 


pagament a l’antiga direcció per l’extinció dels seus contractes laborals. 


 


L’import meritat i no pagat el 31 de desembre del 2011 va ser transferit a la Fundació com 


a resultat del procés de traspàs del personal fet l’1 de gener del 2012. L’exercici 2012 el 


CPMC va cancel·lar la major part de les remuneracions pendents de pagament sense 


indemnització a l’antiga direcció amb abonament a Ingressos extraordinaris. 


 


D’altra banda, l’exercici 2010 el CPMC va registrar dins d’aquest concepte 0,26 M€ per una 


provisió per procediments d’acomiadament de dues treballadores. Els dos procediments 


es van resoldre favorablement per al CPMC els exercicis 2011 i 2012 i el CPMC va can-


cel·lar la provisió contra Ingressos extraordinaris de l’exercici 2011 (0,10 M€) i de l’exercici 


2012 (0,16 M€) en lloc de cancel·lar-la contra un compte d’excés de provisió per respon-


sabilitats. En aquest sentit, les provisions per responsabilitat haurien d’haver-se registrat 


 


 


1. Paràgraf modificat com a conseqüència de les al·legacions presentades. 
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des d’un inici en un compte específic de provisió a curt o a llarg termini per aquest con-


cepte i no com a remuneracions pendents de pagament dins de Creditors comercials i 


altres comptes a pagar.  


 


Altres deutes amb les administracions públiques 


L’import que constava com INAEM creditor per subvencions hauria d’haver-se cancel·lat 


l’exercici 2010 quan el CPMC va pagar i comptabilitzar el reintegrament de la subvenció 


nominativa concedida l’exercici 2008 per contribuir a la finalització de la reforma integral 


del PMC, al seu equipament tècnic i als seus mitjans tecnològics. L’exercici 2010 el CPMC 


va registrar part del pagament d’aquest reintegrament amb càrrec a patrimoni en lloc de 


cancel·lar aquest creditor. Aquest import va ser regularitzat l’exercici 2012 com un ingrés 


de l’exercici en lloc de com un abonament a patrimoni (vegeu l’apartat 2.4.5.2).  


2.3.10. Periodificacions a curt termini 


Fins al 31 de desembre del 2011, dins de Periodificacions a curt termini el CPMC recollia 


els dipòsits realitzats pels promotors de concerts o actes per a activitats a realitzar en 


l’exercici següent. Aquests imports van ser traspassats a la Fundació l’1 de gener del 


2012.  


 


L’import periodificat a 31 de desembre del 2011 incloïa ingressos no meritats per 4.141 € 


que havien estat registrats com a ingressos de l’exercici. El CPMC va regularitzar aquest 


import contra el Patrimoni net durant l’exercici 2012 (vegeu l’apartat 2.5). 


 


 


2.4. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 


2.4.1. Import net de la xifra de negocis 


En el quadre 25 es presenta el desglossament per conceptes d’Import net de la xifra de 


negocis en els exercicis fiscalitzats.  


 


Import net de la xifra de negocis Quadre 25. 


Concepte 2010 2011 2012 2013 


Lloguer de sales i instal·lacions 2.412.874 2.156.468 (114) 0 


Serveis complementaris 228.871 186.385 0 0 


Lloguer de bars 120.202 174.508 0 0 


Comissions per entrades venudes amb targeta de crèdit 36.006 38.381 0 0 


Comissions per la venda d’entrades per Internet 29.680 34.483 0 0 


Altres ingressos  40.698 33.323 0 0 


Total 2.868.331 2.623.548 (114) 0 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia.  







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 16/2015 


46 


A partir de l’1 de gener del 2012 la Fundació va passar a explotar i gestionar les ins-


tal·lacions del PMC. 


 


Durant els exercicis 2010 i 2011 el CPMC, tot i tenir els drets derivats de l’explotació del 


edificis del PMC, no va percebre els ingressos procedents de les visites guiades que 


s’efectuaven en aquests edificis. Aquests ingressos els facturava la Fundació. No obstant 


això, el CPMC durant l’exercici 2010 es va fer càrrec de la despesa de seguretat que 


aquestes visites ocasionaven sense cap contrapartida per part de la Fundació.  


 


Lloguer de sales i instal·lacions 


El lloguer de les sales de concerts va representar l’activitat principal del CPMC fins al 31 


de desembre del 2011. L’exercici 2010 els lloguers facturats a la Fundació van representar 


un 23,64% del total. Els exercicis 2010 i 2011 cinc promotors concentraven el 53,13% i el 


65,24%, respectivament, de l’import total facturat per lloguers.  


 


El preu aplicat als promotors pel lloguer de les sales i pels altres serveis complementaris 


es formalitzava per norma general mitjançant contracte de cessió signat entre les parts. Els 


promotors que llogaven les sales avançaven un percentatge sobre el preu com a dipòsit. 


Aquests percentatges no eren homogenis ni havien estat autoritzats pels òrgans del 


CPMC.  


 


L’exercici 2010 les tarifes pel lloguer de sales i instal·lacions no estaven formalment 


aprovades. El 12 de juliol del 2011 el Comitè Executiu va ratificar les tarifes per a la tem-


porada 2011 i va aprovar la modificació per a la temporada 2012. Les tarifes aprovades no 


s’adjunten a l’acta. El CPMC va facilitar un tarifari que no estava signat pels membres del 


Comitè Executiu i, per tant, no queda acreditat que correspongui a l’aprovat per aquest 


òrgan. De l’anàlisi realitzada es desprèn que es van aplicar preus i descomptes que no 


s’ajusten al tarifari facilitat i que no han estat aprovats per cap òrgan del CPMC. En alguns 


casos no es van formalitzar contractes de lloguer.  


 


Els lloguers de sales a la Fundació no es formalitzaven mitjançant un contracte. Els preus 


de lloguer aplicats a la Fundació eren els aprovats per a les entitats consorciades, si bé en 


les tarifes no hi constava aquest fet. El Comitè Executiu del 25 d’octubre del 2010 va 


proposar establir unes noves bases de col·laboració entre el CPMC i la Fundació per les 


quals el CPMC participava en les activitats musicals, culturals i educatives organitzades 


per la Fundació mitjançant la cessió dels espais, mentre que la Fundació assumia la resta 


de gestions i obligacions respecte de les activitats organitzades amb una sèrie de 


condicions relatives, entre d’altres, al repartiment en cas de beneficis i a les despeses de 


l’activitat i la gestió. No es va formalitzar cap conveni que regulés el contingut de l’acord 


esmentat. A partir de l’1 de setembre del 2010 el CPMC no va formalitzar cap contracte ni 


va facturar a la Fundació pel lloguer de les sales on va desenvolupar les seves activitats. 
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D’altra banda, els membres d’honor i protectors de la Fundació gaudien del lloguer de les 


sales gratuïtament una vegada l’any, d’acord amb el conveni que signaven amb la 


Fundació. Els ingressos per l’explotació de les sales corresponien al CPMC i aquest as-


sumia les despeses associades a la utilització de les sales, encara que no va facturar cap 


import ni a la Fundació ni als usuaris. Per tant, l’import del lloguer de les sales en aquests 


casos s’hauria d’haver facturat a la Fundació. 


 


El juliol del 2011 la Fundació va subscriure un conveni amb un client per a la coproducció 


durant el mes d’agost del 2011 d’un cicle de concerts. En aquest conveni es pactava la 


cessió de la sala de música de cambra sense facturar cap lloguer. Aquest conveni hauria 


d’haver estat signat entre el CPMC i el client, o bé, en cas que el signés la Fundació, el 


CPMC li hauria d’haver facturat a la Fundació per aquest servei assumint aquesta la 


despesa corresponent. 


 


No s’ha disposat de la informació necessària per fer una anàlisi de l’ocupació de sales en 


el període fiscalitzat. 


 


Serveis complementaris 


Els serveis complementaris eren principalment els de neteja, mèdic i vigilància que els 


llogaters de les sales contractaven i que no estaven inclosos en el preu del lloguer. Les 


tarifes d’aquests serveis complementaris van ser aprovades juntament amb la resta de 


tarifes de lloguer de les sales. 


 


El CPMC no disposa d’una anàlisi dels costos d’aquests serveis complementaris i, per tant, 


no s’ha pogut determinar si els imports facturats per aquests conceptes s’ajusten a la 


despesa realitzada per cada promotor.  


 


D’altra banda, també hi havia altres serveis complementaris no obligatoris, segons les 


necessitats específiques del promotor: afinació de pianos i orgue, allargament d’escenari, 


personal de muntatge, megafonia, projector, etc. No ha estat possible comprovar si 


aquests imports van estar degudament facturats perquè el CPMC no conserva el suport 


dels imports facturats.  


 


Lloguer de bars 
 


Fins al 26 de setembre del 2011 la Fundació era la titular del contracte d’arrendament per 


les instal·lacions i altres béns mobles afectes a l’activitat de restauració del PMC i en rebia 


els ingressos corresponents. Posteriorment, el CPMC rebia aquests ingressos de la 


Fundació. L’any 2011 aquest servei es va adjudicar a una nova empresa i el CPMC va 


passar a ser el titular del contracte. El nou adjudicatari va començar a prestar el servei de 


bar el 27 de setembre del 2011, data a partir de la qual el CPMC va deixar de percebre la 


renda pactada amb la Fundació i va passar a cobrar directament del nou adjudicatari. A 


partir de l’1 de gener del 2012 el contracte va ser subrogat a la Fundació. 
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2.4.2. Altres ingressos d’explotació 


En el quadre 26 es presenta el desglossament dels Altres ingressos d’explotació dels 


exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013. 


 


Altres ingressos d’explotació Quadre 26. 


Concepte 2010 2011 2012 2013 


     


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 54.605 48.809 (19) 0 
     


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 2.727.207 2.332.301 918.902 0 


Ministeri de Cultura  529.200 476.280 381.020 0 


Generalitat de Catalunya  1.531.180 1.301.503 0 0 


Ajuntament de Barcelona  639.013 554.518 537.882 0 


Diputació de Barcelona 27.814 0 0 0 
     


Total 2.781.812 2.381.110 918.883 0 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC. 


 


Subvencions d’explotació del Ministeri de Cultura 


Les resolucions del director de l’INAEM del 9 de desembre del 2010, del 4 de juliol del 


2011 i del 31 d’octubre del 2012 van aprovar la concessió d’un ajut al CPMC per als exer-


cicis 2010, 2011 i 2012 de 0,53 M€, 0,48 M€ i 0,38 M€, respectivament, en concepte de 


manteniment i funcionament de les activitats musicals. La subvenció atorgada l’exercici 


2012 es va transferir a la Fundació (vegeu l’apartat 2.4.4) de conformitat amb els acords 


del 20 de juliol del 2012 i durant l’exercici 2013 ha estat aquesta qui ha presentat la jus-


tificació. 


 


Subvencions d’explotació de la Generalitat de Catalunya 


La Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 


al 2010, preveia una transferència corrent al CPMC mitjançant el Departament de Cultura i 


Mitjans de Comunicació d’1,63 M€. El 22 d’abril del 2010 es va signar un conveni de 


col·laboració amb la finalitat d’atorgar al CPMC la transferència corrent establerta en la Llei 


de pressupostos. Aquesta quantia es va reduir a 1,53 M€ per l’Acord de Govern de l’1 de 


juny del 2010, pel qual s’adopten mesures complementàries a les previstes en el Decret llei 


3/2010, del 29 de maig, en matèria de despeses de funcionament, transferències, inver-


sions, millora de l’eficiència en l’àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya i 


lluita contra el frau fiscal.  


 


Per a l’exercici 2011, la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de 


Catalunya per al 2011, preveia una transferència corrent del Departament de Cultura al 


CPMC d’1,22 M€. El 23 de febrer del 2011 es va signar un conveni de col·laboració entre el 


Departament de Cultura i el CPMC per a l’atorgament d’aquesta transferència. Posterior-
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ment, segons una addenda del 15 de setembre del 2011, aquest import es va incrementar 


a 1,30 M€.  


 


La Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 


2012, preveia una transferència corrent del Departament de Cultura pel funcionament 


ordinari del CPMC d’1,17 M€. El 16 de maig del 2012 es va signar un conveni de 


col·laboració entre el Departament de Cultura i el CPMC per a l’atorgament d’aquesta 


transferència.  


 


El 6 de juliol del 2012, d’acord amb la certificació emesa per la seva secretària, el Comitè 


Executiu del CPMC va acordar que l’aportació de la Generalitat per a despesa corrent del 


PMC es fes mitjançant una transferència directa a la Fundació. No obstant això, en les 


actes del Comitè Executiu no consta cap acord en aquest sentit. 


 


El 19 de juliol del 2012 (un dia abans de la signatura del Conveni Tribanda) el gerent del 


CPMC va enviar una carta al Departament de Cultura en la qual es posava de manifest que 


el Comitè Executiu va adoptar l’acord abans esmentat, que el conveni entre la Generalitat i 


el CPMC per regular la transferència corrent per al 2012 quedava sense efecte, i que 


s’havia de signar un altre conveni entre el Departament de Cultura i la Fundació per 


formalitzar la transferència a la Fundació i el seu pagament. 


 


L’11 d’octubre del 2012 es va signar el conveni de col·laboració entre la Generalitat i la 


Fundació per regular la transferència per a l’any 2012 a favor d’aquesta per 1,17 M€. En 


aquest conveni es fa referència als articles 87.2 i 94.5 de l’LFPC i es tracta aquesta 


aportació com si fos una subvenció directa que s’ha de formalitzar mitjançant un conveni 


fonamentat en què la Fundació està participada per la Generalitat (vegeu l’apartat 2.4.4). 


 


El procediment seguit per al traspàs a la Fundació de la transferència nominativa a favor 


del CPMC prevista en la Llei de pressupostos no s’ajusta a la normativa aplicable perquè el 


Departament de Cultura va atorgar una subvenció directa a una fundació privada (la 


Generalitat hi té una representació d’un únic patró) sense que es justifiqués la impossibilitat 


de promoure la concurrència i amb l’únic fonament d’un acord del Comitè Executiu del 


CPMC que, en tot cas, hauria d’haver estat adoptat pel Patronat, que és l’òrgan que el 


regeix i l’administra. A més, cal destacar que aquest acord no figura en l’acta de la reunió 


del Comitè Executiu del 6 de juliol del 2012.  


 


D’altra banda, l’article 12.4 de la Llei 1/2012, de pressupostos de la Generalitat per al 2012, 


estableix que en el cas que una entitat classificada com a Administració de la Generalitat 


en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (com és el cas del CPMC), tin-


gués un romanent de tresoreria derivat d’un excés d’ingressos cedits, transferències o 


aportacions de la Generalitat no obtingudes en concurrència, el Departament d’Economia i 


Coneixement havia d’efectuar una retenció de les aportacions i transferències que els 


departaments als quals estigués adscrita l’entitat tinguessin previst atorgar el 2012, per 


l’import que determinés la Intervenció General. La Intervenció General va determinar 
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aquest import en 154.320 €, si bé derivat del treball de control financer es va detectar que 


l’import a retenir havia de ser de 231.929 €. No obstant això, en el traspàs a la Fundació de 


la transferència nominativa destinada al CPMC del pressupost del 2012 el Departament de 


Cultura no va aplicar cap retenció.  


 


Subvencions d’explotació de l’Ajuntament de Barcelona 


Els imports registrats corresponen a les aportacions de l’Institut de Cultura de Barcelona 


per al funcionament ordinari del CPMC. L’aportació corresponent a l’exercici 2012 va ser 


transferida pel CPMC a la Fundació perquè aquesta entitat és la que va desenvolupar les 


activitats musicals durant l’exercici 2012 i la que, per tant, va suportar les despeses 


associades a l’explotació i al manteniment del PMC (vegeu l’apartat 2.4.4).  


 


 


2.4.3. Despeses de personal 


En el quadre 27 es presenta el desglossament de Despeses de personal dels exercicis 


2010, 2011, 2012 i 2013. 


 


Despeses de personal Quadre 27. 


Concepte 2010 2011 2012 2013 


     


Sous, salaris i assimilats 1.718.217 1.297.252 0 0 


Alts càrrecs 114.188 0 0 0 


Personal fix 1.154.359 920.787 0 0 


Personal fix discontinu 344.674 328.581 0 0 


Indemnitzacions 101.142 47.884 0 0 


Aportacions premi jubilació 3.854 0 0 0 
     


Càrregues socials 425.659 349.654 0 0 


Seguretat Social a càrrec de l’empresa 422.592 347.644 0 0 


Formació i perfeccionament del personal 617 1.760 0 0 


Prevenció de riscos i vigilància salut 2.450 250 0 0 
     


Total 2.143.876 1.646.906 0 0 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC. 


 


Les despeses de personal van disminuir l’exercici 2010 un 24,84% respecte a l’exercici 


2009 com a conseqüència de l’acomiadament dels anteriors responsables de la gestió del 


PMC, de la reducció de plantilla que es va dur a terme i per l’aplicació de les reduccions 


de les retribucions establertes pel Reial decret llei 8/2010, del 20 de maig, pel qual 


s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. L’exercici 2011 van 


disminuir un 23,18% respecte a l’exercici anterior per la consolidació de les reduccions de 


retribucions establertes pel Reial decret llei 8/2010, per la baixa del director executiu i per 


la reducció de plantilla, que va passar de 52 treballadors a 42. L’1 de gener del 2012 la 


plantilla del CPMC va passar íntegrament a la Fundació.  
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L’exercici 2010 el CPMC va aplicar l’increment retributiu establert en el Conveni col·lectiu 


de treball de locals d’espectacles de Catalunya per als anys 2009-2012 de l’1,05% 


(excepte pel director executiu i la directora de serveis, que no van percebre cap increment 


retributiu). La Llei 26/2009, del 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 


l’exercici 2010 establia que la massa salarial del sector públic no podia experimentar un 


creixement superior al 0,3% respecte de l’establerta per a l’exercici 2009. Per tant, el 


CPMC va incomplir aquest precepte. 


 


L’evolució de la plantilla segons el tipus de vinculació dels treballadors durant els exercicis 


2010 i 2011 es mostra en els quadres 28 i 29. 


 


Evolució de la plantilla. Exercici 2010 Quadre 28. 


Tipus de vinculació 


Total a 


31.12.2009 Altes Baixes 


Canvi de 


vinculació 


Total a 


31.12.2010 


Alta direcció 1 0 0 0 1 


Laborals indefinits 37 0 (5) 4 36 


Laborals temporals 4 1 (1) (3) 1 


Laborals indefinits fixos discontinus 15 0 0 (1) 14 


Total 57 1 (6) 0 52 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC. 


 


Evolució de la plantilla. Exercici 2011 Quadre 29. 


Tipus de vinculació 


Total a 


31.12.2010 Altes Baixes 


Canvi de 


vinculació 


Total a 


31.12.2011 


Alta direcció 1 0 (1) 0 0 


Laborals indefinits 36 0 (8) 0 28 


Laborals temporals 1 0 (1) 0 0 


Laborals indefinits fixos discontinus 14 0 0 0 14 


Total 52 0 (10) 0 42 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC. 


 


Tot el personal del CPMC era personal laboral i li era aplicable l’Estatut dels treballadors i 


el conveni col·lectiu del sector, excepte en el cas dels contractes d’alta direcció, que es 


regien pel Reial decret 1382/1985, de l’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de 


caràcter especial del personal d’alta direcció. Durant el període fiscalitzat el personal 


estava acollit al Conveni col·lectiu de treball de locals d’espectacles de Catalunya per als 


anys 2009-2012. Fins al mes de juliol del 2009 les condicions laborals es determinaven 


individualment per contracte o per millores aprovades pel director administratiu. A partir de 


l’agost del 2009 el director executiu va passar a determinar les condicions laborals.  


 


El 12 de juliol del 2011 el Patronat del CPMC va aprovar el nomenament i apoderament del 


gerent del CPMC (vegeu l’apartat 1.2.3). No obstant això, el contracte de treball el va 
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subscriure la Fundació i no existeix cap acord entre la Fundació i el CPMC que reguli els 


serveis d’aquest treballador al CPMC ni la compensació a la Fundació.  


 


El Patronat no va aprovar la plantilla pressupostada per als exercicis 2010 i 2011. Tampoc 


no disposava d’una Relació de llocs de treball on s’establís, entre altres aspectes, el nom-


bre de places i la denominació dels llocs, la forma de provisió, la categoria i el nivell 


retributiu, i el tipus de contracte. 


 


Durant el període fiscalitzat no hi havia una correspondència entre l’adscripció formal dels 


treballadors a les diferents entitats vinculades al PMC (entitat que donava d’alta el 


contracte) i l’entitat o les entitats on el treballador prestava els seus serveis. Els càrrecs de 


comandament i alguns treballadors estaven contractats en una entitat però desenvolupa-


ven tasques en totes les entitats vinculades. Així, durant l’exercici 2010 es van produir altes 


a la Fundació de personal que realment prestava el seus serveis a les diferents entitats 


vinculades i personal que estava donat d’alta al CPMC va passar a desenvolupar tasques 


per a la resta d’entitats. Hi havia treballadors amb contracte a jornada completa al CPMC 


que estaven contractats alhora per alguna de les altres entitats vinculades al PMC. Aquests 


treballadors no havien sol·licitat la preceptiva autorització de compatibilitat per a l’exercici 


d’una activitat privada segons els articles 17 i 22.2 de la Llei 21/1987, del 24 de novembre, 


d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. En no distri-


buir amb criteris analítics la despesa de personal de tots aquests treballadors, la despesa 


de personal imputada al CPMC no es corresponia amb la real. L’exercici 2011 la Fundació 


va facturar al CPMC per aquest concepte (vegeu l’apartat 2.4.4) d’acord amb uns percen-


tatges d’imputació acordats pel director general de la Fundació, la presidenta del Comitè 


Executiu del CPMC i la presidenta de la Junta Directiva de l’AOC. En canvi, el CPMC no va 


facturar cap import a la Fundació ni a l’AOC pel mateix concepte. 


 


De l’anàlisi de les despeses de personal dels exercicis 2010 i 2011 es fan les observacions 


següents:  


 


 En els contractes laborals que històricament va formalitzar el CPMC el conveni de •


remissió no sempre era el sectorial. Hi havia contractes que la remissió s’efectuava al 


Conveni d’oficines i despatxos o altres directament a l’Estatut dels treballadors. 


 Hi havia treballadors que no tenien contractes laborals formalitzats per escrit.  •


 Fins a l’exercici 2010 el CPMC aplicava per cada cinc anys de treball un complement •


addicional del 7,5% del salari base en concepte d’antiguitat, molt per sobre de l’es-


tablert en el Conveni col·lectiu. L’exercici 2011 es va congelar l’antiguitat a aquells 


treballadors que cobraven per sobre del que determinava el Conveni i es va començar a 


aplicar l’establert en el Conveni col·lectiu. 


 En alguns casos els treballadors cobraven complements no previstos ni en el Conveni •


col·lectiu ni en el seu contracte laboral, que havien estat acordats individualment i que 


no responien a un criteri homogeni.  
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 El personal fix discontinu no tenia ni salari base ni antiguitat i cobrava retribucions que •


no es corresponien amb les establertes en el Conveni.  


 La jornada laboral establerta en molts contractes no es corresponia amb la del Conveni •


col·lectiu vigent.  


 En molts casos les pagues extres no coincidien amb les establertes en el Conveni.  •


 


 


2.4.4. Altres despeses d’explotació 


En el quadre 30 es presenta el desglossament de les altres despeses d’explotació dels 


exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013. 


 


Altres despeses d’explotació Quadre 30. 


Concepte 2010 2011 2012 2013 


     


Serveis exteriors 2.101.378 2.472.520 0 0 


Arrendaments i cànons 9.940 22.912 0 0 


Reparació i conservació immobilitzat material 680.184 701.391 0 0 


Serveis professionals independents 72.551 597.073 0 0 


Transports 4.791 977 0 0 


Primes d’assegurances 95.243 97.019 0 0 


Serveis bancaris i similars 57.826 61.383 0 0 


Publicitat, propaganda i relacions públiques 37.013 15.305 0 0 


Subministraments 416.310 408.580 0 0 


Altres serveis 727.520 567.880 0 0 


     


Tributs 22.680 17.805 0 0 
     


Pèrdues, deteriorament i variació provisions per operacions comercials 47.348 162.061 (44.727) (1.287) 
     


Altres despeses de gestió corrent  1.256.973 687.000 918.902 0 


Aportació AOC 656.973 237.000 0 0 


Aportació Associació Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana 600.000 450.000 0 0 


Aportació Fundació  0 0 918.902 0 


     


Total 3.428.379 3.339.386 874.175 (1.287) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Fins a la signatura del Conveni Tribanda, el CPMC es va fer càrrec de les despeses 


d’explotació i manteniment del PMC. El 29 de maig del 2013 el CPMC i la Fundació van 


signar un acord pel qual la Fundació es feia càrrec de les despeses entre l’1 de gener del 


2012 i la signatura del Conveni Tribanda, atès que tots els ingressos relacionats amb la 


gestió i explotació de les sales havien estat registrats per la Fundació des d’aquella data. 


Aquest traspàs es va registrar comptablement l’exercici 2012.  
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Serveis exteriors 


En relació amb Serveis exteriors es formulen les observacions següents: 


 


 Els Serveis de professionals independents de l’exercici 2011 incloïen 0,37 M€ que la •


Fundació va facturar al CPMC pels treballadors donats d’alta a la Fundació que treba-


llaven totalment o parcialment pel CPMC.  


 L’adjudicació dels contractes de serveis i subministraments i les seves pròrrogues pos-•


teriors no es van fer d’acord amb la normativa de contractació pública aplicable (vegeu 


l’apartat 4).  


 En molts casos (neteja, serveis de manteniment general i de les instal·lacions de cli-•


matització; treballs de modificació i reparació d’interiors; serveis d’arxiu; serveis d’afi-


nació, ajustos i manteniment de pianos, etc.) el CPMC no signava cap contracte amb el 


proveïdor. 


 En una carta del 20 de maig del 2011 signada pel CPMC i l’empresa que prestava el •


servei de neteja es va fixar l’import i el personal corresponents a aquest servei. S’espe-


cificava que l’empresa de neteja traslladaria part de la plantilla a fer suplències a altres 


llocs de treball però que aquest personal traslladat continuaria constant com a personal 


de l’empresa de neteja al servei del CPMC. El CPMC quedava obligat, en cas d’un con-


curs, a subrogar aquest personal a l’empresa adjudicatària i, en cas que no fos així, a 


assumir les indemnitzacions corresponents. Aquestes obligacions constituïen un deure 


que no pertocava al CPMC. Aquest contracte va ser subrogat a la Fundació l’exercici 


2012. 


 El CPMC va registrar despeses en concepte de manteniment dels edificis que eren sus-•


ceptibles d’activació a l’Immobilitzat material.  


 El CPMC va registrar despeses en concepte d’obres de reforma, de treballs d’adequa-•


ció, de reparacions, de destrucció de residus, de neteja, de gestió de documents, de 


manteniment, de telèfons mòbils, d’àpats amb els directius dels mitjans de comunicació, 


de participació en congressos i de lloguer d’aparcament que pertanyien a la Fundació 


i/o a l’AOC.  


 Els imports facturats al CPMC per la prestació del servei mèdic assistencial durant els •


concerts no coincidien amb els que després el CPMC facturava als promotors dels 


concerts. 


 L’any 2010 personal no autoritzat del CPMC va acceptar pressupostos en concepte de •


serveis de manteniment de les instal·lacions de climatització.  
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 Un proveïdor de serveis de manteniment i un altre de serveis mèdics van facturar a un •


preu superior a les ofertes que havien presentat al CPMC. Per aquests serveis no existia 


cap contracte formalitzat.  


 El CPMC no va practicar la retenció a compte de l’IRPF en factures d’afinacions, ajustos, •


serveis i manteniment d’instruments.  


 El CPMC va classificar comptablement de manera errònia algunes despeses i va •


compensar en alguns casos ingressos i despeses.  


 En alguns casos no existia el suport documental o la justificació dels serveis prestats.  •


 El CPMC va registrar comptablement en un exercici despeses que corresponien a un •


altre exercici.  


 


Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de tràfic 


El saldo a 31 de desembre del 2013 de Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 


operacions de tràfic és la diferència entre la dotació per l’IVA suportat pendent de devo-


lució (vegeu l’apartat 2.3.3) i els ingressos conseqüència de la retrocessió de provisions 


per morosos cobrats o bé traspassats al compte deutor de la Fundació.  


 


Altres despeses de gestió corrent 


Fins a l’exercici 2011 el CPMC recollia dins d’Altres despeses de gestió corrent les sub-


vencions o aportacions monetàries que efectuava a l’AOC i a l’Associació Cor de Cambra 


del Palau de la Música Catalana. L’exercici 2012 recollia l’aportació a la Fundació. 


 


Associació Orfeó Català 


La disposició transitòria primera dels Estatuts del CPMC estableix que, anualment, i sem-


pre d’acord amb l’AOC, el CPMC ha de destinar una quantitat del seu pressupost en con-


cepte de subvenció a l’entitat propietària del PMC. En compliment d’aquesta disposició, el 


Patronat del CPMC, en l’aprovació dels pressupostos per als exercicis 2010 i 2011, va 


acordar una aportació nominativa a l’AOC per 0,33 M€ i 0,24 M€, respectivament. A més, el 


15 de desembre del 2010, el Comitè Executiu del CPMC va aprovar una modificació de 


crèdit de 0,32 M€ per al finançament de les activitats de l’AOC.  


 


Les subvencions atorgades a l’AOC no s’han tramitat, ni formalitzat, d’acord amb el con-


tingut establert en la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions, ni d’acord 


amb el capítol IX de l’LFPC. D’altra banda, la resolució d’atorgament de la subvenció del 


2011 estableix que l’AOC només ha de justificar la destinació de l’ajut atorgat mitjançant la 


presentació d’una memòria d’activitats sense incloure la presentació del compte justificatiu 


dels costos tal com determina la legislació vigent.  
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Associació Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana 


El 3 de desembre del 2008 el CPMC i l’Associació Cor de Cambra del Palau de la Música 


Catalana van signar un conveni amb l’objecte de fixar els acords per professionalitzar i 


donar estabilitat al Cor, definir la seva activitat d’interès públic, establir les obligacions 


financeres i d’altra naturalesa que assumia cada part, i establir els sistemes de seguiment i 


avaluació dels acords subscrits. La vigència del Conveni es va establir en quatre anys, 


amb possibilitat de pròrroga, si així ho acordaven expressament les parts signants. En 


compliment d’aquest Conveni, el Patronat del CPMC, en l’aprovació dels pressupostos per 


als exercicis 2010 i 2011, va acordar una aportació nominativa a l’Associació Cor de 


Cambra del Palau de la Música Catalana per 0,60 M€ i 0,51 M€, respectivament, ambdues 


superiors al màxim establert en el Conveni, que era del 43% de les despeses de l’Asso-


ciació. Posteriorment, l’aportació del 2011 es va reduir a 0,45 M€, el que va fer que l’import 


final no superés el límit màxim establert en el Conveni.  


 


Ni les aportacions realitzades els exercicis 2010 i 2011, ni la reducció de l’aportació de 


l’exercici 2011 van estar suportades per una resolució del CPMC. L’únic suport documental 


és l’ordre de transferència bancària.  


 


La clàusula sisena del Conveni del 3 de desembre del 2008 regulava la composició i 


funcionament d’una Comissió de seguiment del Conveni. No es té constància de la cons-


titució d’aquesta Comissió de seguiment ni de cap altre òrgan designat a aquest efecte 


amb funcions similars.  


 


Les subvencions atorgades a l’Associació Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana 


no s’han tramitat, ni formalitzat, d’acord amb el contingut establert en la Llei 38/2003, del 


17 de novembre, general de subvencions, ni d’acord amb el capítol IX de l’LFPC. A més, 


no hi ha evidència que el beneficiari les justifiqués.  


 


Fundació 


L’exercici 2012 l’import registrat corresponia a les transferències rebudes de l’INAEM 


(0,38 M€) i de l’Ajuntament de Barcelona (0,54 M€) que es van transferir a la Fundació 


(vegeu l’apartat 2.4.2). Durant l’exercici 2013 el CPMC ja no va ser el beneficiari inicial d’a-


questes subvencions, perquè aquestes van ser atorgades directament a la Fundació.  


 


El pacte cinquè del Conveni Tribanda estableix que el CPMC es comprometia a aportar a 


la Fundació 1,17 M€ per facilitar el traspàs adequat de funcions i responsabilitats a la 


Fundació i evitar les tensions de tresoreria que aquest traspàs li pogués ocasionar. En 


compliment d’aquest pacte el CPMC va transferir l’esmentada quantitat a la Fundació i la 


va registrar inicialment com a subvenció d’explotació. El CPMC no es va ajustar a la nor-


mativa de subvencions per efectuar l’esmentada aportació, ja que hauria d’haver acreditat 


mitjançant un informe la impossibilitat de promoure la concurrència i el conveni regulador 


hauria d’haver especificat els aspectes següents: import atorgat, percentatge de l’activitat 
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subvencionat, crèdit pressupostari al qual s’imputava la despesa, termini i forma de pa-


gament i justificació dels fons, i obligació de subministrar informació als efectes del control 


a dur terme pel CPMC. 


 


D’altra banda, la Fundació també va rebre el 2012 del Departament de Cultura la sub-


venció que estava prevista nominativament en la Llei de pressupostos per un import 


idèntic, 1,17 M€ (vegeu l’apartat 2.4.2). 


 


Els treballs de control financer de la Intervenció General van posar de manifest que la 


Fundació havia obtingut un benefici d’explotació el 2012 i que, en aplicació de l’article 19.3 


de la Llei 38/2003, general de subvencions, procedia el reintegrament per l’excés de sub-


vencions per sobre del cost de l’activitat subvencionada. Aquest fet va fer que el CPMC 


reformulés els seus comptes, cancel·lés la despesa d’explotació per 1,17 M€ i registrés un 


import deutor de la Fundació. L’11 de desembre del 2014 el Patronat del CPMC va acordar 


iniciar el procediment de reintegrament per 1,17 M€ més interessos de demora. 


 


Dels comptes anuals de la Fundació es desprèn que aquesta no va registrar l’obligació de 


reintegrament d’1,17 M€ al CPMC ni el 2012 ni el 2013. 


 


De les actes dels òrgans de govern del CPMC es desprèn la seva disconformitat amb el 


reintegrament. El fet que la Fundació rebés dos imports idèntics (1,17 M€), un des del De-


partament de Cultura i un altre des del CPMC; que el CPMC renunciés a la subvenció 


nominativa a favor seu prevista en la Llei de pressupostos del 2012 a favor de la Fundació, 


i l’ambigüitat en la redacció del pacte cinquè del Conveni Tribanda podrien donar lloc a 


diferents interpretacions sobre els imports transferits a la Fundació, que es resumeixen a 


continuació: 


 


a) Es tracta d’una única aportació d’1,17 M€ que inicialment estava previst que la Gene-


ralitat aportés al CPMC per al seu funcionament i en signar-se el Conveni Tribanda i 


traspassar-se l’activitat del CPMC a la Fundació, es va preveure mitjançant el pacte 


cinquè que l’aportació que estava en la Llei de pressupostos es transferiria a la Fun-


dació per fer front a les despeses i a l’assumpció de l’activitat que li havia traspassat el 


CPMC. 


b) Es tracta de dues subvencions diferents per a la mateixa finalitat però atorgades amb 


aquesta voluntat per dos ens diferents: una per la Generalitat mitjançant el Departament 


de Cultura (que inicialment anava dirigida al CPMC) i l’altra pel CPMC. 


c) Una tercera interpretació seria que es tractava d’una aportació de fons del CPMC a la 


Fundació per cobrir tensions de tresoreria i que, per tant, s’hauria d’haver formalitzat 


com un préstec. 


 


Sigui quina sigui la interpretació que s’adopti, el cert és que procedeix el reintegrament de 


la quantitat d’1,17 M€ per part de la Fundació al CPMC. 
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Altres aportacions en espècie no registrades comptablement 


La Fundació utilitzava gratuïtament espais en les dependències del PMC per ubicar-hi el 


seu personal. A més, una associació musical utilitzava un espai fix i ocasionalment altres 


espais, així com els subministraments gratuïts de llum, aigua, internet, telèfon i material 


d’oficina. Aquestes aportacions en espècie no es van formalitzar documentalment i no 


formaven part de l’objecte social del CPMC.  


 


 


2.4.5. Altres resultats 


En el quadre 31 es presenta el desglossament d’Altres resultats dels exercicis 2010, 2011, 


2012 i 2013. 


 
Altres resultats Quadre 31. 


Concepte 2010 2011 2012 2013 


Despeses excepcionals (15.313) (941) (2.174.818) (181) 


Ingressos excepcionals 581.324 267.302 1.650.334 9.893 


Total 566.011 266.361 (524.484) 9.712 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC.  


2.4.5.1. Despeses excepcionals 


Dins les despeses excepcionals de l’exercici 2010 el CPMC va incloure una compra en una 


joieria d’un cub de plata per 5.144,80 € (IVA inclòs) per obsequiar el director executiu amb 


motiu de la finalització de la seva relació laboral.  


 


El 16 d’abril del 2010 l’Agència Tributària va comunicar al CPMC l’inici d’actuacions de 


comprovació i investigació dels exercicis 2006-2009 relacionades amb retencions i in-


gressos a compte del capital mobiliari; retencions i ingressos a compte dels rendiments del 


treball i de professionals; retencions i ingressos a compte d’arrendaments immobiliaris; 


retencions a compte de la imposició a no residents, i l’IVA. El 16 de de setembre del 2010 


l’Agència Tributària va dictar una acta en la qual es posava de manifest la interrupció de 


les actuacions perquè s’estaven desenvolupant actuacions judicials en l’àmbit penal, de la 


resolució de les quals dependria la determinació i imputació completa de les obligacions 


tributàries corresponents als conceptes i els períodes objecte de comprovació. No obstant 


això, en l’acta es va formular la proposta de liquidació provisional respecte de l’IVA de 


l’exercici 2006 per les quotes deduïdes incorrectament per factures d’obres realitzades en 


domicilis particulars dels anteriors responsables del CPMC per 25.007 € més 4.995 € 


d’interessos de demora. L’exercici 2009 el CPMC havia fet una provisió de 25.007 € i va 


registrar els interessos de demora com a despesa excepcional l’exercici 2010.  


 


El saldo a 31 de desembre del 2012 corresponia a la pèrdua pel traspàs de l’immobilitzat 


intangible i material a la Fundació (vegeu els apartats 2.3.1, 2.3.2 i 2.3.6).  







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 16/2015 


59 


2.4.5.2. Ingressos excepcionals 


El desglossament per conceptes d’Ingressos excepcionals dels exercicis 2010, 2011, 2012 


i 2013 es presenta en el quadre 32. 


 
Ingressos excepcionals Quadre 32. 


Concepte 2010 2011 2012 2013 


Rescabalaments  568.424 132.930 0 0 


Retrocessió de provisions 0 101.151 226.077 0 


Préstecs ICF 0 0 1.378.047 0 


Ajustaments subvencions INAEM 2008 (vegeu l’apartat 2.3.6) 0 0 38.750 0 


Regularització de factures de proveïdors i creditors (vegeu l’apartat 2.3.9) 3.757 0 0 6.292 


Indemnitzacions per sinistres  3.679 33.221 0 601 


Excés de provisió per pagues extres meritades 0 0 7.460 0 


Altres  5.464 0 0 3.000 


Total 581.324 267.302 1.650.334 9.893 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia.  


Rescabalaments 


En els exercicis fiscalitzats, el Jutjat d’Instrucció número 30 de Barcelona, que instrueix la 


causa penal contra els antics responsables del PMC (vegeu l’apartat 2.1.3), va lliurar al 


CPMC diverses quantitats provinents d’embargaments als presumptes responsables del 


desfalc del PMC, a títol provisional i de resultes del que disposi la sentència penal que 


finalment es dicti.  


 


En el quadre 33 es mostren les quantitats reintegrades al CPMC segons la certificació 


rebuda del Jutjat d’Instrucció número 30. 


 
Rescabalaments Quadre 33. 


Exercici Import 


2010 568.424 


2011 949.500 


2012 480.000 


2013 421.378 


Total 2.419.302 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la certificació 


rebuda del Jutjat d’Instrucció número 30. 


 


L’import rescabalat l’exercici 2010 correspon al 14% del total lliurat al PMC, segons el 


repartiment acordat per les parts (CPMC, 14%; Fundació, 62% i AOC, 24%). 


L’import rescabalat l’exercici 2011, d’acord amb la certificació del Jutjat d’Instrucció nú-


mero 30, estava destinat al CPMC, ja que “la doble representació processal de la Fundació 
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i l’Associació no es va oposar a l’aplicació preferent a favor del Consorci de les quantitats 


posades a disposició pels imputats”. No obstant això, el 13 de juliol del 2011 el CPMC, 


l’AOC i la Fundació van signar un conveni de col·laboració, amb vigència des de l’1 de 


gener del 2011 i fins que es completés el rescabalament total de les quantitats degudes al 


CPMC, en el qual es fa constar que “el Jutjat d’Instrucció número 30 de Barcelona ha 


notificat a les parts interessades en la recepció de les quantitats entregades pels imputats 


[...], la voluntat que les dites quantitats siguin destinades preferentment a rescabalar el 


possible desfalc produït al Consorci del Palau de la Música”. Aquest conveni té per objecte 


“regular la formalització d’una transferència des del Consorci del Palau de la Música a 


favor de l’Associació de l’Orfeó Català i de la Fundació de les quantitats rescabalades a 


través del Consorci del Palau de la Música corresponents al frau perpetrat a les dites 


entitats per [...] i qualsevol altra persona imputada o condemnada en els procediments 


judicials anteriorment esmentats en l’expositiu del present conveni”. El repartiment que s’hi 


estableix és el següent: 14% per al CPMC, 62% per a la Fundació i 24% per a l’AOC. En 


compliment d’aquests acords, el CPMC va transferir a la Fundació i a l’AOC un total de 


0,82 M€ i va registrar com a ingrés excepcional 0,13 M€ corresponents al 14% del total 


rescabalat. 


Com a conseqüència del que s’ha exposat unes quantitats destinades a rescabalar el 


CPMC es van transferir a la Fundació i a l’AOC. 


 


En compliment dels pactes del Conveni Tribanda i de creació i gestió del FEV (vegeu els 


apartats 2.1.1 i 2.1.2), les quantitats rescabalades el 2012 van ser aportades al FEV i re-


gistrades com a ingrés de l’exercici en els comptes de la Fundació. 


 


El 12 de setembre del 2013 el CPMC va rebre 0,42 M€, segons la certificació del Jutjat 


d’Instrucció número 30. La doble representació processal de la Fundació i l’AOC va 


sol·licitar que aquest import es lliurés íntegrament al CPMC. El CPMC va transferir aquest 


import al FEV. La Fundació va registrar aquest import com un ingrés de l’exercici 2013. 


 


Així, de l’import total de 2,42 M€ que el Jutjat d’Instrucció número 30 va lliurar al CPMC, 


0,70 M€ s’han registrat com a ingrés del CPMC i s’han transferit a la Fundació i a l’AOC la 


resta. Cal tenir en compte que els 2,42 M€ es van descomptar de l’import declarat provi-


sionalment en l’Acta de liquidació practicada en el procediment de responsabilitat comp-


table, que aquestes quantitats són lliuraments provisionals i que, per tant, no tenen la 


naturalesa d’ingressos sinó de quantitats rebudes a compte que podrien ser objecte de 


retorn total o parcial depenent de les sentències que es dictin en els processos judicials 


oberts (vegeu l’apartat 2.1.3). Per aquest motiu, les quantitats rescabalades s’havien de 


registrar comptablement com un passiu, ja que la meritació de l’ingrés es produirà en el 


moment que les sentències judicials siguin fermes. 


 


Retrocessió de provisions 


Els imports registrats corresponen principalment a la retrocessió de provisions relacio-


nades amb acomiadaments que s’han resolt favorablement per al CPMC. Aquests imports 


haurien d’haver-se registrat com un excés de provisions i no com un ingrés extraordinari. 
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Préstecs ICF 


El concepte Préstecs ICF corresponia a la cancel·lació del deute que el CPMC tenia amb 


l’ICF per préstecs atorgats en exercicis anteriors. Aquests préstecs es van traspassar a la 


Fundació el 2012 malgrat que la subrogació efectiva es va realitzar durant l’exercici 2013 


(vegeu l’apartat 2.3.8). Per tant, el CPMC no hauria d’haver reconegut aquest ingrés 


l’exercici 2012 sinó el 2013. 


 


 


2.4.6. Ingressos financers 


Durant l’exercici 2013, dins dels ingressos financers, el CPMC va registrar els derivats dels 


interessos de demora de la retenció de la subvenció d’explotació de l’exercici 2008 per un 


total de 6.330 € meritats l’exercici 2013 i els ingressos pels interessos de demora meritats 


corresponents a l’aportació que el CPMC va realitzar durant l’exercici 2012 a la Fundació i 


que ha de ser reintegrada (vegeu l’apartat 2.4.4).  


 


 


2.5. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 


En els quadres del 34 al 37 es presenten els estats de canvis en el patrimoni net cor-


responents als exercicis anuals finalitzats el 31 de desembre del 2010, del 2011, del 2012 i 


del 2013. 


 


Estat de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre del 2010 Quadre 34. 


Estat de canvis en el patrimoni net 


Fons 


dotacionals 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat 


de 


l’exercici 


Aportacions /  


Subvencions, dona-


cions i llegats rebuts Total 


Saldo a 31 de desembre del 2009 1.184.372 104.998 (121.864) 27.794.905 28.962.411 


Ajustos per errors d’exercicis anteriors - (102.049) - - (102.049) 


Saldo a 1 de gener del 2010 1.184.372 2.949 (121.864) 27.794.905 28.860.362 


Total d’ingressos i despeses reconeguts - - 310.209 (1.442.591) (1.132.382) 


Aplicació del resultat 2009 - (121.864) 121.864 - 0 


Saldo a 31 de desembre del 2010 1.184.372 (118.915) 310.209 26.352.314 27.727.980 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC. 


 
Estat de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre del 2011 Quadre 35. 


Estat de canvis en el patrimoni net 


Fons 


dotacionals 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat 


de 


l’exercici 


Aportacions /  


Subvencions, dona-


cions i llegats rebuts Total 


Saldo a 31 de desembre del 2010 1.184.372 (118.915) 310.209 26.352.314 27.727.980 


Ajustos per errors d’exercicis anteriors - (267.132) - (53.149) (320.281) 


Saldo a 1 de gener del 2011 1.184.372 (386.047) 310.209 26.299.165 27.407.699 


Total d’ingressos i despeses reconeguts - - 109.095 (1.517.379) (1.408.284) 


Aplicació del resultat 2010 - 310.209 (310.209) - 0 


Saldo a 31 de desembre del 2011 1.184.372 (75.838) 109.095 24.781.786 25.999.415 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC. 
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Estat de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre del 2012 Quadre 36. 


Estat de canvis en el patrimoni net 


Fons 


dotacionals 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat 


de 


l’exercici 


Aportacions /  


Subvencions, dona-


cions i llegats rebuts Total 


Saldo a 31 de desembre del 2011 1.184.372 (75.838) 109.095 24.781.786 25.999.415 


Ajustos per errors d’exercicis anteriors - (95.629) - - (95.629) 


Saldo a 1 de gener del 2012 1.184.372 (171.467) 109.095 24.781.786 25.903.786 


Total d’ingressos i despeses reconeguts - - (476.205) - (476.205) 


Aplicació del resultat 2011 - 109.095 (109.095) - 0 


Baixes subvencions, donacions i llegats - - - (24.781.786) (24.781.786) 


Saldo a 31 de desembre del 2012 1.184.372 (62.372) (476.205) 0 645.795 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC. 


 


Estat de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre del 2013 Quadre 37. 


Estat de canvis en el patrimoni net 


Fons 


dotacionals 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat 


de 


l’exercici 


Aportacions /  


Subvencions, dona-


cions i llegats rebuts Total 


Saldo a 31 de desembre del 2012 1.184.372 (62.372) (476.205) 0 645.795 


Ajustos per ingressos d’exercicis anteriors - 219.630 - - 219.630 


Ajust per reintegrament d’excés de 


subvencions - (172.849) - - (172.849) 


Total d’ingressos i despeses reconeguts - - 597.174 - 597.174 


Aplicació del resultat 2012  - (476.205) 476.205 - 0 


Saldo a 31 de desembre del 2013 1.184.372 (491.796) 597.174 0 1.289.750 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia.  


Nota: La Sindicatura ha esmenat diversos errors que presenta l’Estat de canvis en el patrimoni net inclòs en els comptes 


anuals del CPMC. 


 


En el quadre 38 es presenta l’Estat d’ingressos i despeses reconeguts a 31 de desembre 


del 2010, del 2011, del 2012 i del 2013.  


 


Estat d’ingressos i despeses reconeguts a 31 de desembre del 2010, del 2011, del 2012 i Quadre 38. 


del 2013 


Estat d’ingressos i despeses reconeguts 2010 2011 2012 2013 


Resultat del Compte de pèrdues i guanys 310.209 109.095 (476.205) 597.174 


Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net 63.298 0 (24.781.786) 0 


Transferències al Compte de pèrdues i guanys (1.505.889) (1.517.379) 0 0 


Total d’ingressos i despeses reconeguts (1.132.382) (1.408.284) (25.257.991) 597.174 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC. 
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Resultats d’exercicis anteriors 


Durant els exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013 es van ajustar errors d’exercicis anteriors al 


concepte Resultats d’exercicis anteriors. El desglossament per conceptes es presenta en 


el quadre 39.  


 


Ajustaments a Resultats d’exercicis anteriors Quadre 39. 


Concepte Import 


  


Exercici 2010  


Error en el registre de la subvenció INAEM 2008 (vegeu l’apartat 2.3.6)  (38.751) 


Ajust subvenció Obres 1a ampliació del PMC (vegeu els apartats 2.3.2 i 2.3.6)  (110.486) 


Error per duplicitat de factures  47.188 


 (102.049) 
  


Exercici 2011  


Provisió reintegrament subvencions explotació INAEM exercicis 2006 i 2007 (vegeu l’apartat 2.3.7) (540.160) 


Excés subvenció INAEM ex. 2009 per treballs a l’interior i accessos a la sala del PMC (vegeu 


l’apartat 2.3.6) 288.314 


Altres  (15.286) 


 (267.132) 
  


Exercici 2012  


Ajustaments diversos per subvencions  (98.695) 


Error en la no-cancel·lació d’una provisió (vegeu l’apartat 2.3.9)  5.500 


Ingressos no meritats que per error havien estat registrats com ingressos a pèrdues i guanys (vegeu 


l’apartat 2.3.10) (4.141) 


Altres  1.707 


 (95.629) 
  


Exercici 2013   


Principal més interessos de demora a favor del CPMC per la part retinguda de la subvenció 


d’explotació de 2008 de l’INAEM (vegeu l’apartat 2.3.7)  219.630 


Import a reintegrar subvencions d’explotació INAEM exercici 2006 i 2007 (vegeu l’apartat 2.3.7) (172.849) 


 46.781 
  


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


 


2.6. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 


L’Estat de fluxos d’efectiu mostra la capacitat de generar efectiu o equivalents i les neces-


sitats de liquiditat del CPMC classificades en activitats d’explotació, inversió i finançament. 


En el quadre 40 es presenta l’Estat de fluxos d’efectiu a 31 de desembre del 2010, del 


2011, del 2012 i del 2013. 
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Estat de fluxos d’efectiu a 31 de desembre del 2010, del 2011, del 2012 i del 2013 Quadre 40. 


ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU  2010 2011 2012 2013 


      


Resultat de l’exercici abans d’impostos 310.209 109.095 (476.205) 597.174 
      


Ajustos del resultat     


Amortització de l’immobilitzat 1.757.493 1.737.601 0 0 


Correccions valoratives per deteriorament 47.347 162.061 (44.727) 91.372 


Ingressos financers 106.331 (14.502) (3.685) (50.467) 


Despeses financeres (24.245) 37.701 0 4.452 


Altres ingressos i despeses 0 (67.789) 0 (464) 
      


Canvis en el capital corrent     


Deutors i altres comptes a cobrar (539.884) 165.006 (1.039.764) 890.254 


Altres actius corrents 19.829 9.259 6.981 6.238 


Creditors i altres comptes a pagar (590.861) (453.234) 39.959 (1.930.073) 


Altres passius corrents 45.510 (213.328) (527.354) 19.704 
      


Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació     


Pagaments d’interessos (106.331) (33.902) 0 (4.452) 


Cobraments d’interessos 24.245 14.501 3.685 6.341 
      


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ 1.049.643 1.452.469 (2.041.110) (369.921) 
      


      


Pagaments per inversions     


Immobilitzat intangible (28.646) (794) 671.531 0 


Immobilitzat material (182.852) (5.087) 0 0 


Altres actius financers 219.583 0 0 0 
      


Cobraments per desinversions     


Immobilitzat material 10.794 0 0 0 
      


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ 18.879 (5.881) 671.531 0 
      


      


Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni     


Amortització d’instruments de patrimoni (1.442.591) 0 0 0 


Adquisició d’instruments de patrimoni propi (102.049) 0 0 0 


Subvencions, donacions i llegats rebuts 0 (1.517.379) 0 0 
      


Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer     


Emissió     


Altres deutes 3.854 0 0 0 


Devolució i amortització     


Deutes amb entitats de crèdit (105.263) (105.263) (105.263) 0 
      


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (1.646.049) (1.622.642) (105.263) 0 
      


Efecte de les variacions dels tipus de canvi 0 0 0 0 


AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS (577.527) (176.054) (1.474.842) (369.921) 


      


Efectiu o equivalents al començament de l’exercici 2.629.500 2.051.973 1.875.919 401.077 
      


Efectiu o equivalents al final de l’exercici 2.051.973 1.875.919 401.077 31.156 
      


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC. 
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3. PRESSUPOSTOS 


3.1. LIQUIDACIONS DELS PRESSUPOSTOS  


El pressupost del CPMC es regeix per l’LFPC i per les lleis de pressupostos de la Genera-


litat. L’article vuitè dels Estatuts del CPMC estableix que el Patronat ha d’aprovar els pres-


supostos de cada any. El Patronat del CPMC en les sessions del 19 de maig del 2010 i del 


12 de juliol del 2011 va aprovar el pressupost del CPMC per als exercicis 2010 i 2011, 


respectivament. Cal assenyalar, no obstant això, que l’acta del 19 de maig del 2010 no 


està signada per la presidència del Patronat. El 20 de desembre del 2012 el Patronat va 


aprovar el pressupost per als exercicis 2012 i 2013. 
 


En relació amb les liquidacions pressupostàries es formulen les observacions següents:  
 


 El CPMC no aplicava el Pla general de comptabilitat pública, obtenia les liquidacions del •


pressupost i la resta d’estats relacionats amb la comptabilitat pressupostària amb una 


mera conversió al final de l’exercici entre la comptabilitat financera i la pressupostària. 


 El CPMC no presentava les desviacions pressupostàries produïdes, ni la memòria ex-•


plicativa sobre el grau d’execució pressupostària, ni les causes de les principals des-


viacions, ni el detall del càlcul i explicació del romanent de tresoreria generat, ni distin-


gia entre la part finalista i la no finalista.  


 En les liquidacions del pressupost dels exercicis 2011 i 2012 el CPMC no va incloure les •


columnes de drets pendents de cobrament i d’obligacions pendents de pagament tal 


com s’estableix en els models del Pla general de comptabilitat pública. 


 El CPMC va liquidar el pressupost dels exercicis 2011 i 2012 amb les columnes de •


pressupost inicial i final amb el mateix import, sense reflectir-hi les modificacions. A 


més, les modificacions que s’haurien d’haver registrat no van ser aprovades de manera 


expressa pel Patronat o pel Comitè Executiu.  


 En les liquidacions pressupostàries es van imputar conceptes no pressupostaris, es van •


deixar d’imputar operacions que per la seva naturalesa sí que ho eren i es van registrar 


amb signe negatiu ingressos al pressupost de despeses i despeses al pressupost d’in-


gressos. Totes aquestes incidències posen de manifest que el CPMC no tenia en 


compte els principis comptables públics d’imputació pressupostària de les despeses i 


dels ingressos i, per tant, les liquidacions pressupostàries, els resultats pressupostaris, 


els romanents de tresoreria i les conciliacions entre el resultat comptable i pressupostari 


presentats pel CPMC no es corresponien amb la seva realitat pressupostària. 


 El resultat pressupostari del CPMC no recollia els ajustaments per crèdits gastats fi-•


nançats amb romanent de tresoreria i les desviacions de finançament positives i nega-


tives en despeses per finançament afectat. 


 El CPMC no aplicava les seves Bases d’execució del pressupost.  •


En els quadres del 41 al 45 es presenten les liquidacions del pressupost i la conciliació 


entre el resultat comptable i el resultat pressupostari dels exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013. 
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Liquidació del pressupost. Exercici 2010 Quadre 41. 


Ingressos 


Pressupost 


inicial 


(A) 


Modificacions 


(B) 


Pressupost 


definitiu 


(C=A+B) 


Drets 


liquidats 


(D) 


Drets 


cobrats 


(E) 


Drets pendents 


de cobrar 


(F=D–E) 


Saldo 


pressupostari 


(G=D–C) 


         


Cap. 3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 3.012.705 651.488 3.664.193 3.384.059 3.120.639 263.420 (280.134) 


Prestació de serveis 2.780.631 80.247 2.860.878 2.748.129 2.486.307 261.822 (112.749) 


Altres ingressos 232.074 571.241 803.315 635.930 634.332 1.598 (167.385) 


         


Cap. 4. Transferències corrents 2.834.708 0 2.834.708 2.727.207 2.144.130 583.077 (107.501) 


Del sector públic estatal 529.200 0 529.200 529.200 529.200 0 0 


De l’Administració de la Generalitat 1.625.319 0 1.625.319 1.531.180 948.103 583.077 (94.139) 


De corporacions locals 680.189 0 680.189 666.827 666.827 0 (13.362) 


         


Cap. 5. Ingressos patrimonials 162.388 0 162.388 144.447 130.835 13.612 (17.941) 


Interessos de comptes corrents 17.691 0 17.691 24.245 24.245 0 6.554 


Altres ingressos patrimonials 144.697 0 144.697 120.202 106.590 13.612 (24.495) 


        


Cap. 8. Reintegrament inversions financeres a curt termini 0 544.782 544.782 327.034 327.034 0 (217.748) 


Altres actius financers 0 544.782 544.782 327.034 327.034 0 (217.748) 


        


Total ingressos 6.009.801 1.196.270 7.206.071 6.582.747 5.722.638 860.109 (623.324) 
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Despeses 


Pressupost 


inicial 


(A)  


Modificacions 


(B) 


Pressupost 


definitiu 


(C) 


Obligacions 


reconegudes 


(D) 


Obligacions 


pagades 


(E) 


Oblig. pendents 


de pagament 


(F=D–E) 


Saldo 


pressupostari 


(G=C–D) 


         


Cap. 1. Remuneracions del personal 2.339.686 0 2.339.686 2.139.405 1.998.477 140.928 200.281 


Personal laboral 1.895.715 0 1.895.715 1.714.363 1.616.697 97.666 181.352 


Assegurances i cotitzacions socials 443.971 0 443.971 425.042 381.780 43.262 18.929 
         


Cap. 2. Despeses corrents de béns i serveis 2.453.050 0 2.453.050 2.082.162 1.888.539 193.623 370.888 


Lloguers i cànons 19.691 0 19.691 9.940 9.940 0 9.751 


Conservació i reparació 550.052 0 550.052 413.041 371.877 41.164 137.011 


Material, subministraments i altres 1.863.464 0 1.863.464 1.653.498 1.501.039 152.459 209.966 


Indemnitzacions per raó del servei 19.843 0 19.843 5.683 5.683 0 14.160 
         


Cap. 3. Despeses financeres 124.711 0 124.711 164.158 164.158 0 (39.447) 


Despeses financeres dels préstecs en euros 75.815 0 75.815 106.331 106.331 0 (30.516) 


Altres despeses financeres 48.896 0 48.896 57.827 57.827 0 (8.931) 
        


Cap. 4. Transferències corrents 934.973 1.196.270 2.131.243 2.131.243 2.131.243 0 0 


A l’Administració general de l’Estat 0 874.270 874.270 874.270 874.270 0 0 


A institucions sense finalitat de lucre 934.973 322.000 1.256.973 1.256.973 1.256.973 0 0 
        


Cap. 6. Inversions reals 52.118 0 52.118 211.497 211.497 0 (159.379) 


Inversions maquinària i instal·lacions 26.109 0 26.109 157.358 157.358 0 (131.249) 


Inversions mobiliari 19.458 0 19.458 14.686 14.686 0 4.772 


Inversions en equips de procés de dades 1.379 0 1.379 10.807 10.807 0 (9.428) 


Inversions en immobilitzat immaterial 5.172 0 5.172 28.646 28.646 0 (23.474) 
        


Cap. 8. Inversions financeres 0 0 0 107.451 107.451 0 (107.451) 


Altres actius financers 0 0 0 107.451 107.451 0 (107.451) 
        


Cap. 9. Passius financers 105.263 0 105.263 105.263 105.263 0 0 


Cancel·lació de préstecs ens públics 105.263 0 105.263 105.263 105.263 0 0 
        


Total despeses 6.009.801 1.196.270 7.206.071 6.941.179 6.606.628 334.551 264.892 


         


Resultat pressupostari    (358.432) (883.990) 525.558 (358.432) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC excepte la columna Saldo pressupostari, que ha estat elaborada per la Sindicatura.  







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 16/2015 


68 


Liquidació del pressupost. Exercici 2011 Quadre 42. 


Ingressos 


Pressupost 


aprovat Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


(A) 


Drets 


liquidats 


(B) 


Saldo 


pressupostari 


(C=B–A) 


       


Cap. 3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingr. 2.815.788 0 2.815.788 2.765.151 (50.637) 


Prestació de serveis 2.610.939 0 2.610.939 2.425.778 (185.161) 


Altres ingressos 204.849 0 204.849 339.373 134.524 
       


Cap. 4. Transferències corrents 2.305.742 0 2.305.742 2.332.301 26.559 


Del sector públic estatal 476.280 0 476.280 476.280 0 


De l’Administració de la Generalitat 1.224.944 0 1.224.944 1.301.503 76.559 


De corporacions locals 554.518 0 554.518 554.518 0 


D’altres institucions sense finalitat de lucre  50.000 0 50.000 0 (50.000) 
       


Cap. 5. Ingressos patrimonials 145.000 0 145.000 189.010 44.010 


Interessos de comptes corrents 25.000 0 25.000 14.502 (10.498) 


Altres ingressos patrimonials 120.000 0 120.000 174.508 54.508 
      


Total 5.266.530 0 5.266.530 5.286.462 19.932 


      


Despeses 


Pressupost 


aprovat  Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


(A) 


Obligacions 


reconegudes 


(B) 


Saldo 


pressupostari 


(C=A–B) 


       


Cap. 1. Remuneracions del personal 1.690.482 0 1.690.482 1.645.146 45.336 


Personal laboral 1.263.833 0 1.263.833 1.297.252 (33.419) 


Assegurances i cotitzacions socials 426.649 0 426.649 347.894 78.755 
       


Cap. 2. Despeses corrents de béns i serveis 2.564.861 0 2.564.861 2.430.703 134.158 


Lloguers i cànons 55.456 0 55.456 22.912 32.544 


Conservació i reparació 668.514 0 668.514 463.125 205.389 


Material, subministraments i altres 1.840.891 0 1.840.891 1.944.150 (103.259) 


Indemnitzacions per raó del servei 0 0 0 516 (516) 
       


Cap. 3. Despeses financeres 66.924 0 66.924 99.084 (32.160) 


Despeses financeres dels préstecs en euros 30.000 0 30.000 37.701 (7.701) 


Altres despeses financeres 36.924 0 36.924 61.383 (24.459) 
      


Cap. 4. Transferències corrents 747.000 0 747.000 687.000 60.000 


A institucions sense ànim de lucre 747.000 0 747.000 687.000 60.000 
      


Cap. 6. Inversions reals 92.000 0 92.000 73.670 18.330 


Inversions en edificis i altres construccions 34.000 0 34.000 0 34.000 


Inversions en maquinària i instal·lacions 50.000 0 50.000 0 50.000 


Inversions en mobiliari 5.000 0 5.000 4.450 550 


Inversions en equips procés de dades 3.000 0 3.000 637 2.363 


Inversions en immobilitzat immaterial 0 0 0 68.583 (68.583) 
      


Cap. 9. Passius financers 105.263 0 105.263 105.263 0 


Cancel·lació de préstecs ens públics 105.263 0 105.263 105.263 0 
      


Total 5.266.530 0 5.266.530 5.040.866 225.664 


       


Resultat pressupostari    245.596 245.596 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC excepte la columna Saldo pressupostari, que ha estat elaborada per la Sindicatura. 
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Liquidació del pressupost. Exercici 2012 Quadre 43. 


Ingressos 


Pressupost 


aprovat Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


(A) 


Drets 


liquidats 


(B) 


Saldo 


pressupostari 


(C=B–A) 


       


Cap. 3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingr. 2.088.235 0 2.088.235 (524.617) (2.612.852) 


Prestació de serveis 1.968.112 0 1.968.112 0 (1.968.112) 


Altres ingressos 120.123 0 120.123 (524.617) (644.740) 


       


Cap. 4. Transferències corrents 2.137.887 0 2.137.887 918.902 (1.218.985) 


Del sector públic estatal 428.652 0 428.652 381.020 (47.632) 


De l’Administració de la Generalitat 1.171.353 0 1.171.353 0 (1.171.353) 


De corporacions locals 537.882 0 537.882 537.882 0 


       


Cap. 5. Ingressos patrimonials 298.550 0 298.550 3.685 (294.865) 


Interessos de comptes corrents 10.550 0 10.550 3.685 (6.865) 


Altres ingressos patrimonials 288.000 0 288.000 0 (288.000) 


      


Total 4.524.672 0 4.524.672 397.970 (4.126.702) 


      


Despeses 


Pressupost 


aprovat Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


(A) 


Obligacions 


reconegudes 


(B) 


Saldo 


pressupostari 


(C=A–B) 


       


Cap. 1. Remuneracions del personal 1.534.728 0 1.534.728 0 1.534.728 


Personal laboral 1.147.612 0 1.147.612 0 1.147.612 


Assegurances i cotitzacions socials 387.116 0 387.116 0 387.116 


       


Cap. 2. Despeses corrents de béns i serveis 2.351.493 0 2.351.493 0 2.351.493 


Lloguers i cànons 24.767 0 24.767 0 24.767 


Conservació i reparació 401.702 0 401.702 0 401.702 


Material, subministraments i altres 1.924.653 0 1.924.653 0 1.924.653 


Indemnitzacions per raó del servei 371 0 371 0 371 


       


Cap. 3. Despeses financeres 91.028 0 91.028 0 91.028 


Despeses financeres dels préstecs en euros 33.607 0 33.607 0 33.607 


Altres despeses financeres 57.421 0 57.421 0 57.421 


      


Cap. 4. Transferències corrents 442.160 0 442.160 918.902 (476.742) 


A institucions sense ànim de lucre 442.160 0 442.160 918.902 (476.742) 


      


Cap. 9. Passius financers 105.263 0 105.263 0 105.263 


Cancel·lació de préstecs ens públics 105.263 0 105.263 0 105.263 


      


Total 4.524.672 0 4.524.672 918.902 3.605.770 


       


Resultat pressupostari    (520.932) (520.932) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC excepte la columna Saldo pressupostari, que ha estat elaborada per la Sindicatura. 
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Liquidació del pressupost. Exercici 2013 Quadre 44. 


Ingressos 


Pressupost 


aprovat  Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


(A) 


Drets 


liquidats 


(B) 


Saldo 


pressupostari 


(C=B–A) 


      


Cap. 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingr. 0 0 0 9.892 9.892 


Prestació de serveis 0 0 0 9.892 9.892 


      


Cap. 5 Ingressos patrimonials 0 0 0 50.467 50.467 


Interessos de comptes corrents 0 0 0 50.467 50.467 


      


Total 0 0 0 60.359 60.359 


      


Despeses 


Pressupost 


aprovat  Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


(A) 


Obligacions 


reconegudes 


(B) 


Saldo 


pressupostari 


(C=A–B) 


      


Cap. 3 Despeses financeres 0 0 0 4.452 (4.452) 


Despeses financeres dels préstecs en euros  0 0 0 4.452 (4.452) 


      


Total 0 0 0 4.452 (4.452) 


       


Resultat pressupostari 0 0 0 55.907 55.907 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC excepte la columna Saldo pressupostari, que ha estat elaborada per la Sindicatura. 


 


Conciliació entre el resultat comptable i el resultat pressupostari Quadre 45. 


Concepte 2010 2011 2012 2013 


Resultat pressupostari (358.432) 245.596 (520.932) 55.907 


Dotació amortització (1.757.493) (1.737.601) 0 0 


Dotació insolvències (56.218) (161.879) 0 0 


Dotació provisions 0 0 0 (91.372) 


Pèrdua crèdits incobrables (541) (35.669) 0 (17.277) 


Despeses extraordinàries 0 (940) 0 (181) 


Revocació INAEM 2008 874.270 0 0 0 


Subvencions immobilitzat traspassades a resultat exercici 1.505.889 1.517.379 0 0 


Amortització deute 105.263 105.263 0 0 


Treballs per a l’immobilitzat  0 67.789 0 0 


Inversions  318.948 73.670 0 0 


Inversions a curt termini (327.034) 0 0 0 


Traspassos i provisió insolvència aplicada 9.411 35.487 44.727 109.937 


Excés provisió subvencions 0 0 0 540.160 


Provisió premi de jubilació (3.854) 0 0  


Resultat comptable 310.209 109.095 (476.205) 597.174 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del CPMC. 
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3.2. ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 


En el quadre 46 es presenta l’Estat del romanent de tresoreria dels exercicis 2010 i 2011. 


No s’hi presenta el corresponent a l’exercici 2012 perquè és incorrecte i el CPMC el va 


reformular en la liquidació del 2013. 


 


Estat del romanent de tresoreria dels exercicis 2010 i 2011 Quadre 46. 


Concepte 


2010 2011 


Import Total Import Total 


     


Deutors pendents de cobrament a final d’exercici  911.424  584.357 
     


 De pressupostos d’ingressos 325.012  149.230  


 Clients 416.717  149.230  


 Clients dubtós cobrament (91.705)  218.096  


 Provisió insolvències 0  (218.096)  
     


 D’altres operacions no pressupostàries 586.412  435.127  


 Generalitat deutora subvencions 583.077  425.070  


 Diputació deutora subvencions 0  0  


 Hisenda pública deutora 3.335  10.057  


      


Creditors pendents de pagament a final d’exercici  (2.087.059)  (2.169.796) 
     


 De pressupostos de despeses (1.108.742)  (1.401.188)  


 Proveïdors (950.419)  (556.770)  


 Provisió reclamació Ministeri de Cultura 0  (716.897)  


 Retencions obres (158.323)  (127.521)  
     


 D’altres operacions no pressupostàries (978.317)  (768.608)  


 Hisenda pública creditora (126.292)  (56.169)  


 Seguretat Social creditora (43.262)  (37.538)  


 INAEM creditor per subvencions (38.751)  (38.750)  


 Deutes llarg termini traspassades a curt termini (105.263)  (105.113)  


 Creditors per arrendament financer 0  0  


 Altres creditors (6.764)  (7)  


 Avançaments de clients (226.791)  (204.764)  


 Remuneracions pendents (431.194)  (326.267)  


      


Fons líquids en la tresoreria a final d’exercici  2.159.424  1.983.220 


 Tresoreria-Bancs 2.051.973  1.875.919  


 Imposicions a curt termini 107.451  107.301  


 Pendent cobrament Jutjat d’Instrucció núm. 30 0  0  


     


Romanent de tresoreria total 983.789 397.781 


Imports en euros. 


Font: Estat del romanent de tresoreria presentat pel CPMC.  


 


L’estructura de l’Estat del romanent de tresoreria presentat pel CPMC dels exercicis 2010 i 


2011 no s’ajustava a la que estableix el Pla general de comptabilitat pública aplicable al 


CPMC. 
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En el càlcul del romanent de tresoreria no hi constava diferenciada la part del romanent 


afectat de la del no afectat.  


 


En el quadre 47 es mostra l’Estat del romanent de tresoreria del 2013 i la reformulació efec-


tuada del corresponent a l’exercici 2012. 


 
Estat del romanent de tresoreria Quadre 47. 


Concepte 2012 2013 


   


Fons líquids (A) 401.077 31.156 
   


Drets pendents de cobrament (B) 2.322.219 1.412.840 


Del pressupost corrent 0 0 


De pressupostos tancats 0 0 


D’operacions no pressupostàries 2.148.849 1.306.851 


D’operacions comercials 173.370 105.989 
   


Obligacions pendents de pagament (C) (1.370.210) 559 


Del pressupost corrent (1.370.210) 0 


De pressupostos tancats 0 559 


D’operacions no pressupostàries 0 0 


D’operacions comercials 0 0 
   


Partides pendents d’aplicació (D) 0 0 


Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0 0 


Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0 0 
   


Romanent de tresoreria total (A+B+C+D=E+F+G) 1.353.086 1.444.555 
   


Excés de finançament afectat (E) 540.160 0 
   


Saldos de dubtós cobrament (F) 173.370 154.805 
   


Romanent de tresoreria no afectat (G) 639.556 1.289.750 
   


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals del CPMC. 


 


 


 


4. CONTRACTACIÓ 


En el període fiscalitzat la normativa aplicable en matèria de contractació és la Llei 


30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic fins al 15 de desembre del 2011 


i el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 


3/2011, del 14 de novembre, des del 16 de desembre del 2011. 


 


El CPMC té la consideració de poder adjudicador no administració pública. D’acord amb la 


normativa esmentada, els poders adjudicadors que no són administració pública han de 


seguir les especificacions que s’hi preveuen per als contractes subjectes a regulació har-


monitzada. Per als contractes no harmonitzats han d’aprovar unes instruccions internes de 


contractació, d’obligat compliment en l’àmbit intern, que regulin els procediments de con-


tractació de forma que quedi garantida l’efectivitat dels principis de publicitat, concur-
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rència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i que els contractes si-


guin adjudicats a l’oferta econòmicament més avantatjosa. El Comitè Executiu del CPMC 


va aprovar les instruccions de contractació el 19 de febrer del 2009. 


 


Encara que el contingut de les instruccions de contractació no està legalment establert, 


aquestes constitueixen la norma interna que serveix de base per tramitar els expedients de 


contractació no harmonitzats amb la garantia dels principis enumerats en el paràgraf 


anterior. Per complir aquest objectiu no n’hi ha prou amb enumerar els principis sinó que 


cal establir procediments concrets. A més, el Text refós de la Llei de contractes del sector 


públic estableix determinats preceptes que són d’aplicació a tota la contractació del sector 


públic, el desenvolupament dels quals també és convenient que s’incorpori a les instruc-


cions per unificar en un únic text tota la normativa interna aplicable a la contractació. El 


CPMC no va actualitzar les seves instruccions de contractació per adequar-les als canvis 


normatius posteriors a la data de la seva aprovació. 


 


Els exercicis 2010, 2012 i 2013 el CPMC no va tramitar cap expedient de contractació. 


L’exercici 2011 en va tramitar dos que tenien per objecte l’explotació d’un servei i no la 


seva prestació. Segons els articles 19.1 b i 20.1 de la Llei de contractes del sector públic 


es tracta de contractes privats la preparació i l’adjudicació dels quals es regeixen, en cas 


que no hi hagi normes específiques, per aquesta Llei i les seves disposicions de desple-


gament i, supletòriament, per les normes de dret privat. Les instruccions del CPMC no 


preveuen aquesta figura però són aplicables igualment, per analogia, al cas que s’analitza. 


El CPMC no va aplicar totalment les instruccions que eren la seva normativa contractual 


bàsica i va incomplir els principis de publicitat, concurrència, transparència, confiden-


cialitat, igualtat i no discriminació, i de l’exigència que l’adjudicació recaigués en l’oferta 


econòmicament més avantatjosa.  


 


La Sindicatura ha constatat en el treball fet en l’àrea de despeses que hi ha serveis i 


subministraments que pel seu import haurien d’haver estat objecte de contractació i pels 


quals no existia cap document contractual (vegeu l’apartat 2.4.4).  


 


 


 


5. CONCLUSIONS 


El CPMC va ser constituït el 1983 per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i la Di-


putació de Barcelona per gestionar el PMC. El CPMC i l’AOC (entitat propietària del PMC) 


van subscriure un conveni de cessió de les instal·lacions que integraven el PMC per un 


període inicial de vint anys que va ser ampliat a setanta anys el 2001. L’any 2002 el Mi-


nisteri de Cultura va substituir la Diputació de Barcelona com a membre del CPMC. 


L’any 1990 es va constituir la Fundació amb l’objecte d’estimular i fomentar tota classe 


d’activitats culturals, especialment en l’aspecte musical per tal que, amb el suport eco-


nòmic i promocional, faciliti la realització i contribueixi en la gestió de les iniciatives i els 


projectes desenvolupats al PMC. 
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El juliol del 2009 van tenir lloc una sèrie de fets que van suposar la substitució dels antics 


responsables de l’entitat i l’inici d’una nova etapa en la gestió del PMC, que es va com-


pletar amb el traspàs de la gestió a la Fundació a partir de l’1 de gener del 2012 i la sig-


natura de l’anomenat Conveni Tribanda el 20 de juliol del mateix any.  


 


Com a conseqüència dels fets ocorreguts el juliol del 2009 es va iniciar un procés penal 


contra els antics responsables del PMC per diversos delictes, entre els quals hi ha el de 


malversació de fons del CPMC, que el març del 2015 continua en fase d’instrucció. També 


es va iniciar un procediment de responsabilitat comptable que es troba en fase jurisdic-


cional per un presumpte descobert comptable, l’import del qual (3,65 M€ de principal més 


interessos) coincidia a la data de la liquidació provisional (abril del 2013) amb l’import de la 


presumpta malversació de fons públics del CPMC del procés penal (vegeu l’apartat 2.1.3). 


 


Els exercicis 2010 i 2011 el CPMC va continuar amb la mateixa activitat que la que havia 


realitzat des de la seva creació, és a dir, la gestió dels edificis que integren el PMC. Des de 


l’1 de gener del 2012 l’activitat es va traspassar a la Fundació. 


 


 


5.1. OBSERVACIONS 


A continuació es presenten de manera resumida les observacions més rellevants assenya-


lades al llarg de l’informe. 


 


1) Conveni Tribanda 


L’element clau del període fiscalitzat és la signatura del Conveni Tribanda i les seves ad-


dendes posteriors. D’aquest Conveni cal destacar el següent (vegeu l’apartat 2.1.1): 


 


 Implica el traspàs de la gestió de l’activitat i dels edificis que integren el PMC a una •


entitat privada: la Fundació. El traspàs de la gestió a la Fundació deixa sense control 


públic, en la pràctica, l’activitat que anteriorment realitzava el CPMC, atès que la Funda-


ció no està sotmesa al control financer de la Intervenció General de la Generalitat de 


Catalunya que és qui, des de fa anys, està analitzant de forma exhaustiva la gestió 


econòmica del CPMC. 


 


 Implica la dissolució de facto del CPMC, ja que el buida totalment del seu contingut i •


competències i el fa incórrer en la causa de dissolució prevista en els Estatuts de forma 


imperativa. La dissolució de facto del CPMC, però, va en contra de les normes de règim 


jurídic de les administracions públiques. 


 


 Addueix raons d’eficiència operativa, de millora del control de gestió, d’economies d’es-•


cala, d’estalvi i de racionalització de costos i despeses per concentrar tota la gestió i 
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l’explotació econòmica integral de les activitats i les instal·lacions del PMC en la Fun-


dació. En tot cas, la signatura del Conveni Tribanda ha suposat una disminució del con-


trol dels fons públics aportats al PMC i no ha suposat una millora de la transparència en 


la gestió dels recursos públics. 


 


 Es va fer amb incompliment de les normes de procediment administratiu aplicables a la •


seva tramitació i no hi ha constància que fos aprovat o ratificat per les entitats consor-


ciades ni publicat. Per tenir eficàcia, el Conveni hauria d’haver estat publicat íntegra-


ment en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 


 


 Inclou determinades previsions sobre l’atorgament de subvencions a la Fundació pel •


CPMC i/o per les entitats consorciades que no s’ajusten a la normativa vigent en matèria 


de subvencions. 


 


2) FEV i rescabalaments 


El Conveni Tribanda i l’addenda del 20 de desembre del 2012 regulen l’anomenat FEV, 


com un fons comú de les tres entitats afectades pel presumpte desfalc comès per l’antiga 


direcció del CPMC i que s’ha de nodrir dels rescabalaments que es rebin dels presumptes 


culpables (vegeu els apartats 2.1.2 i 2.4.5.2). 


 


A continuació es resumeixen les observacions assenyalades en l’informe referides al FEV i 


als rescabalaments. 


 


 El FEV és gestionat per la Fundació, que n’és la titular i pot disposar dels fons per a •


pràcticament qualsevol despesa, amb l’únic requeriment d’informar-ne el Patronat de la 


Fundació (no el del CPMC), o sol·licitar-ne l’autorització només per determinades ope-


racions. 


 


 En el període del 2010 al 2013 l’import total rescabalat al CPMC pel Jutjat d’Instrucció •


número 30, que instrueix el procediment penal contra els antics responsables del PMC, 


ha estat de 2,42 M€. D’aquest total, 0,70 M€ van ser registrats com a ingrés pel CPMC 


els exercicis 2010 i 2011, 0,82 M€ van ser transferits a la Fundació i a l’AOC l’exercici 


2011 i 0,90 M€ han estat transferits al FEV els exercicis 2012 i 2013 i registrats com a 


ingrés en els comptes de la Fundació. Cal assenyalar que les quantitats rescabalades 


ho són a títol provisional, de resultes de la sentència definitiva del procés penal, i que 


han estat tingudes en compte en el procediment de responsabilitat comptable com a 


quantitats ja reintegrades al CPMC. Per tant, si de resultes dels processos judicials 


alguna d’aquestes quantitats s’hagués de retornar als presumptes responsables, el 


CPMC hauria de fer-hi front. 


 


 Comptablement, el CPMC hauria d’haver registrat un passiu per les quantitats rebudes •


dels rescabalaments. En el moment que les sentències que es dictin adquireixin 
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fermesa es meritarà l’ingrés. En conseqüència, el 31 de desembre del 2013, el patrimoni 


del CPMC està sobrevalorat en 0,70 M€. 


 


 El CPMC no pot disposar de les quantitats aportades al FEV, atès que el seu control i •


disposició correspon únicament a la Fundació. 


 


 Les úniques aportacions al FEV han estat els rescabalaments rebuts pel CPMC els •


exercicis 2012 i 2013 del Jutjat d’Instrucció número 30. 


 


 La pràctica totalitat de les despeses imputades al FEV (91,6%) corresponen a factures •


d’un despatx d’advocats que no defensa els interessos del CPMC (aquesta institució es 


defensa mitjançant l’advocacia de la Generalitat) sinó els de la Fundació i l’AOC. A més, 


com que la Fundació és una entitat privada, la contractació de l’esmentat despatx no ha 


estat sotmesa a la normativa de contractació que sí és aplicable al CPMC com a poder 


adjudicador. 


 


 La regulació del FEV establerta per les parts signants del Conveni Tribanda ha permès •


que una part dels fons que van ser reintegrats al CPMC de manera provisional pel Jutjat 


d’Instrucció número 30 s’hagin utilitzat per pagar despeses de la Fundació i que en el 


cas que el CPMC hagués de retornar-los ho hauria de fer amb els seus fons propis.  


 


3) Subvenció nominativa al CPMC i aportació del CPMC a la Fundació 


El pressupost de la Generalitat de l’any 2012 preveia una transferència nominativa del De-


partament de Cultura al CPMC d’1,17 M€. El 16 de maig del 2012 el CPMC i el Depar-


tament de Cultura van signar el conveni regulador per a l’atorgament d’aquesta trans-


ferència. El 19 de juliol del 2012 (un dia abans de la signatura del Conveni Tribanda) el 


CPMC va comunicar al Departament de Cultura la seva decisió que el conveni del 16 de 


maig quedés sense efecte i que l’aportació prevista per al CPMC es fes directament a la 


Fundació. L’11 d’octubre del 2012 la Fundació i el Departament de Cultura van signar un 


conveni per regular la transferència d’1,17 M€ a favor de la Fundació. El procediment 


seguit per al traspàs a la Fundació de la transferència prevista en la Llei de pressupostos a 


favor del CPMC no s’ajusta a la normativa aplicable. En compliment de l’article 12.4 de la 


Llei de pressupostos del 2012 la Intervenció General va determinar que l’import a retenir de 


la transferència nominativa prevista en la mateixa Llei havia de ser de 0,23 M€. No obstant 


això, en el traspàs a la Fundació d’aquesta transferència el Departament de Cultura no va 


aplicar cap retenció (vegeu l’apartat 2.4.2). 


 


D’altra banda, el Conveni Tribanda establia el compromís del CPMC d’aportar a la Fun-


dació 1,17 M€ per facilitar el traspàs adequat de funcions i responsabilitats a la Fundació i 


evitar les tensions de tresoreria que aquest traspàs li pogués ocasionar. El CPMC va re-


gistrar aquesta aportació com una subvenció d’explotació però no es va ajustar a la nor-


mativa aplicable en la seva tramitació (vegeu l’apartat 2.4.4). 
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Del que s’ha exposat es desprèn que l’exercici 2012 la Fundació va rebre dues transfe-


rències d’1,17 M€ (vegeu els apartats 2.4.2 i 2.4.4). 


 


Els treballs de control financer de la Intervenció General de la Generalitat corresponents a 


l’exercici 2012 van posar de manifest que la Fundació havia obtingut un benefici 


d’explotació i que, d’acord amb la normativa en matèria de subvencions, calia fer el reinte-


grament per l’excés de subvencions per sobre del cost de l’activitat subvencionada. L’11 


de desembre del 2014 el Patronat del CPMC va acordar iniciar el procediment de reinte-


grament. De les actes dels òrgans de govern del CPMC es desprèn el seu desacord amb 


el procés de reintegrament iniciat a instàncies de la Intervenció General de la Generalitat. 


La Sindicatura dóna ple suport a aquest reintegrament (vegeu l’apartat 2.4.4). 


 


Dels comptes anuals de la Fundació es desprèn que aquesta no va registrar l’obligació de 


reintegrament d’1,17 M€ al CPMC ni el 2012 ni el 2013 (vegeu l’apartat 2.4.4). 


 


4) Gestió i activitat en els exercicis fiscalitzats 


En referència a la gestió i activitat del CPMC l’informe recull diferents observacions, de les 


quals es destaquen les següents: 


 


 En els exercicis 2010 i 2011 no es van introduir canvis rellevants en la gestió i funcio-•


nament del CPMC en relació amb els existents abans del juliol del 2009. En els exercicis 


2012 i 2013, sense ajustar-se a la legislació vigent, se’l va buidar de facto de contingut 


(vegeu l’apartat 2.1). 


 


 Els documents aprovats pel Comitè Executiu i/o el Patronat no s’adjunten a les actes ni •


se signen com a part integrant d’elles perquè quedi constància de l’exactitud dels 


documents aprovats (vegeu els apartats 1.2.3, 2.2 i 2.4.1). 


 


 El CPMC no aplicava el Pla general de comptabilitat pública, obtenia les liquidacions del •


pressupost i la resta d’estats relacionats amb la comptabilitat pressupostària amb una 


mera conversió a final d’exercici entre la comptabilitat financera i la pressupostària 


(vegeu l’apartat 3). 


 


 En l’àrea de recursos humans es posa de manifest una confusió entre les diferents enti-•


tats que integren el PMC, amb persones contractades per més d’una entitat, persones 


contractades pel CPMC a temps complet i contractades també per la Fundació, retri-


bucions no aprovades, persones que treballaven indistintament per les diferents entitats 


i manca de control de la despesa que corresponia a cada una de les entitats. L’exercici 


2011 la Fundació va facturar al CPMC pel personal que tenia contractat i prestava 


serveis al CPMC, però el CPMC no va facturar cap import pel personal que tenia 


contractat i que prestava serveis a la Fundació (vegeu l’apartat 2.4.3). 


 


 L’any 2011 el CPMC va registrar un ingrés extraordinari de 0,29 M€ per una factura que •


l’INAEM va acceptar com a subvencionable. Aquesta factura ja havia estat utilitzada pel 
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CPMC anteriorment en la justificació d’una altra subvenció. Aquest fet podria donar lloc 


a l’exigència del reintegrament per part de les entitats atorgants. El CPMC hauria 


d’haver registrat una provisió per aquest concepte (vegeu l’apartat 2.3.6). 


 


 El lloguer de sales del PMC a la Fundació es feia sense la formalització de contractes •


entre el CPMC i la Fundació i s’aplicaven uns preus que no havien estat aprovats pels 


seus òrgans de govern. A partir de l’1 de setembre del 2010 el CPMC va deixar de 


facturar a la Fundació el lloguer de sales, el que representa un menor ingrés per al 


CPMC i una menor despesa per a la Fundació (vegeu l’apartat 2.4.1). 


 


 Encara que l’objecte del CPMC és gestionar el PMC, els ingressos per les visites •


guiades eren percebuts íntegrament per la Fundació en els exercicis 2010 i 2011 (vegeu 


l’apartat 2.4.1). 


 


 El registre comptable de les operacions entre el CPMC i la Fundació es feia indis-•


tintament en comptes deutors i creditors, fet que suposa una dificultat en el seu segui-


ment i en la determinació de la composició dels saldos en cada moment. A més, al-


gunes despeses que pel seu concepte corresponien a la Fundació o a l’AOC van ser 


assumides pel CPMC (vegeu els apartats 2.3.4, 2.3.9, 2.4.1, 2.4.3 i 2.4.4). 


 


 S’han posat de manifest diverses incidències en relació amb el registre comptable de •


les operacions, com per exemple, la utilització incorrecta de comptes comptables, la 


manca de justificants, compensacions de saldos entre comptes, duplicitats o imputació 


temporal incorrecta de les despeses (vegeu els apartats 2 i 3).  


 


 Hi ha una manca quasi absoluta de contractes formalitzats amb els proveïdors de béns i •


serveis. Les relacions amb la major part de proveïdors es basaven en acords verbals 


amb l’antiga direcció (vegeu els apartats 2.4.4 i 4). 


 


 


5.2. RECOMANACIONS 


A continuació es presenta un conjunt de recomanacions que la Sindicatura considera que 


s’haurien d’aplicar amb caràcter immediat. 


 


1) El CPMC i les administracions consorciades han de prendre les mesures necessàries 


perquè els fons rescabalats pel Jutjat d’Instrucció número 30 amb destinació al CPMC li 


siguin restituïts per la Fundació i l’AOC, ja que són quantitats lliurades a compte amb 


caràcter provisional fins que hi hagi una sentència en el procés penal. 


2) El CPMC ha de registrar comptablement les quantitats rescabalades com un passiu, el 


que suposa regularitzar amb càrrec a Patrimoni l’import de 0,70 M€ registrat com a 
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ingrés els exercicis 2010 i 2011 i registrar un import deutor per les quantitats lliurades a 


l’AOC i a la Fundació (1,72 M€). 


3) Les administracions consorciades han de promoure un marc de relacions entre les enti-


tats integrants del PMC que s’ajusti a la legalitat aplicable a les administracions pú-


bliques i que inclogui les mesures de control de la Fundació que garanteixin que els 


fons públics que s’hi aportin tinguin el mateix nivell de control que si s’aportessin al 


CPMC.  


 


4) El CPMC ha d’agilitar la tramitació de l’expedient de revocació de l’aportació d’1,17 M€ 


realitzada a la Fundació l’any 2012. Cal tenir en compte que si aquest import no fos 


recuperat implicaria una pèrdua patrimonial per al CPMC que deixaria els seus fons 


propis en una situació delicada. 


 


5) Les administracions públiques han de vetllar perquè la gestió de les instal·lacions del 


PMC es desenvolupi amb el màxim respecte als principis d’economia, eficiència i trans-


parència en la gestió dels recursos públics. 


 


 


 


6. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 


tramès el 21 de maig del 2015 al CPMC. 


 


Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, el CPMC va demanar dues vegades 


l’ampliació del termini per presentar les al·legacions. D’acord amb l’article 39.3 del Re-


glament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes de Catalunya el termini per pre-


sentar les al·legacions va ser ampliat en quinze dies hàbils. 


 


 


6.1. AL·LEGACIONS REBUDES 


El CPMC ha enviat resposta a través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura de 


Comptes número 1.879, de data 29 de juny del 2015. 


 


En relació amb les al·legacions presentades pel CPMC, la Sindicatura de Comptes posa 


de manifest que en compliment estricte de les funcions que té atribuïdes per la Llei 


18/2010 i pel marc constitucional regulador del dret a l’honor, s’han substituït en les esmen-


tades al·legacions els noms propis d’algunes persones físiques i jurídiques per les inicials 


per tal d’evitar qualsevol vulneració del dret a l’honor. 


 


La documentació que s’esmenta en les al·legacions no es transcriu en l’informe però cons-


ta en l’arxiu de la Sindicatura. La resposta del CPMC es transcriu a continuació:  
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CONSORCI 


PALAU MÚSICA 


CATALANA 


 


Assumpte: Al·legacions al projecte  


d’informe de la Sindicatura de Comptes 


de Catalunya núm. 47/2013-D. 


 


 


A LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 


 


Joan Oller i Cuartero, Gerent del Consorci del Palau de la Música Catalana, segons ja 


li consta a aquesta Administració, entitat amb CIF V08829319, domiciliada al carrer 


Palau de la Música 2, 08003 Barcelona, compareix davant de la Sindicatura de 


Comptes de Catalunya i, com millor procedeixi en Dret, 


 


EXPOSA: 


 


I.- Que a la meva representada li ha estat notificat el Projecte d’Informe de la Sindica-


tura de Comptes de Catalunya de fiscalització dels exercicis 2010-2013 del Consorci 


del Palau de la Música Catalana (núm. 47/2013-D) (en endavant, referit com “Projecte 


d’Informe”). 


 


II.- Que aquesta notificació va atorgar a l’entitat que represento un termini de 15 dies 


hàbils, fins el 9 de juny de 2015, per a efectuar al·legacions i aportar els documents 


que es considerin oportuns. 


 


III.- Que, posteriorment, el Consorci del Palau de la Música Catalana (en endavant, el 


“CPMC” o el “Consorci”) va sol·licitar dues vegades l’ampliació del termini inicialment 


conferit per a efectuar al·legacions, la qual va ser atorgada, de manera que el termini 


per a presentar al·legacions al Projecte d’Informe finalitza el 29 de juny d’enguany. 


 


IV.- Que, en data 19 de juny de 2015, el Comitè Executiu del CPMC va aprovar el 


contingut de les al·legacions a presentar al Projecte d’Informe núm. 47/2013-D 


d’aquesta Sindicatura. 


 


V.- Que, mitjançant aquest escrit, en la forma i termini legalment establerts, prèvia 


aprovació del seu contingut pel Comitè Executiu del CPMC, s’evacua el tràmit conferit 


i es formulen AL·LEGACIONS al Projecte d’Informe núm. 47/2013-D d’aquesta Sin-


dicatura, sobre la base dels següents  


 


ANTECEDENTS: 


 


Abans d’exposar les al·legacions que el CPMC té interès en presentar en relació amb 


el Projecte d’Informe de la Sindicatura núm. 47/2013-D, es creu necessari realitzar 


alguns aclariments sobre els fets i dades descrits a la Introducció de l’informe es-


mentat, així com contextualitzar breument les actuacions realitzades pel CPMC du-


rant els exercicis objecte de fiscalització (2010, 2011, 2012 i 2013). 
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A) Sobre el context que cal tenir en compte per entendre la situació que ha viscut el 


Palau de la Música a partir de juliol de 2009: 


 


Com és prou conegut, els exercicis pressupostaris objecte de fiscalització coin-


cideixen amb els anys immediatament posteriors a l’escorcoll que va sofrir el Palau 


de la Música el 23 de juliol de 2009 i que va donar peu a l’inici de diversos pro-


cediments judicials i a la imputació de l’antic equip directiu del CPMC encapçalat, 


entre d’altres, per F.M. i J.M. 


 


El dia 23 de juliol de 2009 es va intervenir el Palau de la Música pels Mossos d’Es-


quadra. Com a resultat d’aquesta actuació, els jutjats van obrir diferents diligències i 


van imputar als membres de l’antic equip directiu del CPMC –i de la resta d’entitats, 


Orfeó Català i Fundació Privada Orfeó Català–Palau de la Música Catalana– la 


comissió de diferents delictes, entre les quals cal destacar les Diligències Prèvies 


3360/2009 Secció D, que se segueixen davant del Jutjat d’Instrucció núm. 30 de 


Barcelona. 


 


En el marc d’aquest procediment, el Consorci va formular acusació per presumptes 


delictes de malversació de fons públics i falsedat en document públic i la Fundació 


per la presumpta comissió dels delictes d’apropiació indeguda i falsedat docu-


mental, entre d’altres, contra F.M.T., J.M.B., G.M.M., R.G.R., R.B.C., S.L.R., E.Q.G., 


P.L.R.S., M.G-S.L., V.M.G., J.M.P.G., J.A.M.A., R.M.M., així com contra les mercantils 


A.P.46 S.L., B. S.L., A.R. S.L., B.B. S.L., C.V. S.L., F. S.L., N.L. S.L., L.G. S.L., M.R. S.L., 


H. S.L., A. S.L., M.M.P. S.L., en la seva condició de responsables civils.  


 


Pel que fa a la quantificació de la responsabilitat civil, aquesta es va fixar pro-


visionalment en la quantitat total de 3.651.012,39 euros pel cas del Consorci i 


29.850.617,23 euros pel que fa a la Fundació. 


 


Sense ànim de donar detalls tediosos i innecessaris sobre tots i cadascun dels pro-


cediments judicials, de tot ordre, que tenen origen en l’actuació de l’anterior equip 


directiu del CPMC, basten aquest procediment penal per deixar constància que la 


situació que ha patit aquesta institució durant els exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013 


només pot ser qualificada d’excepcional. 


 


Aquesta excepcionalitat s’ha manifestat de moltes formes i ha afectat de manera 


diversa el normal desenvolupament de l’activitat del Consorci i, de retruc, d’un equi-


pament cultural de primer ordre com el Palau de la Música, a tall d’exemple: im-


putació de l’equip directiu que havia gestionat el Consorci des de la seva constitució 


(des de 1983), canvi de direcció de les entitats, sostracció de documentació rellevant 


per part dels imputats o decomís de la mateixa per part de la policia, Fiscalia o 


Jutjats, acomiadaments de determinats treballadors vinculats a l’antic equip directiu 


del Consorci, pèrdua de informació, manca de col·laboració de les persones que 


podien informar sobre actuacions presumptament delictives, clima general de des-


confiança, comprovació, quan no, confessió de l’efectiu desviament per part de l’an-


terior equip directiu del voltant de 6.000.000 euros dels fons gestionats pel CPMC 


durant els anys anteriors a 2009. 


 


Tot i que la llista d’entrebancs podria ser més llarga, segurament ja és suficient per 


donar una idea de la situació a la qual s’ha hagut d’enfrontar la nova gestió del 
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Consorci durant els exercicis objecte de fiscalització. Es tracta d’una situació que 


dista molt de ser l’habitual en qualsevol organització o equipament cultural i que, com 


s’ha dit, és del tot excepcional. 


 


Malgrat tot, amb l’ajuda de les Administracions, el caos jurídic, organitzatiu i financer 


que vivia el CPMC al juliol de 2009 s’ha anat ordenant i racionalitzant amb un únic 


objectiu: mantenir l’activitat i la major part dels llocs de treball del Palau de Música, 


redreçar la imatge de la institució i afrontar el futur amb solidesa i esperança.  


 


Tampoc se’ns escapa que, en aquell context de caos i incertesa, moltes decisions es 


van prendre amb caràcter urgent i empeses per la necessitat imperiosa de solucionar 


problemes i situacions totalment imprevistos i, en tot cas, amb el vistiplau dels òrgans 


de govern de les institucions afectades i, per tant, de les Administracions Públiques 


representades en aquest organismes, les quals van mostrar en tot moment el ferm 


compromís de mantenir el PMC en funcionament, malgrat els riscos derivats de les 


irregularitats comeses per l’antic equip directiu i que encara no s’havien pogut 


solucionar, i rebutjant l’alternativa del tancament de l’entitat i les conseqüències de tot 


ordre que aquest tancament podia comportar. 


 


B) Sobre l’estructura jurídica i organitzativa del Palau de la Música Catalana i els 


darrers canvis de direcció: 


 


Des del primer moment en què es van posar de manifest les primeres irregularitats 


comeses per l’antic equip directiu del CPMC i, especialment, des del moment en què 


aquestes irregularitats van quedar en major o menor mesura demostrades arrel de les 


confessions dels seus autors i dels informes pericials aportats en la investigació dels 


diferents procediments judicials en curs, es va constatar que un dels elements que 


van permetre o, si més no, facilitar la comissió de les irregularitats que han donat peu 


a les diferents imputacions que pesen sobre F.M., J.M. i els seus col·laboradors, va 


ser la complexa organització jurídica de les diferents entitats que estaven vinculades 


a la gestió del Palau de la Música.  


 


L’estructura jurídica del Palau de la Música en aquell moment es composava de les 


següents entitats: 


 


 Associació Orfeó Català (l’Orfeó): L’objecte de la qual es el foment de la cultura 


catalana, especialment en l’aspecte musical i amb una especial atenció preferent 


a la musica coral. Està formada pels socis de l’entitat els quals feien les seves 


aportacions econòmiques mitjançant quotes que finançaven el manteniment de 


l’entitat. L’Associació era i és la propietària de l’edifici històric del Palau de la 


Música i de l’edifici d’oficines adjacent anomenat “Palmera”, entre d’altres 


immobles adquirits per els seus antics gestors. Les funcions d’explotació de 


l’edifici del Palau de la Música les tenia cedides des de l’any 1983 al CPMC. 


L’Associació també gestionava l’escola coral. El règim intern de funcionament 


d’aquesta entitat era –i és– el propi de les associacions sense ànim de lucre. Des 


de 2010, l’Orfeó Català se sotmet a informes periòdics d’auditoria. 


 


 CPMC: Entitat de dret públic de base associativa constituïda l’any 1983 per la 


Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona (posteriorment 
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substituïda pel Ministeri de Cultura) amb la finalitat de donar suport a l’Orfeó 


Català, per assumir la gestió dels serveis propis del Palau de la Música Catalana, i 


fomentar el desenvolupament de la cultura musical a Catalunya.  


 


Per fer possible l’exercici d’aquestes funcions, l’Orfeó va cedir al CPMC l’ex-


plotació de l’edifici històric del Palau de la Música a canvi de que el Consorci es 


fes càrrec de les obres de reforma i rehabilitació que l’Orfeó Català no podia 


afrontar. Com a conseqüència d’aquesta cessió de l’Orfeó Català, el Consorci va 


rebre el títol jurídic que li permetia assumir la gestió de part de les activitats que 


es realitzaven al Palau de la Música fins l’any 2012. Des de la seva constitució, el 


Consorci ha estat regit pel dret públic i sotmès a la fiscalització de la Intervenció 


de la Generalitat i d’aquesta Sindicatura de Comptes. Malgrat tot, algunes 


funcions, com l’explotació del servei de bar, o algunes obres de restauració i/o 


manteniment, van ser derivades a la Fundació per part de l’antic equip directiu 


encapçalat per F. M. i J. M., sense cap justificació tècnica i sota l’aixopluc de la 


situació de confusió i manca de transparència que en aquells moment vivia 


l’entitat. 


 


 Fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana (la Fundació): Fundació 


privada constituïda per l’Orfeó Català l’any 1991 amb la finalitat d’estimular i 


fomentar tota classe d’activitats culturals especialment en l’aspecte musical per tal 


que, amb el seu suport econòmic i promocional, faciliti la realització i contribueixi 


en la gestió de les iniciatives i els projectes del conjunt d’institucions liderades per 


l’associació Orfeó Català, podent col·laborar amb altres Centres o Institucions que 


persegueixin iguals finalitats. 


 


La Fundació va finançar i és la propietària de l’edifici del Petit Palau, l’explotació 


del qual també va ser cedida al Consorci. La Fundació es regeix per la normativa 


aplicable a les fundacions privades, se sotmet des de la seva constitució 


periòdicament a informes d’auditoria i queda sotmesa a l’actuació fiscalitzadora 


del protectorat de Fundació de la Generalitat de Catalunya. 


 


 Associació Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana (Cor de Cambra): 


Entitat creada l’any 2008 per la gestió del cor de cambra del Palau de la Música. 


Anteriorment el cor de cambra s’havia gestionat per l’Associació Orfeó Català. 


Aquesta associació va ser dissolta el dia 21 de març de 2012. El seu règim jurídic 


era el propi de les associacions privades i no es va sotmetre mai a cap informe 


d’auditoria. 


 


Com s’ha dit (i és conegut), l’escorcoll del PMC per part dels Mossos d’Esquadra i 


l’inici de diversos procediments judicials van donar lloc a una sèrie de canvis en 


l’equip directiu del CPMC –i de la resta d’entitats– que van començar amb la re-


núncia, en data 27 de juliol de 2009, de F.M. i J.M. als seus càrrecs en el CPMC, la 


Fundació i en l’Orfeó. En aquella mateixa data es nomenà a la Sra. Maria Carulla i 


Font Presidenta del Patronat de la Fundació, del Comitè Executiu del CPMC i de 


l’Orfeó. En data 7 de setembre de l’any 2009 es va ratificar el nomenament del Di-


rector Executiu del Consorci el Sr. Joan Llinares i Gómez. El Sr. Llinares va ser no-


menat Director General de la Fundació en sessió del Patronat de la Fundació el dia 3 


de setembre de 2009, amb elevació a públic de l’acord el dia 14 d’octubre de 2009. 


En data 2 de setembre de 2009 també va ser nomenat administrador de l’Orfeó. 
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En data 31 de desembre de 2010 el Sr. Joan Llinares i Gómez deixà el càrrec de 


Director General de la Fundació, de Director Executiu del Consorci i d’administrador 


de l’Orfeó, essent substituït com a Gerent del Consorci el 12 de juliol de l’any 2011 


pel Sr. Joan Oller Cuartero. El Sr. Oller va ser nomenat Director General de la Fun-


dació el dia 3 de febrer de 2011, administrador de l’Orfeó en data 23 de febrer de 


2011 i Director General del Cor de Cambra el dia 3 de març de 2011.  


 


Tot i que a l’any 2009 hi havia quatre entitats vinculades entre elles en la gestió del 


patrimoni i l’activitat del Palau de la Música, la realitat és que la gestió administrativa 


es feia de forma unitària. Tot el personal estava a disposició de les quatre entitats de 


forma indiscriminada i independentment de quina fos la seva relació contractual.  


 


Els nous gestors, nomenats l’any 2009, el Sr. Llinares i la Sra. Mariona Carulla i la 


Intervenció van advertir l’any 2009 l’existència d’irregularitats greus en els proce-


diments de gestió documental i de control econòmic provocats per una fraudulenta 


gestió del patrimoni i dels recursos de l’entitat. Les diferents formes jurídiques que 


operaven en el Palau de la Música provocaven confusió i facilitaven una incorrecta 


forma d’administració dels recursos.  


 


Les importants irregularitats detectades en les diligències judicials que s’instruïen al 


Jutjat número 30 de Barcelona van obligar a que el nou equip gestor liderat pel Sr. 


Llinares i tot el personal del Palau de la Música centrés gran part dels seus esforços 


a la tasca de suport a l’activitat investigadora i de recerca de documentació del frau 


perpetrat pels anteriors gestors, auxiliant així als organismes judicials i a la pròpia 


acusació particular de l’entitat. A més, la cúpula tècnica de l’entitat va ser substituïda 


en aquest període i la incorporació dels nous recursos humans destinats a aquesta 


important tasca de gestió econòmica i jurídica es va fer de forma gradual i no es va 


completar fins al mes de gener de 2012. Aquest fet va provocar que la gestió 


ordinària seguís funcionant per inèrcia tal com s’havia realitzat fins aleshores, in-


troduint gradualment millores en la mateixa. 


 


El dia 11 de gener de 2010 es va contractar una nova directora administrativa i fi-


nancera, que va ser acomiadada de l’entitat el 15 de juliol de 2011 i es començà la 


recerca d’un nou director administratiu-financer amb un perfil adequat al càrrec que 


havia d’ocupar. Aquest nou director s’incorpora al seu lloc l’1 de febrer de 2012. La 


dilació entre el cessament de l’anterior directora administrativa i financera i el 


nomenament de l’actual es deu a que en el procés de selecció diversos candidats 


van declinar l’oferta realitzada pel Palau de la Música Catalana un cop finalitzat el 


procés de selecció. En un dels casos fins i tot el candidat es va arribar a incorporar a 


l’organització cessant voluntàriament al cap de 15 dies.  


 


C) Sobre la reforma de l’estructura jurídica i organitzativa del Palau de la Música 


Catalana i la situació del CPMC: 


 


Com s’ha dit, des de ben començament, les Administracions que conformaven el 


Consorci van actuar sota una clara premissa i és que el PMC havia de mantenir en tot 


moment la seva activitat amb la màxima normalitat possible. Aquesta posició no va 


defallir en cap moment i ha estat un factor fonamental per a la supervivència i el 


redreçament que en l’actualitat viu el Palau de la Música 
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Ara bé, les mateixes Administracions s’adonaren que l’estructura jurídica i orga-


nitzativa de les entitats existents fins al moment havia estat un dels elements clau que 


facilitaren la perpetració de frau. El Sr. Joan Llinares i Gómez com a responsable 


executiu del Palau de la Música, inspirat per les Administracions pertanyents al Con-


sorci, amb l’aquiescència dels òrgans executius de l’Orfeó i de la Fundació, inicià un 


procés de reflexió per conduir les diferents entitats que conformaven l’organització 


fins aquell moment cap a una nova estructura jurídica que millorés l’existent per evitar 


en el futur situacions fraudulentes com les que s’havien donat amb anterioritat. Tot i 


que després d’aquest procés de reflexió es va concloure que s’havien de modificar 


les estructures jurídiques existents, aquest procés no culminà, per raons orga-


nitzatives internes i per falta de recursos tècnics, fins el 28 de desembre de 2011, 


data de la celebració del Patronat del Consorci en el que aquest renuncia a totes les 


activitats que li havia encarregat l’Orfeó retornant-li a aquest la gestió del Palau de la 


Música perquè fos traspassada posteriorment de l’Orfeó a la Fundació. Aquest 


traspàs es regula mitjançant l’acord signat per les tres entitats (Consorci, Orfeó i la 


Fundació) el dia 20 de juliol de 2012, que retrotrau els seus efectes a dia 1 de gener 


de 2012 i que és conegut com Conveni Tribanda (també referit en aquest escrit 


d’al·legacions com “Conveni” o “CT”).  


 


En l’actualitat la gestió de les activitats i el patrimoni es dur a terme mitjançant la 


Fundació. Aquesta unificació en la gestió suposa que moltes de les observacions que 


aquesta Sindicatura inclou al Projecte d’Informe objecte del present escrit d’al·lega-


cions estiguin resoltes ja a dia d’avui havent-se corregit les deficiències detectades. 


 


El CPMC en compliment de l’acordat en sessió del Patronat d’aquesta entitat ce-


lebrada el dia 28 de desembre de l’any 2011, es va fer càrrec de part de les 


despeses de manteniment de l’edifici del Palau de la Música fins el dia 20 de juliol de 


2012, en la que es va signar el Conveni entre el Consorci, la Fundació i l’Orfeó. Entre 


les dates 28 de desembre de l’any 2011 i 20 de juliol de 2012 el Consorci es va fer 


càrrec de part del manteniment de l’edifici del Palau de la Música i la Fundació va 


anar assumint part d’aquestes despeses en un procés transitori que va finalitzar el 20 


de juliol de 2012, data en la que el Consorci ja no va assumir cap més despesa de 


manteniment del mateix i totes les despeses ja van quedar a càrrec exclusiu de la 


Fundació. Tot i això, cal recordar que la totalitat de despesa en manteniment del 


Palau de la Música Catalana, entenent com a manteniment la despesa de submi-


nistraments, reparacions i conservació de l’edifici, assumida pel Consorci el primer 


semestre de l’any 2012, va ser inferior a 250.000 euros, quantitat que, en qualsevol 


cas, la Fundació va restituir al CPMC. Paradoxalment, i en el mateix semestre, la 


Fundació va assumir la despesa corresponent a la substitució de les conduccions de 


l’aire condicionat del Palau de la Música Catalana, despesa que, per falta de fons, va 


obligar a la Fundació a demanar un crèdit bancari per valor de 600.000 euros (crèdit 


que encara està retornant la Fundació a dia d’avui). 


 


Respecte a les propostes realitzades per la Intervenció de la Generalitat en l’informe 


de control financer del Consorci de l’any 2010, no es van poder aplicar a l’exercici 


2011 ja que aquestes no van ser rebudes pels òrgans de gestió del Consorci fins el 


mes de maig de l’any 2012. Tot i això, algunes de les recomanacions, com per 


exemple, la preparació d’alguns concursos públics, com el de la restauració, ja 


s’estaven tramitant, tal com va recomanar la Intervenció. 
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La gestió documental del Palau de la Música ha estat confusa i caòtica, tal com 


reconeix també l’informe d’Intervenció esmentat. Aquesta deficient gestió documental 


té origen en l’anterior gestió del Sr. M. i del Sr. M., afavorida pel registre efectuat en 


les oficines del Palau de la Música pels Mossos d’Esquadra, en la que es van em-


portar moltíssima documentació, i agreujada per la destrucció i sostracció de docu-


mentació produïda en el període de temps que anà de l’escorcoll dels Mossos 


d’Esquadra i la plena assumpció de funcions del nou equip directiu de l’entitat. Això 


ha estat agreujat també per una etapa de desorganització important en l’àrea ad-


ministrativa i financera que no es va començar a redreçar fins la contractació d’un 


nou director financer l’1 de febrer de 2012 i la contractació, el 3 de setembre de 


2012, d’una nova responsable del centre de documentació i gestió documental, per 


millorar els processos i així garantir que en el futur els circuits documentals permeten 


una gestió eficient i eficaç de la informació. 


 


Tot l’exposat en aquesta introducció descriu el context en el que han transcorregut 


els exercicis econòmics 2010-2013, revisats tant per la Intervenció de la Generalitat 


de Catalunya, cada exercici de manera individual, com per la Sindicatura de 


Comptes de Catalunya globalment els quatre exercicis i objecte d’aquest escrit 


d’al·legacions.  


 


Aquest període ve marcat clarament pel tall d’operacions arrel del Conveni Tribanda, 


que divideix la gestió del PMC en dues etapes clarament diferenciades: una primera 


etapa caracteritzada per la transició d’una situació presumptament delictiva de frau, 


confusió i mala gestió, descoberta el juliol de l’any 2009, i que té origen en la 


premeditada, estudiada i fraudulenta gestió de F.M. i J.M., la qual va anar seguida 


d’una segona etapa, amb la nova direcció, caracteritzada per una gestió que va voler 


ser el més acurada, eficient i professional possible. Per arribar a la gestió actual amb 


una reestructuració de les figures jurídiques existents i amb una gestió econòmica 


correcta, els equips gestors i el personal de l’entitat han fet un gran esforç de 


reordenació dels recursos existents per al bon funcionament de l’entitat, en un sector 


sensible i malgrat la crisi existent des de 2008.  


 


D) Sobre els punts 1.2.1 i 1.3 del Projecte d’Informe: 


 


Abans de començar amb les al·legacions pròpiament dites, interessa fer les següents 


matisacions en relació als punts 1.2.1 i 1.3 del Projecte d’Informe objecte de les 


presents al·legacions:  


 


Al punt 1.2.1 al darrer paràgraf s’indica que en el Patronat del 28 de desembre de 


2011 es va acordar la modificació estatutària en el sentit de renunciar a la con-


servació dels edificis i a la gestió d’activitats que estava desenvolupant el Consorci i 


retornar-les a l’Associació Orfeó Català i a la Fundació. Ara bé, la tramitació d’a-


questa modificació estatutària havia de coincidir, en el temps, amb l’inici del procés 


de dissolució del Consorci, de manera que es podia donar clarament la circums-


tància de que el procés de modificació i d’aprovació per part dels ens consorciats de 


la modificació estatutària és perllongués massa i finalitzés quan el Consorci ja 


estigués dissolt. Aquest risc va portar, tant als Comitès Executius com als Patronats 


del CPMC a no iniciar la tramitació de la modificació dels estatuts del Consorci i 


subjectar tot aquest procés a la tramitació de la dissolució de l’entitat. 
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En el punt 1.3 de treballs de control indica que en l’article 11è dels estatus del 


Consorci estableix que el Patronat designarà un interventor que tindrà al seu càrrec la 


fiscalització i la comptabilitat del Consorci. El 22 de març de 2002 el Patronat del 


Consorci va acordar modificar aquest article i establir el control de la gestió econo-


micofinancera mitjançant auditories que s’havien de fer sota la supervisió de la 


Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. Tot i que aquesta modificació no 


ha estat aprovada pels ens consorciats ni ha estat formalitzada, a partir de l’exercici 


2012 ha sigut la Intervenció General qui ha vingut executant el control financer del 


Consorci mitjançant informes anuals.  


 


Atès tot l’exposat en aquests Antecedents, a continuació es procedeix a la pre-


sentació de les al·legacions al projecte l’informe de la Sindicatura de Comptes de 


Catalunya de data 21 de maig de 2015, corresponent al període 2010-2013.  


 


AL·LEGACIONS: 


 


PRÈVIA.- OBJECTE DEL PRESENT ESCRIT  


 


El present escrit té per objecte formular al·legacions al Projecte d’Informe de la 


Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre el CPMC pels exercicis 2010-2013 (núm. 


47/2013-D). La voluntat del CPMC és facilitar la tasca d’aquesta Sindicatura i, a 


aquests efectes, aportar informació i documentació per complementar el contingut 


del Projecte d’Informe, indicar aquelles qüestions que aquesta part entén que me-


reixen consideracions addicionals o que necessiten ser matisades i, en tot cas, 


posar-se a disposició d’aquesta Sindicatura per a adoptar qualsevol mesura que 


pugui resultar oportuna per a un millor funcionament de l’entitat. 


 


 


PRIMERA.- SOBRE LES MANIFESTACIONS DEL PROJECTE D’INFORME EN 


RELACIÓ AL CONVENI TRIBANDA (apartat 2.1.1.) 


 


Com coneix aquesta Sindicatura, el Palau de la Música es caracteritzava per la seva 


enrevessada estructura jurídica, la qual incloïa: (i) l’existència de diversos edificis 


amb diferents propietaris tots ells vinculats al Palau de la Música, (ii) la separació de 


les facultats dominicals típiques (us, explotació, disposició, modificació...) entre 


diferents entitats i sobre la base de contractes que no responien als típicament 


regulats a la normativa sobre béns immobles (arrendament, usdefruit, dret de su-


perfície...), (iii) control i fiscalització inexistents o en mans de diferents òrgans, (iv) 


existència de molts treballadors amb relacions laborals, formalitzades o no, amb més 


d’una entitat i cobrant sous, declarats o no, de més d’una entitat i, per últim, (v) una 


comptabilització parcial d’assentaments comptables creuats entre les diferents 


entitats, les quals, no presentaven els comptes consolidats. 


 


Davant aquesta situació, com s’ha dit, les Administracions Públiques, juntament amb 


els nous responsables de l’Orfeó Català i de la Fundació van iniciar un procés de 


reflexió per determinar quina seria la millor estructura organitzativa i jurídica per a les 


entitats vinculades a la gestió del Palau de la Música, amb un triple objectiu: 


respectar els drets legítims de cada entitat, aconseguir la màxima eficiència en la 
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gestió de l’activitat del Palau de la Música i aconseguir que aquesta gestió compleixi 


amb els més estrictes criteris de rigor, bon govern i transparència. 


Es va crear una comissió o grup de treball de reforma institucional, constituït per 


representants de les Administracions Públiques representades al Consorci, de l’Orfeó 


Català i de la Fundació, i es van demanar informes a despatxos d’advocats, per, 


entre tots, identificar quina seria la millor forma de gestionar les activitats del Palau de 


la Música. Va ser en el transcurs d’aquesta reflexió que les Administracions Públiques 


es van manifestar obertes analitzar i posar en marxa a qualsevol fórmula que, des del 


punt de vista de l’eficàcia, permetés una gestió el més àgil i flexible possible, alhora 


que assegurés un control transparent i efectiu d’aquesta gestió per part de les 


Administracions, sense que aquest control s’hagués de realitzar necessàriament 


participant directament en la gestió directa de l’equipament en el marc del Consorci. 


Des del punt de vista del finançament, aquesta nova fórmula també havia d’as-


segurar o, si més no, facilitar la obtenció per part del PMC de fons i patrocinis privats 


que compensessin la davallada que la crisi econòmica ja havia començat a provocar 


en la capacitat de finançament de les Administracions públiques. Per il·lustrar millor 


el detall dels raonaments que es van tenir en compte en aquest procés d’anàlisi i 


decisió, a continuació es transcriuen les conclusions més rellevants de l’Informe que 


en el seu dia va preparar el despatx Garrigues: 


 


De totes les alternatives la fundació es la que tindria millor tractament fiscal, 


destacant com aspectes positius els següents: 


 Exempció d’explotacions econòmiques relacionades amb l’organització 


de concerts, etc. 


 En la mesura en que la Fundació no realitzaria operacions amb entitats 


vinculades a efectes de l’IS, s’estaria evitant la problemàtica pròpia que 


generen aquest tipus d’operacions i la complementació dels requisits de 


documentació que exigeixen. 


La flexibilitat en quan a la seva composició fa que el patronat es pugui 


configurar de manera que tots els estaments tinguin la representació que es 


pacti. Els estatuts podrien atribuir directament als diferents estaments la fa-


cultat de designar un nombre determinat de patrons. 


En el marc de la reforma normativa en matèria de fundacions s’aclareix res-


pecte al Protectorat les seves funcions de suport, control i garantia de trans-


parència de les fundacions, fomentant a l’hora, la creació d’òrgans propis 


interns de control i autoavaluació. 


 


El mateix informe descartava que l’entitat gestora del PMC fos un Consorci sobre la 


base del següent: 


 


El consorci seria contrari a la naturalesa privada que ha de mantenir el Palau 


de la Música de conformitat amb els acords de les seves institucions. 


En la mesura que la finalitat d’un Consorci ha de ser pública, seria dubtós que 


pogués tenir com a finalitat la realització de funcions privades com serien la 


gestió integral de l’Orfeó i la Fundació en tant que entitats privades. 
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16 


Si bé des de la consideració fiscal hi ha alguns aspectes positius respecte de 


les entitats mercantils s’hauria de tenir en consideració com a aspectes 


negatius els següents: 


 En el supòsit en què el Consorci obtingués beneficis, incloent els 


beneficis per l’activitat de gestió, tot i que fossin poc significatius, els 


seus beneficis tributarien. 


 En principi, tots els seus ingressos incloent les rendes procedents dels 


serveis prestats a la resta d’entitats, serien rendes no exemptes (s’hau-


ria d’analitzar quin seria el benefici que, en el seu cas, obtindria aquesta 


entitat donada l’activitat que realitzaria). 


 


Per últim, es descartava també la figura de l’associació perquè: 


 


Si bé des de la consideració fiscal hi ha alguns aspectes positius respecte de 


les entitats mercantils, s’haurien de tenir en consideració com a aspectes 


negatius els següents: 


 


 En el supòsit en què l’Associació obtingués beneficis per l’activitat de 


gestió, tot i que fossin poc significatius, els seus beneficis tributarien fins 


que aquesta fos declarada entitat d’utilitat pública. 


 


 En principi, les rendes procedents dels serveis prestats a la resta 


d’entitats, serien rendes no exemptes (s’hauria d’analitzar quin seria el 


benefici que, en el seu cas, obtindria aquesta societat donada l’activitat 


que realitzaria) fins que fos declarada entitat d’utilitat pública. 


 


La declaració d’utilitat pública depèn de la seva concessió per part de 


l’Administració Pública i del compliment objectiu dels requisits mínims es-


mentats. En el cas d’una Associació de nova constitució s’hauria d’esperar al 


menys dos anys per a la seva sol·licitud (tenint en consideració que aquesta 


declaració no està pensada per entitats de nova creació). Quan a una as-


sociació ja constituïda, s’hauria de complir amb els requisits esmentats per fer 


la sol·licitud i iniciar el procediment amb un mínim de garanties d’èxit. 


Quan a la participació dels tres estaments en el govern, si bé seria possible, el 


fet de reflectir i mantenir tant a l’Assemblea com a l’òrgan de govern la 


proporció de participació i representació dels tres estaments passaria per 


controlar i minimitzar el nombre de membres associats. Aquesta possibilitat, 


en una associació amb un nombre de socis elevat i obert seria complexa, i fins 


i tot podria ser contrària a la pròpia naturalesa de l’associació. 


 


L’informe també analitzava altres figures com les societats mercantils i les agru-


pacions d’interès econòmic que van ser descartades per motius fiscals i operatius i, 


especialment, perquè suposaven la creació de noves entitats diferents a les que ja 


existien. 


 


Cal afegir que el grup de treball esmentat també va valorar la dificultat tècnica i 


operativa que comportava passar treballadors, relacions jurídiques i patrimoni d’una 
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entitat privada, com les que en el moment del traspàs podria tenir la Fundació o 


l’Orfeó, a una entitat pública com el Consorci. 


 


Així, doncs, la conclusió a la que, seguint diferents recomanacions, va arribar aquest 


grup de treball va ser que la gestió s’havia de fer: 


 


 Concentrada en una única entitat, per evitar que la confusió jurídica, comptable, 


laboral i organitzativa existent tornés a facilitar la comissió dels delictes imputats a 


l’antic equip directiu encapçalat per F.M. i J.M. 


 Amb la Fundació com a entitat gestora principal, perquè és la figura jurídica típica 


per gestionar un patrimoni privat amb finalitats d’interès general, perquè el seu 


règim fiscal afavoreix l’entrada de patrocini privat necessari per compensar la 


davallada de les aportacions públiques i perquè, alhora, les fundacions tenen un 


règim jurídic intern que, sota la supervisió del Protectorat, és més estable que el 


de les associacions i on també hi poden participar les Administracions Públiques 


(en el cas de la Fundació, com a membres del Patronat amb dret de vet sobre 


determinades decisions). 


 Subjectant l’actuació de la Fundació a auditories periòdiques, complementades 


amb l’aplicació estricte d’un codi ètic i de bon govern rigorós que assegurés la 


màxima transparència en la gestió. 


 


Aquestes conclusions van portar a unes altres en lògica conseqüència: que calia 


refer completament els vincles jurídics existents en aquells moments entre el Con-


sorci, l’Orfeó Català i la Fundació; alhora que es constatava la innecessarietat de 


mantenir una entitat com el Consorci. 


 


En relació a aquesta darrera constatació, cal tenir en compte, entre d’altres, (i) que el 


Consorci no era propietari de cap immoble dels que composen l’equipament cultural 


del Palau de la Música; (ii) que l’explotació que feia el Consorci d’aquests edificis era 


per encàrrec dels seus titulars privats, l’Orfeó Català i la Fundació; (iii) que bona part 


de les inversions que justificaren en el seu dia la creació del Consorci ja estaven 


fetes; i (iv) que les Administracions consorciades veien correcte participar en la 


gestió del PMC a través de la seva participació en els òrgans de govern de la Fun-


dació i preferien continuar recolzant l’activitat del PMC a través d’altres mecanismes 


diferents al Consorci (per exemple, a través de subvencions, préstecs o altres 


mecanismes de suport), tot mantenint un dret de vet en determinades qüestions 


essencials per a l’entitat (per exemple, l’aprovació dels pressupostos, el nomenament 


del director general, la modificació dels estatuts, entre d’altres). 


 


Aquests raonaments van portar al Patronat del Consorci, entre d’altres, a autoritzar la 


signatura d’un nou conveni amb l’Orfeó Català i la Fundació que formalitzés i posés 


en marxa la nova estructura organitzativa i a iniciar els tràmits per la dissolució i 


liquidació de l’entitat. Tenint en compte els diversos procediments judicials en curs, 


les Administracions consorciades van decidir no fer efectiva la dissolució i liquidació 


del Consorci fins que aquells procediments no haguessin finalitzat. Al mateix temps, 


les Administracions van decidir recolzar l’activitat del Palau de la Música a través de 


subvencions i altres mecanismes de foment i no fer-ho com fins llavors a través del 
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Consorci (actualment, la Fundació només rep el 15% dels seus ingressos en sub-


vencions de forma agregada per part de les tres Administracions públiques que 


figuren al seu Patronat). 


 


Com la voluntat política de dissoldre el Consorci era ferma, es va encarregar als 


serveis tècnics del Consorci, en col·laboració amb els de la resta d’entitats vin-


culades al Palau de la Música, la redacció de les clàusules d’un nou conveni a signar 


entre el Consorci, l’Orfeó Català i la Fundació. 


 


Aquests treballs van donar com a resultat el Conveni Tribanda analitzat per la Sin-


dicatura de Comptes al seu Projecte d’Informe. 


 


La redacció d’aquest conveni no va ser fàcil ja que s’enfrontava a certs condicionants 


que no es podien passar per alt:  


 


 El Palau de la Música sempre ha estat un conjunt d’edificis de titularitat privada, 


propietat de l’Orfeó Català (edifici històric i edifici “Palmera”) i de la Fundació 


(Petit Palau).  


 El Consorci havia rebut l’encàrrec de gestionar aquests edificis privats en virtut 


d’una sèrie de convenis signats amb els seus titulars, també privats. La naturalesa 


jurídica d’aquests convenis era dubtosa, ja que no responien a cap contracte real 


típic ni complien plenament amb els requisits propis dels convenis administratius.  


 La gestió per part d’una altra entitat dels edificis del Palau de la Música passava, 


necessàriament, per la renúncia del Consorci a les facultats que l’Orfeó Català i la 


Fundació li havien conferit i perquè aquestes darreres entitats, propietàries dels 


edificis, encarreguessin la gestió dels seus edificis a l’entitat que consideressin 


més adequada.  


 L’encàrrec directe per part del Consorci de la gestió dels edificis del Palau de la 


Música a una altra entitat hauria suposat un incompliment dels convenis que tenia 


signats el Consorci amb l’Orfeó Català i la Fundació i, alhora, una vulneració dels 


drets dominicals que corresponien a aquestes entitats. 


 


Aquests condicionats van comportar que el Conveni Tribanda tingués una naturalesa 


necessàriament complexa amb varis objectes clarament diferenciats. Aquesta com-


plexitat es manifestà també en l’existència de diferents vincles obligacionals que 


afectaven de diferent manera a cadascuna de les entitats signants, de manera que, si 


bé totes tres acceptaven el contingut del Conveni, existien pactes que obligaven de 


manera específica més a unes que a d’altres: 


 


(i) La renúncia del CPMC a la gestió del Palau de la Música Catalana, on les parts 


principalment implicades són l’Orfeó Català i el CPMC. 


(ii) L’encàrrec de gestió del PMC, on les parts principalment implicades són l’Orfeó i 


la Fundació.  


(iii) Les aportacions del CPMC a la Fundació, on les parts són principalment el 


Consorci i la Fundació.  
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(iv) Les aportacions que el CPMC, l’Orfeó i la Fundació fan al fons FEV, on les parts 


implicades són totes tres entitats i, especialment, la Fundació. 


 


Aquesta pluralitat d’objectes i de vincles obligacionals dificulta la determinació de la 


qualificació jurídica del Conveni Tribanda, ja que hi ha pactes que clarament només 


poden tenir naturalesa privada (com els existents entre l’Orfeó i la Fundació o aquells 


que tinguin per objecte la gestió d’edificis de naturalesa privada) i altres que podrien 


tenir naturalesa administrativa (com els que afecten al Consorci o a fons de natu-


ralesa pública). 


 


1.1.- Sobre la situació transitòria i excepcional que actualment viu el CPMC 


 


El Conveni Tribanda ja ha estat analitzat en l’apartat d’antecedents del present escrit i 


en aquest correspon referir-nos únicament a determinats aspectes del seu contingut, 


a fi que siguin tinguts en compte en el Projecte d’Informe o que, malgrat haver-se 


tingut en compte, podrien requerir alguna matisació. Igualment, com no pot ser d’una 


altra manera, procedeix analitzar certes afirmacions sobre suposats defectes jurídics 


del Conveni i aportar la informació amb què compta aquesta entitat, tot això, sense 


menystenir la possibilitat de revisar el Conveni Tribanda i esmenar tot allò que es 


pugui millorar.  


 


Així, en relació al Conveni Tribanda, el referit Projecte d’Informe (apartat 2.1.1, parà-


graf sisè de la pàgina 19) afirma el següent: 


“L’article 13.b dels Estatuts del CPMC estableix que el CPMC es dissoldrà per 


la impossibilitat de portar a terme, per qualsevol motiu, la gestió del PMC. Atès 


que el CPMC no es pot dissoldre per tenir un conjunt de procediments ju-


dicials pendents derivats de les irregularitats comeses per l’antiga direcció, el 


que s’ha fet mitjançant el Conveni Tribanda ha estat una dissolució de facto en 


haver-lo buidat totalment de contingut. Aquesta dissolució de facto va en 


contra de les normes de règim jurídic de les administracions públiques.” 


 


És a dir, el Projecte d’Informe considera que s’ha produït una dissolució de facto del 


CPMC i que això hauria infringit l’ordenament. 


 


Enfront d’això cal assenyalar que, perquè hi hagi una actuació de fet, cal una 


absència total de procediment i d’actes que donin la necessària cobertura jurídica. 


Tanmateix, en el present cas, el Patronat del CPMC va adoptar un acord de 28 de 


desembre de 2011, anterior a la signatura del Conveni Tribanda, en el qual es va 


acordar: (i) renunciar a la gestió del PMV i (ii) autoritzar la signatura del Conveni Tri-


banda, per tal de regular la renúncia del CPMC a la gestió d’activitats que des-


envolupava i retornar-les a l’Orfeó i a la Fundació, emperò conservant les obligacions 


que estatutàriament li corresponien. Així mateix, mitjançant acord del Patronat del 


CPMC de 20 de desembre de 2012 es va aprovar que, una vegada unificada la 


gestió del PMC prevista en el Conveni Tribanda, s’iniciessin els tràmits per a la 


dissolució i liquidació del CPMC, condicionada a que se l’hagués rescabalat total-


ment dels danys i perjudicis patits. 
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Per tant, la signatura del Conveni Tribanda i l’inici dels tràmits per a la dissolució del 


CPMC s’emmarquen dins de l’execució de les decisions adoptades en els acords del 


Patronat del CPMC de 28 de desembre de 2011 i de 20 de desembre de 2012, que 


els atorguen la necessària cobertura jurídica.  


 


Per altra banda, tal com posen de manifest els dos acords referits del Patronat del 


CPMC, actualment el CPMC encara no ha estat dissolt ni de facto ni de iure, ja que si 


bé s’han iniciat els tràmits per a la seva dissolució, aquesta està condicionada a que 


l’entitat sigui rescabalada totalment dels danys i perjudicis patits. Per tant, a aquests 


efectes, actualment el CPMC continua actiu, manté tots els seus membres i es 


segueixen celebrant ordinàriament les reunions del seu Patronat. Aquests fets cons-


ten acreditats mitjançant les actes de les reunions del Patronat del CPMC posteriors a 


la signatura del Conveni Tribanda. 


 


L’article 13.b) dels Estatuts del CPMC, citat en aquest apartat del Projecte d’Informe, 


disposa que és causa de dissolució del CPMC, entre d’altres, la impossibilitat de 


portar a terme, per qualsevol motiu, la gestió del PMC. En aquest sentit, l’actuació del 


CPMC ha estat plenament respectuosa amb aquest precepte perquè, com s’ha 


explicat, el Patronat del CPMC ha acordat iniciar els tràmits per a la seva dissolució i 


liquidació. Una altra cosa és que, la dissolució i liquidació del CPMC no hagi conclòs, 


perquè els membres del Patronat han manifestat fins a dia d’avui la seva intenció 


d’esperar la finalització dels procediments judicials en curs derivats de les irregu-


laritats comeses per l’antiga direcció, i de les quals l’entitat n’és part, abans de 


procedir a la liquidació del Consorci. 


 


En aquest sentit, el Conveni Tribanda s’ha de considerar com un acte d’execució 


d’una decisió prèvia del Patronat del CPMC i com una actuació plenament coherent 


amb el procés de dissolució de l’entitat, el qual ja s’ha iniciat i conclourà quan 


finalitzin els procediments judicials esmentats. Així, la situació que actualment viu el 


Consorci és totalment excepcional i transitòria i, si el Consorci no es troba actualment 


dissolt i liquidat, és únicament per la litispendència que actualment pesa sobre els 


procediments penals en curs. 


 


1.2.- El Conveni Tribanda ha estat autoritzat pel Patronat del CPMC 


 


En relació al Conveni Tribanda, el Projecte d’Informe també afirma que: 


 


“No hi ha constància que el Conveni Tribanda hagi estat aprovat o ratificat 


pels òrgans competents de les administracions consorciades.”  


 


Al respecte, procedeix indicar que el Conveni Tribanda ha estat autoritzat per acord 


del Patronat del CPMC de data 28 de desembre de 2011 i signat pel Conseller de 


Cultura, per delegació del seu President, en exercici de les potestats que els con-


fereix l’article 13.c) dels Estatuts del CPMC. A més a més, el Patronat del CPMC i les 


Administracions Públiques que en formen part també han ratificat el contingut del 


Conveni Tribanda i els seus efectes, implícitament i mitjançant els acords pels quals 


s’han anat aprovant els comptes anuals de l’entitat relatius als exercicis de 2012 i 


següents. Aquest fet consta acreditat mitjançant les actes relatives a l’aprovació 


d’aquells comptes anuals. 
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1.3.- Els fons de la Fundació estan subjectes a controls interns i externs 


 


Un altre aspecte d’aquest apartat del Projecte d’Informe de la Sindicatura de 


Comptes que mereix especial atenció és quan assevera que: 


 


“Mitjançant el Conveni Tribanda se substitueix el control sobre els fons a què 


estava sotmès el CPMC com ens públic mitjançant les auditories efectuades 


per la Intervenció General, per un codi de conducta.”  


 


Al respecte és oportú indicar que els fons gestionats per la Fundació no es regeixen 


només per un codi de conducta sinó que estan subjectes a diversos controls comp-


tables interns i externs. Així, cal destacar que: (1) els comptes de la Fundació són 


objecte d’auditoria, (2) la Fundació està sotmesa al control del Protectorat de Fun-


dacions depenent del Departament de Justícia de la Generalitat, (3) la Fundació 


informa de la seva activitat al CPMC d’acord amb els dispositius tercer.2.j) i 


cinquè.1.a) del Conveni Tribanda i, en tot cas, (4) les Administracions Públiques que 


integren el Patronat de la Fundació (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Bar-


celona i Ministeri de Cultura) n’exerceixen un control directe i continuat i, fins i tot, 


tenen dret de vet respecte de qüestions fonamentals de la gestió com ho és l’apro-


vació del pressupost de la Fundació.  


1.4.- El Conveni Tribanda no es regeix per l’article 112.2 de la Llei 26/2010, però en 


qualsevol cas compliria les seves disposicions 


 


En el paràgraf vuitè de la pàgina 19 de l’apartat “2.1.1” del Projecte d’Informe 


s’apunta que en el curs de la tramitació del Conveni Tribanda es podria haver inob-


servat allò que disposa l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 


jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya (en endavant, 


“Llei 26/2010”) “pel que fa a l’obligatorietat de la seva publicació íntegra en el Diari 


Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) perquè tingués eficàcia”.  


 


L’article 112.2 de la Llei 26/2010 disposa, textualment, el següent: 


 


“Els convenis que afectin terceres persones, els que comportin una alteració 


de l’exercici de les competències de les administracions, organismes o en-


titats públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en què així s’esta-


bleixi per llei o per reglament només són eficaços si, un cop signats, són pu-


blicats íntegrament en els diaris o butlletins oficials corresponents de les 


administracions implicades.” 


 


Tanmateix, aquest precepte forma part del Títol IXè de la Llei 26/2010, corresponent a 


les relacions interadministratives i, per tant, cal entendre que només és aplicable a 


aquells convenis que les Administracions Públiques celebren entre elles en exercici 


de les competències que tenen atribuïdes. Així ho disposa l’article 108.3 de la 


mateixa Llei: 


 


“Les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i 


protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats 
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públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències 


respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.” 


Pel contrari, el règim dels convenis administratius podria no aplicar al Conveni 


Tribanda perquè, si bé ha estat signat per a la consecució de finalitats d’interès 


comú, no ha estat celebrat únicament entre Administracions Públiques –ni l’Orfeó ni la 


Fundació ho són– ni en l’àmbit de competències administratives pròpiament dites, ja 


que podria ser dubtós que el Consorci tingués atribuïdes competències, tal i com 


aquestes es regulen a l’article 4 de la Llei 26/2010: 


 


“Les administracions públiques de Catalunya exerceixen les potestats i les 


competències que els atribueixen la Constitució, l’Estatut d’autonomia i la resta 


de l’ordenament jurídic.” 


 


En qualsevol cas, en la hipòtesi que l’article 112.2 de la Llei 26/2010 fos d’aplicació al 


Conveni Tribanda, cal tenir en compte que tampoc es donarien els requisits que, 


segons aquest precepte, obligarien a publicar el conveni. En efecte, en el present 


cas, el Conveni Tribanda només busca crear drets i obligacions per a les parts 


signants, no pretén tenir una eficàcia erga omnes i ni tampoc afectar a terceres per-


sones pròpiament dites, enteses com a aquelles que no tenen cap vincle contractual 


directe relacionat amb l’activitat del Palau de la Música (val dir que l’acceptació per 


part dels proveïdors i contractistes del Consorci dels efectes que en les seves 


relacions podia tenir el CT es va formalitzar de forma individualitzada i no aplicant o 


fent valer directament el Conveni Tribanda). A més a més, el Conveni Tribanda tam-


poc comporta l’alteració competencial de cap organisme públic, sinó l’encàrrec de la 


gestió del PMC a favor de la Fundació acordat pel seu propietari, l’Orfeó Català. Per 


últim, tampoc es pot passar per alt que part del CT i especialment els seus annexes 


inclouen dades sensibles que no es poden publicar sense contravenir la normativa 


sobre protecció de dades de caràcter personal. 


 


1.5.- Sobre les aportacions previstes al Conveni Tribanda a favor de la Fundació 


 


1.5.1.- Les consideracions del Projecte d’Informe sobre les aportacions previstes al 


Conveni Tribanda a favor de la Fundació: 


 


En l’apartat 2.1.1. del Projecte d’Informe s’especifica que al pacte cinquè del Conveni 


Tribanda es preveu la signatura de convenis entre la Fundació i el CPMC i/o indivi-


dualment amb cadascuna de les Administracions Públiques que integren el CPMC 


que puguin incloure les normes específiques i les condicions en què s’hagin d’apor-


tar recursos públics al PMC, que recullin expressament el compromís de les Adminis-


tracions per assegurar l’activitat del PMC i la conservació de les seves instal·lacions, i 


que prevegin els supòsits en què serien necessàries aportacions addicionals o 


complementàries a les previstes inicialment. 


 


A continuació, la Sindicatura assenyala que per a la justificació de les aportacions es 


preveu que la Fundació, abans que finalitzi la vigència de cada exercici, reti comptes 


al CPMC o a les Administracions amb què hagi signat el conveni corresponent. La 


conformitat del CPMC, o bé, individualment, de les Administracions que l’integren 
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amb qui la Fundació hagi signat el conveni corresponent, respecte al compliment per 


part d’aquesta, es podrà formalitzar mitjançant una resolució expressa o mitjançant la 


signatura d’un nou conveni corresponent a l’exercici següent al de referència. 


 


Addicionalment, respecte al punt 2 del mateix pacte cinquè del Conveni Tribanda, 


s’indica que el mateix té el següent contingut: 


 


“Addicionalment a això anterior, i a l’efecte de facilitar el traspàs adequat de 


funcions i responsabilitat a la Fundació, per evitar les tensions de tresoreria 


que l’assumpció d’aquestes noves funcions i responsabilitats poguessin oca-


sionar a la Fundació, el CPMC es comprometia a aportar a la Fundació 1,17 M 


euros destinats a cobrir les despeses corrents derivades de l’explotació de les 


activitats del PMC”. 


 


I en relació amb tot l’anterior, el Projecte d’Informe efectua les següents obser-


vacions: 


 


- “La signatura de convenis entre la Fundació i el CPMC i/o les administracions 


que l’integren per aportar recursos públics al PMC ha d’estar subjecta al com-


pliment de la regulació de les subvencions directes que recullen la Llei ge-


neral de subvencions i l’LFPC i no pot donar cobertura a aportacions a la 


Fundació que no la compleixen”. 


 


- “Les previsions del Conveni Tribanda, en relació amb la justificació per part de 


la Fundació de les subvencions rebudes del CPMC i/o de les administracions 


que l’integren no s’ajusten als mecanismes de control que s’estableixen en la 


normativa reguladora de les subvencions”. 


 


Al respecte de les observacions de la Sindicatura transcrites, és necessari assenyalar 


que, lògicament, les aportacions de recursos públics al PMC per part de les Admi-


nistracions s’ha de subjectar al marc jurídic que resulti d’aplicació.  


 


Ara bé, pel que fa a les aportacions que pugui fer el CPMC a l’entitat gestora del 


PMC (actualment, la Fundació), sembla que el Projecte d’Informe assumeix que es 


tracta de subvencions stricto sensu, és a dir, subvencions regulades a la Llei 


38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, “LGS”) i al De-


cret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 


de Finances Públiques de Catalunya (en endavant, “TRLFPC”). 


 


Doncs bé, aquesta és una qüestió que, com moltes altres, està essent analitzada en 


el marc de l’expedient de reintegrament iniciat pel CPMC i tramitat per la Direcció de 


Serveis del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a la resolució del 


qual haurà de subjectar-se el CPMC. 


 


1.5.2.- Sobre la possibilitat d’atorgar subvencions directes: 


 


Dit l’anterior, cal assenyalar que, en cas que les referides aportacions del CPMC a 


favor de la Fundació es consideressin subvencions, tant la LGS com el TRLFPC 


preveuen la possibilitat d’atorgar subvencions directes mitjançant conveni. 
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En particular, l’article 22.2.c) de la LGS disposa que: 


 


“Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 


(...) 


c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten 


razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debida-


mente justificadas que dificulten su convocatoria pública”. 


 


I l’article 28 de la mateixa Llei, estableix que aquest tipus de subvencions s’han de 


formalitzar mitjançant conveni. 


 


Per la seva banda, el TRLFPC també preveu en el seu article 94 la possibilitat 


d’atorgar subvencions directes en aquells supòsits en què no sigui possible pro-


moure la concurrència pública per les característiques del subvencionat o de les 


activitats a desenvolupar, així com també preveu la necessitat de formalitzar-les 


mitjançant conveni quan les citades subvencions s’efectuïn, entre altres persones 


jurídiques, a favor de fundacions i per imports superiors a 50.000 euros. 


 


Doncs bé, com recull el mateix Projecte d’Informe 47/2013-D en relació amb el 


Conveni Tribanda, en el marc del règim de col·laboració mútua, recíproca i futura de 


les parts, es preveu la possibilitat de la signatura de convenis entre la Fundació i el 


CPMC i/o individualment amb cadascuna de les Administracions públiques que 


integren el CPMC que pugui incloure les normes específiques i les condicions en què 


s’hagin d’aportar recursos públics al PMC, que recullin expressament el compromís 


de les Administracions per assegurar l’activitat del PMC i la conservació de les seves 


instal·lacions. 


 


Per tant, el Conveni Tribanda estableix clarament les raons de les aportacions, les 


seves finalitats i el seu destí, així com la forma en què han de formalitzar-se (mit-


jançant convenis). Addicionalment, en el mateix pacte cinquè del Conveni Tribanda, 


s’especifica que “en el marc de les previsions de cada conveni, abans que finalitzi la 


vigència de cada exercici, la Fundació ha de rendir comptes del compliment del 


conveni al Consorci, si s’escau, o bé individualment a les administracions amb què 


hagi signat el conveni corresponent, de tal manera que el conveni quedarà constituït 


com una eina de direcció, seguiment i avaluació del compliment dels objectius i de 


l’eficàcia de la gestió i de l’assignació de recursos a favor de les activitats del Palau 


de la Música gestionades per mitjà de la Fundació”. 


 


Per tant, tenint en compte les anteriors consideracions i en cas que, finalment, es 


consideri que les aportacions dineràries de referència tenen la consideració de 


subvencions, es podria entendre que el Conveni Tribanda estableix el marc mínim 


necessari que deriva tant de la LGS com del TRLFP. 


 


En aquest sentit, cal tenir en compte que, d’acord amb el previst al Conveni Tribanda, 


la Fundació rendeix comptes al CPMC sobre la gestió del FEV així com de les 


aportacions rebudes, i les Administracions públiques que formen part del Patronat de 


la Fundació tenen dret a vet sobre determinades decisions, tals com l’aprovació de 


pressupostos. 
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1.5.4.- Sobre la previsió del Conveni Tribanda que, en determinades ocasions, el 


Consorci ha d’actuar en nom propi i per compte de la Fundació: 


 


En el tercer paràgraf complet de la pàgina 20 de l’apartat “2.1.1” del Projecte 


d’Informe 47/2013-D es posa en qüestió una previsió del Conveni Tribanda per la 


qual, en casos de contractes en què la subrogació de la Fundació en la posició 


juridicocontractual de les altres parts signants del Conveni Tribanda pugui suposar la 


rescissió anticipada de dits contractes, el CPMC ha d’actuar en nom propi però per 


compte de la Fundació en lloc d’optar per l’esmentada subrogació. 


 


Doncs bé, cal posar de manifest que aquesta clàusula no s’ha hagut d’aplicar mai. 


 


No obstant, als efectes de clarificar i contextualitzar el seu contingut, convé indicar 


que el Conveni Tribanda, en el seu apartat tercer, corresponent a l’“Encàrrec de 


gestió i explotació econòmica integral del Palau de la Música i de l’Escola de Cant 


Coral”, disposa que la Fundació, com a conseqüència de l’acceptació “de les 


instal·lacions del Palau de la Música, i llicències del Consorci i/o de l’Orfeó Català”, 


es compromet a desenvolupar els “encàrrecs rebuts” i les “cessions d’ús” de manera 


correcta i fidel, i assumint, entre d’altres obligacions i compromisos, el de “destinar 


els ingressos que obtingui d’aquesta gestió i explotació a autofinançar aquestes 


activitats”. 


 


En atenció a l’anterior, el Conveni Tribanda estableix que les parts signants d’aquest 


es comprometien a subscriure i fer tot allò que fos “necessari i/o convenient per a 


l’efectivitat de la subrogació i la transmissió de la posició juridicocontractual” d’a-


questes a favor de la Fundació i, en particular, a notificar i sol·licitar a les corres-


ponents contraparts contractuals aquesta circumstància. 


 


No obstant això, respecte d’aquells contractes que la subrogació pretesa per les 


parts signants del Conveni Tribanda a favor de la Fundació estigués previst con-


tractualment com un supòsit que habilités a la corresponent contrapart contractual a 


sol·licitar la resolució anticipada del contracte, les parts signants convenen que no 


notificaran a la contrapart la cessió de la posició jurídica contractual la qual úni-


cament operarà, llavors, a efectes interns dins les relacions entre les diferents parts 


del Conveni Tribanda (com s’ha dit, aquest és un dels motius que van portar al 


CPMC a considerar que el CT no tenia efectes per a terceres persones, pròpiament 


dites).  


 


A aquests efectes, el Conveni Tribanda disposa, textualment, el següent: 


“la Part del present Acord que, en el seu cas, hagi subscrit el contracte afectat 


(“la Part cedent”) es compromet davant la Fundació a continuar complint el 


contracte en “nom propi” davant de la contrapart contractual, però “en interès i 


per compte” de la Fundació, actuant, en aquest cas, com a gestor de cobra-


ments i/o pagaments segons s’escaigui, per compte i interès de la Fundació”.  


 


En particular, l’observació de la Sindicatura de Comptes respecte de la previsió 


anteriorment analitzada és la següent:  
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“La previsió del Conveni Tribanda que el CPMC actuï en nom propi però per 


compte de la Fundació en els casos en què hi hagi una clàusula de possibilitat 


de rescissió anticipada pel cas de plantejar la cessió del contracte no s’ajusta 


a dret perquè mitjançant la figura del mandat sense representació es vol donar 


cobertura a uns contractes mancats de causa, ja que el CPMC ha deixat de 


tenir competències i, per tant, no té cap finalitat pública a assolir i, en conse-


qüència, no pot ser part contractant en cap contracte.” 


Així doncs, segons es desprèn del Projecte d’Informe, el CPMC no pot actuar “en 


interès i per compte” de la Fundació, ja que l’esmentat consorci ha deixat de tenir 


competències i, en cas d’actuar aquest en representació de la Fundació, s’incorreria 


en un “mandat sense representació”. 


 


Doncs bé, respecte d’aquestes observacions és necessari precisar que, al marge del 


fet que aquesta clàusula no s’ha aplicat mai, el CPMC té interès en exposar els altres 


motius addicionals pels quals considera que la previsió del Conveni Tribanda és 


jurídicament correcte. 


 


En primer lloc, convé apuntar que, stricto sensu, el CPMC mai ha tingut compe-


tències, ja que no ens trobem davant d’una Administració Pública dotada de com-


petències sinó d’una entitat que, mitjançant un conveni (el que en el seu dia va signar 


amb l’Orfeó Català i que li conferia el dret i el deure d’explotar el PMC), ha assumit 


determinats drets i obligacions. Així doncs, no es podria afirmar que el CPMC hagi 


deixat de tenir competències. 


 


En segon lloc, aquest tipus de clàusula del Conveni Tribanda és purament formal i 


ben habitual en supòsits de successió d’empresa. 


 


En tercer lloc, i en qualsevol cas, com a conseqüència de l’aprovació del Conveni 


Tribanda, el CPMC no ha estat dissolt i, per tant, ha de continuar actuant per tal de 


complir amb les seves finalitats a través dels mitjans que disposa, entre ells, mit-


jançant la figura de representació prevista en l’apartat analitzat del Conveni Tribanda 


en el supòsit regulat en aquest. 


 


 


SEGONA.- SOBRE MANIFESTACIONS DEL PROJECTE D’INFORME RELATIVES 


AL FONS ESPECIAL VOLUNTARI 


 


2.1.- Sobre les divergències entre el Conveni Tribanda i l’Addenda de 20 de desembre 


de 2012.  


 


En el paràgraf novè complet de la pàgina 22 de l’apartat “2.1.2” del Projecte d’In-


forme 47/2013-D, corresponent al Fons Especial Voluntari (en endavant, FEV), es 


posa de manifest que hi hauria contradiccions entre el Conveni Tribanda i l’Addenda 


de 20 de desembre de 2012 respecte del FEV.  


 


No obstant l’anterior, cal tenir present que, en l’àmbit jurídic, l’objectiu d’una addenda 


és modificar, ampliar o definir els termes d’unes previsions, drets o obligacions 


establertes en un contracte o conveni existent.  







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 16/2015 


100 


Així doncs, tota vegada que l’objectiu de l’Addenda de 20 de desembre de 2012 era 


modificar aspectes previstos en el Conveni Tribanda, totes les diferències entre 


ambdós documents no poden ser considerades com a contradiccions, sinó allò que 


precisament pretenen ser: una modificació, per mitjà d’addenda, de les previsions 


originàries del CT.  


 


A més, cal afegir que el Consorci ha seguit en tot moment les decisions dels òrgans 


de govern de l’entitat, suportats pels informe de la Intervenció. 


2.2.- El Conveni Tribanda incorpora el procediment de responsabilitat comptable 


seguit davant del Tribunal de Comptes.  


 


En el darrer paràgraf de la pàgina 22 de l’apartat “2.1.2” del Projecte d’Informe 


s’apunta que el Conveni Tribanda no incorpora, entre els procediments que podrien 


determinar obligacions de pagament a càrrec de les parts del Conveni Tribanda i a 


les quals s’hauria de fer front mitjançant el FEV, un procediment de responsabilitat 


comptable que s’està tramitant davant el Tribunal de Comptes.  


 


Al respecte, cal tenir present que l’obligació de destinar el FEV al pagament de les 


obligacions dineràries que derivin de les activitats de gestió de les instal·lacions del 


Palau de la Música s’estableix al pacte cinquè b.2.i) del Conveni Tribanda, tal com va 


quedar amb l’Addenda de 20 de juliol de 2012 i que, a més a més, el Conveni 


Tribanda conté un Annex 5è titulat “Relació de procediments judicials i/o admi-


nistratius oberts o en tramitació en el moment de la signatura d’aquest Acord i dels 


quals són part les Parts”, on es recull un llistat dels procediments als quals es re-


fereix, en qualsevol cas, aquest pacte. 


 


En aquest sentit, és cert que el procediment de responsabilitat comptable que s’està 


tramitant davant el Tribunal de Comptes no està expressament recollit en el llistat de 


l’Annex 5è del Conveni Tribanda.  


 


No obstant l’anterior, aquest llistat té naturalesa exemplificativa i no limitatiu del con-


tingut del pacte cinquè b.2.i) del Conveni Tribanda, tal com va quedar amb l’Ad-


denda de 20 de juliol de 2012, el qual disposa, en sentit ampli, que el FEV es des-


tinarà, entre altres finalitats, a fer front, en nom i interès de les parts del Conveni, al 


pagament de qualsevol import que, per qualsevol concepte (incloent-hi, entre d’al-


tres: principal, interessos, sancions, recàrrecs, indemnitzacions, multes, etc.) en rela-


ció amb les activitats de gestió de les instal·lacions del Palau de la Música que, hagin 


desenvolupat les Parts, pugui ser reclamat o exigit per qualsevol administració, jutjat, 


tribunal o tercer. Per tant, no hi ha dubte que el contingut d’aquest pacte també és 


d’aplicació al procediment de responsabilitat comptable tramitat pel Tribunal de 


Comptes. 


 


En qualsevol cas, res obsta perquè l’esmentat procediment de responsabilitat 


comptable pugui ser incorporat en el llistat de l’Annex 5è del CT, a través d’una 


addenda del CT, la qual es formalitzarà tan bon punt ho acordin les parts signant 


del conveni. 
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2.3.- La Fundació està subjecta a les finalitats del FEV que estableix el Conveni 


Tribanda i l’Addenda de 20 de desembre de 2012. 


 


En el primer paràgraf complet de la pàgina 23 de l’apartat “2.1.2” del Projecte 


d’Informe 47/2013-D es qüestiona el grau de disponibilitat de la Fundació respecte 


del FEV. En concret, el citat Projecte d’Informe considera que els nous usos del FEV 


permesos per l’Addenda de 20 de desembre de 2012, confereixen a la Fundació la 


possibilitat d’utilitzar el FEV “lliurement”.  


 


En primer lloc, cal posar de manifest que l’existència del FEV es troba clarament 


emparada en les previsions de l’article 334 del Llibre Tercer del Codi Civil de Cata-


lunya, aplicable a les Fundacions, i que el CT atorga a aquest fons especial un règim 


molt més estricte i limitat que el que permetria l’article esmentat. 


 


Dit això, cal recalcar determinades previsions del Conveni Tribanda i de l’Addenda 


de 20 de desembre de 2012, que determinen que l’ús del FEV per a la Fundació 


estigui extremadament regulat i destinat a unes finalitats clarament taxades. 


 


En primer lloc, l’Addenda de 20 de desembre de 2012 va introduir, respecte del 


contingut originari del Conveni Tribanda, que la Fundació podia usar el FEV en els 


següents supòsits:  


 


“1. Per cobrir les despeses originades pels procediments judicials inclosos en 


l’annex 5 o altres despeses ocasionades directa o indirectament per l’Antic 


Equip Directiu del Palau de la Música Catalana informant suficientment al 


Patronat de la Fundació.  


2. Per a tasques de manteniment o obres urgents necessàries per tal de 


mantenir en bon estat d’ús les instal·lacions dels edificis del Palau de la 


Música Catalana prèvia autorització del Patronat de la Fundació o Comissió 


Delegada d’aquest.  


3. Excepcionalment cobrir les despeses de caràcter extraordinari per algun fet 


rellevant sempre amb l’autorització expressa del Patronat de la Fundació.” 


 


Així doncs, els apartats transcrits de l’Addenda de 20 de desembre de 2012, i als 


quals es refereix el Projecte d’Informe, posen de manifest que l’hipotètic ús del FEV 


únicament té lloc en: (1) el cas taxat de fer front a despeses originades pels 


procediments judicials inclosos en l’annex 5 o altres despeses ocasionades directa o 


indirectament per l’Antic Equip Directiu del Palau de la Música Catalana informant 


suficientment al Patronat de la Fundació, (2) en casos d’urgència (tasques de 


manteniment o obres) i (3) excepcionalment, per fer front a despeses extraordinàries, 


sempre amb l’autorització del Patronat de la Fundació (despeses de caràcter 


extraordinari per algun fet rellevant). 


 


Igualment, la mateixa Addenda de 20 de desembre de 2012, estableix que el FEV 


també estarà subjecte a les limitacions següents:  


 


“1. Mantenir un nivell mínim, sempre que sigui possible i amb coneixement del 


Patronat de la Fundació quan no sigui possible, del 25% de la quantia ingres-


sada en cada exercici per tal de poder fer front a aquestes despeses.  
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2. El FEV serà un compte bancari remunerat, els interessos del qual aniran 


destinats a altres comptes de la Fundació per tal de proporcionar ingressos 


addicionals per a les activitats fundacionals.  


3. La duració del FEV serà limitada a la finalització dels processos judicials 


inclosos a l’annex 5 del conveni original. 


4. El romanent, si escau, serà aplicat a les activitats fundacionals a la fina-


lització dels processos judicials inclosos a l’annex número 5 del conveni origi-


nal en contra de l’Antic Equip Directiu del Palau de la Música Catalana.”  


 


Així doncs, com es pot observar, les modificacions introduïdes al CT mitjançant 


l’Addenda de 20 de desembre de 2012: (1) limiten les finalitats per les quals la 


Fundació pot usar el FEV a uns supòsits taxats, (2) concreten els supòsits d’ús per a 


casos d’urgència i necessitat i, a més, (3) estableixen mesures de control quant a la 


gestió i disposició del FEV. En conseqüència, la Fundació no disposa de discrecio-


nalitat per a gestionar el FEV lliurement.  


 


2.4.- Sobre els comptes de la gestió del FEV dels exercicis 2012 i 2013 


 


En relació a la gestió del FEV, el Projecte d’Informe conté determinades observacions 


que aquest Consorci considera oportú matisar. 


 


Per començar, el punt 2.1.2 del Projecte d’Informe (pàgina 23) indica el següent: 


 


“La Fundació no va retre comptes en finalitzar els exercici 2012 i 2013 sobre la 


gestió feta del FEV i sobre la disposició i l’aplicació dels seus fons. El CPMC 


ha facilitat el seguiment del FEV de data 19 de novembre del 2014 que va ser 


presentat al Patronat de la Fundació l’11 de desembre del mateix any.” 


 


No obstant l’anterior, cal observar que en la reunió de la Junta del Patronat de la 


Fundació, de 27 de novembre de 2013, es van retre comptes sobre la disposició i 


aplicació dels fons FEV relatius a l’exercici 2012 i també fins al 26 de novembre de 


2013.  


 


En efecte, aquests fets consten acreditats mitjançant els següents documents: (1) 


ordre del dia de la sessió de la Junta del Patronat de la Fundació de 27 de novembre 


de 2013, en el qual hi consta que tenia per objecte tractar, entre altres qüestions, la 


següent: “7. Explicació de les despeses cobertes amb el Fons FEV” (s’acompanya 


com a document número 1 del present escrit) i (2) còpia de l’acta de la sessió amb la 


documentació que s’hi va entregar, en la qual constava el resum del saldo dels fons 


FEV i el detall de les factures imputades en aquest fins al 26 de novembre de 2013 


(s’acompanya com a document número 2 del present escrit).  


 


També s’esmenta en aquesta pàgina 23 del Projecte d’Informe, el text que reproduïm 


a continuació: 


 


“El Patronat de la Fundació va autoritzar el 27 de novembre del 2013 la 


utilització del FEV durant el mes de febrer del 2014 en previsió d’un problema 


greu de tresoreria amb la limitació temporal de retornar el disposat abans del 
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30 de juny del 2014. En aquesta autorització no consta cap import autoritzat. 


Els fons disposats (0,30 M euros) es van restituir totalment el novembre del 


2014.” 


 


Tal i com posa de manifest el Projecte d’Informe i corrobora el document número 3 


que s’acompanya en aquest escrit, el 18 de juny de 2014 es realitzà un traspàs de 


fons per la restitució total dels fons disposats per alleugerir els problemes de 


tresoreria de la Fundació derivats del deute que la Generalitat de Catalunya mantenia 


amb l’entitat i que va arribar a un valor de 2,2 milions d’euros corresponents a les 


subvencions de 2012 i 2013.  


 


Així mateix, en la pàgina 24 de l’informe del Projecte d’Informe s’indica que, per error, 


s’han imputat al fons FEV despeses d’altres entitats del PMC i d’altres epígrafs qües-


tionables. Doncs bé, correspon indicar que la Fundació ja ha corregit, amb data de 


març de 2015, les partides dubtoses, retrocedint les imputacions mal aplicades per 


no correspondre al procés penal, una factura imputada i no pagada i un error per 


valor de 29.646 euros provocat per un error aritmètic en un sumatori realitzat per part 


de la persona que comptabilitza els apunts d’aquest fons. 


 


Per acreditar aquests fets es posa a disposició de la Sindicatura tota la informació 


comptable relativa a les correccions referides i dels imports imputats al FEV com a 


despeses extraordinàries dels processos penals, els quals no s’han rescabalat 


totalment a la Fundació. En aquest sentit, s’ha retrocedit l’error aritmètic de 29.646,37 


euros, també s’han retrocedit les despeses imputades erròniament (26.239 euros) i 


s’ha procedit al pagament de la factura per valor de 18.082 euros durant l’exercici 


2015. Amb això s’han corregit els errors mencionats anteriorment. 


 


Per altra banda, en el mateix apartat del Projecte d’Informe (pàgina 24), s’esmenta un 


defecte en el número de compte assignat en l’addenda de 20 de desembre de 2012 


al Fons FEV. En aquest sentit, cal tenir en compte que aquest desajust prové d’un 


error de l’entitat bancària a la qual es va demanar d’obrir el compte corrent associat 


al fons FEV, tal i com ja va ser exposat a Intervenció General. Per acreditar aquest fet 


s’adjunta, com a document número 4, l’escrit d’al·legacions presentat a la Intervenció 


General, en el qual s’exposa clarament d’on prové l’error. 


 


2.5.- Sobre les despeses imputades al FEV i corresponents a factures d’un despatx 


d’advocats 


 


El projecte d’informe objecte de les presents al·legacions posa de manifest que 


determinades despeses corresponents als serveis jurídics d’un despatx d’advocats 


haurien estat erròniament satisfetes amb càrrec al FEV, tot detallant un llistat de les 


despeses concretes que haurien estat mal imputades. 


 


En primer lloc, cal posar de manifest que la gestió del FEV correspon, d’acord amb el 


CT, a la Fundació i que, d’acord amb la redacció del pacte cinquè del CT derivada 


de l’Addenda de 20 de desembre de 2012, la Fundació podrà disposar de les 


quanties dipositades en el FEV, entre d’altes, “per cobrir les despeses originades 


pels procediments judicials inclosos en l’annex 5”.  
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En aquest sentit, no es pot passar per alt que les despeses que principalment ori-


ginen els procediments judicials són les corresponents a la direcció i assistència 


lletrada. Per tant, els fons del FEV disposats pel pagament d’aquestes despeses 


estarien ben aplicats. 


 


Val a dir, a més a més, que, tal i com la Fundació ha manifestat en vàries ocasions, la 


contractació de serveis jurídics externs per part d’aquesta ve justificada per l’ab-


sència de recursos propis suficients per afrontar la quantitat i transcendència dels 


procediments judicials en curs i la greu problemàtica jurídica que afecta el Palau de 


la Música. 


 


Per una altra banda, tampoc es pot passar per alt que, en l’actualitat, com és prou 


conegut, tant la Fundació com l’Orfeó –juntament amb el Consorci– es troben im-


plicats en nombrosos procediments judicials, la qual cosa fa preveure necessà-


riament que les despeses per a la defensa dels interessos de les diferents entitats en 


els procediments judicials esmentats siguin rellevants.  


 


Si a aquestes circumstàncies s’afegeix el fet de que tant l’Orfeó com la Fundació 


comparteixen direcció i assistència lletrada, resulta lògic que les despeses per 


aquest concepte imputades al FEV corresponguin a un únic despatx d’advocats. 


 


Per últim, també s’ha de tenir en compte que el fet que en l’actualitat la major part de 


les despeses imputades al FEV corresponguin a honoraris d’advocats és un fet 


purament circumstancial, ja que, en el moment processal actual, aquest tipus de 


despeses són les úniques que s’han vist obligats a satisfer l’Orfeó i la Fundació com 


a conseqüència dels procediments judicials en curs. 


 


Com a darrer comentari, únicament afegir que, d’acord amb la informació facilitada 


per la Fundació, moltes de les observacions que el Projecte d’Informe fa en relació 


amb la incorrecta imputació de determinades despeses al FEV ja estarien avui en dia 


corregides. 


 


TERCERA.- SOBRE MANIFESTACIONS DEL PROJECTE D’INFORME SOBRE LA 


SITUACIÓ ACTUAL DELS PROCEDIMENTS JUDICIALS 


 


El Projecte d’Informe declara el següent: 


 


“En el procediment per responsabilitat comptable es van descomptar les 


quantitats reintegrades al CPMC des del Jutjat d’Instrucció número 30 i es va 


finançar la resta per part dels presumptes responsables. Aquest procediment 


s’ha deixat en suspens pendent del que resulti del procediment penal, atès 


que tant per part dels presumptes responsables directes com de la Fiscalia 


del Tribunal de Comptes s’ha sol·licitat la prescripció d’una part dels fons 


considerats com a descobert comptable (la corresponent als exercicis 1998 a 


2003), el que podria significar que el CPMC hagués de retornar aquests fons 


als presumptes responsables directes. Actualment (març 2015), els pre-


sumptes responsables i la Fiscalia del Tribunal de Comptes han recorregut 


l’acord de suspensió.” 
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Per altra banda, el Projecte d’Informe també considera que: 


 


“La constitució del FEV mitjançant el Conveni Tribanda i l’addenda del 20 de 


desembre del 2012 han signat que una part dels fons que van ser reintegrats 


al CPMC de manera provisional no estiguin en el seu patrimoni, sinó en el de 


la Fundació i que, en cas que el CPMC hagués de retornar-los, ho hauria de 


fer amb els seus fons propis (vegeu l’apartat 2.4.5.2).” 


 


En relació a aquestes afirmacions, cal posar de manifest que el Consorci estaria as-


sumint un risc remot, ja que el procediment de responsabilitat comptable està suspès 


i pendent de la resolució del procediment penal, on els delictes enjudiciats tenen un 


termini de prescripció més alt (de 10 a 15 anys). A més, el retorn dels fons malversats 


vindria ordenat com a conseqüència de la resolució del procediment penal. En 


aquest sentit, el risc d’haver d’afrontar el retorn és improbable perquè els autors dels 


delictes han reconegut la seva responsabilitat. 


 


En qualsevol cas i al marge de l’anterior, el CPMC ha seguit el criteri comptable 


marcat per la Intervenció de la Generalitat de Catalunya. Addicionalment, més enllà 


de l’acceptació de la provisionalitat formal o teòrica de l’ingrés dels fons rebuts dels 


presumptes responsables de la responsabilitat comptable descrita al Projecte d’In-


forme, s’ha de tenir en compte que, des del punt de vista comptable, el tractament 


d’aquesta provisionalitat podria ser dubtós i que, d’acord amb el criteri de la 


Intervenció, s’ha considerat raonable no comptabilitzar aquells ingressos com a 


provisionals. Cal assenyalar també que aquests fons provenien de la responsabilitat 


patrimonial derivada de la confessa comissió de delictes per part de determinades 


persones físiques i que van ser restituïts per aquestes al Consorci del Palau de la 


Música Catalana voluntàriament. Val a dir que l’import de la responsabilitat civil 


exigida és molt superior a la quantitat rescabalada, de manera que tant el Consorci, 


la Fundació i l’Orfeó esperen rebre més rescabalaments que els que han rebut fins 


ara, especialment si es té en compte el còmput dels interessos. 


 


Addicionalment, procedeix indicar que el pacte cinquè del Conveni Tribanda, tal com 


va quedar amb l’Addenda de 20 de desembre de 2012, crea un FEV, ja esmentat, els 


fons del qual s’han d’aplicar per atendre i satisfer, únicament i exclusivament, les 


finalitats que s’indiquen en aquell pacte. Entre aquestes finalitats es preveu preci-


sament la següent: 


 


“Fer front, en nom i interès de les parts del Conveni, al pagament de qualsevol 


import que, per qualsevol concepte (incloent-hi, entre d’altres: principal, inte-


ressos, sancions, recàrrecs, indemnitzacions, multes, etc.) en relació amb les 


activitats de gestió de les instal·lacions del Palau de la Música que, hagin 


desenvolupat les Parts, pugui ser reclamat o exigit per qualsevol adminis-


tració, jutjat, tribunal o tercer. Entenent sempre que aquest pagament es de-


riva de qualsevol dels processos inclosos a l’annex 5 del conveni original.” 


 


Així doncs, queda clar que si el CPMC hagués de fer front al retorn de fons com a 


conseqüència de procediments administratius o judicials, aquests pagaments es 


realitzarien a càrrec del FEV, d’acord amb el pacte cinquè.b.2.i) del Conveni Tri-


banda i l’Addenda de 20 de desembre de 2012. 
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També en aquest cas, el Consorci ha seguit en tot moment les decisions dels seus 


òrgans de govern, complint el conveni de repartiment, el CT i les seves Addendes, 


d’acord amb el criteri de la Intervenció.  


 


Addicionalment, també s’ha de tenir en compte que l’Addenda del CT signada en 


data 30 de setembre de 2013 va afegir, a instàncies de la Intervenció, a l’apartat b.2) 


del pacte cinquè del Conveni un nou apartat (iii): 


 


“(iii) En qualsevol cas i amb caràcter prioritari a la resta de finalitats descrites 


en aquest apartat, en el supòsit en què es procedeixi la liquidació del Con-


sorci, el fons FEV haurà de garantir que els fons propis que constin en el 


balanç del Consorci, previ a la seva liquidació formal, no resultin en cap cas 


negatius.” 


En relació amb aquesta afirmació, val a dir que el FEV s’ha gestionat en tot moment 


d’acord amb les previsions del CT i de les seves Addendes i d’acord amb el criteri de 


la Intervenció. 


 


QUARTA.- SOBRE LES MANIFESTACIONS DEL PROJECTE D’INFORME EN 


RELACIÓ ALS ESTATS FINANCERS DEL CPMC 


 


4.1.- Sobre l’apartat 2.2 “Estats financers” del Projecte d’Informe 


 


L’apartat 2.2 “Estats financers” del Projecte d’Informe apunta uns suposats defectes 


en relació als Estats financers del CPMC, respecte dels quals correspon fer les se-


güents manifestacions:  


 


D’una banda, el Projecte d’Informe indica que els comptes de l’exercici 2010 no van 


ser aprovats. Tanmateix, cal tenir en compte que els referits comptes es van donar 


per informats en la sessió del Patronat del CPMC del 12 de juliol de 2011. En qual-


sevol cas, en la sessió d’aprovació dels comptes del CPMC de 2013 es va presentar 


la informació completa dels comptes anuals amb tots els seus estats financers 


complets, dels quals s’adjunta l’informe de control de la Intervenció General d’on 


formen part els mencionats comptes anuals aprovats en la sessió del Patronat del 


CPMC del 30 de setembre de 2014.  


 


A més a més, en la pàgina 26 del Projecte d’Informe també s’esmenta l’obligatorietat 


de presentar els comptes del CPMC en format de comptabilitat pública per ser part 


del SEC. Al respecte es considera necessari precisar que l’extrem mencionat només 


és aplicable als exercicis 2010 i 2011. En canvi, es considera que aquell extrem no 


és aplicable als exercicis 2012 i 2013, ja que durant aquests no compleix els criteris 


SEC per no rebre subvencions.  


 


Addicionalment, cal posar de manifest que, en el moment de màxima activitat de 


l’entitat, existien dubtes raonables sobre la inclusió del Consorci al sistema SEC95 de 


comptabilitat pública, ja que, entre d’altres motius, es podia donar el supòsit que les 


aportacions de fons provinents de les Administracions púbiques o de “no mercat” 
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fossin inferiors al 50% dels ingressos totals de l’entitat. Potser, aquest va ser el motiu 


pel qual el Consorci va rebre recomanacions però mai va rebre una instrucció clara 


sobre el pla comptable que havia d’aplicar. 


4.2.- Sobre l’apartat 2.3 “Balanç” del Projecte d’Informe 


 


4.2.1.- Sobre l’apartat 2.3.1 “Immobilitzat immaterial” 


 


En relació a l’apartat 2.3.1 del Projecte d’Informe “Immobilitzat intangible” aquesta 


entitat considera necessari manifestar el següent: 


 


Quant a les millores actives del programari de taquilles AS400 que gestionava el 


CPMC i no pas la Fundació, en virtut del principi d’imatge fidel que ha de reflectir la 


comptabilitat, es va activar a l’immobilitzat intangible a l’epígraf d’aplicacions infor-


màtiques durant el 2011 en concepte de treballs propis per a l’immobilitzat un total de 


67.789,22 euros, en funció de les hores treballades per part de dos informàtics en la 


millora del programari de taquilles durant l’any 2011. El dia 15 de març de 2011 es va 


signar una distribució horària del personal contractat per les diferents entitats que 


formaven el Palau de la Música en funció de les hores que dedicaven a cada una 


d’elles. 


 


Aplicant l’establert en aquest document, el còmput total era de 52.008,62 euros. Tot i 


així, com que durant l’exercici dos informàtics pertanyents a la Fundació van dis-


senyar una millora substancial del programari existent, incorporant-ne noves fun-


cionalitats, es va optar per computar al Consorci un número superior d’hores per 


adequar-se a la realitat. A aquests efectes, es va tenir en compte un informe realitzat 


pel cap d’àrea d’informàtica de 31 de desembre de 2011, el qual s’acompanya com a 


document número 5 del present escrit. Com a conseqüència, el resultat del nou 


còmput va ser de 67.789,22 euros. 


 


El CPMC va considerar que el programari dissenyat pels informàtics suposava una 


millora substancial de les aplicacions informàtiques existents i incorporava noves 


funcionalitats com la possibilitat de compra amb xecs regals, vals de descompte, 


canvis d’entrada per entrada, generació de vals i gestió d’abonaments. Es va 


entendre que aquest mòdul tenia entitat pròpia i podia ser inclús separable, complint 


el requisit establert per la norma 5 del PGC. 


 


Doncs bé, com consta als antecedents, el 20 de juliol de 2012 el Consorci, la 


Fundació i l’Orfeó van acordar cedir tots els actius a la Fundació. Com a conse-


qüència, l’immobilitzat intangible d’aplicacions informàtiques es va donar de baixa 


del Consorci l’any 2012 i va entrar a formar part de la Fundació. 


 


4.2.2.- Sobre l’apartat 2.3.2 “Immobilitzat material” 


 


En relació a l’apartat 2.3.2 del Projecte d’Informe relatiu a l’Immobilitzat material, es 


considera que, en el present cas, era correcte no aplicar el principi comptable de no 


compensació perquè no s’ha afectat la imatge fidel dels estats financers. 
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4.2.3.- Sobre l’apartat 2.3.3 “Deutors comercials i altres comptes a cobrar” 


 


En l’apartat 2.3.3 del Projecte d’Informe, relatiu a “Deutors comercials i altres comptes 


a cobrar” (pàgina 34) s’indica que no hi saldo de clients dels exercicis 2012 i 2013. Al 


respecte procedeix mencionar que el motiu de l’anterior és que el CPMC ha seguit 


les indicacions de la Intervenció General d’aprovisionar els saldos de clients que 


s’han anat cobrant en exercicis successius.  


El saldo a 31 de desembre de 2013 és el que s’indica al quadre següent: 


 


 


Respecte del saldo pendent de cobrament, el Projecte d’Informe afirma que el CPMC 


no tenia establerts circuits de cobrament ni especificava en les factures la data de 


venciment. No obstant, en relació a aquesta qüestió cal tenir en compte les consi-


deracions que s’exposen a continuació: 


 


D’una banda, a 31 de desembre de 2014 el saldo pendent de cobrament era de 


31.687,32 euros, el qual es preveu cobrar en la seva pràctica totalitat.  


 


Per altra banda, en relació al circuit de cobraments i la data de venciment dels 


deutes, cal tenir en compte que la data de venciment dels deutes s’estableix en els 


contractes de lloguer dels espais del Palau de la Música. Efectivament, en aquests 


s’establia expressament que la liquidació total dels concert o acte pel qual s’havia 


llogat algun espai del Palau s’havia de dur a terme en el termini de 7 dies a comptar 


des de la data de finalització del concert fins a l’exercici 2010 i de 15 dies a partir de 


l’exercici de 2011. 


 


4.2.4.- Sobre l’apartat 2.3.6 “Patrimoni net” 


 


En l’apartat 2.3.6 del Projecte d’Informe, relatiu a “Patrimoni net” (pàgina 38) s’indica 


que es va utilitzar dues vegades la mateixa factura per a la justificació de la 


subvenció de l’INAEM i de la Generalitat de Catalunya.  


 


Tanmateix, al respecte correspon tenir en compte les consideracions que segui-


dament s’exposaran i que el CPMC ja va fer constar en el seu escrit d’al·legacions 


relatiu a l’exercici econòmic de 2011: 


 


Entre els exercicis 2008 a 2009 es va executar un projecte de treballs de restauració 


al Palau de la Música Catalana, corresponent a obres de façana (projecte A) en 


l’edifici del Palau de la Música. Segons conveni de data 12 de juliol de 2007 aquestes 
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obres s’havien de finançar en un 50% per una aportació de la Fundació Caja de 


Madrid i en el restant 50% pel CPMC, que a la seva vegada estava finançat per les 


Administracions Públiques integrants del mateix. Així el total de l’obra, inclosos els 


projectes i la direcció tècnica ascendien a 1.936.545,45 euros (IVA inclòs). D’aquest 


import 968.272,71 euros van ésser finançats per la Fundació Caja de Madrid mit-


jançant la Fundació. L’Ajuntament de Barcelona va aportar un total de 199.706,19 


euros i la Generalitat 435.723,04 euros. Quedaven per finançar, doncs, un total de 


441.774,28 euros. A efectes acreditatius es posa a disposició de Sindicatura la còpia 


de l’expedient que en el seu dia va tramitar el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. 


En qualsevol cas, si el CPMC rep una notificació de procediment de reintegrament en 


relació a aquesta qüestió, es procedirà a efectuar l’apunt comptable que corres-


pongui. 


 


Paral·lelament, al Palau de la Música es realitzaren treballs de manteniment i res-


tauració dels Espais Històrics de l’Interior del Palau de la Música Catalana (projecte 


B) d’un import inicial previst de 1.250.000 euros que foren finançats per l’INAEM. Una 


part d’aquesta obra, va ser executada conjuntament amb el projecte A, tot i que 


corresponia a restauració de l’interior de l’edifici i no pas de la façana. Aquestes 


obres interiors van ser incloses en la certificació número 9, la qual s’acompanya com 


a document número 6. 


Després d’una anàlisi exhaustiva per part de l’INAEM de la documentació aportada 


pel Consorci, i d’haver constatat aquest que la certificació número 9 corresponia a les 


obres interiors susceptibles de ser finançades mitjançant la subvenció atorgada per 


l’INAEM, aquest va concloure en l’acceptació parcial del recurs presentat pel Con-


sorci en data 14 de maig de 2012 exposant el següent: 


 


“La nueva documentación aportada se refiere exclusivamente a la factura 


número 2008FAC 000326, emitida por Natur System, correspondiente a la 


Certificación número 9, por importe de 288.314,48 euros, IVA excluido, a la 


que hay que deducir el 10 % de retención, en garantía, a 28.831,45 euros, por 


lo que el importe a considerar para esta factura es de 259.483,03 euros, 


deducida la citada retención.  


(....) 


El proyecto de referencia en base al cual fue concedida la subvención se de-


nomina “Proyecto de los Trabajos de Restauración en el Palau de la Música 


Catalana. Año 2008-2009. Número 8248”, con un presupuesto de 1.077.789,27 


euros, incluidos los gastos generales y el beneficio industrial, y excluido el 


16 % de IVA, en adelante será denominado Proyecto “A”. 


El proyecto recientemente recibido se denomina “Trabajos de Mantenimiento y 


Restauración de los Espacios Históricos del Interior del Palau de la Música 


Catalana. Año 2008. Número 0609”, con un presupuesto de 1.583.228,88 


euros, incluidos los gastos generales y el beneficio industrial, y excluido el 


16 % de IVA, en adelante será denominado Proyecto “B”. Este proyecto no es 


objeto de subvención, únicamente se considera a efectos de documentar y 


comprobar la certificación número 9 correspondiente al Proyecto “B”, con la 


que se pretende justificar la ejecución del Capítulo 1.7 “Rehabilitación y 


Restauración“ del Proyecto “A”. 


(...) 
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La certificación número 9 del Proyecto “B”, para poder ser conformada como 


parte del Proyecto “A” debe tratarse de forma aislada, es decir, segregada del 


Proyecto “B” y cotejada en su correspondencia con el capítulo 1.7 “Rehabi-


litación y Restauración” del citado Proyecto “A”.  


 


Analitzada la documentació presentada pel Consorci a l’INAEM, aquest conclou, amb 


fonament a l’art. 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, el següent: 


 


“La nueva documentación aportada incluye un nuevo proyecto de restau-


ración, y su correspondiente certificación de obra, que permite entender como 


adecuadamente justificada, una vez cotejadas por el técnico responsable, 


cada una de las partidas con el proyecto y con la documentación aportada 


anteriormente, la cuantía de 288.314,48 euros, IVA excluido. 


 


Se ha aportado también certificado sobre otros ingresos recibidos para la 


financiación del mencionado proyecto, del que se desprende que no ha 


existido exceso de financiación.” 


 


Per acreditar aquests fets, es posa a disposició de Sindicatura l’expedient que en el 


seu dia va tramitar el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. 


 


Així doncs, de l’anàlisi del quadre de finançament del projecte “A” “Restauració del 


Palau de la Música” es dedueix que no hi ha hagut excés de finançament d’aquest 


obra, i en tot cas, el que podria haver-hi és un error d’imputació a l’immobilitzat 


corresponent a obres de façana de la factura relativa a la certificació número 9 de 


Natur-System, SL, corresponents a obres de rehabilitació interior. 


 


A hores d’ara s’ha retornat al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes un total 


d’1.264.951,91 euros en motiu dels diferents procediments de reintegrament de 


subvencions atorgades en l’etapa de l’anterior equip directiu. 


 


4.2.5.- Sobre l’apartat 2.3.9 “Creditors comercials i altres comptes a pagar” 


 


En l’apartat 2.3.9 del Projecte d’Informe, relatiu a “Creditors comercials i altres comp-


tes a pagar” (pàgina 42) s’indica el següent: 


 


“Durant l’exercici 2013 el CPMC ha efectuat mitjançant diverses transferències 


bancàries pagament a la Fundació de forma global i sense identificar quins 


conceptes s’abonaven en cada transferència. Com a conseqüència d’aquests 


moviments, el saldo a 31 de desembre del 2013 ha resultat deutor per a la 


Fundació per 42.556 euros (vegeu l’apartat 2.3.3). Atesa la inactivitat del 


CPMC, els únics moviments entre el CPMC i la Fundació haurien d’haver estat 


per cancel·lar deutes concrets ja existents a 31 de desembre del 2012 o per 


rescabalar les despeses pagades amb els fons dels comptes corrents del 


CPMC.” 


 


Tanmateix, procedeix indicar que l’import de 42.555,66 euros no ha estat originat 


per transferències sense identificar sinó pels següents conceptes que es detallen a 


continuació:  
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Concepte Saldo a 31/12/2013 Explicació 


Pagament Préstec ICF a compte 


Fundació 
19.053,06 


En data 20/03/2013 es va efectuar la liquidació 


trimestral del préstec ICF encara a nom del 


Consorci. Fer esment que la subrogació a la 


Fundació es va efectuar en data 03/04/13, és a dir, 


en cap cas la Fundació podia efectuar el pagament 


amb anterioritat i per tant no ha estat per a cobrir 


tensions de tresoreria de la Fundació.  


CONCERTS ESTUDIO, S.L. 9.212,70 


Es va traspassar el dret de cobrament a favor del 


Consorci (en cap cas es va traspassar efectiu) a la 


Fundació per a que aquesta última fes les gestions 


per a procedir al seu cobrament en nom del 


Consorci. En cap cas tampoc s’ha produït un 


traspàs de diners per a cobrir tensions de tresoreria 


de la Fundació. 


Assegurança Decennal 6.053,76 


Correspon a la part periodificada de despesa de 


l’assegurança. Tampoc s’ha efectuat cap traspàs 


d’efectiu a la Fundació. 


Taxa neteja 4.013,35 


En l’exercici 2012 es va rebre el càrrec per la taxa 


de neteja al compte del Consorci, la Fundació va 


tramitar el canvi en el 2013 i tot i aquest tràmit, el 


càrrec es va tornar a efectuar al Consorci. Tampoc 


ha estat voluntat de la Fundació que el Consorci 


avancés aquest import. Finalment l’Ajuntament ha 


canviat les dades del titular i al 2014 ja ha estat la 


Fundació qui ha assumit el càrrec. 


Cancel·lació compte Caixabank 4.012,75 


En aquest cas, l’error es deu a que l’entitat 


financera que donar de baixa el compte corrent va 


traspassar-ne el saldo a la Fundació.  


LIQUIDACIÓ SALDOS FUND. - CONS. 210,04 


Aquest import és el resultat de la liquidació de 


saldos entre el Consorci i la Fundació, el qual 


tampoc ha anat a cobrir tensions de tresoreria. 


TOTAL 42.555,66  


 


Addicionalment, val a dir que a data d’aquest escrit aquest compte a cobrar ja ha 


estat saldat.  


 


4.3.- Sobre l’apartat 2.4 “Compte de pèrdues i guanys” 


 


4.3.1.- Sobre l’apartat 2.4.1 “Import net de la xifra de negocis” del Projecte d’Informe 


 


En l’apartat 2.4.1 del Projecte d’Informe, relatiu a “Import net de la xifra de negocis”, 


s’indica el següent: 


 


“Durant els exercicis 2010 i 2011 el CPMC, tot i tenir els drets derivats de 


l’explotació del edificis del PMC, no va percebre els ingressos procedents de 


les visites guiades que s’efectuaven en aquests edificis. Aquests ingressos els 


facturava la Fundació. No obstant això, el CPMC durant l’exercici 2010 es va 


fer càrrec de la despesa de seguretat que aquestes visites ocasionaven sense 


cap contrapartida per part de la Fundació.” 


 


En relació a aquest punt correspon indicar que, en virtut dels acords presos en el 


Comitè Executiu de 25 d’octubre de 2010, els lloguers entre el Consorci i la Fundació 


no s’havien de facturar i, per tant, no hi ha pèrdua d’ingressos. 
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Per altra banda, cal tenir en compte que aquests lloguers es van produir en el context 


del procés de transformació dels diversos ens que composaven el Palau de la 


Música unificant-ne la gestió en un de sol, la Fundació, per poder tenir un funcio-


nament més àgil, eficient, clar i transparent. El procés d’unificació inicialment estava 


previst en data 1 de gener de 2011 però degut a la complexitat del procés i a la 


dotació limitada de recursos econòmics i de personal, es va demorar fins l’1 de gener 


del 2012. En aquest sentit, el fet que l’arribada del nou equip gestor al Consorci es 


produís el mes de juliol de 2011 i l’encàrrec de les institucions que conformen el 


Consorci que treballessin en el conveni d’unificació, va fer inviable, per falta de 


recursos temporals i personals, preparar un altre conveni que regulés el sistema de 


gestió relatiu al lloguer de sales en el termes que s’indiquen als acords del Comitè 


Executiu de 25 d’octubre de 2010.  


 


El mateix succeeix amb els ingressos de les visites guiades. Si bé és cert que 


inicialment el Consorci cobrava un lloguer a la Fundació per la utilització de les sales 


per a les visites guiades, el 25 d’octubre de 2010 el Comitè Executiu va acordar que 


a partir d’octubre de 2010 no s’havia de cobrar aquest lloguer, doncs s’incloïa dins 


de la categoria d’activitats culturals per les quals no es cobraria lloguer. No obstant, 


el procés d’unificació en què estaven immerses les institucions del PMC va fer 


inviable la preparació d’un altre conveni que regulés aquesta qüestió. 


 


En qualsevol cas, als efectes del que disposa aquest apartat del Projecte d’Informe, 


cal tenir en compte que durant el temps que va durar el procés d’unificació de la 


gestió del PMC, es van prestar serveis a les diferents entitats que formaven el Palau 


de la Música des de tots els ens del mateix i un nombre considerable d’aquests 


serveis van ser prestats al Consorci i no li se li van facturar. Per tant, es considera 


que per poder determinar que s’hagi produït un perjudici real al Consorci, resultaria 


necessari avaluar tots els serveis que els altres ens vinculats al Palau de la Música 


van prestar al Consorci i que no se li van facturar.  


 


4.3.2.- Sobre l’apartat 2.4.3 “Despeses de personal” del Projecte d’Informe 


 


En relació a la menció que es fa en Projecte d’Informe sobre l’increment retributiu 


corresponent a l’any 2010, cal fer els següents comentaris: 


 


Atenent al règim jurídic dels treballadors contractats per el Consorci i amb adhesió al 


conveni col·lectiu de locals i espectacles públics de Catalunya (2009-12), en principi, 


es va adoptar la decisió d’aplicar l’increment previst al conveni col·lectiu.  


 


Aquesta decisió està avalada per el fet que, en cap cas, l’aplicació de l’increment 


fixat en el conveni suposava un increment de la massa salarial del 2010 respecte a la 


del 2009. 


 


D’acord amb la Llei 26/2009 s’ha d’entendre com a massa salarial el conjunt de les 


retribucions salarials i extrasalarials i les despeses socials meritades durant l’any 


2009, ens trobem que el 2010 la massa salarial no només no va ser incrementada en 


el 0,3%, ans el contrari, va disminuir en més d’un 24%. Si tenim en compte l’efecte de 


la massa salarial per nombre de treballador en cada un dels períodes, la disminució 


de la massa salarial es situaria al voltant del 16%. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 16/2015 


113 


4.3.3.- Sobre l’apartat 2.4.4 “Altres despeses d’explotació” del Projecte d’Informe 


 


En l’apartat 2.4.4 del Projecte d’Informe, relatiu a “Altres despeses d’explotació” 


(pàgina 55), s’indica que la Fundació va rebre, a banda de l’aportació prevista en 


l’apartat 2 del pacte cinquè del Conveni Tribanda, un import pràcticament idèntic 


(per una diferència de 30 cèntims d’euro) a la subvenció que estava prevista 


nominativament en el pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 1.171.352,70 


euros.  


 


Entenem que si en els comptes de la Fundació no està reflectit aquest passiu és 


perquè els comptes als què fa referència la Sindicatura són de data maig de 2013 i 


l’aprovació dels comptes reformulats del Consorci és de data 30 de setembre de 


2013. 


 


En qualsevol cas, és oportú recordar que, a instàncies del CPMC, s’està tramitant un 


procediment de reintegrament en relació a l’import de la subvenció. En el curs 


d’aquest procediment s’ha nomenat un instructor i s’ha conferit tràmit d’al·legacions a 


la Fundació. 


 


Per altra banda, el Projecte d’Informe indica que el referit pacte cinquè del Conveni 


Tribanda és susceptible d’interpretacions diverses sobre els imports transferits a la 


Fundació. Al respecte, es considera que es tractaria d’una aportació de fons per 


l’assumpció dels costos de la unificació, l’assumpció de tot el personal amb les 


seves antiguitats i els passius associats que podria comportar per la Fundació 


obligacions pecuniàries per valor de més de 2 milions d ’euros, l’assumpció i sub-


rogació dels préstecs de l’ICF que tenia el Consorci al seu nom per 1,3 milions 


d’euros, etc.  


 


Tanmateix, es considera prudent estar al que es determini en el procediment de 


reintegrament que s’ocupa d’aquesta qüestió. 


 


Per altra banda, en la pàgina 56 del Projecte d’Informe es fa referència a certes 


irregularitats comeses durant l’etapa anterior i que van donar lloc a les actuacions 


policials i judicials conegudes i a les quals s’ha fet esment en els antecedents 


d’aquest escrit. Al respecte, procedeix indicar que aquestes s’han anat regularitzant 


en el curs del procés d’unificació de la gestió del PMC, gràcies a la tasca del nou 


equip gestor, amb l’ajuda de la Intervenció. 


 


També en la pàgina 56 en l’apartat “Despeses excepcionals” s’indica que es va 


incloure la compra d’un obsequi per valor de 5.144,80 euros i que per una errada, es 


va imputar el pagament d’aquesta factura al Consorci quan l’ordre provenia de 


l’Orfeó i corresponia a aquesta entitat fer-lo efectiu. A hores d’ara, l’Orfeó ja ha 


rescabalat al Consorci per l’import esmentat, raó per la qual l’observació posada de 


manifest pel Projecte d’Informe es troba actualment esmenada. S’adjunta com 


document annex 7 la documentació suport de l’esmentat en aquest paràgraf. 


 


Per altra banda, en l’apartat “Rescabalaments” del Projecte d’Informe (pàgina 57), 


s’indica que les quantitats que el Jutjat d’Instrucció número 30 de Barcelona va lliurar 


al CPMC, provinents d’embargaments als presumptes responsables del desfalc del 


PMC, ho eren a títol provisional.  
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Al respecte, procedeix reiterar que les quantitats aportades al FEV, procedents de 


rescabalaments, han estat gestionades seguint el criteri comptable de la Intervenció 


de la Generalitat, d’acord amb les previsions del CT, les seves Addendes i les 


decisions dels òrgans de govern de l’entitat. 


 


Des del punt de vista comptable, el tractament de la provisionalitat formal d’aquests 


imports procedents de rescabalaments podria ser dubtós i, d’acord amb el criteri que 


en el seu dia va apuntar la Intervenció, s’ha considerat raonable no comptabilitzar 


aquells ingressos com a provisionals. 


 


A més a més, cal tenir en compte que aquests fons també han permès evitar que les 


Administracions Públiques hagin de fer aportacions extraordinàries en cas que el 


patrimoni del CPMC a la seva liquidació fos insuficient, d’acord amb l’Addenda 


signada, a instàncies de la Intervenció, en data 30 de setembre de 2013.  


 


 


CINQUENA.- SOBRE LES MANIFESTACIONS DEL PROJECTE D’INFORME EN 


RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ DEL CPMC 


 


L’apartat 4 del Projecte d’Informe conté determinades manifestacions sobre la con-


tractació del CPMC, en el sentit que el CPMC no va actualitzar les seves instruccions 


de contractació per adequar-les als canvis normatius posteriors a la data de la seva 


aprovació i que el CPMC no va aplicar totalment les instruccions. No obstant, al 


respecte, correspon indicar el següent: 


 


Com s’ha exposat en els antecedents, durant els anys 2010 i 2011 van ser uns anys 


de transició en el quals es va fer un immens esforç en dues línies bàsiques:  


 


Una primera línia, mirant el passat, centrada en finalitzar tota la recerca d’informació i 


dades per fonamentar les acusacions contra els antics gestors de l’entitat que havien 


comès els diferents delictes durant la seva gestió i gestionar totes les conseqüències 


derivades de la mala gestió, reintegraments de subvencions, assumptes judicials 


derivats de les diferents actuacions.  


 


Una segona línia d’actuació, mirant el futur, centrada en reestructurar tota 


l’organització interna del Palau de la Música. Aquesta reestructuració comportava en 


primer lloc crear un equip de treball intern professional, incorporant un gerent, un nou 


cap de l’assessoria jurídica i un nou director financer. Aquesta professionalització no 


conclogué fins el mes de gener de 2012. En segon lloc, s’havia de fer una transició 


entre unes estructures jurídiques poc clares i opaques, com les quatre entitats que, 


en més o menys mesura, participaven en la gestió del Palau de la Música el 2009 a 


una sola entitat que s’encarregués d’aquesta gestió de forma professional i 


transparent. En tercer lloc, s’havien de dissenyar i implementar els circuits documen-


tals, els nous criteris de funcionament econòmic, l’organigrama organitzatiu, la gestió 


del personal, l’organització de tota l’estructura administrativa i de serveis, la priorit-


zació de les activitats amb la disminució dels recursos, el manteniment del patrimoni, 


la millora en l’obtenció d’ingressos privats i el compliment de la normativa en totes les 


àrees, entre d’altres. 


 


Tenint en compte els recursos, minvats com a conseqüència dels antecedents que 


havia viscut l’entitat, es van prioritzar les tasques més urgents i necessàries per la 


bona administració de la mateixa. 
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Així, es va procedir a la licitació dels tres contractes més importants del Consorci que 


van ser els de: (1) l’explotació del restaurant, bars i càtering (el que genera majors 


recursos pel Consorci), (2) la Botiga del Palau que s’integra dins del foyer de l’edifici 


original del Palau de la Música i (3) les obres d’adaptació dels espais de la tercera i 


quarta planta de l’edifici del Petit Palau.  


 


Mentre el volum de feina acumulada no permetés poder iniciar els procediments de 


licitació dels contractes es va prioritzar reduir-ne els costos i millorar-ne el servei. A 


tal efecte es van negociar i modificar els contractes existents que es van mantenir 


amb els mateixos contractistes perquè fossin el més favorable possibles a l’entitat. 


Amb aquestes modificacions es va aconseguir reduir-ne considerablement els 


costos. No es disposava de temps, recursos i coneixements tècnics suficients sobre 


les necessitats que havien d’incloure els contractes per desenvolupar els procedi-


ments de licitació amb el màxim benefici pel Consorci no es podien obrir totes les 


licitacions públiques al mateix temps, per una impossibilitat de recursos tècnics i 


humans però si que es va prioritzar les licitacions que es van considerar prioritàries 


per la seva importància econòmica per l’entitat, de forma que amb els nous con-


tractes l’augment d’ingressos i la reducció de despeses va permetre augmentar con-


siderablement el rendiment del patrimoni de la mateixa i així afavorir-ne una bona 


gestió.  


 


En relació a aquests contractes, cal tenir en compte que es van subjectar al principi 


de concurrència, transparència i publicitat i que, en tot cas, els resultats obtinguts 


com a rendiments gràcies a aquestes contractacions van millorar respecte dels que 


s’obtenien fins aleshores i van permetre reduir la despesa.  


 


 


SISENA.- SOBRE LES MANIFESTACIONS DEL PROJECTE D’INFORME EN 


RELACIÓ A LES SUBVENCIONS DIRECTES DE LA GENERALITAT DE 


CATALUNYA A LA FUNDACIÓ 


 


En l’apartat del Projecte d’Informe 47/2013-D on s’analitzen el que es ve a denominar 


“altres ingressos d’explotació” (apartat “2.4.2”), i més concretament en el subapartat 


“Subvencions d’explotació de la Generalitat de Catalunya”, s’exposa que l’11 d’oc-


tubre de 2012 es va signar un conveni entre la Generalitat i la Fundació per regular la 


transferència per l’any 2012 a favor d’aquesta per 1,17 M euros. 


 


Segons s’indica al citat Projecte d’Informe de la Sindicatura “En aquest conveni es fa 


referència als articles 87.2 i 94.5 de l’LFPC i es tracta aquesta aportació com si fos 


una subvenció directa que s’ha de formalitzar mitjançant un conveni fonamentat en 


què la Fundació està participada per la Generalitat”. 


 


En relació amb aquesta aportació dinerària, el Projecte d’Informe de la Sindicatura 


considera que “El procediment seguit per al traspàs a la Fundació de la transferència 


nominativa a favor del CPMC prevista en la Llei de pressupostos no s’ajusta a la 


normativa aplicable perquè el Departament de Cultura va atorgar una subvenció 


directa a una fundació privada (la Generalitat hi té una representació d’un únic patró) 


sense que es justifiqués la impossibilitat de promoure la concurrència i amb l’únic 


fonament d’una acord del Comitè Executiu del CPMC que, en tot cas, hauria d’haver 


estat adoptat pel Patronat, que és l’òrgan que el regeix i l’administra. A més, cal 
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destacar que aquest acord no figura en l’acta de la reunió del Comitè Executiu del 6 


de juliol de 2012”. 


 


Exposat l’anterior, convé recordar novament, en relació amb aquest concret aspecte 


del Projecte d’Informe 47/2013-D de la Sindicatura, que tant la LGS (articles 22.2 i 28, 


ambdós de caràcter bàsic) com el TRLFPC (article 94.2) contemplen la figura de la 


subvenció directa, així com que la forma de formalitzar-la és mitjançant conveni. 


 


Tal i com bé recull el Projecte d’Informe 47/2013-D, l’aportació econòmica objecte del 


present apartat establerta en favor de la Fundació (1,17 M euros), es va regular 


mitjançant conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i la mateixa Fundació en 


data 11 d’octubre de 2012. 


 


Com s’ha avançat, una de les observacions que, en aquest àmbit, efectua el Projecte 


d’Informe de la Sindicatura de Comptes, consisteix en considerar que es va atorgar 


una subvenció directa a una fundació privada (en la que la Generalitat hi té una 


representació d’un patró) sense que es justifiqués la impossibilitat de promoure la 


concurrència. 


 


Bé, sobre aquest aspecte és necessari apuntar que com s ’explica detalladament al 


Projecte d’Informe 47/2013-D, dita aportació dinerària havia d’anar dirigida, en un 


principi, al CPMC. No obstant, les parts implicades en la gestió del PMC (CPMC, 


Orfeó Català i Fundació) ja havien començat a treballar en la concentració en una 


única entitat, i en particular en la Fundació, de tota la gestió i l ’explotació econòmica 


integral de les activitats i les instal·lacions del PMC. Per aquest motiu, el CPMC va 


acordar, en data 6 de juliol de 2012, que l’aportació de la Generalitat es fes mit-


jançant transferència directa a la Fundació, i en data 19 de juliol de 2012 va co-


municar al Departament de Cultura que s’havia de signar un conveni entre dit 


Departament i la Fundació per formalitzar la transferència a la Fundació i el seu 


pagament.  


 


Aquesta aportació econòmica, que, com hem dit, havia d’anar primerament dirigida 


al CPMC, tenia com a finalitat fer front a la despesa corrent del PMC atenent, lò-


gicament, a les finalitats i funcions del CPMC, les quals ja han estat detallades en el 


marc del present escrit. Efectivament, de conformitat amb els seus Estatuts, el CPMC 


únicament pot destinar els seus fons a la gestió i explotació del PMC. De fet, el CPMC 


no disposava de cap marge de discrecionalitat per atorgar fons o demanar a la 


Generalitat que atorgués fons a una activitat diferent de la gestió i explotació del PMC 


o a una entitat diferent de la que el gestiona. 


 


Considerant, doncs, la seva finalitat, aquesta aportació podia anar dirigida també a 


l’entitat gestora i explotadora del PMC. I com que l’ens encarregat de la gestió i 


explotació del PMC havia passat a ser la Fundació en virtut del Conveni Tribanda, no 


es va detectar cap inconvenient que impedís que l’aportació dinerària de referència 


pogués anar dirigida també a aquesta entitat. Una altra opció hagués estat realitzar 


l’aportació primer al CPMC i que, després, fos aquesta entitat que aportés els fons a 


la Fundació, en compliment de les finalitats de l’entitat i del destí originari de l’apor-


tació. No obstant, el Departament, primant la finalitat de l’aportació, va considerar 


més eficient realitzar l’aportació directament a la Fundació. 
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De l’anterior també es desprèn que, en aquest cas, no hi podia haver lloc a la con-


currència, doncs si, com hem dit, aquesta aportació dinerària tenia per finalitat fer 


front a les despeses corrents del PMC, només podia ser beneficiària de la mateixa 


l’entitat encarregada de la seva gestió i explotació (la Fundació), raó per la qual 


qualsevol informe que es considerés oportú elaborar per tal de justificar aquesta 


situació resultaria innecessari. 


 


D’altra banda, pel que fa a l’altra observació que la Sindicatura de Comptes efectua 


en aquest àmbit, relatiu a que l’únic fonament de la dita transferència directa és un 


acord del Comitè Executiu del CPMC, acord que entén que hauria d’haver estat 


adoptat pel Patronat que és l’òrgan que regeix i l’administra el CPMC, i a que dit 


acord no figura en l’acta de la reunió del Comitè Executiu de 6 de juliol de 2012, es 


considera necessari assenyalar que els Estatuts del CPMC no limiten la possibilitat 


que el Comitè Executiu de l’entitat pogués prendre l’acord de referència ni tampoc 


assignen expressament aquesta funció al Patronat.  


 


Per tant, atenent a aquestes circumstàncies, aquesta part considera que no es pot 


asseverar amb rotunditat que l’acord del Comitè Executiu pel qual es va resoldre que 


l’aportació de la Generalitat per a la despesa corrent del PMC es fes mitjançant 


transferència directa a la Fundació, hagi estat pres per un òrgan incompetent del 


CPMC. I en relació amb els aspectes formals, val a dir que sense perjudici que les 


actes o els certificats puguin estar més o menys incomplerts, els acords existeixen i 


van ser adoptats pels membres presents en les corresponents sessions. 


 


 


SETENA.- SOBRE MANIFESTACIONS DEL PROJECTE D’INFORME RELATIVES AL 


PACTE 5è DEL CONVENI TRIBANDA EN REFERÈNCIA A LA NORMATIVA DE 


SUBVENCIONS 


 


En l’apartat del Projecte d’Informe 47/2013-D on s’analitza les altres despeses 


d’explotació (apartat “2.4.4”), i més concretament en el subapartat “Fundació”, 


s’exposa que “El pacte cinquè del Conveni Tribanda estableix que el CPMC es 


comprometia a aportar a la Fundació 1,17 M euros a l’efecte de facilitar el traspàs 


adequat de funcions i responsabilitats a la Fundació i evitar les tensions de tresoreria 


que aquest traspàs li pogués ocasionar. En compliment d’aquest pacte el CPMC va 


transferir l’esmentada quantitat a la Fundació i la va registrar inicialment com a 


subvenció d’explotació. El CPMC no es va ajustar a la normativa de subvencions per 


efectuar l’esmentada aportació, ja que hauria d’haver acreditat la impossibilitat de 


promoure la concurrència i el conveni regulador hauria d’haver especificat els 


aspectes següents: import atorgat, percentatge de l’activitat subvencionat, crèdit 


pressupostari al qual s’imputava la despesa, termini i forma de pagament i justificació 


dels fons, i l’obligació de subministrar informació als efectes del control a dur a terme 


pel CPMC”. 


 


I a continuació, afegeix el següent: 


 


“(...) L’11 de desembre del 2014 el Patronat del CPMC va acordar iniciar el 


procediment de reintegrament per 1,17 M euros més interessos de demora. 


(...) De les actes dels òrgans de govern del CPMC es desprèn la seva 


disconformitat amb el reintegrament. El fet que la Fundació rebés dos imports 
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idèntics (1,17 M euros), un des del Departament de Cultura i un altre des del 


CPMC; que el CPMC renunciés a la subvenció nominativa al seu favor prevista 


en la Llei de pressupostos del 2012 a favor de la Fundació, i l’ambigüitat en la 


redacció del Pacte cinquè del Conveni Tribanda podrien donar lloc a diferents 


interpretacions sobre els imports transferits a la Fundació (...). Sigui quina sigui 


la interpretació que s’adopti, el cert és que procedeix el reintegrament de la 


quantitat d’1,17 M euros per part de la Fundació al CPMC”. 


 


Amb la finalitat d’evitar caure en reiteracions innecessàries d’allò que ja ha estat 


exposat al llarg del present escrit, en aquest apartat procedeix exposar, de manera 


resumida, els comentaris que aquest Consorci creu necessari realitzar en relació amb 


l’opinió expressada al Projecte d’Informe objecte de les presents al·legacions. 


 


En primer lloc, convé recordar que el Projecte d’Informe parteix de la base que 


l’aportació dinerària establerta en el punt 2 del pacte cinquè del Conveni Tribanda 


consisteix en una subvenció i que segons el seu criteri, atenent al fet que no hi ha 


cap informe sobre la possibilitat de concurrència i no es compleixen determinats 


requisits (import atorgat, percentatge de l’activitat subvencionat, crèdit pressupostari 


al qual s’imputava la despesa, termini i forma de pagament i justificació dels fons), el 


referit apartat del Conveni Tribanda no s’ajusta a la normativa aplicable en matèria de 


subvencions. 


 


Bé, respecte a aquesta qüestió ja s’ha exposat que actualment el Consorci està 


tramitant un procediment de reintegrament os s’està analitzant, entre d’altres, la 


naturalesa jurídica de l’aportació referida, raó per la qual el Consorci es veu obligat a 


remetre’s a la resolució del procediment esmenat.  


 


En qualsevol cas, del que no hi ha dubte és que l’aportació es va formalitzar mit-


jançant conveni (el Conveni Tribanda) i que no resultava necessari justificar la impos-


sibilitat de concurrència més del que es justificava a través de les finalitats que té 


encomanades el CPMC i del mateix Conveni Tribanda. I és que, en aquest sentit, 


resulta oportú recordar que en virtut dels seus Estatuts el CPMC només pot destinar 


els seus fons a la gestió del PMC, raó per la qual, lògicament, només podia destinar 


fons a l’entitat gestora i explotadora del PMC (és a dir, a la Fundació).  


 


Segons es el tenor literal del Conveni Tribanda, aquesta aportació s’havia de destinar 


a cobrir les despeses corrents derivades de l’explotació de les activitats del PMC 


amb l’objectiu d’alleugerir la càrrega que suposava per a la Fundació fer-se càrrec 


de la gestió i explotació del PMC. Per tant, com és natural, la concurrència resultava 


impossible. 


 


Els costos assumits per la Fundació derivats del traspàs de la gestió del PMC per 


part del Consorci ascendeixen a 4.231.943,35 euros: pel que fa al personal l’import 


és d’1.646.905,98 euros, sense tenir en compte els possibles acomiadaments (la 


Fundació ha subrogat el personal mantenint la seva antiguitat), unes despeses de 


manteniment d’1.206.990,81 euros i també s’ha subrogat els crèdits que el Consorci 


mantenia amb l’ICF per valor d’1.378.046,56 euros. 


 


Dit l’anterior, en segon lloc i pel cas que l’aportació de referència es consideri una 


subvenció, cal advertir que el Conveni Tribanda en bona mesura ja preveu els 
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requisits de les subvencions. Així, especifica quina és la quantia exacta objecte 


d’aportació (1.171.352,00 euros), així com la seva finalitat (cobrir les despeses 


corrents derivades de l’explotació de les activitats del PMC). Igualment, conforme a 


l’establert al Conveni Tribanda, les parts estan compromeses a respectar els principis 


de lleialtat institucional, coresponsabilitat, col·laboració, cooperació i transparència, i 


a subscriure un codi de conducta que asseguri el compliment dels principis referits i 


el correcte compliment de les estipulacions del Conveni Tribanda. 


 


Finalment, pel que fa a les al·lusions que la Sindicatura de Comptes efectua en 


relació amb el reintegrament de l’aportació referida, resulta necessari recordar que, 


com és sabut, aquesta és una qüestió que està essent objecte d’estudi i que està 


pendent de resolució en el marc de l’expedient de reintegrament iniciat per aquesta 


part i tramitat per la Direcció de Serveis del Departament de Cultura de la Generalitat 


de Catalunya. 


 


 


VUITENA.- SOBRE MANIFESTACIONS DEL PROJECTE D’INFORME EN RELACIÓ 


A L’APLICACIÓ DEL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT PÚBLICA AL CPMC 


 


En l’apartat del Projecte d’Informe 47/2013-D on s’analitza la liquidació dels 


pressupostos (apartat “3.1”) dels exercicis objecte d’anàlisi per part de la Sindicatura 


de Comptes, s’afirma que el pressupost del CPMC es regeix per l’LFPC i per les lleis 


de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 


 


Concretament en relació amb les liquidacions pressupostàries, es fa constar que “El 


CPMC no aplicava el Pla general de comptabilitat pública, obtenia les liquidacions 


del pressupost i la resta d’estats relacionats amb la comptabilitat pressupostària amb 


una mera conversió a final de l’exercici entre la comptabilitat financera i la pres-


supostària”. 


 


I a continuació, s’afegeix que “el CPMC no tenia en compte els principis comptables 


públics d’imputació pressupostària de les despeses i dels ingressos i, per tant, les 


liquidacions pressupostàries, els resultats pressupostaris, els romanents de tresoreria 


i les conciliacions entre el resultat comptable i pressupostari presentats pel CPMC no 


es corresponien amb la seva realitat pressupostària”.  


 


Bé, respecte a aquestes observacions de la Sindicatura de Comptes, cal assenyalar 


que de conformitat amb l’article 72 del TRLFPC “La Generalitat i les entitats autò-


nomes i administratives queden sotmeses al règim de comptabilitat pública en els 


termes previstos en aquesta Llei”. 


 


Doncs bé, en relació a les observacions posades de manifest per la Sindicatura al 


seu Projecte d’Informe, val a dir que la comptabilitat del CPMC ha patit els efectes de 


les múltiples irregularitats que presumptament va cometre l’anterior equip directiu de 


l’entitat abans de la fi de juliol de 2009.  


 


No obstant l’anterior, com ja s’ha exposat, també cal posar de manifest que, en el 


moment de màxima activitat de l’entitat, existien dubtes raonables sobre la inclusió 


del Consorci al sistema SEC95 de comptabilitat pública, ja que, entre d ’altres mo-


tius, es podia donar el supòsit que les aportacions de fons provinents de les Admi-
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nistracions púbiques o de “no mercat” fossin inferiors al 50% dels ingressos totals 


de l’entitat. Potser, aquest va ser el motiu pel qual el Consorci va rebre recoma-


nacions però mai va rebre una instrucció clara sobre el pla comptable que havia 


d’aplicar.  


 


En qualsevol cas, quan es va analitzar la necessitat de canviar de pla comptable  


–amb les implicacions de gestió i organitzatives que un canvi així podia generar– els 


responsables del Consorci es van trobar amb una entitat que entrava en fase de 


dissolució i liquidació i que, a partir de 2013, deixà de tenir activitat susceptible de 


ser comptabilitzada. 


 


Per aquests motius, es va considerar innecessari canviar de pla comptable, tot 


considerant que la comptabilitat del CPMC, durant els anys objecte de fiscalització  


–2010, 2011, 2012 i 2013– ha mostrat en tot moment la imatge fidel del seu patrimoni, 


de la seva situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l’execució del seu 


pressupost, complint, per tant amb els principis i finalitats que preveu el Pla general 


de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya, amb les excepcions as-


senyalades.  


 


 


NOVENA.- SOBRE L’APARTAT D’OBSERVACIONS DEL PROJECTE D’INFORME 


47/2013-D 


 


9.1.- Observació número 1: El Conveni Tribanda 


 


En relació a l’observació número 1 del Projecte d’Informe, relativa al Conveni Tri-


banda, ens remetem a l’exposat anteriorment en aquest escrit d’al·legacions i, 


especialment, allò exposat a l’al·legació primera, tot afegint que el Consorci està 


obert a revisar i millorar el CT, raó per la qual ha creat una comissió amb aquest 


objectiu i en la qual s’escoltarà l’opinió i recomanacions de totes les parts impli-


cades. 


 


9.2.- Observació número 2: El FEV i rescabalaments 


 


En relació a l’observació número 2 del Projecte d’Informe, relativa al Conveni Tri-


banda, ens remetem a l’exposat anteriorment en aquest escrit d’al·legacions i, 


especialment, allò exposat a l’al·legació segona. En aquest sentit, el Consorci ha 


seguit en tot moment els acords presos pels seus òrgans de govern, les previsions 


del CT, de les seves Addendes i el criteri de la Intervenció. 


 


9.3.- Observació número 3: Subvenció nominativa al Consorci i aportació del Consorci 


a la Fundació 


 


En relació a l’observació número 3 del Projecte d’Informe, relativa al Conveni Tri-


banda, ens remetem a l’exposat anteriorment en aquest escrit d’al·legacions i, es-


pecialment, allò exposat a les al·legacions sisena i setena, tot recordant que, en 


l’actualitat, el Consorci no pot deixar de remetre’s a la resolució del procediment de 


reintegrament que ha iniciat a instàncies de la Intervenció i que està tramitant la 


Direcció de Serveis del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
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9.4.- Observació número 4: Gestió i activitat en els exercicis fiscalitzats 


 


En relació a l’observació número 4 del Projecte d’Informe, relativa al Conveni Tri-


banda, ens remetem a l’exposat anteriorment en aquest escrit d’al·legacions i, espe-


cialment, allò exposat a les al·legacions tercera, quarta, cinquena i vuitena. 


 


 


DESENA.- SOBRE L’APARTAT DE RECOMANACIONS DEL PROJECTE D’INFORME 


47/2013-D  


 


10.1.- Recomanació número 1 


 


En relació a la recomanació número 1 del Projecte d’Informe, relativa als fons res-


cabalats, el CPMC valorarà i revisarà el seu criteri conjuntament amb la Intervenció 


General.  


 


10.2.- Recomanació número 2 


 


En relació a la recomanació número 2 del Projecte d’Informe, relativa als fons res-


cabalats, el CPMC valorarà i revisarà el seu criteri conjuntament amb la Intervenció 


General. 


 


10.3.- Recomanació número 3 


 


En relació a la recomanació número 3 del Projecte d’Informe, relativa al control dels 


fons públics que s’aporten a la Fundació, s’ha de posar de manifest que l’aplicació al 


PMC de la “legalitat aplicable a les administracions públiques” topa amb dues 


limitacions que és impossible desconèixer: una limitació de caràcter objectiu que 


deriva de la titularitat privada dels immobles que configuren el PMC i una altra de 


caràcter subjectiu que deriva de que ni l’Orfeó Català ni la Fundació són entitats 


integrants del sector públic ni es troben incloses dins l’àmbit d’aplicació subjectiu de 


les normes de dret administratiu. En aquest sentit, l’aplicació de les normes esmen-


tades s’haurà de realitzar a través de les subvencions que les Administracions 


atorguin a l’Orfeó Català i a la Fundació.  


 


En aquest sentit, cal tenir en compte que durant aquest darrers exercicis s’han jus-


tificat les subvencions publiques atorgades a la Fundació i s’ha posat a disposició de 


les Administracions Públiques consorciades, ara també integrants del Patronat de la 


Fundació, qualsevol informació addicional sobre les imputacions d’aquestes sub-


vencions. 


 


Addicionalment, a partir d’aquest exercici 2015, d’acord amb el conveni acordat 


entre la Fundació i la Generalitat de Catalunya, els auditors han d’elaborar, a més a 


més dels comptes anuals i l’auditoria aprovada, un informe de procediments 


acordats, d’acord amb el pressupost d’activitat subvencionada presentat per a 


l’atorgament de la subvenció de la Generalitat de Catalunya a través del Departament 


de Cultura i l’OSIC.  
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10.4.- Recomanació número 4 


 


En relació a la recomanació número 4 del Projecte d’Informe, relativa a un aportació 


d’1,17 M euros realitzada a la Fundació l’any 2012, correspon indicar que s’està 


tramitant un procediment de reintegrament i que aquest està pendent de resolució. 


 


10.5.- Recomanació número 5 


 


En relació a la recomanació número 5 del Projecte d’Informe, relativa a l’aplicació 


dels principis d’economia, eficiència i transparència en la gestió dels recursos pú-


blics, val a dir que, gràcies a la unificació de la gestió del PMC mitjançant la Fun-


dació, aquesta gestió ha tingut com a resultat una clara millora en eficiència, trans-


parència i rigor, la creació d’un sol compte de resultats per a tota l’activitat del PMC, 


una gestió unificada dels recursos humans (amb un únic conveni laboral), s’està 


aconseguint redreçar la greu situació i el desprestigi que tenia el PMC al juliol de 


2009 i s’està fent front al futur amb un projecte cultural actiu i referencial. 


 


En la seva virtut,  


SOL·LICITA: que tingui per presentat aquest escrit, l’admeti i, en la seva virtut, tingui 


per efectuades les anteriors al·legacions i n’incorpori el seu contingut en l’informe de 


la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre el Consorci del Palau de la Música 


Catalana pels exercicis 2010-2013 (núm. 47/2013-D). 


 


Barcelona a 23 de juny de 2015. 


 


Joan Oller i Cuartero 


 


 


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 


Av. Litoral, 12 - 14, 08005 Barcelona 


 


 


 


6.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades per la Sindicatura de Comp-


tes i com a conseqüència de l’al·legació 4.2.5 s’ha modificat el redactat d’un paràgraf de 


l’apartat 2.3.9. 


 


La resta del text del projecte d’informe no s’ha alterat, perquè s’entén que les al·legacions 


trameses són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es 


comparteixen els judicis que s’hi exposen. 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INFORME 


1.1.1. Origen, objecte i finalitat 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, d’a-


cord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 


aquest informe de fiscalització relatiu al control intern en els municipis de més de 100.000 


habitants, corresponent a l’exercici 2012. 


 


L’objecte del treball ha estat l’anàlisi i verificació de la funció de control intern, que desen-


volupa la Intervenció, amb una doble finalitat: d’una banda, avaluar el compliment de de-


terminats aspectes de la normativa vigent relatius a la funció interventora, i de l’altra ana-


litzar i sintetitzar les mancances i/o punts de millora detectats amb relació a la funció de 


control intern. 


 


L’abast de la revisió ha tingut un caràcter limitat ja que s’ha centrat en l’àrea d’Intervenció i 


en les proves de verificació realitzades en els ajuntaments en aspectes concrets de la fun-


ció de la Intervenció. Per tant, les conclusions de l’informe no poden utilitzar-se fora d’a-


quest context ni extrapolar-se a altres grups de municipis.  


 


 


1.1.2. Metodologia 


La fiscalització sobre l’àrea d’Intervenció dels ajuntaments comprèn la de l’organització i 


mitjans personals d’aquesta àrea, la de la funció interventora, la del control financer i la del 


control d’eficàcia. 


 


El treball s’ha desenvolupat en dues etapes. En la primera s’ha obtingut informació sobre el 


control intern a través d’un qüestionari tramès a les entitats i en la segona s’ha avaluat el 


control intern mitjançant comprovacions in situ en els ajuntaments fiscalitzats.  


 


Per complir l’objecte del treballen el conjunt de municipis s’han revisat els àmbits següents 


amb les tasques que es detallen: 


 


 Organització i mitjans personals: •


 


• Comprovar que s’han cobert les places de la Intervenció d’acord amb els requisits 


establerts en la normativa vigent.  


• Analitzar els mitjans personals destinats al control intern. 
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• Verificar l’existència de manuals de procediments i de normes d’organització i funcio-


nament dels serveis responsables de la gestió economicofinancera i comptable de 


les corporacions. 


• Conèixer el grau d’informatització dels ens i les eines o programes informàtics amb 


què compta la Intervenció per dur a terme les tasques de control. 


 


 Funcions de control intern: •


 


a) Funció interventora: 


 


• Verificar que la funció interventora es realitza en els termes que estableix el Text 


refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legis-


latiu 2/2004, del 5 de març (TRLRHL). 


• Analitzar els diferents informes que continguin advertiments i/o objeccions emesos 


per la Intervenció en la fiscalització prèvia.  


• Analitzar l’existència d’un control posterior quan hi hagi establert el règim de fisca-


lització prèvia limitada. 


 


b) Funció de control financer: 


 


• Confrontar l’existència i posterior assoliment d’un pla d’actuacions de control fi-


nancer i d’auditories sobre l’entitat local i els seus ens dependents.  


• Analitzar la implicació de la Intervenció en les possibles auditories que faci per-


sonal extern.  


 


c) Funció de control d’eficàcia i economia:  


• Comprovar l’existència de sistemes de definició, quantificació i avaluació dels ob-


jectius de l’entitat local, i de sistemes d’anàlisi del cost de funcionament i el ren-


diment dels serveis o inversions segons els resultats dels qüestionaris i d’altres 


verificacions.  


 


 


1.2. ENS 


Com s’ha indicat en l’inici de l’informe, l’anàlisi abasta els municipis de Catalunya amb una 


població de més de 100.000 habitants, que, segons el padró municipal de l’any 2012 


referit a l’1 de gener, són deu. 
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En el quadre següent es detallen els municipis analitzats per ordre decreixent segons la 


seva població:  


 


Quadre 1. Relació dels municipis de més de 100.000 habitants 


Ajuntament Població (nombre d’habitants) 


Barcelona 1.620.943 


L’Hospitalet de Llobregat 257.057 


Badalona 220.977 


Terrassa 215.678 


Sabadell 207.938 


Lleida 139.834 


Tarragona 133.954 


Mataró 124.084 


Santa Coloma de Gramenet 120.593 


Reus 107.211 


Total 3.148.269 


Font: Dades del padró municipal d’habitants declarats oficials mitjançant el Reial decret 1697/2012, del 21 de 


desembre. 


 


El conjunt dels deu municipis representa un 41,58% del total de la població de Catalunya 


(3.148.269 / 7.570.908 habitants). 


 


 


 


2. TREBALL EFECTUAT 


La normativa aplicable en el període de fiscalització reserva l’exercici de les funcions de 


control intern relatives a la gestió econòmica de les entitats locals i dels seus ens de-


pendents, a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal, atès que 


són funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals. Aquesta normativa 


considera el control intern en la seva triple accepció: funció interventora, per assegurar 


l’observança de la normativa aplicable a cada cas; funció de control financer, i funció de 


control d’eficàcia, i atribueix l’exercici i la responsabilitat d’aquestes funcions al lloc de 


treball de la Intervenció.  


 


En les entitats locals, el control intern s’exerceix sobre la seva gestió econòmica i sobre la 


dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils i resta 


d’ens que en depenen. 


 


Addicionalment, la normativa considera que les funcions de control intern de legalitat i 


economicofinancera han de ser exercides en condicions adequades per garantir-ne la 


prestació de manera satisfactòria. L’article 222 del TRLRHL estableix que els funcionaris 
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que tinguin a càrrec seu la funció interventora i els que siguin designats per portar a terme 


els controls financers i d’eficàcia han d’exercir la seva funció amb plena independència.  


 


La normativa preveu la independència funcional dels funcionaris d’Administració local amb 


habilitació de caràcter estatal. No obstant això, la Intervenció està integrada orgànicament 


a la corporació local on aquests funcionaris presten els seus serveis, la qual cosa, jun-


tament amb el fet que els òrgans de govern de la corporació tenen atribuïdes, amb limi-


tacions normatives, les funcions retributiva i disciplinària, pot condicionar l’exercici de la 


funció de control.  


 


Encara que el control intern dels ajuntaments és responsabilitat del titular de la Intervenció, 


els òrgans directius dels ajuntaments, com a gestors que inicien i tramiten els expedients, 


també en són responsables i no es poden considerar exonerats d’aquesta responsabilitat 


si la descarreguen sobre l’òrgan d’Intervenció. El control intern ha de reflectir-se en la 


definició de les responsabilitats de cada un dels llocs de treball de l’organització, en el 


disseny dels procediments, en les tasques d’auditoria –perquè les facilita– i en l’avaluació 


dels sistemes de control.  


 


Les tasques de la Intervenció durant el període fiscalitzat han estat ampliades amb l’obli-


gació de trametre diversa informació als diferents òrgans que estableix la normativa.1  


 


 


 ORGANITZACIÓ I MITJANS PERSONALS DE LA FUNCIÓ DE CONTROL INTERN 2.1.


En aquest apartat s’analitza com s’ha ocupat la plaça de la Intervenció durant l’exercici 


2012, els mitjans personals que han col·laborat en la funció de control intern i els proce-


diments i manuals que tenen les corporacions per realitzar aquesta tasca. 


 


 


2.1.1. Cobertura de la plaça de la Intervenció 


El règim jurídic vigent pel que fa a l’exercici 2012 es troba en el Decret 195/2008, del 7 


d’octubre, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es desenvolupa la disposició addicional 


segona de la Llei estatal 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 


Aquesta disposició regula amb caràcter bàsic determinats aspectes del règim jurídic dels 


funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal i atribueix a les comu-


nitats autònomes competències en aspectes com l’oferta d’ocupació pública, el règim de 


 


 


1. Entre altra normativa, l’Ordre HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre per la qual es desenvolupen les obligacions 


de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària 


i sostenibilitat financera, i la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, 


per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
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selecció i provisió de llocs de treball, la creació, classificació i supressió de llocs de treball 


i el règim disciplinari.2  


Les formes de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb 


habilitació de caràcter estatal són les següents: 


 


 El concurs de mèrits, que és el sistema normal de provisió d’aquests llocs. S’han de •


tenir en compte els mèrits generals, els mèrits corresponents al coneixement de les 


especialitats de l’organització territorial de cada comunitat autònoma i del seu dret pro-


pi, el coneixement de la llengua oficial en els termes previstos en la legislació autonò-


mica respectiva, i els mèrits específics directament relacionats amb les característiques 


del lloc.  


 


 Excepcionalment, per als municipis de gran població, es poden cobrir pel sistema de •


lliure designació entre funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter 


estatal de la subescala i categoria corresponents. El Reial decret 1732/1994, del 29 de 


juliol, regula la provisió de llocs de treball de l’Administració local reservats a funcionaris 


amb habilitació de caràcter estatal i preveu en l’article 27 la provisió per lliure desig-


nació en els municipis amb població superior a 100.000 habitants. 


 


 De forma subsidiària, els llocs de treball reservats es poden cobrir mitjançant nome-•


naments provisionals, acumulacions, comissions de serveis i nomenaments accidentals 


o d’interins.  


 


Addicionalment, les corporacions locals poden crear llocs de treball reservats a funcionaris 


d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal per a l’exercici de funcions de 


col·laboració immediata a les de Secretaria, Intervenció o Tresoreria. A les persones que 


ocupen aquests llocs els correspon substituir els titulars en cas de vacant, absència, 


malaltia o abstenció legal o reglamentària, i exercir les respectives funcions reservades. 


Aquests llocs de treball es classifiquen en una categoria igual o inferior a la del titular. 


 


Per analitzar les places reservades a funcionaris d’Administració local amb habilitació de 


caràcter estatal de la Intervenció en els deu ajuntaments objecte d’aquest estudi i referides 


a l’exercici 2012, es van sol·licitar les dades de les places a la Direcció General d’Admi-


nistració Local (DGAL) del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 


Generalitat de Catalunya. La informació facilitada es presenta en el quadre següent: 


 


 


2. L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 


local (LRSAL) va derogar la disposició addicional 2a de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’em-


pleat públic, i ha introduït l’article 92 bis de la LRBRL, el qual regula el règim dels funcionaris d’Administració 


local amb habilitació de caràcter nacional. 
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Quadre 2. Places d’Intervenció reservades a funcionaris d’Administració local amb habilitació de 


caràcter estatal  


Ajuntament Plaça Situació 


Barcelona Intervenció 1a 


Adjunt a la Intervenció 1a 


Adjunt a la Intervenció 1a 


Adjunt a la Intervenció 1a 


Adjunt a la Intervenció 1a 


Nomenament per lliure designació 


Nomenament per lliure designació 


Nomenament definitiu 


Nomenament provisional 


Vacant (a) 


L’Hospitalet de Llobregat Intervenció 1a 


Viceintervenció 1a 


Nomenament per lliure designació 


Nomenament per lliure designació 


Badalona Intervenció 1a 


Viceintervenció 


Nomenament per lliure designació 


Vacant (b) 


Terrassa Intervenció 1a Nomenament definitiu 


Sabadell Intervenció 1a Nomenament definitiu 


Lleida Intervenció 1a 


Viceintervenció 1a 


Nomenament per lliure designació 


Vacant (a) 


Tarragona Intervenció 1a Nomenament definitiu 


Mataró Intervenció 1a Nomenament per lliure designació 


Santa Coloma de Gramenet Intervenció 1a Nomenament definitiu 


Reus Intervenció 1a 


Viceintervenció 2a 
Vacant (c)  


Nomenament per lliure designació 


Font: DGAL 


Notes:  


(a) Plaça extingida, segons l’Ajuntament.  


(b) No consta en la plantilla de l’Ajuntament.  


(c) Les funcions d’intervenció són exercides per la Viceintervenció. 


 


D’acord amb les constatacions efectuades en les visites, els llocs de col·laboració imme-


diata a l’interventor existeixen només en els ajuntaments de Barcelona, l’Hospitalet de 


Llobregat i Reus.  


 


Les places de col·laboració immediata que consten com a vacants a la DGAL en realitat 


han estat suprimides o no consten en els respectius ajuntaments. De les places ocupades 


per funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal se’n facilita més 


informació en l’apartat de cada ajuntament. Totes les places reservades a aquests fun-


cionaris han estat ocupades per funcionaris amb habilitació estatal excepte en el cas de 


l’Ajuntament de Reus, on la plaça d’interventor estava vacant, com s’ha indicat en el qua-


dre anterior. 


 


La legislació vigent en el període fiscalitzat assigna la funció de control intern i la respon-


sabilitat administrativa de la comptabilitat, tant pressupostària com financera, al lloc de 


treball de la Intervenció, si bé, el títol X de la Llei reguladora de les bases del règim local 


(LRBRL) determina que cal segregar les funcions de comptabilitat i de fiscalització de la 
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gestió economicofinancera en els municipis amb població superior als 250.000 habitants. 


El règim d’organització dels municipis de gran població que es regula en el títol X de la 


LRBRL també és d’aplicació a les capitals de província i als municipis amb població su-


perior a 75.000 habitants amb circumstàncies econòmiques, socials, històriques o culturals 


especials, i si així ho decideix el Parlament a iniciativa de l’ajuntament corresponent.  


 


L’Ajuntament de Barcelona té el règim especial que li atribueix la Llei 1/2006, del 13 de 


març, de la Carta Municipal de Barcelona, que en el títol IV, Règim financer especial, 


regula la fiscalització i l’àmbit de control municipal. 


 


A l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, amb una població superior als 250.000 habi-


tants, li és d’aplicació el règim d’organització dels municipis de gran població segons el 


títol X de la LRBRL i, per tant, ha de segregar les funcions de comptabilitat i de fiscalització 


de la gestió economicofinancera.  


 


En els altres vuit ajuntaments no s’aplica aquest règim d’organització, ja que cap ajun-


tament ha demanat la declaració de municipi de gran població. 


 


 


2.1.2. Mitjans personals destinats a la funció de control intern 


Els llocs de treball previstos i ocupats l’any 2012, amb dependència directa de la Inter-


venció, es presenten per grups de personal per cada ajuntament en el quadre següent:  


 


Quadre 3. Estructura de personal de les intervencions 


Grups de 


personal Barcelona 


L’Hospitalet 


de Llobregat Badalona Terrassa Sabadell Lleida Tarragona  Mataró 


Santa 


Coloma de 


Gramenet Reus 


Interventor i 


llocs de col·la-


boració (FHE) 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 


Grup A1 (nivell 


27 i superiors) 1 1 2 2 - - 1 1 - 1 


Grup A1 (nivells 


23 a 26) 9 1 - - 2 2 - 5 2 2 


Grup A1 (nivells 


20 al 22) - 3 - - 1 - 1 - 2 1 


Grup A2 2 - 2 3 1 - 3 1 - 1 


Grup C1 6 5 6 12 6 8 1 7 5 2 


Grup C2 1 1 - 3 - 1 3 1 - 1 


Altres - - - - - - * 15 - - - 


Total 23 13 11 21 11 12 25 16 10 9 


Font: Elaboració pròpia amb les dades facilitades pels 10 ajuntaments.  


FHE: Funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal. 


* Personal destinat a la funció de comptabilitat (13) i altre de suport (2) sense classificar. 
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A la Intervenció li correspon la funció comptable i el control intern de les entitats locals, 


amb excepció de l’Ajuntament de Barcelona que només ha d’exercir la funció de control 


intern. En l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat la Intervenció exerceix la funció comp-


table malgrat la segregació de funcions que està establerta pels municipis de gran 


població com s’ha descrit en l’apartat anterior.  


 


El personal de les intervencions dels deu ajuntaments distribuïts segons les funcions que 


desenvolupa, es mostra en el quadre següent: 


 


Quadre 4. Funcions del personal de les intervencions 


Funcions del 


personal Barcelona 


L’Hospitalet 


de Llobregat 


Badalona 


(a) Terrassa Sabadell 


Lleida 


(a) Tarragona  


Mataró 


(a) 


Santa 


Coloma de 


Gramenet Reus 


Interventor i 


llocs de col·la-


boració (FHE) 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 


Control intern i 


fiscalització 19 4 1 11 3  9  3 6 


Personal de su-


port i d’altres  - - - - 1 -  2 6 2 - 


Comptabilitat (b) 7 9 9 6 11 13 9 4 2 


Total 23 13 11 21 11 12 25 16 10 9 


Font: Elaboració pròpia amb les dades facilitades pels ajuntaments.  


FHE: Funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal. 


Notes: 


(a) No hi ha una separació clara entre les tasques de fiscalització i comptabilitat. El personal de comptabilitat realitza tas-


ques de fiscalització. 


(b) La Intervenció de l’Ajuntament de Barcelona no té assignada la funció de comptabilitat. 


 


Les necessitats d’efectius de les unitats d’Intervenció estan determinades per les funcions 


assignades normativament i pel volum del pressupost de l’ajuntament i pel nombre d’en-


titats dependents.  


 


De l’anàlisi realitzada sobre els mitjans personals destinats a la funció de control intern es 


fan les observacions següents: 


 


 La disponibilitat de recursos de personal de les intervencions es pot traduir en limi-•


tacions en el desenvolupament del control intern i, com a conseqüència d’això, també 


en una debilitat en el control en la seva globalitat.  


 


En les intervencions generals dels ajuntaments es prioritza la funció interventora. En 


determinades ocasions es recorre a l’externalització de diferents àmbits del control in-


tern, principalment, el del control financer, i en altres casos a la contractació d’audi-
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tors per donar suport a la funció interventora en la realització de la fiscalització plena 


posterior.  


 En determinats ajuntaments els interventors han assumit algunes funcions addicionals a •


les que específicament preveu la normativa (funció de control i fiscalització interna de la 


gestió econòmica, financera i pressupostària i funció de comptabilitat) dintre de l’àrea 


econòmica. En són exemples la gestió del patrimoni en l’Ajuntament de Mataró o fun-


cions sobre ingressos i inspecció fiscal en l’Ajuntament de Tarragona. 


 


Una de les qüestions plantejades en el formulari tramitat als deu ajuntaments era la de si la 


funció interventora s’havia pogut realitzar en els termes que estableix el TRLRHL. Tots els 


ajuntaments van respondre positivament excepte l’Ajuntament de Sabadell.  


 


 


2.1.3. Manuals de procediments relatius al control intern de l’ens local 


La disponibilitat de manuals escrits de procediments per a les diferents àrees de la corpo-


ració i per als deu ajuntaments considerats es presenta en el quadre següent: 


 


Quadre 5. Ajuntaments amb manuals de procediment 


Àrea  Barcelona * 


L’Hospitalet 


de Llobregat Badalona Terrassa Sabadell Lleida Tarragona Mataró 


Santa 


Coloma de 


Gramenet Reus 


Intervenció - Sí Sí Sí - - Sí - Sí Sí 


Tresoreria - Sí Sí - - - Sí - Sí Sí 


Comptabilitat 


general - Sí Sí Sí - - Sí - Sí Sí 


Comptabilitat 


analítica - - - - - - - - Sí - 


Contractació - - Sí Sí - - Sí - Sí - 


Subvencions - Sí Sí - - - - - Sí Sí 


Personal -  - - - - - - Sí - 


Ingressos tri-


butaris i altres - Sí - Sí - - - - Sí Sí 


Patrimoni - - - - Sí - - - Sí - 


Font: Elaboració pròpia amb les dades facilitades pels ajuntaments.  


* L’Ajuntament de Barcelona disposa de manuals de procediments integrats en l’aplicació informàtica de gestió. 


 


Els manuals de procediments serveixen per controlar el compliment de les rutines de tre-


ball i evitar la seva alteració arbitrària, per determinar les responsabilitats per faltes o errors 


i per facilitar les tasques del control intern i la seva avaluació. La manca de procediments 


interns escrits de les unitats gestores i, fins i tot, de la mateixa intervenció, dificulten l’exer-


cici de la funció interventora. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 18/2015 


18 


2.1.4. Entorn informàtic 


En un gran nombre de casos la fiscalització prèvia es realitza a partir de les funcionalitats 


incloses en els mòduls complementaris del programa informàtic de gestió comptable. El 


control de l’existència de crèdit pressupostari i la competència dels òrgans que generen la 


despesa –els elements bàsics de la fiscalització– és gairebé automàtic en aquest entorn, 


atès que el sistema no permet la comptabilització dels actes, documents o expedients en 


els quals manquen aquests requisits. 


 


La revisió d’altres elements que es puguin establir en la fiscalització prèvia o en la fisca-


lització prèvia limitada, i altres tasques de control posterior depenen de l’adaptació dels 


mòduls complementaris de l’aplicació informàtica de comptabilitat que hagi escollit cada 


responsable i de com s’aprofiten les utilitats d’aquestes aplicacions per realitzar les tas-


ques del control intern.  


 


La diversitat de metodologia i la manca d’un desenvolupament reglamentari del control 


intern fa que no hi hagi aplicacions informàtiques específiques per gestionar el control 


intern, ja sigui en l’exercici de la funció interventora a través de la fiscalització prèvia plena 


o prèvia limitada, o en el control posterior per mostreig, en la funció de control financer o 


auditoria. No obstant això, en alguns ajuntaments s’han desenvolupat aplicacions per 


gestionar els expedients que faciliten la fiscalització per part de la Intervenció.  


 


 


 FUNCIÓ DE CONTROL INTERN 2.2.


El control intern es basa en deu articles del TRLRHL (del 213 al 222); no hi ha normes que 


desenvolupin reglamentàriament el control intern en les corporacions locals,3 ni es regula 


amb prou concreció l’àmbit d’aplicació del control i dels ens subjectes a control financer i 


d’eficàcia. Per tant, el desenvolupament de normes d’aplicació del control intern depèn del 


desenvolupament reglamentari que es determini en cada ajuntament. Les normes de con-


trol es desenvolupen en les bases d’execució del pressupost (BEP), en altres ordenances 


o en instruccions internes.  


 


D’acord amb el desenvolupament normatiu i amb els recursos posats a disposició de la 


Intervenció, segons la capacitat d’autoorganització de cada ajuntament, el control intern té 


 


 


3. El desenvolupament reglamentari de la funció interventora de l’Administració local està previst en la Llei 


27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL). En la modificació de l’article 213 del 


TRLRHL que fa aquesta Llei s’estableix que el Govern ha de disposar les normes sobre els procediments de 


control, la metodologia d’aplicació, els criteris d’actuació, els drets i deures del personal controlador i els des-


tinataris dels informes de control que s’hauran de seguir en el desenvolupament de les funcions de control. 
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una implantació diferent en cada municipi. No obstant això, en general, es prioritza la 


funció interventora, mentre que el control financer té diferents graus d’implantació i el 


control d’eficàcia en segons quins casos és inexistent. 


 


A continuació s’exposen els resultats de la fiscalització realitzada sobre els tres aspectes 


de la funció de control en les corporacions locals: funció interventora, funció de control 


financer i funció de control d’eficàcia. 


 


 


2.2.1. Funció interventora 


Segons determina l’article 214 del TRLRHL, la funció interventora té per objecte fiscalitzar 


tots els actes de les entitats locals i dels seus organismes autònoms que donin lloc al 


reconeixement i la liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els 


cobraments i pagaments que se’n derivin, i la recaptació, la inversió i l’aplicació, en ge-


neral, dels cabals públics administrats, amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les dispo-


sicions aplicables en cada cas. 


 


Segons estableix l’article 219 del TRLRHL, el Ple de la corporació pot acordar que la inter-


venció prèvia de les despeses es limiti a comprovar les condicions següents (fiscalització 


prèvia limitada): 


 


 Que hi ha crèdit pressupostari, i que aquest crèdit proposat és l’adequat a la naturalesa •


de la despesa o obligació que es proposi contraure. En el cas que siguin compromisos 


de despesa pluriennal, a més, s’ha de comprovar si es compleix el que disposa per a 


ells l’article 174 del TRLRHL.  


 


 Que les obligacions o la despesa les genera un òrgan competent.  •


 


 Les altres condicions que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini •


el Ple a proposta del president o presidenta.  


 


Aquestes despeses han de ser objecte d’una fiscalització plena posterior sobre una mostra 


representativa d’actes, documents o expedients, mitjançant l’aplicació de tècniques de 


mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables 


en cada cas i determinar el grau del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits. 


 


Així mateix, l’article 219.4 del TRLRHL determina que les entitats locals, mitjançant un 


acord del Ple, poden determinar substituir la fiscalització prèvia de drets per la inherent a 


la presa de raó en comptabilitat i per actuacions de comprovació posteriors mitjançant l’ús 


de tècniques de mostratge o auditoria.  
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En la majoria dels ajuntaments el Ple va acordar un procediment de fiscalització prèvia 


limitada per a les obligacions o despeses amb control posterior mitjançant tècniques de 


mostreig o auditoria i la substitució de la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la 


presa de raó en comptabilitat i actuacions comprovadores posteriors mitjançant tècniques 


de mostreig o auditoria.  


 


En relació amb la fiscalització prèvia limitada, s’assenyalen les observacions següents: 


 


 La normativa interna dels ajuntaments en la qual es desenvolupa la fiscalització prèvia •


limitada és bastant heterogènia. En la majoria dels casos la fiscalització prèvia limitada 


es regula en les BEP. En uns casos aquesta disposició és suficientment extensa i 


exhaustiva i determina tots els aspectes a revisar en cada tipologia d’expedients. En 


altres casos es limita a exposar l’aprovació d’aquest règim de fiscalització.  


 


La fiscalització prèvia limitada té diferents graus de desenvolupament i abast depenent 


de l’ajuntament; no sempre s’estén a totes les àrees de despesa i ingressos o tipologies 


d’expedients. En alguns casos es desenvolupa la disposició i el Ple, a proposta de 


l’interventor, estableix els requisits o ítems a revisar; en d’altres s’apliquen els mínims 


que estableix la normativa (article 219.2 del TRLRHL). Així mateix en tots els ajun-


taments no hi ha els formularis, les llistes de control o els informes amb els ítems que es 


verifiquen, i que han de formar part de l’expedient. 


 


 Respecte dels resultats de la fiscalització, la normativa estableix els efectes de les •


objeccions i el procediment de discrepàncies quan l’òrgan gestor no està d’acord amb 


l’objecció de la Intervenció. La Intervenció també pot efectuar les observacions comple-


mentàries que consideri oportunes. No obstant això, en general, no existeix un registre 


de les observacions classificades de manera que permeti ordenar els informes de 


fiscalització segons la categoria i la gravetat de les observacions, ni tampoc en facilita el 


seguiment. En els ajuntaments analitzats la graduació de les observacions és bastant 


heterogènia. 


 


Pel que fa a la fiscalització plena posterior es fan les observacions següents: 


 


 El control posterior ha d’abastar tots els àmbits on s’aplica la fiscalització prèvia limi-•


tada; no obstant això, depenent dels mitjans disponibles, pot ser que determinats 


àmbits quedin al marge d’aquest control posterior obligatori i, per tant, és insuficient.  


 


 El control posterior es confon en massa ocasions amb la funció de control financer, atès •


que el control financer s’ha d’executar sobre els serveis de les entitats locals i els seus 


organismes autònoms que ja estan subjectes a la funció interventora. Com que aquests 


dos conceptes no queden prou ben delimitats s’utilitzen indistintament com un únic 


control.  
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2.2.2. Funció de control financer 


Segons determina la normativa, el control financer té per objecte comprovar el funcio-


nament en l’aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus orga-


nismes autònoms, de les entitats públiques empresarials, de les societats mercantils i 


altres entitats dependents. S’exerceix també sobre particulars si són receptors de sub-


vencions. Aquest control ha de servir per conèixer si la presentació de la informació fi-


nancera ha estat l’adequada i si s’han complert les normes i directrius aplicables i el grau 


d’eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos. Aquest tipus de control es 


porta a terme mitjançant els procediments d’auditoria d’acord amb les normes d’auditoria 


del sector públic (article 220 del TRLRHL). 


 


La disposició addicional 6a de la Llei 26/2009 de la Generalitat de Catalunya, del 23 de 


desembre, de mesures fiscals, administratives i financeres, estableix que els ens locals 


han de sotmetre a auditories financeres els comptes de les entitats del seu sector públic i 


que les auditories esmentades s’han de portar a terme sota la direcció o la supervisió dels 


interventors respectius.  


 


En el quadre següent es presenta el detall del compliment de diversos aspectes del control 


financer en els ajuntaments objecte d’aquest treball de fiscalització: 


 


Quadre 6. Control financer 


Aspecte  Barcelona * 


L’Hospitalet 


de Llobregat Badalona Terrassa Sabadell Lleida Tarragona Mataró 


Santa 


Coloma de 


Gramenet Reus 


Existeix pla 


d’auditories Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí 


Auditors 


externs Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  


La intervenció 


participa en la 


contractació 


d’auditors 


externs Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 


Els auditors 


externs són 


dirigits i super-


visats per la 


Intervenció No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 


Font: Elaboració pròpia amb les dades facilitades pels ajuntaments.  


* L’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el seu règim especial donat per la Llei 1/2006, del 13 de març, preveu la realit-


zació d’una auditoria externa dels comptes anuals individuals i consolidats de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms 


locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils que en depenen. 


 


En general l’execució del control financer es du a terme mitjançant un pla anual d’au-


ditories elaborat a proposta de la Intervenció. En l’execució d’aquest pla hi participen au-


ditors externs i, atès que la responsabilitat d’aquest control recau sobre l’òrgan de control 
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intern, en la contractació externa d’auditories la Intervenció ha de participar en tot el pro-


cés i després ha de dirigir i supervisar els treballs fins a l’emissió dels informes finals. Els 


papers de treball d’una auditoria pública sempre haurien de ser propietat de l’ens públic 


contractant.  


 


Com a resultat dels controls efectuats s’emeten els corresponents informes amb les ob-


servacions i conclusions de les actuacions realitzades. Alguns ajuntaments han elaborat un 


informe anual en què es resumeixen totes les actuacions de control financer de l’exercici.4  


 


De la revisió efectuada sobre la funció de control financer s’assenyalen les observacions 


següents: 


 


 Les auditories efectuades de vegades es limiten a ser una auditoria sobre els comptes •


anuals. A més de comprovar si la informació financera ha estat l’adequada, el control 


financer ha d’incloure la comprovació de si s’han complert les normes i directrius apli-


cables i quin ha estat el grau d’eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius 


previstos. 


 


 En general la Intervenció participa en la contractació d’auditors externs en l’elaboració •


dels plecs. Quan això succeeix els auditors són contractats com a coadjuvants de la 


Intervenció o per realitzar treballs de suport a la Intervenció. No obstant això, en alguns 


casos les auditories sobre els comptes anuals de les societats mercantils dependents 


dels ajuntaments són contractades directament per les mateixes societats, d’acord amb 


l’obligació de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria, i la Intervenció no participa 


en la seva contractació.  


 


Segons l’article 204.2 del TRLRHL, la Intervenció també té la competència de la inspecció 


de la comptabilitat dels organismes autònoms i societats mercantils dependents de l’entitat 


local, d’acord amb els procediments que estableixi el Ple. La facultat de la inspecció 


comptable s’utilitza de manera insuficient. Aquesta facultat de l’òrgan de control s’exerceix 


en algun cas amb l’enviament d’informació periòdica de dades economicofinanceres 


d’aquestes entitats a la Intervenció.  


 


 


2.2.3. Funció de control d’eficàcia 


El control d’eficàcia té per objecte la comprovació periòdica del grau de compliment dels 


objectius i l’anàlisi del cost de funcionament i rendiment dels respectius serveis o inver-


sions (article 221 del TRLRHL). 
 


 


4. La LRSAL estableix l’obligació d’enviar a la IGAE un informe resum del resultat dels controls realitzats sobre 


els organismes autònoms i de les societats mercantils dependents (en les modalitats de funció interventora i de 


control financer). 
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L’article 211 del TRLRHL estableix que els municipis de més de 50.000 habitants han 


d’acompanyar el Compte general d’una memòria justificativa del cost i rendiment dels 


serveis públics i del grau de compliment dels objectius. Tot i això, no s’ha desenvolupat ni 


l’estructura ni el contingut mínim d’aquestes memòries. 


 


En el quadre següent es presenta un resum del compliment de diferents aspectes del 


control d’eficàcia en els ajuntaments objecte d’aquest treball de fiscalització: 


 
Quadre 7. Control d’eficàcia 


Aspecte 


Barcelona 


(a) 


L’Hospitalet 


de Llobregat Badalona Terrassa Sabadell Lleida Tarragona Mataró 


Santa 


Coloma de 


Gramenet Reus 


Es defineixen 


objectius Sí No No No Sí No No Sí Sí Sí 


Comptabilitat 


analítica Sí No No No No No No Sí Sí Sí 


Memòria 1 (b) Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 


Memòria 2 (c) Sí No No Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí 


Informes econò-


mics que deter-


minin el cost del 


servei Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 


Font: Elaboració pròpia amb les dades facilitades.  


Notes:  


(a) En l’Ajuntament de Barcelona, el control d’eficàcia no és competència de la Intervenció, d’acord amb el seu règim 


especial. 


(b) Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics. 


(c) Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius. 


 


En general, la Intervenció no realitza el control d’eficàcia, atès que encara que els ajun-


taments disposen de pressupost per programes, manca que els corresponents òrgans 


rectors fixin els objectius explícits i quantificables a assolir. En algunes de les memòries es 


presenta el grau d’execució dels programes pressupostaris sense indicadors. 


 


En molts dels ajuntaments fiscalitzats la comptabilitat analítica no s’ha desenvolupat de 


forma explícita i rigorosa. Tot i això, hi ha cert grau d’aplicació de la comptabilitat analítica 


basada en programes pressupostaris i en la imputació a centres de cost o a posteriori. 


 


La funció del control d’eficàcia està, en general, poc desenvolupada. L’exercici d’aquesta 


funció es veu dificultat pel desajust entre els mitjans i les funcions a cobrir que queden 


absorbides per les tasques prèvies i més elementals, i per la manca de formalització d’uns 


objectius explícits i quantificables a assolir en un determinat espai de temps.  


 


La manca d’un pla de comptabilitat analítica o de la formulació d’uns criteris mínims co-


muns d’aplicació ha dificultat o no ha permès fer el seguiment de la gestió interna en 


termes d’economia (cost/benefici), ni l’avaluació de l’eficiència o de la productivitat (relació 


inputs/outputs).  
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 FISCALITZACIÓ REALITZADA A CADA AJUNTAMENT 2.3.


A continuació s’exposa el treball realitzat en les visites in situ per avaluar el control intern 


en cada un dels ajuntaments. Per cada ajuntament es fa una breu descripció sobre el 


pressupost aprovat pel mateix ajuntament i per cada ens dependent per tal d’aproximar 


l’extensió de l’àmbit del control intern.5 


 


 


2.3.1. Ajuntament de Barcelona 


A l’Ajuntament de Barcelona el pressupost consolidat del grup municipal per a l’exercici 


2012 incloïa els pressupostos de l’Ajuntament, dels organismes autònoms locals, de les 


entitats públiques empresarials i de les societats mercantils amb capital íntegrament mu-


nicipal que es presenten en el quadre següent. 


 


Quadre 8. Pressupost aprovat de l’exercici 2012 


Entitat Ingressos Despeses 


Ajuntament 2.295.882 2.295.882 


Organismes autònoms 266.014 266.014 


  Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 8.326 8.326 


  Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 85.075 85.075 


  Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona (IMI) 27.606 27.606 


  Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) 946 946 


  Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona (IMH) 24.534 24.534 


  Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 17.534 17.534 


  Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) 63.557 63.557 


  Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV) 14.362 14.362 


  Institut Barcelona Esports (IBE) 24.074 24.074 


Entitats públiques empresarials 264.927 264.927 


  Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona (PMH) 98.436 98.436 


  Fundació Mies van der Rohe (FMVDR) 1.606 1.606 


  Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) 55.593 55.593 


  Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 109.292 109.292 


Societats municipals de capital íntegrament municipal 260.460 260.460 


  Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (a) 173.658 173.658 


  Informació i Comunicació de Barcelona, SA (ICB) 15.870 15.870 


  Barcelona Activa, SA (BA) 41.569 41.569 


  Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIM) (b) 19.506 19.506 


  Barcelona Gestió Urbanística, SA (BAGUR) 9.857 9.857 


Total agregat 3.087.283 3.087.283 


Total consolidat 2.579.637 2.579.637 


Imports en milers d’euros. 


Font: Gaseta Municipal de Barcelona del 24 de febrer del 2012.  


Notes:  


(a) Inclou Parc d’Atraccions Tibidabo, SA (PATSA) i Cementiris de Barcelona, SA (CdB). 


(b) Inclou 22@BCN, SA; Pro Nou Barris, SA; i Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA. 


 


 


5. La informació del perímetre pressupostari no és homogènia; conté les dades del pressupost aprovat i pot 


incloure o no els ens dependents participats. Es basa en dades de publicacions oficials que s’indiquen en 


cada cas.  
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2.3.1.1. Organització i mitjans personals 


La plaça d’interventor general de l’Ajuntament estava ocupada des del març del 2006 per 


lliure designació. A més, existien tres places de col·laboració immediata reservades a fun-


cionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal com a interventors 


adjunts.  


 


D’acord amb la informació facilitada per la Intervenció hi havia 23 persones en aquest 


departament. En el quadre 3 s’ha facilitat la classificació dels respectius llocs segons el 


grup de personal. Tot el personal de la Intervenció estava dedicat al control intern i la 


fiscalització (vegeu el quadre 4). 


 


Segons la informació tramesa per la DGAL (vegeu el quadre 2) hi havia una plaça d’in-


terventor general i quatre d’interventor adjunt. No obstant això, segons va informar l’in-


terventor general de l’Ajuntament, una d’aquestes places està extingida des de l’any 2000 


(vacant, però no extingida, segons la DGAL). No es té constància que l’Ajuntament hagi 


comunicat a la DGAL la supressió o l’amortització d’aquesta plaça.  


 


La normativa preveu la creació de llocs amb delegació de les funcions d’intervenció. 


Segons determina l’article 17.2 del Reial decret 1174/1987, del 18 de setembre, pel qual es 


regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter 


estatal, les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i 


pressupostària respecte de les juntes, entitats i òrgans desconcentrats o serveis espe-


cialitzats dependents de la corporació que disposen de secció pressupostària pròpia, po-


den ser encomanades per la corporació a funcionaris propis, sense habilitació, a proposta 


del titular de la Intervenció, i actuen com els seus delegats. A l’Ajuntament de Barcelona hi 


havia sis funcionaris de l’Ajuntament amb delegació de la Intervenció General amb la 


qualificació d’interventors delegats. 


 


Els interventors adjunts i els delegats tenien repartides les competències sobre els dife-


rents sectors, districtes, organismes, entitats públiques empresarials locals i consorcis, 


d’acord amb la delegació de l’interventor general. 


 


La Llei 1/2006, del 13 de març, de règim especial del municipi de Barcelona, estableix en 


l’article 64 que l’administració del sistema comptable i la formulació dels comptes anuals i 


del Compte general són competència de l’òrgan especialitzat sota la responsabilitat de 


l’òrgan de gestió que estableixi el Reglament orgànic municipal, sense perjudici de les 


funcions de fiscalització del Compte general per part de la Intervenció, que en ret comptes 


davant de la Comissió de Comptes. Per tant, la Intervenció de fons de l’Ajuntament de 


Barcelona no té la competència de la gestió comptable, sinó que li correspon la fisca-


lització de la gestió econòmica i financera. 


 


Respecte dels Manuals de procediments, en la resposta donada al qüestionari l’Ajunta-


ment va indicar que no disposava de manuals de procediments aprovats. Aquesta afir-
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mació la van aclarir manifestant que els manuals de procediments no han estat aprovats 


pels òrgans de govern o responsables d’àrea o serveis, però sí que hi havia procediments 


estipulats dins l’aplicació informàtica utilitzada per l’Ajuntament i molts manuals per fer ser-


vir el programa. Aquests procediments han estat desenvolupats per l’Institut Municipal 


d’Informàtica. 


 


L’Ajuntament disposava d’una aplicació de gestió d’expedients i comptabilitat que permet 


la gestió integrada dels expedients i l’enllaç automàtic amb la comptabilitat. Aquest pro-


grama facilitava la fiscalització dels expedients per la Intervenció. Durant l’exercici 2012 


l’aplicació la feien servir tots els districtes de l’Ajuntament, els sectors i els organismes 


autònoms excepte tres (Institut Municipal d’Educació, Institut Municipal d’Urbanisme i 


Institut Municipal de Serveis Socials).6 El programa permetia gestionar electrònicament tots 


els expedients i totes les fases comptables, però durant el 2012 encara no estava implantat 


a tota l’organització i part de la gestió es feia amb expedients en paper. 


 


 


2.3.1.2. Funció interventora 


El 3 de març de 1992 el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar les nor-


mes bàsiques d’intervenció municipal en les quals s’establia la fiscalització prèvia limitada 


en matèria de despesa i pagaments i la presa de raó comptable completada amb la fisca-


lització posterior plena seguint tècniques de mostreig i auditoria. Posteriorment, el Consell 


Plenari de 20 de desembre de 1996 va aprovar la Normativa sobre l’exercici de la funció 


interventora.  


 


Aquesta normativa es complementa en les BEP de cada any amb la determinació dels 


aspectes que la Intervenció ha de revisar en la fiscalització prèvia limitada. No obstant 


això, les BEP per al 2012 no establien de manera concreta aquests aspectes per a cada 


tipologia d’expedients de despesa sinó que es limitava a determinar aspectes a complir en 


l’execució de despeses específiques.  


 


La Intervenció feia la fiscalització prèvia limitada sobre tres grans àrees d’expedients –


personal, contractes i subvencions– que abastaven la major part de les despeses de la 


corporació. Per comprovar com s’ha dut a terme la fiscalització prèvia limitada, s’han fet 


proves en una selecció d’expedients de l’Ajuntament i dels organismes autònoms. 


 


La revisió de la fiscalització ha estat satisfactòria. No obstant això, respecte a la fisca-


lització de les nòmines es considera que el procediment hauria de constar recollit en les 


BEP i la Intervenció hauria de deixar constància de les revisions efectuades sobre les va-


riacions de les nòmines. 


 


 


6. Aquests tres organismes autònoms encara feien servir l’anterior aplicació comptable. 
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Respecte dels resultats de la fiscalització prèvia limitada, la Intervenció no emetia informes 


amb caràcter suspensiu sinó que les observacions o possibles objeccions es resolien 


abans de la possibilitat de formalitzar l’informe de fiscalització. No obstant això, la Inter-


venció feia informes amb advertiments que no tenien caràcter suspensiu. El total d’informes 


amb observacions facilitats a la Sindicatura ha estat de 57.  


 


La fiscalització plena posterior s’establia mitjançant el pla d’auditoria, que elaborava la 


Intervenció i era comunicat a la Tinença d’Alcaldia d’Economia, Empresa i Ocupació i a la 


Gerència municipal. El contingut del pla d’auditoria per a l’exercici 2012 era el següent: 


 


 En l’Ajuntament: •


• Fiscalització posterior d’ingressos de l’Ajuntament. 


• Fiscalització plena posterior de les despeses de l’Ajuntament. 


• Fiscalització plena posterior dels sectors i districtes que es determinen: 


 Àrees de les gerències de Recursos; Medi Ambient i Serveis Urbans; Qualitat de 


Vida, Igualtat i Esports, i Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 


 Districtes: les Corts, Sarrià - Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó i Sant Martí. 


 En tots els organismes amb personalitat jurídica diferent de la de l’Ajuntament es revisa •


el compliment sobre IRPF, IVA i Seguretat Social, tresoreria/caixes i aspectes compta-


bles. 


 En organismes autònoms: fiscalització addicional sobre determinades àrees en l’Institut •


Municipal d’Educació, l’Institut Municipal d’Informàtica, l’Institut Municipal d’Hisenda i 


l’Institut Municipal d’Urbanisme. 


 En entitats públiques empresarials: es fa un informe de compliment sobre l’Institut de •


Cultura de Barcelona i la Fundació Mies Van der Rohe. 


 En consorcis: segons els seus estatuts s’exerceix el control financer permanent sobre •


l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM). 


 En societats de capital íntegrament municipal: auditoria de compliment sobre la con-•


tractació en les societats Barcelona Infraestructures Municipals, SA i Barcelona Activa, 


SA. 


 


Aquest pla incloïa les actuacions que va realitzar la Intervenció respecte al control posterior 


per mostreig en substitució de la fiscalització prèvia i les actuacions de control financer 


que la Intervenció va executar com a accions complementàries de les auditories sobre els 


comptes anuals de les entitats dependents de l’Ajuntament.  


 


Els informes de fiscalització plena posterior es feien des de la Intervenció amb mitjans 


propis. El conjunt d’informes de la Intervenció es van agrupar en l’informe de fiscalització a 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 18/2015 


28 


posteriori de l’exercici de 2012, que es compon de vuit volums. No hi havia un índex de 


tots els volums, sinó que per cada volum hi havia un índex independent.  


 


Atès que la fiscalització prèvia limitada s’aplicava en tot l’àmbit de l’Ajuntament i dels seus 


organismes autònoms, el control posterior s’havia d’executar igualment sobre el mateix 


àmbit sense que cap organisme en quedés exclòs. No obstant això, no es realitzava la fis-


calització plena posterior de tots els organismes sinó que cada any es feia aproxima-


dament la fiscalització de la meitat dels ens de manera alterna. D’aquesta forma l’orga-


nisme que era fiscalitzat un any pot preveure que el següent no ho seria. 


 


L’informe de comprovacions de fiscalització posterior plena es va enviar al Ple amb el 


Compte general de l’exercici. 


 


 


2.3.1.3. Funció de control financer 


La Llei 1/2006, del 13 de març, de règim especial del municipi de Barcelona, estableix en 


l’article 74 que la funció de control financer s’ha de portar a terme mitjançant una auditoria 


externa als comptes anuals individuals i consolidats de l’Ajuntament, dels seus organismes 


autònoms locals, de les seves entitats públiques empresarials i de les societats mercantils, 


sense perjudici de les funcions que corresponguin a l’interventor.  


 


L’Ajuntament, mitjançant la Comissió de Govern municipal del 17 d’octubre del 2012, va 


adjudicar els serveis d’auditoria dels comptes anuals dels exercicis 2012, 2013 i 2014 de 


l’Ajuntament de Barcelona i del seu grup econòmic municipal a PricewaterhouseCoopers 


Auditores, SL y Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA, UTE. 


 


L’abast del contracte era el treball d’auditoria sobre els comptes anuals del grup municipal 


(Ajuntament, organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials, societats amb 


participació majoritària, directa o indirecta de l’Ajuntament); sobre els comptes anuals de 


deu consorcis, dues fundacions i una associació en què participava l’Ajuntament de Bar-


celona; i sobre els comptes anuals consolidats. El contracte també incloïa el suport a la 


Intervenció en l’exercici del control financer respecte de quinze subvencions cada una 


d’un import inferior a 60.000 € i el control financer de cinc concessions administratives. 


 


L’abast del contracte es limitava a l’auditoria financera d’acord amb el règim especial del 


municipi de Barcelona, segons el qual la funció de control financer té com a objectiu com-


provar el funcionament economicofinancer dels serveis (article 74 de la Llei 1/2006). No 


obstant això, l’article 220 del TRLRHL estableix que l’objectiu del control financer és infor-


mar de l’adequada presentació de la informació financera, del compliment de les normes i 


directrius que siguin d’aplicació i del grau d’eficàcia i eficiència en la consecució dels 


objectius previstos. 


 


La Intervenció complementava l’auditoria sobre els comptes anuals amb el control pos-


terior, que contenia el compliment de legalitat d’acord amb el pla d’auditoria aprovat, i 
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emetia un informe de compliment de legalitat sobre dues entitats públiques empresarials i 


sobre dues societats mercantils. 


 


Respecte de l’externalització del control financer cal dir que la Intervenció col·laborava en 


l’elaboració dels plecs de contractació. En el plec de clàusules tècniques, entre altres 


aspectes, es va establir que el treball d’auditoria se subjectava a les normes d’auditoria del 


sector públic i que els programes i papers de treball i la resta de la documentació que 


hagessin servit de suport per elaborar els informes havien d’estar sempre a disposició de 


la Intervenció per al control de qualitat.  


 


 


2.3.1.4. Funció de control d’eficàcia 


La Llei 1/2006, del 13 de març, de règim especial del municipi de Barcelona, estableix en 


l’article 75 que l’execució del control d’eficàcia és competència dels òrgans especialitzats, 


encarregats del control de la gestió, que determini el Reglament orgànic municipal. La 


comptabilitat analítica estava integrada en el sistema de la informació comptable i, per tant, 


el seu control no corresponia a la Intervenció. 


 


Així, doncs, la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona tampoc no exercia la 


funció del control d’eficàcia. En el 2012 aquesta funció va recaure en la Direcció de 


Management i Pressupost Executiu, i posteriorment en la Gerència Municipal.  


 


Les memòries justificatives del cost i rendiment dels serveis públics i demostratives del 


grau en què s’hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i acon-


seguits i el seu cost van ser elaborades per la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal. 


 


La Intervenció no fiscalitzava les memòries ni verificava l’informe econòmic que determi-


nava el cost del servei en el cas de taxes i preus públics per prestació de serveis. 


 


 


2.3.2. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 


El pressupost general de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici 2012 


estava integrat pels pressupostos de la corporació i els estats previsionals d’ingressos i 


despeses de les societats mercantils de capital íntegrament municipal que es detallen en 


el quadre següent: 


 


Quadre 9. Pressupost aprovat de l’exercici 2012 


Entitat Ingressos  Despeses 


Ajuntament  206.694.000,00 200.000.000,00 


La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA (SPM) 9.848.100,00 9.848.100,00 


L’H 2010 – Societat Privada Municipal, SA 5.325.746,07 6.535.535,95 


Total agregat 221.867.846,07 216.383.635,95 


Imports en euros. 


Font: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 23 de gener del 2012. 
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2.3.2.1. Organització i mitjans personals 


La plaça d’interventor estava classificada de lliure designació per la Resolució 


GAP/1312/2007, del 3 de maig, i ha estat ocupada ininterrompudament des del setembre 


del 2007. A més existia el lloc de col·laboració immediata reservat a funcionaris d’Ad-


ministració local amb habilitació de caràcter estatal de viceinterventor classificada de lliure 


designació per la Resolució GAP/60/2008, del 10 de gener, i ocupada des del maig del 


2008.  


 


En l’organigrama de la Intervenció hi havia onze places més per a les tasques de fis-


calització de la gestió economicofinancera i per al Servei de comptabilitat. La distribució 


segons el grup de personal de la Intervenció s’ha mostrat en el quadre 3. El personal de la 


Intervenció dedicat al control intern i la fiscalització, inclòs el de direcció, era de sis 


persones d’un total de tretze, tal com s’ha exposat en el quadre 4. 


 


A l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat li és aplicable la segregació de funcions que 


indica l’art. 133.b de la Llei 7/1985, de bases de règim local, atès que la seva població 


(257.057 habitants) el situa en el règim d’organització de municipis de gran població (art. 


121 de la Llei 7/1985). Per complir amb aquesta prescripció, es va acordar en Ple adaptar 


el “Reglament de govern i administració de l’Ajuntament” i modificar la relació de llocs de 


treball en funció del que preveu el títol X de la llei. El Reglament es va aprovar per Decret 


d’alcaldia de 19 de desembre de 2011 i la modificació de la relació de llocs de treball es 


va sol·licitar al director general d’Administració Local que la va autoritzar mitjançant 


Resolució del 2 de juliol de 2011. La separació de les funcions de comptabilitat i de 


fiscalització de la gestió economicofinancera, que es va establir formalment, no es pro-


dueix de forma total atès que, segons l’Ajuntament, per necessitat de mantenir l’eficiència 


en la gestió municipal, la funció d’intervenció prèvia limitada de la Intervenció General està 


delegada a la viceintervenció/funció comptable que és on radica tota la competència en 


comptabilitat. 7   


 


Els manuals de procediment i funcionament dels serveis constaven en la web de l’Ajun-


tament.  


 


Quant al grau d’informatització, l’Ajuntament feia servir una aplicació per gestionar de 


manera integrada tot el procediment de gestió de les propostes d’acord, de resolució, etc. 


incloses en l’ordre del dia del Ple o de la Junta de Govern Local (JGL), i dels decrets i les 


resolucions que de les diferents àrees gestores en què s’organitzava l’Ajuntament. Aquesta 


aplicació va ser desenvolupada des del mateix Ajuntament pels serveis informàtics seguint 


les indicacions de la Intervenció. 


 


 


7. Paràgraf modificat arran de les al·legacions formulades per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 
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Durant el període fiscalitzat, la Intervenció va organitzar la funció interventora a l’entorn de 


l’òrgan que havia d’aprovar els diferents expedients. La Intervenció General s’ocupava dels 


acords que havia de prendre el Ple i la Junta de Govern Local i la resta d’expedients els 


intervenia la Viceintervenció.  


 


Cada gestor és el responsable d’iniciar el tràmit dels expedients. Aquest inici de tramitació 


s’havia de fer per dues vies: l’expedient físic (en paper) i l’expedient informàtic. La Inter-


venció rebia els expedients per les dues vies. Ara bé, no es començava el procediment 


d’intervenció fins que no arribés l’expedient físic.  


 


Tots els tipus d’expedients que s’han anat emprant s’han estandarditzat mitjançant models 


tipus. Cada departament i cada àrea tenia assignats els models que podia gestionar. La 


seva assignació a cadascuna de les àrees depenia de la definició del circuit (si no estava 


subjecte a fiscalització, si ho estava en limitada prèvia o en prèvia plena). La tipificació 


dels expedients de l’aplicació la definia l’interventor general. 


 


El sistema, que estava informatitzat, tenia integrada tota la gestió dels expedients i també 


permetia aplicar tècniques de mostreig estadístic per a la revisió posterior en aquelles 


àrees subjectes a fiscalització prèvia limitada.  


 


 


2.3.2.2. Funció interventora 


Les bases d’execució del pressupost per al 2012 establien en l’article 32è que la Inter-


venció General exercia la funció de control intern conformement a l’acord de la sessió del 


Ple de l’1 de març de 1996, pel qual es va aprovar la instrucció reguladora en matèria de 


fiscalització prèvia limitada de drets i obligacions i en matèria de fiscalització plena pos-


terior aplicant tècniques d’auditoria mitjançant el sistema de mostreig, i l’acord del Ple del 


19 de setembre de 1997, pel qual es va aprovar la instrucció que desenvolupava el règim 


de control intern. 


 


La instrucció reguladora vigent en el 2012 establia els aspectes a revisar en la fiscalització 


prèvia limitada per a cada tipologia d’expedients en matèria de despeses i d’ingressos, el 


procediment de classificació de subjecció a la fiscalització prèvia limitada i el procediment 


de mostreig per al control posterior. Durant l’exercici del 2012 les àrees subjectes a fisca-


lització prèvia limitada van ser els expedients referits a personal i a nòmines quant a des-


peses. La fiscalització dels ingressos es va substituir per la presa de raó en comptabilitat i 


les actuacions comprovadores posteriors mitjançant tècniques d’auditoria excepte per a 


les devolucions d’ingressos indeguts. 


 


Es van realitzar proves de la fiscalització prèvia limitada amb resultat satisfactori. Els expe-


dients seleccionats en la mostra comptaven amb els corresponents papers de treball que 


descriuen els aspectes revisats.  
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D’acord amb l’article 218 del TRLRHL l’òrgan interventor va elaborar un informe referent a 


la fiscalització prèvia de despeses i d’ingressos corresponent a l’exercici 2012 (informe 


10/2013) que es va trametre al Ple. El detall del resultat de les actuacions fiscalitzadores 


classificades per òrgans és el que es presenta en el quadre següent: 


 


Quadre 10. Expedients fiscalitzats per la Intervenció 


Actuacions fiscalitzades 


Dictàmens Ple i CADP 
Acords 


JGL 


Decrets i 


resolucions Total Ple CADP 


No subjectes 74 7 141 447 669 


Correctes 59 - 846 1239 2.144 


Condicionats 4 1 9 36 50 


Observacions 2 3 34 14 53 


Objeccions no essencials - - 5 6 11 


Omissió fiscalització 16 - - - 16 


Objeccions essencials - - - - - 


Total 155 11 1.035 1.742 2.943 


Font: Dades facilitades per la Intervenció de l’Ajuntament. 


CADP: Comissió d’Assumptes Delegats del Ple. 


 


Durant l’exercici 2012 no es va efectuar cap objecció essencial en la fiscalització prèvia 


plena i limitada prèvia en matèria d’obligacions i despeses, ni en matèria de drets i in-


gressos.  


 


Respecte del control posterior, la Intervenció va elaborar dos informes corresponents a 


l’exercici 2012 i que són els següents: 


 


 Informe referent al resultat de la fiscalització plena posterior, mitjançant l’aplicació de •


tècniques de mostreig, de les obligacions o despeses no sotmeses a fiscalització o 


sotmeses a fiscalització prèvia limitada (informe 07/2013).  


 Informe referent a la fiscalització d’ingressos mitjançant l’aplicació de tècniques de mos-•


treig (informe 16/2013). 


 


Les actuacions de fiscalització prèvia plena que va realitzar la Intervenció feien referència 


a la comprovació material de les inversions i l’aplicació de les subvencions i la fiscalització 


de pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa. La Intervenció ha estat present en 


noranta-set recepcions d’obra en les quals s’han posat objeccions en sis. L’aplicació de 


les subvencions s’efectua mitjançant el control financer.8 


 


En l’exercici 2012 no van intervenir mitjans externs en la funció interventora.  


 


 


8. Paràgraf incorporat arran de les al·legacions formulades per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 
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2.3.2.3. Funció de control financer 


El control financer estava regulat en la instrucció que desenvolupava el règim de control 


intern esmentat en l’apartat anterior. Segons les BEP corresponent al 2012, la Intervenció 


havia d’elaborar el pla d’auditories, i el titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals 


l’havia d’elevar al Ple, que en quedava assabentat.9 


 


A continuació es resumeix el contingut del Pla d’auditories i d’actuacions de control fi-


nancer de l’exercici 2013 referit als comptes i estats anuals de l’any 2012: 


 


 Auditoria financera sobre les societats privades municipal, amb capital totalment mu-•


nicipal: La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA i L’H 2010 Societat Privada 


Municipal, SA (en liquidació). També de la Fundació privada Arranz Bravo. 


 Treballs d’auditoria sobre els adjudicataris de la gestió indirecta de serveis públics. •


 Auditories de procediments i altres treballs de verificació.  •


 Subvencions atorgades amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament i les subvencions •


rebudes de fons europeus. 


 


Totes les auditories contingudes en el pla es van contractar a auditors externs. Aquests 


auditors actuaven com a coadjuvants de la Intervenció General. La Intervenció va emetre 


un informe sobre l’estat d’execució del Pla d’auditories (informe 19/2013 i informe comple-


mentari 1/2014). S’ha comprovat que el pla s’ha executat. Els informes d’auditoria es van 


trametre juntament amb el Compte general. 


 


La Intervenció també ha elaborat els informes de control financer, que inclou el compliment 


de legalitat sobre les societats privades municipals i la Fundació privada Arranz Bravo amb 


aportació íntegrament municipal. 


 


Per a l’execució del pla l’Ajuntament tenia vigents diversos contractes de serveis d’au-


ditoria, que són els següents: 


 


 Contractació d’empreses auditores en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General •


en la realització de treballs de control financer en l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llo-


bregat (revisions limitades del compliment de les encomandes de gestió, inclosa la 


 


 


9. Segons ha manifestat la Intervenció de l’Ajuntament, a partir de l’exercici 2014, el pla ha estat aprovat per 


resolució de l’interventor general i s’ha tramès a la tinent d’alcalde d’Hisenda perquè l’elevi al Ple per al seu 


coneixement. 
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verificació de l’aplicació de tarifes dels poliesportius municipals i altres treballs d’au-


ditoria, sobre els comptes anuals de la Fundació privada Arranz Bravo, etc.). 


 Auditories previstes en els contractes de serveis (revisions limitades de contractes de •


serveis a càrrec de l’adjudicatari). 


 Fons europeus: Fons de cohesió – FEDER.  •


 Fons europeus: Desenvolupament local EMIDEL. •


 Assignació dels treballs als auditors externs, en qualitat de coadjuvants de la Interven-•


ció, per a la realització de les certificacions auditores de subvencions atorgades a càr-


rec del pressupost de l’Ajuntament d’import superior a 600 €. 


Les auditories de les dues societats mercantils municipals es van contractar per les ma-


teixes societats. Per tant, la Intervenció no va participar en la contractació ni tampoc va 


supervisar o dirigir l’auditoria sobre els comptes anuals d’aquestes dues societats. No 


obstant això, la Intervenció va elaborar l’informe de control financer de les dues societats 


referit a l’adequada presentació de la informació financera (recull l’informe d’auditoria rati-


ficat per la Intervenció) i al compliment de les normes i directrius que li eren d’aplicació. 


 


Es van analitzar les dues contractacions d’auditors externs següents: 


 


 Servei d’auditories en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General en la realització •


de treballs de control financer per quatre anys (2010-2013). Es van contractar diversos 


treballs: revisions limitades del compliment d’encomandes de gestió, revisions limitades 


del compte d’explotació de concessions administratives i auditories de compliment. 


 


L’adjudicació es va atorgar als quatre licitadors més ben puntuats. La Intervenció va 


assignar els treballs a cadascun dels adjudicataris per a cada exercici. Els treballs es 


van dur a terme d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic i amb la meto-


dologia establerta per la Intervenció i les directrius que aquesta va determinar per a 


l’execució de cada treball.  


 


Aquesta contractació ha valorat l’experiència en treballs de similars característiques 


com a criteri d’adjudicació. Aquest criteri es pot fer servir com a criteri de solvència 


tècnica, però no com a criteri de valoració de les ofertes. 


 


 Contracte de servei d’auditoria per a la realització de certificacions auditores en qua-•


litat de coadjuvants de la Intervenció General de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llo-


bregat per a la verificació de les despeses corresponents al contracte de subvenció 


del projecte Desarrollo local y emigración en Latinoamérica EMIDEL, regulat pel regla-
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ment CE 1905/2006 del Parlament i del Consell Europeu, pel qual s’estableix un instru-


ment de finançament de la cooperació al desenvolupament, corresponent al programa 


URB-AL III. 


 


Els treballs es van dur a terme d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic i 


amb el Reglament CE 1905/2006, pel qual s’estableix l’instrument financer d’ajuda al 


desenvolupament. A més, s’especificaven les verificacions que l’auditor havia d’efectuar 


per elaborar les certificacions auditores en el plec de prescripcions tècniques. 


 


Els auditors es van contractar com a coadjuvants de la Intervenció i van ser dirigits, su-


pervisats i controlats per la Viceintervenció. En el primer dels plecs revisats s’establia com 


a obligació dels adjudicataris conservar la documentació de suport del treball realitzat du-


rant el termini dels sis anys següents a la finalització del contracte, durant els quals l’Ajun-


tament de l’Hospitalet de Llobregat podia examinar en qualsevol moment la documentació 


de suport del treball. En el segon dels plecs revisats no es va arribar a utilitzar aquesta 


clàusula.  


 


2.3.2.4. Funció de control d’eficàcia 


Segons la Intervenció, encara que en el pressupost hi figurava una relació nominal de pro-


grames, aquesta no es desenvolupava posteriorment; és a dir, per a cada programa no es 


fixaven objectius a assolir ni es determinaven indicadors de seguiment, que permetrien 


avaluar el grau d’execució dels programes pressupostaris. Aquesta impossibilitat d’emetre 


informes de control d’eficàcia va fer que el control i fiscalització del govern, recollit en la 


LRBRL, fos de difícil efectivitat, tant en la fase d’aprovació com a la fase d’execució del 


pressupost. 


 


Per aquest motiu, no es va elaborar la Memòria demostrativa del grau d’execució dels 


objectius programats, ni la Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics. 


 


La Intervenció, a més, feia constar com una limitació en els informes del pressupost i de la 


liquidació, i en els de control financer de les societats, la impossibilitat de pronunciar-se 


respecte del grau d’eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius. 


 


 


2.3.3. Ajuntament de Badalona 


A més del serveis de l’Ajuntament de Badalona, hi havia els organismes autònoms i les 


societats mercantils participades íntegrament per l’Ajuntament. El pressupost general per a 


l’exercici del 2012 es presenta en el quadre següent:  
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Quadre 11. Pressupost aprovat de l’exercici 2012 


Entitat Ingressos Despeses 


a) Pressupost de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms   


Ajuntament 150.132.921,35 150.132.921,35 


Patronat de la Música de Badalona (PMB) 2.984.656,73 2.984.656,73 


Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP) 20.331.658,67 20.331.658,67 


Museu de Badalona (MB) 1.143.581,00 1.143.581,00 


Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) 2.378.253,73 2.378.253,73 


b) Estats de previsió d’ingressos i de despeses de les societats mercantils 


de capital íntegrament municipal 
  


Badalona Serveis Assistencials, SA (BSA) 70.688.382,84 69.891.155,02 


Badalona Comunicació (BCo) 2.467.236,00 2.427.881,60 


Reactivació de Badalona, SA (REBASA) 1.096.697,55 1.076.697,55 


Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR) 12.675.826,52 12.675.825,65 


Badalona Cultura, SL (BCu) 1.255.106,22 1.180.106,22 


Total agregat 265.154.320,61 264.222.737,52 


Total del pressupost general consolidat, una vegada eliminades les 


operacions internes 247.946.619,54 247.015.036,45 


Imports en euros. 


Font: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 27 d’abril del 2012. 


2.3.3.1. Organització i mitjans personals 


L’interventor de Badalona ocupava la plaça de manera ininterrompuda des de 1996. El no-


menament va ser pel sistema de lliure designació. No existien places de col·laboració 


immediata reservades a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter es-


tatal.  


 


Segons la informació facilitada per la DGAL, en l’exercici 2012 la plaça de viceinterventor 


figurava com a vacant però aquesta plaça no constava en la plantilla anual aprovada, ni en 


l’organigrama de l’Ajuntament de Badalona. No es va poder verificar la Relació de llocs de 


treball.  


 


La distribució segons els grups de personal de la Intervenció és la que figura en el quadre 


3. El personal de la Intervenció dedicat al control intern i la fiscalització s’ha detallat en el 


quadre 4. 


 


La Secció de Comptabilitat era el gruix del departament amb un cap de comptabilitat, dos 


tècnics intermedis i sis administratius. Aquest Departament en la pràctica exercia les 


funcions de comptabilitat i fiscalització, per tant no hi havia una separació real de funcions 


entre les dues tasques. El Departament de Fiscalització i seguiment d’organismes autò-


noms i societats mercantils l’ocupava una persona. 


 


L’Ajuntament comptava amb manuals de procediment i de funcionament dels serveis res-


ponsables de la gestió de la corporació per a determinades àrees. També tenia els ma-


nuals i fluxogrames per a la gestió informàtica dels expedients. 
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La fiscalització es feia a mesura que s’avançava en les fases pressupostàries i estava 


inserida amb la comptabilitat. Els diferents serveis de l’Ajuntament feien els assentaments 


provisionals (les reserves de crèdit). Diàriament, des de comptabilitat, es repassaven, jun-


tament amb l’interventor, els assentaments que estaven en estat provisional i se’ls donava 


el vistiplau per fer la comptabilització definitiva. La resta de fases pressupostàries es regis-


traven al departament de comptabilitat/intervenció de manera que fins que no s’havien in-


tervingut no es comptabilitzaven. 


 


L’Ajuntament disposava de dues aplicacions: una de gestió d’expedients i l’altra de comp-


tabilitat. La primera era un mòdul de control flexible en el qual es poden dissenyar diferents 


procediments. A més, guardava els registres de totes les accions que s’havien dut a terme, 


els tràmits que s’havien superat, la data en què s’havien fet, la informació comptable rela-


cionada, l’usuari que havia realitzat els diferents tràmits i la documentació que s’hi hagués 


pogut adjuntar. No obstant això, no tots els expedients guardaven la mateixa documen-


tació; encara que fossin el mateix tipus d’expedients, la documentació podia variar segons 


els diferents serveis o usuaris i per la disponibilitat d’eines com escàners. 


 


Els organismes autònoms no podien fer servir l’aplicació de gestió d’expedients perquè no 


disposaven de suficient potència en els seus servidors informàtics. En conseqüència no hi 


havia cap registre ni cap llista de les diferents actuacions que la Intervenció hagués dut a 


terme. La intervenció era sobre els expedients en paper que enviaven els diferents orga-


nismes autònoms. No hi havia constància de verificacions efectuades sobre els ingressos 


propis d’aquests organismes. 


 


La manca de recursos informàtics dificultava la tasca del control. Així mateix, aquesta falta 


d’infraestructura limitava la implantació del programa de gestió d’expedients, que hagés 


facilitat la gestió i la selecció per mostreig. Per tant, sense aquest recurs no es podia fer la 


fiscalització prèvia limitada amb la consegüent fiscalització plena posterior per mostreig.  


 


La gestió de la recaptació tributària es va delegar a l’Organisme de Gestió i Recaptació Tri-


butària de la Diputació de Barcelona l’abril del 2012, tant pel que fa a la via de recaptació 


en voluntària com l’executiva. També es va arribar a un acord perquè es permetés fer a 


l’Ajuntament el manteniment dels padrons des de les aplicacions de l’Organisme de Gestió 


i Recaptació Tributària.  


 


 


2.3.3.2. Funció interventora 


La fiscalització prèvia de les obligacions i els drets en l’Ajuntament es realitzava de manera 


plena. L’Ajuntament de Badalona tenia aprovat un règim de fiscalització prèvia limitada de 


despeses només per a expedients de contractes menors inferiors a 3.000 € (article 28 de 


les BEP del 2012). Així mateix, la fiscalització prèvia dels drets es podia substituir per la 


presa de raó en comptabilitat sempre que, a proposta de la Intervenció, fos aprovat pel Ple 
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de l’Ajuntament (article 63 de les BEP del 2012). Aquesta substitució no s’havia donat en 


l’exercici 2012.  


 


Es van revisar alguns expedients per comprovar la fiscalització efectuada per tipus d’ens 


(ajuntament i organismes autònoms) i per tipus de concepte. La selecció dels expedients 


es va fer amb les dades facilitades per la Intervenció a partir del registre d’expedients 


fiscalitzats segons el programa de gestió d’expedients de l’Ajuntament. Pels organismes 


autònoms la selecció es va fer amb les dades dels registres de comptabilitat propor-


cionats. La revisió ha estat satisfactòria. 


 


Respecte a les observacions complementàries de la fiscalització, en l’informe d’Intervenció 


per a l’aprovació del Compte general corresponent a l’exercici 2012 hi havia la relació de 


totes les notes de requeriment i les objeccions que s’havien emès. El nombre total d’a-


questes notes era de 176 entre Ajuntament i els organismes autònoms. 


 


No hi ha mitjans externs a l’Ajuntament que hagin col·laborat en les tasques d’intervenció o 


fiscalització prèvia. 


 


2.3.3.3. Funció de control financer 


La Intervenció no comptava amb un pla d’auditories però es van realitzar les auditories 


financeres i de compliment de les societats mercantils dependents de l’Ajuntament. Els 


organismes autònoms estaven subjectes a fiscalització prèvia i sobre ells no es van fer 


actuacions de control financer, ni tampoc sobre els serveis de la corporació.  


 


Les auditories de les societats dependents de l’Ajuntament van ser contractades direc-


tament per les mateixes entitats d’acord amb l’obligació de sotmetre els seus comptes 


anuals a auditoria. La Intervenció no va participar en la contractació; no obstant això, 


l’interventor va comunicar a les entitats que les auditories havien de complir els requisits de 


l’article 220 del TRLRHL que, per tipus d’auditoria, eren els següents: 


 


 Auditoria financera: s’ha de dur a terme d’acord amb les normes d’auditoria del sector •


públic de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. Els documents de treball 


han d’estar a disposició de la Intervenció de l’Ajuntament. 


 Auditoria de compliment: s’ha d’opinar sobre el personal, la contractació i encomandes •


de gestió. 


 Auditoria d’economia i eficiència: s’han de determinar ràtios per analitzar la utilització de •


recursos i valorar el nivell d’execució de les actuacions previstes. 


 


D’acord amb aquests requeriments, a més de les auditories financeres, les societats de-


pendents comptaven amb els informes d’auditoria de compliment i d’economia i eficiència, 
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però només els informes d’auditoria sobre els comptes anuals constaven en la tramesa del 


Compte general. 


 


La disposició addicional catorzena de la Llei general de subvencions (LGS) estableix quin 


ha de ser el control financer per a les subvencions en les administracions locals. La Inter-


venció va dur a terme la fiscalització prèvia plena de les subvencions atorgades a càrrec 


del pressupost municipal i també va emetre informes puntuals de control posterior sobre 


expedients de subvencions. 


 


 


2.3.3.4. Funció de control d’eficàcia 


En l’aprovació del pressupost, l’interventor informava per a cada exercici que del pres-


supost no es desprèn la informació necessària per poder identificar els objectius plantejats 


ni la proposta d’indicadors que permetin valorar al final de l’exercici el seu nivell de com-


pliment. Per aquest motiu no es feia el control d’eficàcia, ni tampoc s’elaboraven les me-


mòries justificatives del cost i rendiment dels serveis públics i demostrativa del grau d’exe-


cució dels objectius programats.  


 


 


2.3.4. Ajuntament de Terrassa 


El pressupost general de l’exercici 2012 estava integrat pels pressupostos de l’Ajuntament
de Terrassa, del seu organisme autònom i de les societats mercantils dependents. Aquest
pressupost és el que es presenta en el quadre següent: 


 


Quadre 12. Pressupost aprovat de l’exercici 2012 


Entitat Ingressos Despeses 


Ajuntament 153.024.090,00 153.024.090,00 


Patronat Municipal d’Educació (PAME) 22.517.550,00 22.800.245,00 


Eco-Equip, SAM 20.725.820,00 20.725.820,00 


Egarvia, SA 5.250.230,00 5.250.230,00 


Foment de Terrassa, SA 6.186.970,00 6.186.970,00 


Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, SA 8.071.075,00 8.071.075,00 


Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, SA 2.151.700,00 2.151.700,00 


Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, SA 5.020.000,00 5.020.000,00 


Terrassa Neta, SA 5.263.170,00 5.263.170,00 


Vapor Universitari, SL 1.476.910,00 1.476.910,00 


Patrimoni Municipal de Terrassa, SL 3.417.650,00 3.417.650,00 


Total agregat 233.105.165,00 233.387.860,00 


Estat de consolidació 196.137.585,00 196.137.585,00 


Imports en euros. 


Font: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 14 de febrer del 2012. 
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Les societats mercantils dependents eren de capital íntegrament municipal. També for-


mava part del grup empresarial la societat Parc Audiovisual de Catalunya, SL amb parti-


cipació majoritària (80%) a través de Patrimoni Municipal de Terrassa, SL. 


 


 


2.3.4.1. Organització i mitjans personals 


El nomenament de l’interventor es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 


en la Resolució GAP/2569/2009, del 18 de setembre, per la qual s’efectuava la formalit-


zació definitiva d’adjudicacions del concurs de trasllats ordinari de Catalunya per proveir 


llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal vacants 


en les entitats locals. 


 


A l’Ajuntament de Terrassa no hi havia llocs de col·laboració immediata de l’interventor 


reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal.  


 


La distribució segons els grups de personal de la Intervenció es mostra en el quadre 3. El 


personal de la Intervenció dedicat al control intern i la fiscalització, inclòs el de direcció, 


era de dotze persones d’un total de vint-i-una tal com s’ha exposat en el quadre 4.  


 


El servei de comptabilitat el formaven nou persones i el servei de control intern i fiscalit-


zació onze, més l’interventor. El servei de comptabilitat estava separat del de control intern. 


 


En les BEP hi havia instruccions de comptabilitat general, d’ingressos tributaris, manuals 


de contractació i de gestió del cadastre. Dins l’aplicació de gestió d’expedients hi havia 


integrat el procediment administratiu per als diferents tipus d’expedients.10 


 


Per tant, l’Ajuntament no disposava d’instruccions formalitzades per a tots els àmbits (ve-


geu el quadre 5), però sí que se n’anaven aprovant gradualment per cobrir els diferents 


àmbits d’actuació. 


 


L’entitat disposava d’un programa de gestió d’expedients propi desenvolupat pels serveis 


informàtics de l’Ajuntament amb la col·laboració dels diferents departaments involucrats en 


la gestió dels expedients de contractació. El procés d’implantació va començar el 2011. En 


el 2012 la gestió dels expedients en paper per als expedients que estaven oberts i la 


gestió integrada al programa de gestió d’expedients van conviure.11  


 


 


10. En el 2013 s'han integrat a les bases d'execució del pressupost els annexos d'instruccions de gestió de 


subvencions, dietes i el registre de factures i s'han aprovat instruccions de gestió patrimonial i inversions mu-


nicipals. En el 2014 s’han aprovat instruccions de gestió de personal. 


11. En el 2014 els únics expedients de despesa que no es controlen mitjançant el programa de gestió d’ex-


pedients són els de personal i de subvencions, que es gestionen amb altres aplicacions. 
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El programa permetia gestionar tots els tràmits de la fiscalització, adjuntar els documents 


dels expedients i validar els tràmits amb la signatura electrònica. A més estava enllaçat 


amb el programa de comptabilitat i també permetia gestionar l’inventari. 


 


L’organisme autònom administratiu rebia el mateix tractament que un servei de l’Ajun-


tament i per tant utilitzava la mateixa aplicació. 


 


Per als ingressos l’Ajuntament feia servir un programa de gestió i recaptació d’ingressos 


tributaris que estava enllaçat amb comptabilitat. La gestió dels ingressos tributaris era 


pròpia, és a dir, no estava delegada a cap ens supramunicipal. 


 


 


2.3.4.2. Funció interventora 


El règim de fiscalització es va establir en les bases d’execució del pressupost del 2012. En 


concret, en la base vint-i-quatrena, Comptabilitat i control, es determinava la intervenció 


prèvia limitada per a les despeses i la substitució de la fiscalització en matèria d’ingressos 


mitjançant la presa de raó en comptabilitat, d’acord amb l’article 219 del TRLRHL. 


 


Les despeses sotmeses a la fiscalització prèvia limitada eren objecte d’una altra de plena 


posterior, i de la mateixa manera els drets i ingressos públics quedaven subjectes a la 


fiscalització mitjançant actuacions comprovadores posteriors amb tècniques d’auditoria. 


 


En la fiscalització prèvia limitada, a part dels aspectes que marca l’article 219 del TRLRHL 


sempre es revisava que hi hagués una proposta de resolució i un informe de necessitat de 


la despesa, i d’altres elements depenent de la tipologia dels expedients. Les bases 


d’execució del pressupost eren poc concretes amb els punts que s’havien de revisar en la 


fiscalització prèvia de manera que l’interventor decidia les directrius, que es donaven en 


reunions de treball que es feien amb els tècnics del departament de fiscalització.  


 


Es van fer proves de compliment de la fiscalització prèvia limitada. En la selecció dels 


expedients analitzats es van tenir en compte les tipologies següents: despeses de per-


sonal, contractes menors, contractes d’obres, contractes de serveis, contractes de submi-


nistraments, subvencions i ingressos. Els resultats han estat satisfactoris. 


 


La Intervenció no emetia informes amb caràcter suspensiu de la fiscalització prèvia li-


mitada. Els expedients que no eren correctes es retornaven a l’òrgan gestor. Les obser-


vacions quedaven registrades en el programa amb indicació de quin era el punt de l’ex-


pedient que s’havia de completar, corregir o fer. Segons la informació facilitada únicament 


hi havia un expedient aprovat amb l’observació no resolta.  


 


Quant a la fiscalització plena posterior, la Intervenció va elaborar un informe que recull les 


actuacions que es van dur a terme. Els resultats es donaven per tipologies d’expedients 
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classificades per àmbits (despeses de personal, contractació administrativa, subvencions i 


ingressos i recaptació) i subàmbits (contractes menors, contractes amb procediment 


negociat, contractes amb procediment obert, concessions administratives, etc.). Es pre-


sentava una fitxa per cada subàmbit amb la relació d’expedients seleccionats de la po-


blació total i les conclusions. 


 


La fiscalització dels serveis de l’Ajuntament i de l’organisme autònom es feia amb els mit-


jans propis de la Intervenció. En el 2012 l’organisme autònom es va tractar com un servei 


municipal més, no es va diferenciar en l’informe de control a posteriori.12 


 


 


2.3.4.3. Funció de control financer 


En l’Ajuntament no hi havia cap document que recollís el Pla d’auditories. No obstant això, 


es van auditar les deu societats dependents (nou societats amb capital íntegrament muni-


cipal i una societat amb capital majoritari) d’acord amb els criteris establerts per la Inter-


venció. Els treballs d’aquest control financer es va dur a terme per auditors externs.  


 


Els treballs contractats abastaven dos aspectes: treballs d’auditoria sobre els comptes 


anuals i una auditoria específica derivada del caràcter públic de la societat. Els informes 


específics s’elaboraven segons els requisits que marcava la Intervenció i que es van 


establir en els plecs de clàusules tècniques de la contractació dels serveis d’auditoria i 


contenien aspectes de comprovació del compliment de la legalitat tals com personal, 


contractació, obligacions fiscals, i altres aspectes com l’anàlisi del control intern, la gestió 


dels ingressos, la gestió de tresoreria i altres. 


 


Els informes d’auditoria dels comptes anuals dels ens dependents es van trametre amb el 


Compte general, juntament amb els comptes anuals i amb l’informe de l’interventor de 


l’Ajuntament, amb el qual assumia els resultats de l’auditoria. Es informes específics no es 


lliuraven al Ple. 


 


Els treballs d’auditoria van ser contractats directament per cada societat. No obstant això, 


les deu contractacions van ser coordinades, totes amb el mateix model de plecs i pel 


mateix període, exercicis 2009, 2010 i 2011. Es van prorrogar tots els contractes per un 


exercici més, 2012. Per als tres exercicis següents, 2013, 2014 i 2015, es va modificar el 


procediment ja que l’Ajuntament va subscriure un sol contracte en deu lots. 


 


En els plecs de prescripcions tècniques s’establia l’obligació de lliurar els informes, tant en 


fase d’esborrany subjectes a revisió com els exemplars definitius, a la societat corres-


ponent i a la Intervenció General. No s’establien requisits respecte als papers de treball.  
 


 


12. El Patronat Municipal d’Educació de Terrassa s’ha extingit el 2013. 
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2.3.4.4. Funció de control d’eficàcia 


L’Ajuntament comptava amb el pressupost per programes tal com és preceptiu. No obstant 


això, no duia a terme cap comptabilitat analítica ni la Intervenció realitza cap control 


d’eficàcia, ja que en el pressupost per programes no es defineixen objectius ni indicadors.  


 


L’Ajuntament avaluava els serveis públics amb la memòria justificativa del cost i rendiment 


dels serveis públics i amb la demostrativa del grau en què s’hagin complert els objectius 


programats. Aquestes memòries les elaborava el Servei de Recursos Econòmics de l’Àrea 


d’Hisenda i Serveis Generals de l’Ajuntament.13 


 


La Intervenció elaborava l’informe de fiscalització de les ordenances municipals, de les 


quals formaven part els informes econòmics per determinar les taxes i els preus públics. 


2.3.5. Ajuntament de Sabadell 


El pressupost general per a l’exercici 2012 estava integrat pel de l’Ajuntament de Sabadell, 


pel dels seus organismes autònoms i pels estats de previsió d’ingressos i despeses de les 


societats mercantils de capital íntegrament municipal. 


 


Quadre 13. Pressupost aprovat de l’exercici 2012 


Entitat Ingressos Despeses 


a) Pressupost de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms   


Ajuntament 171.371.000,00 171.371.000,00 


Agència Tributària de Sabadell 1.587.708,79 1.587.708,79 


Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS) 1.251.250,00 1.251.250,00 


Organisme Autònom de Museus i Arxiu Històric de Sabadell 1.327.599,40 1.327.599,40 


b) Estats de previsió d’ingressos i de despeses de les societats mercantils 


de capital íntegrament municipal   


Centre de Fires i Congressos Sabadell, SL * 1.488.000,00 1.488.000,00 


Comunicacions audiovisuals de Sabadell, SL  855.010,00 855.010,00 


Habitatges Municipals de Sabadell, SA (VIMUSA) 11.525.575,87 11.108.992,31 


Promoció Econòmica de Sabadell, SL  5.592.462,52 5.592.462,52 


Sabadell Equipaments i Serveis, SL * 295.500,00 295.500,00 


Total agregat 195.294.106,58 194.877.523,02 


Estat consolidat 185.564.722,66 185.148.139,10 


Imports en euros. 


Font: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 17 de gener del 2012. 


* Societats dissoltes el 7 de novembre del 2012. 


 


 


13. Paràgraf modificat arran de les al·legacions de l’Ajuntament de Terrassa. 
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L’Ajuntament, en exercici de la seva potestat d’autoorganització, tenia tres organismes au-


tònoms i tres empreses de capital íntegrament municipal. Per escriptura atorgada el dia 19 


d’octubre del 2012 va quedar inscrita la fusió per absorció de data 7 de novembre de 2012 


de l’empresa Promoció Econòmica de Sabadell, SL i van quedar dissoltes les societats 


Sabadell Equipaments i Serveis, SL i Centre de Fires i Congressos Sabadell, SL. 


 


 


2.3.5.1. Organització i mitjans personals 


El nomenament de l’interventor de l’Ajuntament de Sabadell es va publicar al Diari Oficial 


de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Resolució GRI/1781/2011, del 15 de juliol, per 


la qual s’efectuava la formalització definitiva d’adjudicacions del concurs ordinari de Cata-


lunya de trasllats per a la provisió dels llocs de treball reservats a personal funcionari amb 


habilitació de caràcter estatal vacants a les entitats locals. 


 


Fins llavors el lloc d’interventor havia estat ocupat de manera accidental des de la jubilació 


de l’interventor anterior, el 21 d’octubre del 2010. 


 


L’Interventor exercia la funció d’intervenció acumulada de l’Ajuntament de Santa Coloma 


de Cervelló. L’acumulació de tasques està reconeguda i publicada mitjançant la Resolució 


GRI/2966/2011, del 15 de desembre, per la qual es fan públiques resolucions en matèria 


de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal. 


 


La distribució segons els grups de personal al servei de la Intervenció és la que figura en 


el quadre 3. El personal de la Intervenció dedicat al control intern i la fiscalització, inclòs el 


de direcció i suport, era de cinc persones d’un total d’onze tal com s’ha exposat en el 


quadre 4. 


 


A més de les persones que desenvolupen les tasques d’interventor i de secretària de 


l’interventor, l’organigrama establia la divisió entre la secció de comptabilitat i la de control 


intern, amb tres efectius en el control intern i sis en comptabilitat. Amb aquesta estructura 


la Intervenció gestionava la comptabilitat de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i 


havia de portar a terme les tasques de control intern.  


 


L’Ajuntament no disposava de manuals de procediments i funcionament excepte per a 


l’àrea de patrimoni. No s’havien desenvolupat procediments de control intern, tot i que, per 


fiscalitzar determinades àrees, sí que es disposava de manuals elaborats pel cap de con-


trol intern per als usuaris dels programes informàtics utilitzats en el control. 


 


La fiscalització de les despeses es duia a terme amb el programa de comptabilitat. Amb 


aquesta aplicació es verificava que en l’expedient hi constava la corresponent proposta de 


despesa, que s’havia efectuat la retenció del crèdit i que estava degudament autoritzada i 


compromesa, i que existia el crèdit pressupostari corresponent. L’aplicació permetia clas-


sificar les operacions en funció de diversos paràmetres per definir les tipologies d’expe-


dients. Segons quina fos la tipologia, es revisaven altres aspectes segons el criteri esta-


blert per l’interventor.  
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L’Ajuntament no disposava d’un programa específic de gestió d’expedients amb el qual la 


Intervenció pogués fer un seguiment complet de la tramitació administrativa dels diferents 


actes susceptibles de produir efectes econòmics. Atès que no disposava d’un registre dels 


expedients revisats, la Intervenció va començar a elaborar aquest registre a partir del 


novembre del 2012. 


 


Els expedients es lliuraven a la Intervenció per a la seva fiscalització i es portava un control 


de signatures en la carpeta que contenia l’expedient. En l’aplicació amb què es feien els 


tràmits de fiscalització no es guardava tota la documentació perquè no s’arxivaven o no 


s’escanejaven els documents. En l’expedient en paper es podia donar el cas que no s’ha-


guessin imprès els tràmits fets amb l’aplicació. No hi havia cap índex ni llista de control, ni 


es numeraven els documents, per tant, la integritat dels expedients fiscalitzats per la Inter-


venció no quedava garantida.  


 


El ingressos es gestionaven amb un programa propi de gestió tributària mitjançant l’Agèn-


cia Tributària de Sabadell (organisme autònom de l’Ajuntament) i sota la supervisió de la 


Tresoreria de l’Ajuntament.  


 


 


2.3.5.2. Funció interventora 


Les BEP aprovades el 5 de gener del 2012 establien un règim de fiscalització prèvia limi-


tada per a les despeses corrents del capítol 2. També s’establia que es podia exercir la 


fiscalització per tècniques de mostreig en els àmbits de remuneracions de personals i 


d’ingressos tributaris.  


 


Les BEP no desenvolupaven el procediment per realitzar la fiscalització prèvia limitada ni la 


fiscalització posterior per mostreig. La fiscalització posterior amb tècniques de mostreig no 


s’ha d’establir de manera opcional sinó que és obligada en aquells casos en què s’hagi 


previst la fiscalització prèvia limitada. 


 


Per comprovar la fiscalització s’han revisat uns expedients a partir d’una selecció del fitxer 


d’operacions comptables de l’Ajuntament i dels organismes autònoms. La revisió dels 


expedients ha tingut les limitacions següents: 


 


 Manca de documentació d’expedients seleccionats perquè eren en seu judicial. •


 Documentació incompleta en alguns expedients. Atès que no es disposava d’un pro-•


grama de gestió d’expedients la integritat de l’expedient no era del tot fiable; part de la 


documentació de l’expedient es podia trobar en paper i part en arxiu informàtic en l’a-


plicació. 


S’han detectat també incidències en la fiscalització de nòmines relatives a manca d’in-


formes econòmics en l’expedient i en la fiscalització de contractació per manca de di-


versos documents de la fase pressupostària del reconeixement de la despesa. 
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La Intervenció no havia fet informes amb caràcter suspensiu sobre els resultats de la 


fiscalització prèvia perquè es resolien les observacions o possibles objeccions, amb el 


centre gestor, abans de la possibilitat de formalitzar l’informe de fiscalització.  


 


No s’havia fet cap informe resum de les fiscalitzacions efectuades amb objeccions. En la 


revisió efectuada dels informes realitzats durant el 2012 es van detectar tres informes amb 


observacions no suspensives. Segons la mateixa Intervenció, per a l’exercici 2013 es pre-


veia que es classificarien les fiscalitzacions amb observacions i que s’elaboraria l’informe 


resum de les fiscalitzacions efectuades amb objeccions. 


 


Per a aquelles àrees en les quals es desenvolupava una fiscalització prèvia limitada s’havia 


d’establir una fiscalització posterior mitjançant tècniques de mostreig, segons l’article 219 


del TRLRHL. Aquesta fiscalització havia de quedar reflectida en els corresponents informes 


de fiscalització. En l’exercici 2012 no s’han elaborat informes de fiscalització plena pos-


terior. 


 


La Intervenció no comptava amb mitjans externs per a les actuacions de control intern en 


l’àmbit de la funció interventora. 


 


 


2.3.5.3. Funció de control financer 


No ha existit cap pla de control financer ni cap pla d’auditoria. La Intervenció no ha exercit 


la funció de control financer. No obstant això, hi ha hagut actuacions al marge de la In-


tervenció. Són les següents: 


 


 Els diversos serveis de l’Ajuntament han contractat serveis d’auditoria sobre les entitats •


concessionàries de serveis municipals. Es tracta d’auditories limitades sobre el cost 


dels serveis. 


 Les tres empreses públiques dependents de l’Ajuntament han contractat les seves au-•


ditories sobre els comptes anuals. 


 


La Intervenció no ha participat en la contractació dels treballs d’auditoria excepte pel que 


fa a la fiscalització de l’expedient de contractació d’aquests serveis que l’Ajuntament 


realitza.  


 


La Intervenció no ha participat en els treballs d’auditoria ni ha exercit la direcció, ni la 


supervisió de les auditories, tan sols s’ha limitat a recopilar els informes d’auditoria i ad-


juntar-los al Compte general. 


El control financer també ha d’abastar les subvencions atorgades a càrrec del pressupost 


municipal tal com estableix la disposició addicional catorzena de la LGS. En l’exercici 2012 


no s’ha realitzat aquest control sobre les subvencions. 
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2.3.5.4. Funció de control d’eficàcia  


L’Ajuntament ha comptat amb el pressupost per programes, tal com es preceptiu. No 


obstant això, no hi ha hagut comptabilitat analítica, ni la Intervenció ha dut a terme cap 


control d’eficàcia. 


 


L’Ajuntament ha avaluat els serveis públics i el Departament de Serveis Econòmics de 


l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals ha elaborat anualment la Memòria demostrativa del 


grau de compliment dels objectius programats i la Memòria del cost i rendiment dels 


serveis, i la Intervenció les ha integra en el Compte general. 


 


Les ordenances fiscals per a l’exercici 2012 van ser objecte de modificació; es va revisar 


l’expedient on en consta la tramitació amb l’objecte de verificar el procediment que s’havia 


seguit i comprovar el control dut a terme per la Intervenció sobre les propostes efectuades. 


La tramitació de la modificació de les ordenances fiscals s’ha fet d’acord amb el que 


estableix la normativa aplicable, el TRLRHL, i l’interventor hi ha afegit les observacions que 


ha estimat oportunes per tal d’adequar la proposta a la legalitat vigent. 


 


 


2.3.6. Ajuntament de Lleida 


El pressupost general per a l’exercici 2012 aprovat per l’Ajuntament de Lleida és el que es 


mostra en el quadre següent: 


 


Quadre 14. Pressupost aprovat de l’exercici 2012 


Entitat Ingressos Despeses 


a) Pressupost de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms   


Ajuntament 148.979.696,30 148.979.696,30 


Institut Municipal d’Ocupació “Salvador Seguí” 4.609.124,26 4.609.124,26 


Institut Municipal d’Informàtica * 52.688,36 52.688,36 


Institut Municipal de Comerç, Mercats i Consum de Lleida  * 5.000,00 5.000,00 


Turisme de Lleida 1.028.825,00 1.028.825,00 


Institut Municipal d’Acció Cultural * 5.000,00 5.000,00 


Institut Municipal d’Acció Esportiva * 5.000,00 5.000,00 


Institut Municipal d’Educació * 5.000,00 5.000,00 


b) Estats de previsió d’ingressos i de despeses de les societats mercantils de 


capital íntegrament municipal   


Empresa Municipal d’Urbanisme, SL 15.231.190,91 14.741.349,20 


Total agregat 169.921.524,83 169.431.683,12 


Imports en euros. 


Font: Butlletí Oficial de la Província de Lleida del 31 de gener del 2012. 


* Entitats que estan en procés de dissolució. 
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L’Ajuntament tenia participació majoritària en les societats mercantils Llotja Agropecuària 


Mercolleida, SA i Centre de Negocis i Convencions, SA. Les fundacions amb aportació 


majoritària eren: Fundació privada Lleida 21, Fundació privada del Paisatge Urbà i Fun-


dació Pública Teatre de la Llotja. A més participava en altres consorcis i fundacions. 


 


 


2.3.6.1. Organització i mitjans personals 


La plaça d’interventor està classificada de lliure designació i va ser adjudicada pel Decret 


de 6 de maig del 2008, de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Lleida, segons està publicat en el 


Butlletí Oficial de l’Estat, mitjançant la Resolució del 20 de maig del 2008, de la Direcció 


General de Cooperació Local. 


L’interventor compatibilitzava el càrrec en diverses entitats dependents o relacionades 


amb l’Ajuntament. Els Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de Pinyana i els 


d’altres consorcis estableixen funcions d’intervenció que recauen en l’interventor de l’Ajun-


tament de Lleida. 


 


La plaça de viceinterventor, que també estava reservada a funcionaris d’Administració 


local amb habilitació de caràcter estatal, va ser amortitzada en el 2007 segons la Resolució 


GAP/3546/2007, del 14 de novembre, d’amortització del lloc de treball de viceintervenció 


de l’Ajuntament de Lleida. 


 


La distribució segons els grups de personal al servei de la Intervenció és la que figura en 


el quadre 3. El personal de la Intervenció dedicat al control intern i la fiscalització s’ha 


exposat en el quadre 4. 


 


L’organigrama de l’Ajuntament no separava les àrees de comptabilitat i control intern. El 


personal realitzava les funcions de fiscalització i gestió comptable conjuntament; per tant, 


no hi havia separació real de les tasques de comptabilitat i fiscalització. 


 


L’Ajuntament no disposava de manuals de procediments i funcionament dels serveis res-


ponsables de la gestió de la corporació. 


 


Sí que disposava d’un programa per a la comptabilitat i era mitjançant aquest programa 


que es duia a terme la funció interventora. El programa de comptabilitat permetia fer el 


seguiment dels expedients però la fiscalització es feia en suport paper atès que l’aplicació 


no contenia tota la documentació associada dels expedients ni permetia la signatura 


electrònica.  


 


Pel que fa als expedients de despesa, els serveis de l’Ajuntament i els organismes au-


tònoms feien els assentaments comptables provisionals de les diferents fases pressu-
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postàries i des de la Intervenció es feia la fiscalització i es comptabilitzaven els assen-


taments comptables definitivament. 


 


Les operacions sempre havien d’anar signades pel regidor i el cap de servei. Una vegada 


han estat revisades pels tècnics del departament d’intervenció es feia l’assentament 


definitiu al programa de comptabilitat. Aquest assentament definitiu era el que s’imprimia i 


era el que signava l’interventor.  


 


La gestió i la recaptació tributàries es realitzaven des del mateix Ajuntament mitjançant un 


programa de gestió tributària que generava fitxers que eren compatibles amb els formats 


del programa de comptabilitat, de manera que els processos de traspàs d’informació eren 


automàtics, tot i que encara es feien verificacions manuals. La Intervenció informava sobre 


la proposta d’aprovació dels diferents padrons.  


 


 


2.3.6.2. Funció interventora 


El règim de fiscalització prèvia limitada i de la presa de raó dels ingressos es va introduir 


per primer cop en les BEP del 2010, aprovades el 22 de desembre del 2009. 


 


En les BEP del 2012 s’establia la regulació de la funció interventora en l’Ajuntament i en els 


seus organismes autònoms en la modalitat de fiscalització prèvia limitada. En la vessant de 


les despeses s’havia de comprovar el compliment dels aspectes assenyalats en l’article 


219.2 del TRLRHL. La fiscalització prèvia d’ingressos se substituïa per la presa de raó en 


comptabilitat. La fiscalització plena a posteriori es feia aplicant tècniques de mostreig o 


auditoria, i es podia aconseguir la participació d’empreses auditores dirigides per la In-


tervenció municipal. 


 


En les BEP no es desenvolupava el procediment de fiscalització, per tant, els aspectes a 


revisar eren els mínims que estableix la normativa. No obstant això, la Intervenció ampliava 


la fiscalització a altres aspectes que poguessin ser transcendents segons els seus criteris. 


El 2012 la formalització dels models de fiscalització prèvia limitada per tipologia d’expe-


dients que havien de contenir els aspectes addicionals a revisar s’estava elaborant.  


 


Per comprovar la fiscalització efectuada s’han revisat uns expedients a partir de les dades 


de la comptabilitat respecte dels ingressos i despeses de l’Ajuntament i dels organismes 


autònoms. El resultat de la revisió ha estat satisfactori. 


 


La Intervenció feia observacions amb caràcter suspensiu i, per aquesta raó, els expedients 


eren retornats a l’òrgan gestor fins que es modificaven les incidències detectades. Si 


aquestes no s’esmenaven llavors es formalitzaven els informes amb discrepàncies. Durant 


l’exercici 2012 la Intervenció va emetre els informes que figuren en el quadre següent:  
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Quadre 15. Informes d’intervenció prèvia 


Concepte Nombre 


Suspensió fins que s’ha resolt - 


Discrepància resolta pel president de la corporació 2 


Discrepància resolta pel Ple 3 


Altres 13 


Total 18 


Font: Dades facilitades per la Intervenció de l’Ajuntament. 


 


Es va fer la fiscalització plena a posteriori aplicant tècniques de mostreig o d’auditoria i els 


resultats dels treballs es van plasmar en l’informe de la Intervenció de fiscalització posterior 


i control financer de l’exercici 2012, que conté els aspectes analitzats i les incidències 


detectades per les àrees assenyalades. El control posterior s’ha fet d’acord amb el pla de 


fiscalització plena posterior i control financer sobre l’Ajuntament i els organismes autò-


noms. En concret, el control posterior ha estat sobre les àrees següents: 


 


 Ingressos: revisió dels padrons i mostra de liquidacions d’impostos. •


 Despeses de personal: verificacions sobre la relació de llocs de treball i mostra sobre •


contractacions de personal. 


 Contractació administrativa: revisió d’una mostra de contractes no menors. •


 Subvencions: revisió de mostres de subvencions en règim de concurrència competitiva i •


en règim de concessió directa. 


 Tresoreria: verificació d’arqueig a la fi d’exercici i operacions de tresoreria. •


 Organismes autònoms: verificacions sobre subvencions i contractació administrativa. •


 


El control posterior sobre l’Ajuntament i els organismes autònoms l’ha dut a terme la Inter-


venció amb mitjans propis. En el 2012 es va iniciar el procés de dissolució de cinc orga-


nismes autònoms municipals. Aquests organismes van quedar inactius però no es van 


liquidar i es van anar reconeixent ingressos o despeses d’exercicis tancats. No s’ha fet cap 


control posterior d’aquests organismes.  


 


Els informes de fiscalització posterior s’han enviat al Ple.  


 


 


2.3.6.3. Funció de control financer 


El Pla de fiscalització plena posterior i control financer de l’exercici 2012 el va determinar i 


el va signar l’interventor. Aquest pla preveia les actuacions següents: 


 


 En l’Ajuntament: els treballs de fiscalització posterior per mostreig en les àrees d’in-•


gressos, despeses de personal, contractació administrativa, subvencions i tresoreria.  
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 En els organismes autònoms següents, treballs de verificació sobre subvencions i con-•


tractació: 


• Institut Municipal d’Ocupació 


• Patronat de Turisme de Lleida 


 En les entitats dependents següents, anàlisis dels estats financers i compliment de la •


normativa de contractació: 


• Empresa Municipal d’Urbanisme, SL 


• Centre de Negocis i Convencions, SA 


• Llotja Agropecuària Mercolleida, SA 


• Fundació Privada Lleida 21 


• Fundació Privada Paisatge Urbà 


• Fundació Pública Teatre de la Llotja 


 


El pla incloïa les actuacions que feia la Intervenció respecte al control posterior per mos-


treig en substitució de la fiscalització prèvia sobre l’Ajuntament i els organismes autònoms i 


les actuacions de control financer sobre les entitats dependents de l’Ajuntament de manera 


que la funció interventora i la funció de control financer es presentaven conjuntament. 


 


El control financer es va executar amb mitjans externs sobre les entitats dependents. La 


contractació dels treballs d’auditoria es va centralitzar des de l’Ajuntament. L’objecte del 


contracte van ser les tasques de col·laboració i auxili a la Intervenció en l’exercici del con-


trol financer sobre set entitats. A més de les cinc entitats detallades en el pla es van fer 


treballs d’auditoria sobre el Consorci del Parc Científic, Tecnològic i Agroalimentari de 


Lleida i el Consorci de Promoció Econòmica. 


 


L’interventor va participar en l’elaboració dels plecs de clàusules que han de regir el con-


tracte encara que fos una contractació menor. En els plecs es va establir que l’adjudicatari 


actuaria com a coadjuvant dels serveis d’Intervenció i que el treball es realitzaria d’acord 


amb les normes d’auditoria del sector públic. L’interventor va revisar els informes i es va 


quedar còpia dels papers de treball.  


 


L’objecte de la contractació fou el de revisar els comptes de l’exercici 2012. L’abast del 


treball desenvolupat va ser l’auditoria financera i l’examen del compliment de legalitat.  


 


La societat Empresa Pública d’Urbanisme, SL va contractar directament la seva auditoria 


sobre els comptes anuals sense la participació de la Intervenció. La Intervenció tampoc no 


va dirigir ni supervisar aquest treball. L’informe d’auditoria opinava sobre els comptes 


anuals i sobre el compliment de la normativa de contractació. 


 


Els informes de control financer dels ens dependents compresos en el pla s’han tramès al 


Ple.  
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2.3.6.4. Funció de control d’eficàcia 


L’Ajuntament comptava amb el pressupost per programes i presentava l’estat de la seva 


liquidació. No obstant això, no hi havia objectius definits, ni indicadors que permetessin 


mesurar el grau d’efectivitat dels programes executats. No hi ha hagut comptabilitat ana-


lítica, ni la Intervenció ha fet cap control d’eficàcia. 


 


La Intervenció va elaborar la Memòria demostrativa del grau de compliment dels serveis 


públics a partir de les dades de la comptabilitat per programes. D’altra banda, l’Alcaldia va 


signar la Memòria demostrativa del grau en què s’han acomplert els objectius programats. 


D’aquesta manera es va donar compliment a l’article 211 del TRLRHL. 


 


El servei de gestió tributària de l’Ajuntament va elaborar els informes econòmics que deter-


minaven el cost dels serveis per determinar les taxes i preus públics per prestació de 


serveis. La Intervenció va prestar suport en l’elaboració dels informes, però la seva parti-


cipació no es va formalitzar. 


 


 


2.3.7. Ajuntament de Tarragona 


El pressupost general per a l’exercici 2012 de l’Ajuntament de Tarragona i dels tres orga-


nismes autònoms, i l’estat de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils 


participades íntegrament per l’Ajuntament és el que es mostra en el quadre següent: 


 


Quadre 16. Pressupost aprovat de l’exercici 2012 


Entitat Ingressos Despeses 


a) Pressupost de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms   


 Ajuntament  139.268.234,00 139.268.234,00 


 Patronat Municipal de Turisme  760.050,00 760.050,00 


 Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona  9.154.399,00 9.154.399,00 


 Patronat Municipal d’Esports 4.599.625,00 4.599.625,00 


b) Estats de previsió d’ingressos i de despeses de les societats mercantils de 


capital íntegrament municipal   


 Aparcaments Municipals de Tarragona, SA 5.723.889,61 5.723.884,16 


 Empresa Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals, SA 21.430.944,64 21.430.944,64 


 Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA 12.985.783,48 12.985.783,48 


 Empresa Municipal Mitjans de Comunicació de Tarragona, SA 1.272.212,00 1.272.212,00 


 Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic, SA 1.529.300,00 1.529.300,00 


 Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA 1.484.809,41 1.484.809,41 


Total agregat 198.209.247,14 198.209.241,69 


Total consolidat de l’Ajuntament, dels organismes autònoms i de les societats 


mercantils de capital íntegrament municipal 174.938.801,59 174.938.796,14 


Imports en euros. 


Font: Butlletí Oficial de la Província de Tarragona del 28 de febrer del 2012. 
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L’Ajuntament tenia participació majoritària en les societats mercantils Serveis Fúnebres 


Municipals de Tarragona, SA (51%) i Empresa Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (51%). 


 


 


2.3.7.1. Organització i mitjans personals 


La plaça d’interventor estava ocupada per nomenament definitiu des de l’octubre de 1997 


segons les dades facilitades per la DGAL. 


 


Les tasques de control intern de la Intervenció es desenvolupaven en el Servei d’Asses-


sorament i Fiscalització de la Gestió Econòmica (format per nou persones sense incloure 


l’interventor, segons les dades facilitades). La funció comptable i pressupostària es des-


envolupava en el Servei de Control i Estudis Econòmics. La classificació segons els grups 


de personal de la Intervenció s’ha presentat en el quadre 3. El personal de la Intervenció 


dedicat al control intern i la fiscalització, inclòs el de direcció i suport, era de dotze per-


sones d’un total de vint-i-cinc tal com s’ha exposat en el quadre 4. 


 


A més de la funció de control intern i la de comptabilitat, de la Intervenció General també en 


depenien el Servei de Rendes i Exaccions (ingressos) i el Departament d’Inspecció Fiscal.  


 


L’Ajuntament no tenia aprovada la Relació de llocs de treball. 


 


L’Ajuntament tenia manuals de procediments i funcionament dels serveis responsables de 


la gestió de la corporació que tenien penjats a la intranet a disposició de tots els empleats. 


També va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona un annex a les BEP en 


el qual s’especifica quins són els aspectes que es revisaven en els expedients que 


estiguessin subjectes a fiscalització prèvia limitada. 


 


La comptabilitat i la funció fiscalitzadora estaven separades. El comptable i el cap de 


fiscalització depenien de l’interventor general i rebien les seves instruccions però els ser-


veis es trobaven diferenciats. Respecte de la gestió d’ingressos, l’Ajuntament només tenia 


delegada la gestió de les multes a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 


Tarragona. 


 


La Intervenció per al control intern disposava de dues aplicacions: el programa per a la 


comptabilitat i el programa de gestió d’expedients per al suport a la fiscalització prèvia 


limitada de desenvolupament propi. 


 


Els organismes autònoms tenien el mateix disseny i feien servir les mateixes aplicacions 


que l’Ajuntament; disposaven del seu servei de comptabilitat i d’intervenció prèvia format 


per personal al servei de la Intervenció. 


 


El programa de gestió d’expedients no tenia enllaç amb comptabilitat i el seu accés estava 


limitat al personal del departament de fiscalització i al de comptabilitat. Això, junt amb el fet 


que no es disposava de signatura electrònica, feia que els expedients es gestionessin en 
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suport paper i fos el personal del departament d’Intervenció qui havia d’introduir els expe-


dients a l’aplicació.  


 


El programa de gestió d’expedients de suport a la fiscalització prèvia limitada incloïa dife-


rents tipus d’expedients que tenien una sèrie d’ítems que s’havien de verificar. Aquests ítems 


s’aprovaven pel Ple i es publicaven en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona jun-


tament amb el pressupost de l’exercici (annex a les BEP). La determinació de quins eren els 


ítems que s’havien de verificar es feia des d’Intervenció amb la col·laboració dels serveis 


gestors i a partir de les observacions que s’anaven fent durant la tramitació dels expedients.  
 


 


2.3.7.2. Funció interventora 


Les BEP del 2012 establien les normes del control intern a exercir per la Intervenció 


General. Com a procediment per a l’exercici de la funció interventora es regulava la fis-


calització prèvia limitada d’obligacions i despeses, i respecte al control previ d’ingressos la 


seva substitució per la pressa de raó en comptabilitat i el control posterior per mostreig. En 


l’annex I de les bases es detallaven els aspectes a comprovar en la fiscalització prèvia 


limitada establerts per a les diferents tipologies d’expedients. La Intervenció podia adaptar 


o modificar els aspectes específics de comprovació de la fiscalització prèvia limitada 


donant compte al Ple.  


 


S’han realitzat proves de compliment de la fiscalització prèvia limitada sobre l’Ajuntament i 


els organismes autònoms i el resultat ha estat satisfactori. 


 


D’acord amb l’article 218 del TRLRHL i amb l’article 75 de les BEP, l’òrgan interventor va 


elaborar i va elevar al Ple un informe de totes les resolucions adoptades pel president de 


l’entitat local contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció i també un resum de 


les principals anomalies detectades. Aquest informe recull les actuacions de la Intervenció 


sobre els àmbits que s’exposen en el quadre següent: 


 
Quadre 17. Informes d’intervenció prèvia 


Concepte Nombre 


Decrets d’Alcaldia de reconeixement i convalidació de l’obligació de l’Ajuntament amb diferents empre-


ses en concepte d’indemnització de danys i perjudicis per enriquiment injust a favor de l’Ajuntament 88 


Subvencions que incompleixen l’article 40.8 de les BEP 2012 3 


Acords aprovats en contra dels informes de la Intervenció General 20 


Propostes que han arribat al Ple de l’Ajuntament i a la JGL amb omissió de fiscalització 34 


Resolucions d’òrgans unipersonals amb omissions de fiscalització detectades 22 


Total 167 


Font: Dades facilitades per la Intervenció de l’Ajuntament. 


El detall dels informes sobre el control posterior es va adjuntar a l’informe sobre el control 


financer. Així, doncs, la Intervenció, quan va presentar els resultats, no va diferenciar entre 


els d’un tipus de control i els de l’altre. 
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2.3.7.3. Funció de control financer 


L’Ajuntament va regular el control financer en les BEP.  


 


En l’acta del Ple del 22 de juliol del 2005 hi consta que es va aprovar un Pla d’auditories i 


actuacions de control financer que s’havia d’aplicar en l’exercici econòmic del 2005 i que 


es prorrogaria per a exercicis posteriors.  


 


Aquest Pla s’executa anualment d’acord amb la planificació dels informes del control 


financer efectuat per la Intervenció amb la participació d’auditors externs contractats a 


aquest efecte. 


L’execució del pla en l’exercici 2012 es va resumir en l’informe de la Intervenció General 


sobre el control financer d’aquell exercici dut a terme durant el 2013. Les actuacions de 


control financer, que inclouen el control posterior de la funció interventora, es materialitzen 


sobre els aspectes i ens següents: 


 


 Serveis de les entitats locals (inclou concessions i escoles bressol) •


 Subvencions •


 Fons europeus i plans integrals •


 Organismes autònoms •


 Societats mercantils •


 Ingressos: •
• Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 


• Taxes per immobilització, desplaçament i custòdia de vehicles (servei de grues) 


 


La mateixa Intervenció ha realitzat el control financer sobre subvencions, informes de cer-


tificació de fons estructurals, ingressos i revisió de crèdits fallits i incobrables. Tanmateix, 


ha comptat amb mitjans aliens per a l’auditoria financera i de compliment de legalitat pels 


organismes autònoms i societats mercantils. També ha comptat amb el suport d’auditors 


externs per al control financer en serveis prestats per gestió indirecta (concessió del servei 


de neteja, escoles bressol), auditories sobre beneficiaris i entitats col·laboradores per raó 


de subvencions, fons estructurals i altres (compte justificatiu de la Junta de Compensació 


Urbanística, etc.). 


 


En l’externalització del control financer i en l’àmbit temporal de l’exercici 2012, la contracta-


ció dels serveis d’auditoria la va realitzar l’Ajuntament amb la participació de la Intervenció 


en l’elaboració dels plecs de contractació. En els plecs, entre altres aspectes, s’especi-


ficava el següent: 


 


 Subjecció a les normes d’auditoria del sector públic establertes per la Resolució de la •


Intervenció General de l’Administració de l’Estat del 14 de febrer de 1997. 


 El treball s’ha de dur a terme amb la supervisió de la Intervenció General i els papers de •


treball han d’estar a disposició de la Intervenció en qualsevol moment. 
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Les societats mixtes (amb participació majoritària de l’Ajuntament) estaven sotmeses a una 


auditoria financera contractada directament per elles mateixes, però no tenien auditoria de 


compliment. La Intervenció no va participar en la contractació ni tampoc va dirigir ni su-


pervisar els treballs d’auditoria d’aquestes societats. 


 


A més del control financer, les BEP establien que l’Ajuntament, els organismes autònoms, les 


entitats públiques empresarials i les societats mercantils dependents de l’Ajuntament havien 


d’elaborar trimestralment un document informatiu de gestió economicofinancera adaptat als 


models i a les instruccions facilitades per la Intervenció General, que havia de recollir dades 


sobre ràtios, compte de resultats, plantilla, estat dels programes, previsions de tresoreria i 


altres aspectes que permetessin revisar la comptabilitat de les entitats dependents. 


 


 


2.3.7.4. Funció de control d’eficàcia 


La Intervenció no ha dut a terme el control d’eficàcia, ja que en el pressupost per pro-


grames no es definien objectius ni indicadors. No obstant això, el Servei de Control i Es-


tudis Econòmics dependent de la Intervenció de l’Ajuntament ha elaborat la Memòria 


justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i la Memòria demostrativa del grau 


d’execució dels objectius programats (d’acord amb l’article 211 del TRLRHL).  


 


 


2.3.8. Ajuntament de Mataró 


El pressupost general de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2012 es presenta en el 


quadre següent:  


 


Quadre 18. Pressupost aprovat per a l’exercici 2012 


Entitat Ingressos Despeses 


a) Pressupost de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms   


 Ajuntament  106.820.317,78 106.820.317,78 


 Institut Municipal d’Educació  14.969.619,34 14.969.619,34 


 Institut Municipal d’Acció Cultural  5.417.018,00 5.417.018,00 


 Institut d’Esports  2.769.870,44 2.769.870,44 


 Institut Municipal de Promoció Econòmica  3.781.105,85 3.781.105,85 


b) Estats de previsió d’ingressos i de despeses de les societats mercantils de 


capital íntegrament municipal 
  


 Aigües de Mataró, SA  16.616.952,00 16.259.778,00 


 Promocions Urbanístiques de Mataró, SA  46.943.514,00 50.648.395,00 


 Gestió Integral del Trànsit, SL  2.726.141,00 3.438.135,00 


 Prohabitatge Mataró, SA  372.393,00 456.584,00 


c) Estats de previsió d’ingressos i de despeses de les entitats públiques 


empresarials municipals 
  


 Parc Tecnocampus Mataró 2.829.626,54 4.169.312,40 


 Mataró Audiovisual 492.206,41 492.206,41 


Total agregat 203.738.764,36 209.222.342,22 


Total consolidat del pressupost general una vegada eliminades les operacions 


internes 184.452.606,79 184.452.606,79 


Imports en euros. 


Font: Article 3 de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2012. 
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L’Ajuntament tenia participació majoritària en la societat mercantil Mataró Energia Sosteni-


ble, SA (un 65% mitjançant la societat Aigües de Mataró SA). A més, participava en altres 


societats, consorcis i fundacions. 


 


 


2.3.8.1. Organització i mitjans personals 


El lloc d’interventor es va adjudicar pel procediment de lliure designació per un decret de 


l’Alcaldia del 15 de febrer del 2005 segons la Resolució del 10 de març de 2005, de la 


Direcció General de Cooperació Local, publicada en el BOE, per la qual s’adjudiquen llocs 


pel procediment de lliure designació, reservats a funcionaris d’Administració local amb 


habilitació de caràcter nacional. La plaça ha esta ocupada ininterrompudament. 


 


Segons l’organigrama de l’Ajuntament, l’interventor exercia també la funció de director de 


Serveis Econòmics. La classificació del personal de la Intervenció s’ha mostrat en el qua-


dre 3. El personal de la Intervenció dedicat al control intern i la fiscalització s’ha exposat en 


el quadre 4. 


 


De l’interventor general de l’Ajuntament depenia el cap del Servei de Gestió Econòmica. 


Aquest Servei s’estructurava en les seccions de Coordinació d’ens dependents i processos 


(amb tres persones), Comptabilitat i oficina pressupostària (amb vuit persones) i Patrimoni 


(amb tres persones). En l’organigrama es preveia que el Servei comptés amb un assessor 


jurídic, assessor que no es va incorporar fins a l’abril del 2013. 


 


La Secció de Comptabilitat i oficina pressupostària era la que exercia la funció interventora; 


no hi havia, per tant, separació entre les funcions del control intern i les de la gestió comp-


table.  


 


Segons la resposta al qüestionari l’Ajuntament no disposava de manuals de procediments i 


funcionament dels serveis responsables de la gestió de la corporació aprovats. No obstant 


això, la Intervenció va facilitar manuals de procediments puntuals per executar projectes i 


per gestionar i aprovar despeses, el procediment per aprovar acords per decret, el proce-


diment per tramitar i aprovar expedients de modificació de pressupost, que, segons les 


bases d’execució vigents, han de ser aprovats per decret, i el procediment per tramitar i 


aprovar expedients de modificació de pressupost, que, segons les bases d’execució vi-


gents, han de ser aprovats pel Ple.  


 


L’Ajuntament disposava del programa de gestió comptable, mitjançant el qual duia a terme 


la fiscalització.  


 


La comptabilitat estava descentralitzada en els diferents gestors dels serveis. Aquests ser-


veis feien els assentaments provisionals i enviaven l’expedient al Servei de Gestió Eco-


nòmica perquè en fes la fiscalització prèvia. Una vegada intervingut l’expedient s’enviava a 
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l’òrgan gestor perquè l’elevés a l’òrgan competent per a la seva aprovació. Amb el do-


cument d’aprovació es feia l’assentament definitiu. 


 


El programa de comptabilitat permetia fer el seguiment dels expedients, però la fisca-


lització es feia en suport paper, atès que en l’aplicació no hi havia tota la documentació 


associada.  


 


La fiscalització estava inserida en la comptabilitat, de manera que la fiscalització i la comp-


tabilitat es feien simultàniament. No es podia tenir constància de les verificacions que es 


feien en la fiscalització prèvia, ja que no es recollien en un informe. Únicament es forma-


litzaven els informes quan aquests no eren favorables. Tampoc no hi havia un registre dels 


expedients que s’havien fiscalitzat atès que els actes fiscalitzats corresponien a operacions 


comptables i no a expedients. 


 


Per a la gestió dels ingressos l’Ajuntament disposava d’un servei de gestió tributària que 


s’encarregava del manteniment dels padrons, de la liquidació de taxes, preus públics i 


d’altres ingressos de dret públic. La gestió de cobrament es feia des de l’Òrgan de Gestió 


Tributària de la Diputació de Barcelona. 


 


 


2.3.8.2. Funció interventora 


Les BEP del 2012 establien el règim de fiscalització prèvia limitada en l’Ajuntament i en els 


seus organismes autònoms i en desenvolupaven el contingut pel que fa als aspectes que 


calia revisar de tots els actes subjectes a intervenció prèvia i als que calia revisar per a les 


diferents tipologies d’expedients. La fiscalització prèvia de drets es va substituir per la 


presa de raó en comptabilitat. Les BEP també establien el procediment de la fiscalització 


plena a posteriori a partir de mostres. 


 


Totes les operacions tenien fiscalització prèvia limitada amb control posterior excepte els 


expedients modificatius de crèdit pressupostari que tenien fiscalització prèvia plena. 


 


Es van revisar alguns expedients per comprovar la fiscalització efectuada a partir de les 


relacions d’operacions de l’Ajuntament i dels organismes autònoms. Cal destacar com a 


una limitació a l’abast que per a alguns elements de la mostra no es va poder revisar l’ex-


pedient complet; així, doncs, es va observar que no es compleix la unitat d’arxiu dels 


expedients. No obstant això, el resultat de la revisió de la documentació facilitada ha estat 


satisfactori. 


 


La Intervenció, si detectava mancances en la fiscalització prèvia, demanava a l’òrgan ges-


tor que les esmenés. Tot i això es van formalitzar informes amb incidències no resoltes pels 


òrgans gestors. La Intervenció va classificar els informes que contenien observacions o 


objeccions no essencials que es presenten en el quadre següent: 
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Quadre 19. Informes d’intervenció prèvia 


Concepte Nombre 


Objecció simple 13 


Observacions 80 


Informes condicionats 13 


Omissió de fiscalització prèvia 23 


Meritació d’exercicis anteriors 4 


Fiscalització plena 3 


Diligències 2 


Total 138 


Font: Dades facilitades per la Intervenció de l’Ajuntament. 


 


El registre dels informes de la fiscalització prèvia limitada es portava amb un arxiu físic. 


Aquests informes de fiscalització prèvia limitada no s’han pogut relacionar amb els que 


consten en les operacions de l’Ajuntament i dels organismes autònoms. 


 


La funció interventora era competència exclusiva de l’interventor, i en cas que aquesta 


funció s’externalitzi, els treballs només podien ser de suport a la Intervenció. En tots els 


casos era l’interventor qui assumia el treball i per tant qui havia de signar els informes. 


 


La fiscalització plena posterior per mostreig es va dur a terme amb la col·laboració d’au-


ditors externs, que van lliurar els resultats en quatre informes relatius als organismes autò-


noms i dotze corresponents a diverses àrees i serveis de l’Ajuntament. 


 


La Intervenció de l’Ajuntament elaborava anualment un informe de fiscalització plena pos-


terior relatiu als organismes autònoms municipals i als diferents serveis de l’Ajuntament. En 


aquest informe es recollien els resultats dels informes fets pels auditors externs i s’hi feien 


recomanacions. 


 


En l’exercici 2012 els treballs de control posterior i financer de l’Ajuntament i dels orga-


nismes autònoms es van adjudicar a través d’un contracte menor. Els treballs es van fer 


d’acord amb les BEP, que establien els procediments de fiscalització plena a posteriori per 


mostreig. 


 


 


2.3.8.3. Funció de control financer 


Les BEP establien un pla d’auditories de les entitats públiques empresarials i de les so-


cietats mercantils. De forma expressa establien que els informes sobre els comptes anuals 


d’aquestes entitats s’havien d’encarregar a auditors externs i preveien estendre el control 


financer a les fundacions, consorcis i qualsevol altra entitat que estigués participada ma-


joritàriament per l’Ajuntament de Mataró i que no estigués sotmesa a fiscalització prèvia. 


Els contractes vigents en l’Ajuntament per a l’exercici 2012 eren els següents:  
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 Contracte realitzat l’exercici 2010, mitjançant procediment obert, del servei de suport a •


l’òrgan interventor en els treballs d’auditories de regularitat financera i de compliment de 


les entitats públiques empresarials, empreses, fundacions i concessionaris de l’Ajun-


tament de Mataró: 


• Lot 1: auditoria dels exercicis 2011, 2012 i 2013 de les entitats següents: 


 Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) i consolidat 


 Empresa municipal Gestió Integral de Trànsit de Mataró, SL (GINTRA, SL) 


 Societat municipal Prohabitatge Mataró, SA 


 Porta Laietana, SA 


• Lot 2: auditoria dels exercicis 2010, 2011 i 2012 de les entitats següents: 


 Parc Tecnocampus Mataró 


 Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 


 Fundació Tecnocampus Audiovisual 


• Lot 3: auditoria dels exercicis 2010 i 2011 de l’entitat pública empresarial Mataró 


Audiovisual 


• Lot 4: auditoria dels exercicis 2011 i 2012 de Mataró Energia Sostenible, SA (MESSA) 


• Lot 5: auditoria de l’exercici 2010 de la concessió de la instal·lació esportiva muni-


cipal del Sorrall 


 Contracte realitzat l’exercici 2012 del servei de suport a l’òrgan interventor en els treballs •


d’auditories de regularitat financera i de compliment de les entitats següents: 


• Lot 1: auditoria per tres anys de durada de la societat Aigües de Mataró, SA 


• Lot 2: auditoria per dos anys de durada del Consorci Museu Bassat de Mataró 


 


 Contracte menor per l’informe d’auditoria dels comptes anuals del 2012 del Consorci •


Digital Mataró-Maresme. Contractació realitzada l’exercici 2013. 


 


En els plecs de prescripcions tècniques es determinaven el contingut dels informes i els 


aspectes a revisar, tant en auditoria financera com de compliment, que es duien a terme 


d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic. Els treballs s’executaven sota la di-


recció i inspecció de la Intervenció de l’Ajuntament. Els documents de treball dels auditors 


es posaven a disposició de la Intervenció de l’Ajuntament. 


 


Com a resultats dels treballs els auditors havien d’emetre un informe d’auditoria financera i 


un informe d’auditoria de compliment. L’Ajuntament de Mataró publicava els informes 


d’auditoria financera en la seva web, però no feia públics els informes de compliment. 


 


D’altra banda, la disposició addicional catorzena de la LGS estableix quin ha de ser el con-


trol financer de les subvencions en les administracions locals. La Intervenció va dur a 


terme la fiscalització prèvia limitada de les subvencions atorgades a càrrec del pressupost 


municipal i també el control de subvencions que es feia juntament amb la resta d’actua-


cions de cada àrea o servei de l’Ajuntament en la fiscalització plena posterior. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 18/2015 


61 


2.3.8.4. Funció de control d’eficàcia 


L’Ajuntament elaborava el pressupost per programes d’acord amb la normativa vigent. 


També executava trimestralment el pressupost per programes; d’aquesta manera hi havia 


un control econòmic i un seguiment del Pla d’Actuació Municipal, encara que aquest se-


guiment no el feia la Intervenció, sinó el Servei d’Estudis i Planificació de l’Ajuntament. 


 


La Intervenció no ha dut a terme el control d’eficàcia atès que en el pressupost per pro-


grames no es definien objectius, ni indicadors.  


 


La comptabilitat permetia imputar els ingressos i les despeses per a cada programa. El 


Servei de Comptabilitat i Oficina Pressupostària va elaborar la Memòria sobre el cost i el 


rendiment dels principals serveis prestats i la Memòria sobre el grau d’execució dels 


programes d’inversió. 


 


 


2.3.9. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 


El pressupost general de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2012 


estava integrat pels pressupostos individuals de l’entitat i dels seus organismes autònoms i 


pels estats de previsions d’ingressos i despeses de les societats de capital íntegrament 


municipal que es detallen en el quadre següent: 


 


Quadre 20. Pressupost aprovat 2012 


Entitat Ingressos Despeses 


a) Pressupost de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms   


 Ajuntament  78.396.584,55 78.396.584,55 


 Patronat Municipal de la Música  840.153,46 840.153,46 


 Institut Municipal d’Esports  1.715.161,23 1.715.161,23 


b) Estats de previsió d’ingressos i de despeses de les societats mercantils 


de capital íntegrament municipal   


 Gramepark, SA  12.459.683,27 13.486.383,54 


 Grameimpuls, SA 5.879.339,74 5.722.339,74 


Total agregat 99.290.922,25 100.160.622,52 


Imports en euros. 


Font: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 30 de desembre del 2011. 


 


 


2.3.9.1. Organització i mitjans personals 


L’adjudicació de la plaça de l’interventor es va publicar en el DOGC mitjançant la Resolució 


GAP/2581/2010, del 23 de juliol, per la qual s’efectua la formalització definitiva d’adjudica-


cions del concurs ordinari de trasllats per a la provisió de llocs de treball reservats a personal 


funcionari amb habilitació de caràcter estatal vacants en les entitats locals de Catalunya. 


L’interventor va ocupar la plaça de manera provisional des de l’1 de març del 2010 fins al 7 


de setembre del 2010, data en què va prendre definitivament possessió com a interventor. 


Segons l’organigrama de l’entitat dins la Intervenció hi havia dos serveis: el de compta-


bilitat i el de fiscalització. El nombre d’efectius de la Intervenció era de deu persones 
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d’acord amb la classificació que s’ha mostrat en el quadre 3. El personal de la Intervenció 


dedicat al control intern i la fiscalització, inclòs el de direcció i suport, és de sis persones 


d’un total de deu tal com s’ha exposat en el quadre 4. 


 


La cobertura de les deu places es va assolir durant l’exercici 2012. Segons la Intervenció, 


es van crear i es van cobrir la plaça de cap del servei de fiscalització i dues places d’eco-


nomista, una en comptabilitat i l’altra en fiscalització. 


 


L’Ajuntament disposava de diversos manuals de procediments i funcionament dels serveis 


responsables de la gestió de la corporació (vegeu el quadre 5).  


 


Per al control intern l’Ajuntament feia servir quatre programes informàtics diferents: el pro-


grama de comptabilitat, el de gestió d’expedients, la base de dades de contribuents i el 


programa de cobraments. Excepte el programa de comptabilitat, els programes han estat 


desenvolupats pel Servei d’Informàtica de l’Ajuntament, que també ha dissenyat els proce-


diments per traspassar la informació d’una aplicació a una altra.  


 


La fiscalització es duia a terme amb l’aplicació de comptabilitat que permetia fer el se-


guiment dels expedients. Els expedients intervinguts es traslladaven del departament de 


comptabilitat a l’òrgan competent per ser aprovats sense tornar a passar per l’òrgan ges-


tor. En aquest tràmit s’utilitzava l’aplicació de gestió d’expedients. 


 


La base de dades de contribuents la feia servir el Servei de Gestió Tributària per gestionar 


els padrons dels diversos impostos. La gestió de l’Impost de vehicles de tracció mecànica 


i de les multes estava delegada a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 


Barcelona. La gestió de la tresoreria es feia amb el programa de cobraments. 


 


 


2.3.9.2. Funció interventora 


La fiscalització prèvia limitada es va acordar per primer cop en l’aprovació de les BEP del 


2002. Aquestes bases, en el capítol VII, Control i fiscalització, establien els principis gene-


rals, àmbit de fiscalització i procediment de fiscalització. S’hi regulava la intervenció prèvia 


limitada de la despesa, amb la determinació dels requisits mínims que han de contenir els 


expedients i els aspectes addicionals per a cada tipologia d’expedient. La fiscalització 


prèvia dels drets i ingressos se substituïa per la presa de raó en comptabilitat. Es regulava 


la fiscalització plena a posteriori, que es realitza a partir d’una mostra aleatòria i represen-


tativa i es preveia el suport de professionals externs en la fiscalització plena a posteriori. 


S’han revisat expedients per comprovar la fiscalització prèvia limitada efectuada a partir de 


les operacions de despeses i d’ingressos de la comptabilitat de l’Ajuntament i dels orga-


nismes autònoms i el resultat ha estat satisfactori. No obstant això, s’han detectat informes 


que contenen recomanacions sobre el compliment de la llei de contractes quant a la seva 


pròrroga. Encara que era una actuació contrària a la normativa se n’acceptava la tramitació 


per evitar la via de la indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat 


patrimonial de l’Administració com a conseqüència d’un eventual enriquiment injust a favor 


seu. L’interventor manifestava que la pròrroga de facto consentida era improcedent i ins-
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tava el servei gestor a licitar un nou expedient de contractació. Aquestes observacions són 


susceptibles de ser informes desfavorables o amb objeccions però únicament queden com 


a observacions. 


 


En la fiscalització prèvia limitada la Intervenció va emetre informes amb observacions i/o 


amb recomanacions No obstant això, els informes, encara que continguessin observa-


cions, es van considerar favorables. La Intervenció portava un full de control dels informes 


emesos però no classificava les observacions segons la seva rellevància.  


 


La fiscalització plena posterior ha estat efectuada amb el suport d’auditors externs que han 


elaborat un informe anual que comprèn l’Ajuntament i els seus organismes autònoms. El 


febrer del 2014 l’informe corresponent a l’exercici 2012 estava en fase d’esborrany.  


 


L’Ajuntament va contractar la col·laboració d’auditors externs amb un procediment nego-


ciat sense publicitat per a la prestació de serveis de fiscalització plena posterior de l’Ajun-


tament, de l’Institut Municipal d’Esports i del Patronat Municipal de la Música dels exercicis 


2010-2012. El contracte es va signar en data 28 de novembre del 2011.  


 


Segons les prescripcions tècniques del contracte els adjudicataris actuaven en qualitat de 


coadjuvants de la Intervenció General i els treballs estaven supervisats, dirigits i controlats 


per la Intervenció General i d’acord amb el que establien les BEP quant a la fiscalització 


plena posterior. Els papers de treball havien d’estar a disposició de la Intervenció General. 


 


El contracte preveia que el treball dels auditors externs s’havia de lliurar a l’interventor com 


un informe provisional i, una vegada revisat, es tramitava als diversos serveis perquè hi 


incorporessin al·legacions, si esqueia. L’informe definitiu el signa l’interventor. 


 


Els informes de fiscalització plena posterior i els de control financer es van trametre a la 


Comissió Especial de Comptes i a la Junta de Govern Local.  


 


 


2.3.9.3. Funció de control financer 


El 28 de juny del 2010 el Ple va aprovar el Pla d’auditories i actuacions de control financer 


de Santa Coloma de Gramenet que s’havia d’efectuar sota la direcció de la Intervenció 


Municipal.  


En el Pla es definien els objectius, finalitats i l’àmbit d’aplicació. També s’hi establien les 


condicions tècniques que feien referència als objectius del control financer, l’abast (au-


ditoria de compliment i control financer de les subvencions), el contingut i la presentació 


de l’informe i el desenvolupament dels treballs (clàusules que s’han d’incloure en la con-


tractació d’auditors). 


El pla detallava les actuacions concretes per a l’exercici 2009. Per als exercicis següents 


establia que s’havien de determinar com un apartat en les BEP corresponent. No obstant 


això, en les BEP del 2012 no hi figurava cap pla d’actuacions d’auditoria. La Intervenció va 


considerar el pla prorrogat per als exercicis següents. 
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Els treballs de control financer han estat a càrrec d’auditors externs. Les societats mer-


cantils van contractar les pròpies auditories sobre els comptes anuals que van trametre a 


l’Ajuntament perquè elaborés el Compte general. Per a la resta de treballs, l’Ajuntament 


tenia vigents per al 2012 els contractes de serveis següents: 


 


 Auditories de compliment de Gramepark, SA, exercicis 2010 i 2011 (prorrogat per al •


2012), i altres treballs d’auditoria dels exercicis 2010, 2011 i 2012 (s’ha fet un informe 


especial de verificació de despeses del 2011 al 2013 per a la gestió del projecte “Inter-


venció integral Serra d’en Mena”). 


 Auditories de regularitat de Grameimpuls SA dels exercicis 2010, 2011 i 2012. •


 Control financer de subvencions (certificacions auditores) de l’Ajuntament, de l’Institut •


Municipal d’Esports i del Patronat Municipal de la Música dels exercicis 2010-2012. 


 


Segons els plecs de prescripcions tècniques, similars en els tres contractes, els adjudica-


taris es van contractar com a coadjuvants de la Intervenció General. Els treballs es van 


realitzar d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic i els papers de treball havien 


d’estar a disposició de la Intervenció. 


 


 


2.3.9.4. Funció de control d’eficàcia 


La Intervenció no ha dut a terme la funció d’eficàcia. L’Ajuntament va elaborar el pres-


supost per programes. La determinació dels objectius anava a càrrec d’un gabinet d’ana-


listes coordinats pels serveis econòmics que recollia les dades pressupostàries de la 


comptabilitat municipal i les dades de compliment d’objectius dels diferents serveis. Amb 


tota aquesta informació s’elaborava la memòria anual, que aportava dades sobre indi-


cadors i costos dels serveis. 


 


Aquesta memòria pretenia donar compliment al que estableix l’article 211 del TRLRHL, pel 


qual els municipis de més de 50.000 habitants han d’acompanyar el Compte general d’una 


Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i d’una Memòria demostrativa 


del grau en què s’hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i 


aconseguits amb el cost d’aquests. 


D’altra banda, l’Ajuntament feia informes per determinar els imports de taxes i preus pú-


blics. La Intervenció no participava en la elaboració d’aquests informes atès que la fisca-


lització d’aquests informes no és preceptiva. 


 


 


2.3.10. Ajuntament de Reus 


El pressupost general per a l’exercici 2012 de l’Ajuntament de Reus, dels seus organismes 


autònoms i l’estat de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials 


i de les societats dependents, es mostra en el quadre següent:  
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Quadre 21. Pressupost aprovat per a l’exercici 2012 


Entitat Ingressos Despeses 


a) Pressupost de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms   


 Ajuntament 103.965.649,90 103.965.649,90 


 Institut Municipal d’Acció Cultural 1.450.450,00 1.450.450,00 


 Institut Municipal de Formació i Empresa 2.864.664,50 2.864.664,50 


 Institut Municipal de Museus 760.645,00 760.645,00 


 Patronat Municipal de Turisme i Comerç 917.338,18 917.338,18 


 Institut de Puericultura Dr. Frias 112.088,00 112.088,00 


b) Estats de previsió d’ingressos i de despeses dels ens empresarials dependents   


Pressupost d’explotació consolidat del grup EPEL INNOVA 176.341.751,00 176.341.751,00 


 EPEL INNOVA 5.723.884,16 5.723.884,16 


 Hospital San Joan, SAM 122.176.714,00 122.176.714,00 


 Gestió Comarcal Hospitalària, SA  20.345.911,00 20.345.911,00 


 Centre MQ Reus, SA 11.477.304,00 11.477.304,00 


 Centre Oftalmològic Reus, SL  735.100,00 735.100,00 


 Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE  5.919.095,00 5.919.095,00 


 GINSA, SA 62,00 62,00 


 SAGESSA, Assistència Sanitària i Social, SA  4.247.995,00 4.247.995,00 


 Grup d’Atenció Primària de Salut SA (GAPS)  61,00 61,00 


 Laboratori RCT, SA 4.622.150,00 4.622.150,00 


 Reus Transport Públic, SA 3.474.596,00 3.474.596,00 


 Reus Esport i Lleure, SA  3.509.575,00 3.509.575,00 


Pressupost d’explotació consolidat del grup INNOVA 49.414.223,00 49.127.512,00 


 INNOVA 14.883.765,00 14.881.587,00 


 Aigües de Reus SAM * 10.856.374,00 10.723.869,00 


 Gestió Ambiental i Abastament, SA * 4.693.351,00 4.675.874,00 


 Sanejament Ambiental, SA * 2.061.290,00 2.042.068,00 


 Gestió Urbanística Pública SA (GUPSA): 1.534.183,00 1.534.183,00 


 Aparcaments i Mercats de Reus, SAM 8.591.416,00 8.591.416,00 


 Gestió de Serveis Funeraris Reus, SA 3.815.538,00 3.700.209,00 


 Reus Desenvolupament Econòmic, SA 7.806.439,00 7.806.439,00 


Pressupost de capital consolidat del grup EPEL INNOVA 2.197.701,00 2.197.701,00 


 Hospital San Joan, SAM 1.398.618,00 1.398.618,00 


 Gestió comarcal Hospitalària, SA 292.356,00 292.356,00 


 Centre MQ Reus, SA 156.898,00 156.898,00 


 Centre Oftalmològic Reus, SL 57.561,00 57.561,00 


 Gestió integral Sanitària i assistencial AIE  25.980,00 25.980,00 


 SAGESSA, Assistència Sanitària i Social, SA  224.923,00 224.923,00 


 Laboratori RCT, SA 1.365,00 1.365,00 


 Reus Transport Públic, SA 40.000,00 40.000,00 


Pressupost de capital consolidat del grup INNOVA 956.080,00 956.080,00 


 INNOVA 20.000,00 20.000,00 


 Aigües de Reus SAM * 100.120,00 100.120,00 


 Gestió Ambiental i Abastament SA * 50.000,00 50.000,00 


 Sanejament Ambiental SA * 50.000,00 50.000,00 


 Gestió Urbanística Pública SA (GUPSA): 20.000,00 20.000,00 


 Aparcaments i Mercats de Reus SAM 390.000,00 390.000,00 


 Gestió de Serveis Funeraris Reus SA 215.960,00 215.960,00 


 Reus Desenvolupament Econòmic SA 110.000,00 110.000,00 


Import consolidat del pressupost general una vegada eliminades les operacions internes 320.119.274,49 320.119.274,49 


Imports en euros. 


Font: Butlletí Oficial de la Província de Tarragona del 13 de juny del 2012. 


* Durant el 2012 s’ha realitzat una fusió per absorció d’Aigües de Reus Empresa Municipal, SA a Sanejament Ambiental, SA i 
a Gestió Ambiental i Abastament, SA. 
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El grup empresarial municipal de Reus s’aglutinava en dos grups: EPEL INNOVA (grup 


d’entitats públiques empresarials locals) i INNOVA (grup de societats mercantils muni-


cipals). 


 


 


2.3.10.1. Organització i mitjans personals 


A l’Ajuntament de Reus hi havia les places d’interventor i de viceinterventor. La provisió de 


la plaça d’interventor es va convocar en els concursos ordinaris de trasllats per a la pro-


visió de llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal 


vacants a les entitats locals de Catalunya que van tenir lloc el 2008, el 2009 i el 2010. La 


plaça no es va cobrir en cap d’aquestes convocatòries.  


 


La plaça d’interventor va ser ocupada de manera accidental per un funcionari de l’Ajun-


tament fins al 31 de març del 2011. El Decret de l’Alcaldia de l’1 d’abril del 2011 establia 


que el viceinterventor acumulava les funcions del lloc de treball d’Intervenció de la corpo-


ració mentre aquest estigués vacant. 


 


El viceinterventor ocupava el lloc per lliure designació fins al seu nomenament com a inter-


ventor provisional. En la informació tramesa per la DGAL, vegeu el quadre 2, no hi consta 


el nomenament del viceinterventor de Reus com a interventor per acumulació de funcions 


per decret de l’alcalde de Reus.  


 


Aquesta situació no es va regularitzar fins que la DGAL, amb la Resolució del 4 d’abril del 


2014, va autoritzar la comissió de serveis del viceinterventor de l’Ajuntament de Reus per 


ocupar el lloc de treball d’interventor.  


 


En el 2012 hi havia vuit persones assignades a la Intervenció i la plaça d’interventor no es-


tava ocupada (vegeu el quadre 2). La distribució segons els grups del personal al servei 


de la Intervenció s’ha presentat en el quadre 3. El personal de la Intervenció dedicat al 


control intern i la fiscalització, inclòs el de direcció, era de set persones d’un total de nou 


tal com s’ha exposat en el quadre 4. 


 


Hi havia dues persones dedicades a comptabilitat que també realitzaven tasques de con-


trol. La comptabilitat de l’Ajuntament i dels organismes autònoms era a càrrec, principal-


ment, del servei de Gestió econòmica i pressupostària. La resta del personal de la Inter-


venció feia les tasques de control i fiscalització. 


L’Ajuntament disposava de manuals de procediments i funcionament dels serveis respon-


sables de la gestió gairebé en tots els àmbits (vegeu quadre 5). Els procediments con-


tenien l’objecte, l’abast, les referències normatives, les responsabilitats, un diagrama de 
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flux, documentació relacionada, indicadors i annexos. No hi havia aprovats els procedi-


ments per a la comptabilitat analítica, personal i patrimoni. 


Pel que fa al grau d’informatització, cal dir que l’Ajuntament disposava d’una aplicació per 


a la gestió comptable, d’una per a la gestió de la tresoreria i d’una per a la gestió tributària 


i la recaptació.  


 


El programa de comptabilitat permetia fer el seguiment dels expedients però la fiscalització 


es realitzava en suport paper atès que en l’aplicació no hi constava tota la documentació 


associada ni permetia la signatura electrònica. La Intervenció feia un registre dels expe-


dients que havien estat sotmesos a fiscalització prèvia que constituïa l’univers per a la 


mostra de les comprovacions a posteriori. Aquest registre permetia fer un seguiment dels 


expedients sobre els quals es va emetre un informe amb observacions.  


 


La fiscalització s’inseria en la gestió comptable. La comptabilitat de l’Ajuntament i dels or-


ganismes autònoms la duia el Servei de Gestió econòmica i pressupostària, que depenia 


del gerent de Serveis Generals, i el de Comptabilitat-Intervenció. El Servei de Gestió eco-


nòmica i pressupostària feia els assentaments provisionals de les fases A (autorització), D 


(disposició) i O (obligació) i el Servei de Comptabilitat-Intervenció els definitius. La Treso-


reria comptabilitzava els cobraments i els pagaments no tributaris. El programa de compta-


bilitat rebia els assentaments automàticament des del programa de gestió/recaptació 


tributària. 


 


A la Intervenció li corresponia portar i desenvolupar la comptabilitat financera d’acord 


amb l’article 204 del TRLRHL. No obstant això, part de la funció comptable no depenia 


de la Intervenció. La separació de funcions de comptabilitat i de fiscalització de la gestió 


economicofinancera seria aplicable en municipis de gran població d’acord amb el títol X 


de la LRBRL però l’Ajuntament de Reus no havia demanat que se li apliqués aquest 


règim.  


 


 


2.3.10.2. Funció interventora 


El règim de fiscalització prèvia limitada va ser aprovat pel Ple el 20 de desembre del 2004 


segons consta en les BEP del 2005. Les BEP del 2012 mantenien els procediments esta-


blerts des del 2005 amb pocs canvis. En les BEP es regulava el control intern, les normes 


de fiscalització prèvia limitada (àmbit i contingut, fiscalització d’ingressos, procediment), la 


fiscalització plena a posteriori i el control financer i d’eficàcia. 


 


S’ha comprovat que es compleixen els requisits mínims de la fiscalització prèvia limitada 


amb una selecció d’expedients de l’Ajuntament i d’organismes autònoms d’ingressos i des-
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peses. La mostra s’ha realitzat a partir de l’univers comptable que ha facilitat l’Ajuntament. 


Les verificacions que realitzava la Intervenció en relació amb la fiscalització prèvia eren les 


que estipulava la normativa. La revisió dels expedients de fiscalització ha estat satis-


factòria. 


La Intervenció ha facilitat el conjunt dels informes que hi havia amb observacions en la 


fiscalització prèvia limitada de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms durant el 


l’exercici 2012 que es presenten en el quadre següent: 


Quadre 22. Informes amb observacions 


Concepte  Nombre 


Incompliment de la tipologia de mètode de contractació 6 


Despeses sense contracte (per venciment, modificacions no previstes o inexistència) 8 


Omissió de la fiscalització prèvia  10 


Incompliment de la normativa de l’IVA i l’IRPF 1 


Factures sense consignació pressupostària 1 


Total 26 


Font: Dades facilitades per la Intervenció de l’Ajuntament. 


 


Els informes realitzats per la Intervenció contenien observacions o objeccions no essen-


cials que no van tenir caràcter suspensiu. 


 


El març del 2014, la Intervenció de l’Ajuntament de Reus estava elaborant l’informe de fis-


calització plena posterior corresponent a l’exercici 2012. El 19 de setembre del 2014 


l’interventor va emetre un informe definitiu de control intern dels exercicis 2012 i 2013 que 


abasta la fiscalització plena posterior, el control financer i el control d’eficàcia. 


 


El treball de fiscalització posterior es va realitzar sobre les àrees d’ingressos, de despeses 


de personal, de contractació administrativa, de subvencions, de tresoreria i d’urbanisme 


de l’Ajuntament. En els organismes autònoms es van revisar les despeses de personal i la 


contractació. La Intervenció disposava de fitxes de treball per a cada tipus d’expedient en 


les quals es determinaven quins aspectes de l’expedient s’havien d’analitzar, quin era el 


resultat de cada aspecte analitzat, la normativa que suportava la revisió de l’ítem en qües-


tió i les observacions que es feien un cop es coneixia el resultat de l’aspecte analitzat.  


 


 


2.3.10.3. Funció de control financer 


L’Ajuntament tenia el Pla de fiscalització posterior i control financer de l’exercici 2012. L’es-


mentat pla abastava la corporació i els seus organismes autònoms amb actuacions de fis-


calització plena posterior. Les actuacions de control financer es portaven a terme sobre les 


entitats públiques empresarials locals i les societats mercantils dependents. 
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Les entitats públiques empresarials locals i les societats mercantils dependents tenen l’in-


forme d’auditoria dels comptes anuals. La realització dels treballs es coordinava a través 


de l’entitat matriu amb què consolidaven els comptes (EPEL INNOVA i INNOVA). En la seva 


contractació no va intervenir la Intervenció, que tampoc va participar en la realització dels 


treballs.  


La Intervenció va emetre dos tipus d’informes, que recollien les actuacions realitzades en 


el control financer, i que són els següents: 


 


 Informe sobre els comptes anuals corresponents a les entitats públiques locals i a les •


societats mercantils dependents. Referent a l’exercici 2012 l’informe recull un resum de 


les auditories financeres contractades per les societats amb les opinions de les au-


ditories i les excepcions. També inclou dades financeres. S’hi descriu la situació per a 


les vint societats que el 2012 depenien de l’Ajuntament. Aquest informe es va adjuntar al 


Compte general de l’exercici 2012. 


 


 Informe de control financer complementari de l’anterior informe. Un cop feta l’auditoria •


financera, aquest informe se centra a verificar el compliment de les normes i directrius 


aplicables. El març del 2014, encara no s’havia realitzat l’informe per al 2012. Com s’ha 


dit anteriorment, el 19 de setembre del 2014 l’interventor va emetre l’informe definitiu de 


control intern dels exercicis 2012 i 2013 que abasta la fiscalització plena posterior, el 


control financer i el control d’eficàcia.  


 


Per l’informe de control financer per al període 2009-2011 es van contractar auditors 


externs. A resultes d’aquest informe l’alcalde va dictar dues resolucions l’1 i el 2 d’agost 


del 2012. En la primera s’encomanava a l’interventor el control de totes les societats 


mercantils de la corporació i en la segona s’ordenava que els òrgans corresponents 


articulessin les mesures de correcció oportunes per tal de complir les recomanacions 


de l’informe de control financer per al període 2009-2011. Sobre la base d’aquestes 


resolucions es va dictar la instrucció de servei conjunta de Secretaria i Intervenció del 


10 d’agost del 2012 per la qual s’establia el control previ en les àrees de personal i 


contractació a més d’altres mesures.  


 


S’ha constatat l’existència d’informes de fiscalització prèvia respecte de l’àrea de per-


sonal (contractació i retribucions). 


 


Com a conseqüència de la resolució de l’1 d’agost i la instrucció de 10 d’agost del 


2012, la Intervenció havia de realitzar la fiscalització prèvia del grup empresarial cons-


tituït per les empreses públiques i societats mercantils, i a més dels consorcis i funda-


cions en què participés majoritàriament. No obstant això, aquesta fiscalització prèvia es-


tava restringida a determinades matèries i àmbits. La intervenció prèvia sobre les so-
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cietats mercantils no està prevista en la legislació. La intervenció prèvia forma part de la 


funció interventora la qual està prevista pels ens locals i els seus organismes autònoms, 


mentre que el control de les entitats empresarials dependents es realitza a través del 


control financer. La funció comptable de la Intervenció comprèn la inspecció de la 


comptabilitat de les societats mercantils d’acord amb els procediments que estableixi el 


Ple (article 204.2 del TRLRHL) però no la fiscalització prèvia. 


 


Pel que fa a l’informe de data 19 de setembre del 2014, la part del control financer es va 


fonamentar en els informes realitzats d’acord amb el desplegament de la instrucció 


conjunta de Secretaria i Intervenció del 10 d’agost del 2012. En concret, es va centrar 


en els àmbits de despeses de personal, contractació i operacions financeres. A més, 


s’hi van analitzar altres aspectes puntuals sobre algunes entitats. 


2.3.10.4. Funció de control d’eficàcia 


L’Ajuntament presentava el pressupost classificat per programes tal com era preceptiu. No 


obstant això, no es fixaven objectius ni indicadors tal com s’han de definir en el pressupost 


per programes. Així, doncs, si no hi havia les eines per mesurar el grau d’eficàcia, eficièn-


cia i economia la Intervenció no podia efectuar-ne el control. 


 


No obstant això, l’Ajuntament elaborava estudis econòmics i financers dels serveis públics 


que es finançaven amb ingressos finalistes (taxes o preus públics), per avaluar la mesura 


de les prediccions quant a cost, rendiment del servei i nombre de prestacions previstes i 


realitzades. 


 


També es va elaborar la memòria anual justificativa del cost i rendiment dels serveis pú-


blics i la demostrativa del grau en què s’hagin complert els objectius programats amb 


indicació dels previstos i aconseguits amb el cost d’aquests. 


 


La Intervenció participava en l’elaboració de les memòries i realitzava els informes tecni-


coeconòmics de taxes i preus públics. 


 


Com s’ha dit anteriorment, el 19 de setembre del 2014 l’interventor va emetre un informe 


definitiu de control intern dels exercicis 2012 i 2013 que abastava la fiscalització plena 


posterior, el control financer i el control d’eficàcia. Segons l’informe, aquest control d’eficà-


cia és el primer que s’ha fet i en ell s’avaluaven els serveis prestats per l’Ajuntament durant 


l’exercici 2012 i 2013 que han tingut un rendiment associat en forma de taxa i/o de preu 


públic. Els indicadors de gestió que s’han considerat han estat el cost del servei, el ren-


diment o els ingressos del servei, el cost estimat del servei, el nombre de prestacions rea-


litzades, el nombre de prestacions previstes, el nombre d’empleats directes del servei i el 


rendiment esperat del servei. 
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3. CONCLUSIONS 


D’acord amb els objectius previstos, un cop examinades les respostes dels ajuntaments 


als qüestionaris enviats per la Sindicatura relatius a la funció de control intern i efectuades 


les verificacions en els ajuntaments objecte d’aquest informe, es detallen a continuació els 


aspectes més significatius que s’han posat de manifest en la revisió realitzada, els quals 


caldria tenir presents i esmenar, si escau, en la mesura que sigui possible. També es pre-


senten les recomanacions que, com a resultat d’aquest informe, es considera que millo-


rarien la situació actual del control intern. 


 OBSERVACIONS 3.1.


Les principals observacions del resultat del treball realitzat són les següents: 


 


1) Independència en l’exercici de les funcions de control intern 


 


La normativa vigent estableix que els funcionaris que tenen a càrrec seu les funcions de 


control intern les han d’exercir amb independència plena. Els òrgans de govern de les 


corporacions locals tenen atribuïdes, encara que amb limitacions normatives, les compe-


tències retributiva, disciplinària i també el nomenament per lliure designació d’aquests fun-


cionaris. Aquest fet pot condicionar l’exercici de les funcions de control intern (vegeu l’a-


partat 2).  


 


2) Segregació de funcions 


 


La legislació vigent assigna a la Intervenció, a més de les funcions de control intern, la res-


ponsabilitat de la funció de comptabilitat, tant pressupostària com financera. Només 


estableix la segregació d’aquestes funcions per als municipis de gran població.  


 


La segregació de funcions s’ha establert a l’Ajuntament de Barcelona amb el règim espe-


cial donat per la Llei 1/2006, del 13 de març, i al de l’Hospitalet de Llobregat, subjecte al 


règim d’organització de municipis de gran població segons el títol X de la LRBRL. No obs-


tant això, a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat la separació de les funcions de comp-


tabilitat i de fiscalització de la gestió economicofinancera no s’ha produït totalment atès 


que la funció d’intervenció prèvia limitada, competència de la Intervenció General, està de-


legada a la viceintervenció/funció comptable on radica la competència en comptabilitat 


(vegeu l’apartat 2.3.2.1).14  


 


 


14. Paràgraf modificat arran de les al·legacions formulades per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 18/2015 


72 


3) Manca de normalització dels procediments 


 


La manca de manuals de procediments interns de les unitats gestores i, fins i tot, de la ma-


teixa Intervenció, dificulten l’exercici de la funció interventora. La manca de procediments 


normalitzats pot suposar no preveure la realització de controls que sotmetin aquestes tas-


ques a sistemes de supervisió i revisió permanents (vegeu l’apartat 2.1.3).  


 


4) Entorn informàtic del control intern 


 


La diversitat de metodologia i la manca d’un desenvolupament reglamentari del control 


intern fa que en general no hi hagi aplicacions informàtiques específiques per gestionar el 


control intern, ja sigui en l’exercici de la funció interventora a través de la fiscalització prè-


via plena o prèvia limitada, en el control posterior per mostreig, en la funció de control fi-


nancer o en la d’auditoria.  


 


En els ajuntaments de Barcelona, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa i Tarra-


gona s’hi ha desenvolupat aplicacions per a la gestió dels expedients que faciliten la fis-


calització per part de la Intervenció (vegeu l’apartat 2.1.4). Malgrat això l’Ajuntament de 


Badalona patia una manca de recursos i d’eines informàtiques que dificultava la tasca del 


control, no afavoria la introducció d’un règim de fiscalització prèvia limitada amb control 


posterior i, que no permetia fer servir l’aplicació de gestió d’expedients en els organismes 


autònoms (vegeu l’apartat 2.3.3.1). 


 


En els ajuntaments de Sabadell (vegeu l’apartat 2.3.5.1), Lleida (vegeu l’apartat 2.3.6.1), 


Mataró (vegeu l’apartat 2.3.8.1), Santa Coloma de Gramenet (vegeu apartat 2.3.9.1) i Reus 


(vegeu l’apartat 2.3.10.1) la Intervenció no comptava amb un programa específic de gestió 


d’expedients que donés suport a la fiscalització, i aquesta fiscalització es recolzava en les 


funcionalitats del programa informàtic de gestió comptable.  


 


5) Desenvolupament de la fiscalització prèvia limitada 


 


El desenvolupament de normes d’aplicació del control intern depèn del desenvolupament 


reglamentari que es determini en cada ajuntament. Les normes de control s’estableixen en 


les bases d’execució del pressupost, en altres ordenances o en instruccions internes.  


 


El règim de fiscalització prèvia limitada s’aplicava en nou dels deu ajuntaments analitzats. 


La normativa dels ajuntaments en què es desenvolupava la fiscalització prèvia limitada era 


bastant heterogènia. En la majoria dels casos aquesta fiscalització es regulava en les BEP. 


En alguns aquesta era suficientment extensa i exhaustiva i determinava tots els aspectes a 


revisar en cada tipologia d’expedients, i en altres es limitava a exposar l’aprovació d’a-


quest règim de fiscalització, sense indicar ni els mínims a què obliga la normativa, la qual 


cosa esdevenia manifestament insuficient (vegeu l’apartat 2.2.1). Les particularitats són les 


següents: 
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 En els ajuntaments de Sabadell (vegeu l’apartat 2.3.5.2) i de Lleida (vegeu l’apartat •


2.3.6.2) es va aprovar el procediment de fiscalització prèvia limitada però no es va des-


envolupar. 


 


 En l’Ajuntament de Barcelona (vegeu l’apartat 2.3.1.2) i en el de Terrassa (vegeu l’a-•


partat 2.3.4.2) mancava desenvolupar procediments de la fiscalització prèvia limitada, 


amb la concreció dels aspectes que calia revisar segons la tipologia dels expedients.  


 


6) Fiscalització prèvia 


 


En la fiscalització prèvia la Intervenció pot efectuar, a més d’objeccions de caràcter sus-


pensiu, les observacions complementàries que consideri oportunes. A causa de la falta 


d’un desenvolupament reglamentari, no existeix una classificació que permeti ordenar els 


informes de fiscalització segons la importància, el registre i el seguiment de les obser-


vacions. En els ajuntaments fiscalitzats la gradació de les observacions era bastant hete-


rogènia (vegeu l’apartat 2.2.1).  


 


El resultats de la revisió efectuada de la fiscalització prèvia plena i prèvia limitada han estat 


satisfactoris en general. No obstant això, cal fer constar les particularitats següents:  


 


 Ajuntament de Barcelona: El procediment de la fiscalització de nòmines no constava •


recollit en les BEP ni en les instruccions de la funció interventora aprovades per l’Ajun-


tament. Tampoc no quedava constància dins dels procediments de fiscalització de les 


revisions efectuades sobre les variacions de les nòmines (vegeu l’apartat 2.3.1.2). 


 


 Ajuntament de Sabadell: Es van detectar incidències en la fiscalització de nòmines per •


la manca d’informes econòmics en l’expedient i en la fiscalització de contractació per la 


manca de diversos documents de la fase pressupostària del reconeixement de la des-


pesa (vegeu l’apartat 2.3.5.2). 


 


 Ajuntament de Mataró: Per a alguns elements de la mostra no es va poder revisar l’ex-•


pedient complet; cal destacar, doncs, que no es complia el principi de la unitat d’arxiu 


dels expedients (vegeu l’apartat 2.3.8.2). 


 


 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: Algunes de les observacions que efectuava •


la Intervenció en la fiscalització prèvia eren susceptibles de ser informes desfavorables 


o amb objeccions però únicament en quedava constància com a observacions (vegeu 


l’apartat 2.3.9.2). 


 


7) Control posterior per mostreig 


 


El control posterior per mostreig hauria d’abastar tots els àmbits on s’aplica la fiscalització 


prèvia limitada; no obstant això, depenent dels mitjans disponibles, pot ser que determi-
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nats àmbits quedin al marge d’aquest control posterior obligatori i, per tant, aquest esdevé 


insuficient (vegeu l’apartat 2.2.1). Així, cal fer les observacions següents: 


 


 Ajuntament de Barcelona: La Intervenció no va realitzar el control posterior sobre el total •


dels organismes autònoms subjectes a fiscalització prèvia limitada (vegeu l’apartat 


2.3.1.2). 


 


 Ajuntament de Sabadell: No va realitzar els corresponents informes de fiscalització ple-•


na posterior, fiscalització complementària obligada de la fiscalització prèvia limitada 


(vegeu l’apartat 2.3.5.2). 


 


8) Control financer 


 


En la funció de control financer s’han detectat les incidències següents: 


 La Intervenció en l’Ajuntament de Sabadell no ha exercit la funció de control financer •


encara que les societats municipals contracten serveis d’auditoria financera i que dife-


rents centres gestors contracten auditories sobre serveis gestionats de forma indirecta 


(vegeu l’apartat 2.3.5.3). 


 


El control financer també s’ha d’exercir sobre les subvencions atorgades a càrrec del 


pressupost municipal tal com s’estableix en la disposició addicional catorzena de la 


LGS. L’Ajuntament de Sabadell no ha dut a terme el control financer sobre subvencions 


(vegeu l’apartat 2.3.5.3). 


 


 La Intervenció ha de participar en tot el procés de contractació de serveis d’auditoria •


amb col·laboració externa i portar la direcció i supervisió dels treballs fins a l’emissió 


dels informes finals. En general, la forma mínima en què la Intervenció participa en la 


contractació d’auditors externs és en l’elaboració dels plecs. Quan això succeeix, els 


auditors són contractats com a coadjuvants de la Intervenció o per realitzar treballs que 


li donin suport. 


 


En la contractació d’auditors externs la valoració de l’experiència en treballs de carac-


terístiques similars al requerit no pot ser considerada com un paràmetre puntuable a 


efectes d’adjudicació. La solvència es l’element que mesura l’aptitud de les empreses, 


mentre que els criteris d’avaluació han de mesurar les característiques de l’oferta. A l’A-


juntament de l’Hospitalet de Llobregat en un dels contractes de serveis d’auditoria l’ex-


periència era un criteri d’adjudicació (vegeu l’apartat 2.3.2.3). 


 


 En general, la Intervenció ha participat en la contractació i en la direcció i supervisió de •


serveis d’auditoria amb col·laboració externa (vegeu l’apartat 2.2.2). No obstant això, en 


alguns casos les auditories sobre els comptes anuals de les societats mercantils depen-
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dents dels ajuntaments són contractades directament per les mateixes societats d’acord 


amb l’obligació de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria i la Intervenció no ha 


participat en la contractació ni tampoc les ha dirigit ni supervisat. Aquests casos es 


donen: en els ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat (vegeu l’apartat 2.3.2.3), i Reus 


(vegeu l’apartat 2.3.10.3); en ambdós ajuntaments la Intervenció va assumir els resultats 


de les auditories practicades. En el cas de Lleida (vegeu l’apartat 2.3.6.3) aquest fet 


s’ha produït en l’Empresa Municipal d’Urbanisme, SL i en l’Ajuntament de Tarragona 


(vegeu l’apartat 2.3.7.3) en les dues societats mixtes participades majoritàriament per 


l’Ajuntament. En l’Ajuntament de Badalona (vegeu l’apartat 2.3.3.3), la Intervenció no ha 


participat en la contractació però sí en la supervisió. 


 


9) Control d’eficàcia 


 


En general la Intervenció no ha realitzat el control d’eficàcia perquè, encara que els ajun-


taments disposen de pressupost per programes, manca que els òrgans rectors de les 


corporacions formalitzin els objectius explícits i quantificables a assolir. Així mateix, també 


en general, manca el desenvolupament de la comptabilitat analítica (vegeu l’apartat 2.2.3).  


 RECOMANACIONS 3.2.


Per millorar en l’exercici de les funcions de control intern de les corporacions locals seria 


recomanable que es consideressin les qüestions que s’indiquen a continuació. 


 


1) Potenciació del control intern 


 


En la línia d’altres informes emesos per la Sindicatura de Comptes de Catalunya es con-


sidera que els ens locals haurien de potenciar, sempre en funció de les seves possibilitats, 


l’àrea de gestió economicofinancera, la d’administració i comptabilitat i la unitat respon-


sable del control intern de l’entitat per aconseguir l’estricte compliment de la legislació vi-


gent, el màxim rigor i una plena responsabilització en matèria econòmica, financera i patri-


monial. 


 


Vistes les àmplies competències de control atribuïdes a la Intervenció caldria que aquesta 


es dotés de recursos humans i tècnics, per poder exercir la funció amb garanties i inde-


pendència. 


 


2) Desenvolupament normatiu de la funció de control intern 


 


El control intern es regula únicament en deu articles del TRLRHL, i cada un dels ens locals 


desenvolupa les funcions de control segons les seves facultats d’autoregulació. Atès que 


la manca de reglamentació no afavoreix el desenvolupament de l’exercici del control intern, 
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seria necessari desenvolupar-lo normativament.15 Alguns dels aspectes que s’haurien de 


considerar són el de preveure que, com a mínim, s’ha d’elaborar un informe de control 


financer anual referit al Compte general de l’ens local i el de regular per al sector públic 


local la pràctica del control financer permanent. 


 


3) Modificació del règim estatutari dels funcionaris amb habilitació de caràcter 


estatal 


 


S’hauria de desenvolupar un règim estatutari dels funcionaris amb habilitació de caràcter 


estatal que facilités l’exercici de les funcions de control i fiscalització amb independència 


plena respecte a l’ens que sigui objecte del control.16 


4) Segregació de funcions 


 


La legislació vigent en el període fiscalitzat assigna la funció de control intern i la respon-


sabilitat administrativa de la comptabilitat, tant pressupostària com financera, al lloc de 


treball de la Intervenció, si bé, el títol X de la LRBRL determina la segregació de les fun-


cions de comptabilitat i de fiscalització de la gestió economicofinancera en els municipis 


amb població superior als 250.000 habitants.  


 


El règim d’organització dels municipis de gran població que es regula en el títol X de la 


LRBRL també és d’aplicació a les capitals de província i als municipis amb població supe-


rior a 75.000 habitants que presentin circumstàncies econòmiques, socials, històriques o 


culturals especials, si ho decideix així el Parlament a iniciativa de l’ajuntament corres-


ponent.  


 


Aquells municipis que compleixin els requisits previstos en l’article 121 de la LRBRL hau-


rien d’iniciar els procediments per ser declarats municipis de gran població per tal de 


poder segregar les funcions de control intern i de gestió comptable. 


 


 


15. El desenvolupament reglamentari de la funció interventora de l’Administració local està previst en la Llei 


27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. En la modificació de l’article 213 del TRLRHL 


que disposa aquesta Llei s’estableix que el Govern dictarà les normes sobre els procediments de control, la 


metodologia d’aplicació, els criteris d’actuació, els drets i deures del personal controlador i els destinataris dels 


informes de control que s’hauran de seguir en el desenvolupament de les funcions de control. 


16. L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Admi-


nistració local ha derogat la disposició addicional 2a de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 


l’empleat públic, i ha introduït l’article 92 bis de la LRBRL, el qual regula el règim dels funcionaris d’Adminis-


tració local amb habilitació de caràcter nacional. Aquesta nova disposició estableix, entre altres aspectes, que 


el govern, mitjançant Reial decret, ha de regular les especialitats de la creació, classificació i supressió de llocs 


reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional i també les que puguin cor-


respondre al seu règim disciplinari i de situacions administratives. 
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5) Registre de les places d’Intervenció 


 


El Decret 195/2008, del 7 d’octubre, estableix que la gestió del registre del personal funcio-


nari amb habilitació de caràcter estatal de Catalunya recau en la DGAL. Segons s’ha des-


crit en apartat 2.1.1 (vegeu el quadre 2) aquest registre no es manté permanentment 


actualitzat.17 S’ha pogut verificar que existeixen algunes places de col·laboració immediata 


que a la DGAL li consten com a vacants però que han estat suprimides o no figuren en els 


respectius ajuntaments. Caldria, per tant, millorar la comunicació entre la DGAL i els ajun-


tament per gestionar correctament el registre de les places d’Intervenció i aconseguir que 


aquest estigui permanentment actualitzat.  


 


6) Confecció de guies i procediments estàndards de control intern 


 


És necessari que es desenvolupin models i procediments de fiscalització estàndard que, 


d’una banda, homogeneïtzin l’exercici de la funció interventora i, de l’altra, facilitin l’anàlisi i 


el seguiment dels advertiments tant dels òrgans de control intern com dels de control ex-


tern. Seria convenient establir unes normes tècniques i guies d’execució del control fi-


nancer homogènies que definissin programes estàndard de treball per àrees, metodologia 


d’aplicació i criteris d’actuació, que facilitessin l’exercici de la funció de control a la Inter-


venció dels ens locals. D’altra banda, també seria recomanable que es desenvolupessin 


programes informàtics estàndard per exercir la funció de control intern. 


 


7) Informes condicionats 


 


En el cas que hi hagi informes condicionats per la Intervenció es considera que aquests 


condicionaments només podrien ser acceptats en els casos d’objeccions no essencials. 


En tot cas i, prèviament a la resolució de l’acte fiscalitzat, la Intervenció hauria de deixar 


constància en l’expedient que la condició ha estat acceptada, o no, i resolta per l’òrgan 


gestor. 


 


8) Pla d’auditories 


 


En aquells casos en què no hi hagi un pla d’auditories i control financer, o aquest pla no 


estigui actualitzat, la Intervenció hauria d’establir i aprovar un pla anual on es definissin els 


objectius, l’abast, la metodologia i els mitjans assignats per a l’execució del control fi-


nancer previst respecte als serveis de les entitats locals, i dels seus ens dependents, i tam-


bé de les subvencions atorgades a càrrec del pressupost municipal. Així mateix, aquest 


pla s’hauria d’elevar al Ple perquè en tingués coneixement. 


 


 


17. La Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local estableix que 


en el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques hi ha d’haver un registre de funcionaris d’Administració 


local amb habilitació de caràcter nacional integrat amb les comunitats autònomes. 
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9) Inspecció comptable sobre ens dependents 


 


D’acord amb l’article 204.2 del TRLRHL, la Intervenció també té la competència de la ins-


pecció de la comptabilitat dels organismes autònoms i societats mercantils dependents de 


l’entitat local, d’acord amb els procediments que estableixi el Ple. Caldria, doncs, definir 


els procediments necessaris per a les inspeccions comptables periòdiques sobre els ens 


dependents. 


 


10) Documentació dels treballs de control financer amb col·laboració externa 


 


Atès que la disposició addicional 6a de la Llei 26/2009, de mesures fiscals, administratives 


i financeres, estableix que els ens locals han de sotmetre a auditories financeres els comp-


tes de les entitats del seu sector públic i que les dites auditories s’han de portar a terme 


sota la direcció o la supervisió dels interventors respectius, s’hauria de preveure que els 


papers de treball de les auditories contractades pels ens locals quedessin dipositats en el 


mateix ens local.  


11) Control d’eficàcia 


 


De la triple vessant del control intern, la funció de control d’eficàcia és la que ha estat 


menys desenvolupada. Caldria que els ajuntaments definissin uns objectius explícits i 


quantificables a assolir en un determinat espai de temps que permetessin fer un seguiment 


de la gestió en termes d’eficàcia i desenvolupar un pla de comptabilitat analítica. També 


caldria establir uns criteris de contingut mínim per a les dues memòries obligatòries per als 


municipis de més de 50.000 habitants relatives al compliment dels objectius programats i 


als costos i rendiments dels serveis. 


 


 


 


4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


De conformitat amb la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, el pro-


jecte d’aquest informe de fiscalització va ser tramès, el dia 19 de juny del 2015, als ajun-


taments de Badalona, Barcelona, Mataró, Lleida, l’Hospitalet de Llobregat, Reus, Sabadell, 


Santa Coloma de Gramenet, Tarragona i Terrassa perquè presentessin al·legacions. 


 


 


 AL·LEGACIONS REBUDES 4.1.


Els ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell i Terrassa van presentar les al·le-


gacions dins del termini establert, i es reprodueixen a continuació. 
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La resposta de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, tramesa a través del portal Eacat 


amb registre d’entrada número E/001087-2015, del 8 de juliol del 2015, una vegada co-


negut el projecte d’informe, és la següent: 


 


 
 


Sr. Joan Ignasi Puigdollers i Noblom 


Síndic 


Sindicatura de Comptes de Catalunya  


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona  


 


 


Benvolgut senyor,  


 


En resposta al seu escrit de 19 de juny, en el qual ens remetíeu als efectes de la pre-


sentació d’al·legacions, el projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes de Cata-


lunya 10/2013-E, sobre El control intern en els municipis de més de 100.000 habitants 


corresponent a l’exercici 2012, rebut el dinou de juny de 2015, l’Ajuntament de l’Hos-


pitalet de Llobregat presenta les següents al·legacions  


Al·legació 1. Funció interventora 


 


L’apartat 2.3.2.2. de l’Informe de la Sindicatura fa una descripció del desenvolu-


pament de la funció interventora duta a terme a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llo-


bregat durant l’exercici 2012 prenent en consideració la Instrucció reguladora en 


matèria de fiscalització prèvia limitada de drets i obligacions i en matèria de fisca-


lització plena posterior aplicant tècniques d’auditoria mitjançant el sistema de mos-


treig i a la Instrucció que desenvolupava el règim de control intern, així com el 


contingut dels informes de la Intervenció general municipal següents: Informe 7/2013 


sobre el resultat de la fiscalització plena posterior, mitjançant tècniques de mostreig, 


de les obligacions o despeses no sotmeses a fiscalització o sotmeses a fiscalització 


prèvia limitada, l’informe 16/2013 de la fiscalització d’ingressos mitjançant l’aplicació 


de tècniques de mostreig i l’informe 10/2013 referent a la fiscalització prèvia de des-


peses i d’ingressos corresponents a l’exercici 2012.  


 


Si bé els aspectes ressenyats representen una part substancial de la funció interven-


tora desenvolupada l’any 2012, l’Informe de la Sindicatura no recull altres actuacions, 


també previstes a l’article 214 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 


Locals i desenvolupades a les regles 10 i 13 de l’esmentada Instrucció de l’Ajun-


tament que desenvolupa el règim de control intern, que a més de les actuacions ja 


esmentades són les següents: 


 


1. La intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o reconeixement d’obli-


gacions, la intervenció formal de l’ordenació del pagament, la intervenció material 


del pagament, la intervenció de la comprovació material de la inversió1 i l’apli-
 


 


1 L’aplicació de les subvencions s’efectua mitjançant control financer. L’Informe de la Sindicatura de 


Comptes en fa esment a l’apartat 2.3.2.3 del mateix. 
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cació de les subvencions, previstes als punts b), c) i d) de l’apartat 2 de l’art. 214 


del text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i a la regla 10, apartats 


2, 3 i 4, i a les regles 26, 27 i 29 de la Instrucció de l’Ajuntament que desenvo-


lupava el règim de control intern. 


 


2. La fiscalització de les despeses satisfetes mitjançant ordres de pagament a justi-


ficar i bestretes de caixa fixa, objecte de regulació independent per les instruc-


cions aprovades pel Ple municipal el 18 de setembre de 2002 que determinen els 


procediments de concessió i fiscalització de les bestretes de caixa fixa i dels 


manaments a justificar, previstes a les regles 22 a 25 de la Instrucció de l’Ajunta-


ment que desenvolupava el règim de control intern. 


 


Val a dir que per a dur a terme les actuacions fiscalitzadores pròpies de la funció 


interventora la Intervenció general de l’Ajuntament utilitza, a més de l’aplicació de 


gestió de propostes d’acord de resolució, acords del Ple, Junta de Govern Local, 


Comissió d’Assumptes delegats del Ple i decrets que la Sindicatura esmenta en el 


seu informe, altres eines desenvolupades a l’efecte per dur a terme els actes de con-


trol i la fiscalització dels actes derivats de les actuacions esmentades en els punts 1 i 


2 del paràgraf anterior a partir la informació registrada en el Sistema integrat de ges-


tió pressupostària i comptable de l’Ajuntament, d’acord amb els procediments regu-


lats en els articles 20, 21, 22, 28, 32, 33 i l’apartat 2 de la disposició addicional pri-


mera de les Bases d’execució del Pressupost. 


 


Un resum d’aquestes actuacions i del seu resultat figura detallat a l’Informe de la In-


tervenció general municipal sobre el Compte general de l’exercici 2012 (Informe 


20/2013) en el qual es fa referència entre d’altres aspectes, a que durant l’exercici 


2012 la Intervenció ha estat present en 97 recepcions, que s’ha dut a terme un total 


de 283 actuacions de comprovació material d’ajudes i subvencions i en el que es re-


sumeix el resultat de la justificació de l’aplicació de les quantitats percebudes en 


concepte de despeses a justificar i de bestretes de caixa fixa que es detalla en major 


profunditat en l’informe 10/2013. 


 


En relació a la importància del volum de les actuacions efectuades esmentar, a títol 


d’exemple, que del Sistema integrat de gestió pressupostària i es dedueixen un total 


de 15.700 actes de fiscalització prèvia plena de reconeixement d’obligacions 


2 o les 


12.771 intervencions formals i materials de pagaments.  


 


Al·legació 2. Segregació de funcions 


 


L’apartat 2.3.2.1 de l’Informe de la Sindicatura es refereix a l’organització i mitjans 


personals de la Intervenció de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i a la Reso-


lució GAP/1312/2007, del 3 de maig, per la qual es classificà la plaça de Intervenció 


com lliure designació i a que aquesta ha estat ocupada ininterrompudament des de 


setembre de 2007, així com a la plaça de viceinterventor, també ocupada ininterrom-


pudament des de maig de 2008, la qual va ser classificada de lliure designació per la 


 


 


2 L’article 20 de les Bases d’Execució del Pressupost preveuen que en la liquidació de compromisos de 


despesa serà suficient la signatura de l’alcalde/ssa o dels/les tinents d’alcalde i regidors/res, presidents/tes 


de districte en el document de gestió comptable. 
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Resolució GAP/60/2008 de 10 de gener i no per la Resolució GAP/1312/2007 de 3 de 


maig, segons figura a l’Informe de la Sindicatura 


3. 


 


Així mateix l’informe de la Sindicatura senyala que a l’Ajuntament de l’Hospitalet de 


Llobregat li seria aplicable, d’acord amb l’art. 133.b de la Llei 7/1985, de bases de 


règim local, (LBRL) el règim d’organització de municipis de gran població i que no 


s’ha produït efectivament la segregació de funcions. 


 


En aquest sentit esmentar que l’Informe no té en consideració la Resolució de 2 de 


juliol de 2012 del Director General d’Administració Local per la qual s’adapta la clas-


sificació dels llocs de treball reservats al personal funcionari amb habilitació de ca-


ràcter estatal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat assimilant-se el lloc d’inter-


ventor municipal al d’Interventor/a general municipal i el de viceinterventor al de vi-


ceinterventor/a funció comptable. 


 


Amb aquesta adaptació es dóna compliment a l’assignació de les funcions de comp-


tabilitat assenyalades en el Reglament Orgànic Municipal previstes a l’article 134 de 


la LBRL. Motiu pel qual en l’esmentada Resolució consta que aquesta s’efectua en 


compliment de l’acord de modificació de la relació de llocs de treball reservats a 


funcionaris amb habilitació de caràcter estatal aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 29 


de novembre de 2011, que s’inclou les modificacions orgàniques efectuades desprès 


de la seva adaptació al que disposa el títol X de la LBRL, relatiu al règim d’orga-


nització dels municipis de gran població, introduït per l’article 1.4 de la Llei 57/2003, 


de 16 de desembre, de mesures per a la racionalització del govern local, de confor-


mitat amb la disposició addicional cinquena de la llei esmentada i la disposició addi-


cional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 


4 i 


les determinacions organitzatives previstes en l’article 1 del Reglament de Govern i 


Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat pel Ple del 25 


d’octubre de 2011, amb la finalitat d’establir l’organització administrativa i el fun-


cionament del govern municipal en desenvolupament de les previsions legals per 


atendre la gestió municipal d’acord amb els principis d’eficàcia, eficiència, descon-


centració i coordinació per un millor servei al ciutadà.  


 


Per tot l’exposat a criteri d’aquest Ajuntament, cal que l’Informe de la Sindicatura de 


Comptes 10/2013-E incorpori els aspectes referits en les al·legacions anteriors per tal 


que en el mateix és reflecteixi íntegrament la globalitat de l’organització i l’amplitud 


del control intern que es va dur a terme a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 


l’exercici 2012, a l’hora que pren en consideració les conclusions de l’Informe als 


efectes de millorar els aspectes traslladables a l’organització de la Intervenció de 


l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.  


 


Hospitalet de Llobregat, 7 de juliol de 2015. 


El Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Serveis Centrals 


 


Manuel Brinquis 


 


 


3 Veure al respecte la Resolució de 5 de maig de 2008 de la Direcció General de Cooperació Local del 


Ministeri d’Administracions Públiques. BOE de 27/5/2008. 


4 Ara article 92 bis de la LBRL, desprès de la modificació introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de 


desembre de Reforma i Sostenibilitat de l’Administració Local.  
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La resposta de l’Ajuntament de Sabadell, tramesa a través del portal Eacat amb registre 


d’entrada número E/001089-2015, del 8 de juliol del 2015, una vegada conegut el projecte 


d’informe, és la següent: 


 


 


L’Alcalde de Sabadell 


 


 


AL·LEGACIONS 


 


Que formula l’Ajuntament de Sabadell al projecte d’Informe 10/2013-E, Control intern 


en municipis de més de 100.000 habitants, rebut per via telemàtica el 19 de juny de 


2015. Aquestes són les següents:  


 


1a. Malgrat la dificultat que suposa per a un nou Alcalde, escollit tot just sis dies 


abans de la rebuda de l’esborrany d’Informe, formular al·legacions a un informe de 


fiscalització sobre el control intern a l’exercici 2012, el nou Govern de la ciutat vol 


aprofitar l’ocasió per conèixer, analitzar i ponderar els problemes, observacions i re-


comanacions que la Sindicatura de Comptes assenyali en l’informe esmentat.  


 


2a. En conseqüència, més que d’al·legacions sobre valoracions del control intern a 


l’exercici 2012 voldria expressar el meu compromís i el del meu Govern de considerar 


i valorar el contingut de l’Informe, tant tot allò referent a l’anàlisi concreta de l’Ajun-


tament de Sabadell com les observacions i recomanacions efectuades per a la mi-


llora del control intern en general. 


 


Per a la nova etapa que en aquests dies s’inicia a la ciutat de Sabadell, el desen-


volupament i millora del Sistema de control intern constitueix un instrument fona-


mental per situar la transparència i la rendició de comptes al servei de l’avaluació 


dels serveis i les polítiques públiques que l’Ajuntament desenvolupi. 


 


En aquest sentit, un cop publicat l’Informe definitiu s’encarregarà a la Intervenció mu-


nicipal l’elaboració d’un Projecte de modernització del control intern que contempli la 


implementació de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes tant aviat com 


sigui possible, i en qualsevol cas, al llarg del mandat que ara tot just comença.  


 


3a. No obstant, en relació a les deficiències del control intern esmentades en l’es-


borrany d’informe voldria fer esment als informes de la Intervenció municipal sobre la 


qüestió els quals no fan sinó avançar les pròpies conclusions de l’Informe de la Sin-


dicatura de Comptes; ens referim a la Diagnosi sobre el Sistema de control intern de 


l’Ajuntament de Sabadell, de 12 de juny de 2013, al mateix Formulari relatiu a la 


informació i documentació necessària per a l’inici del treball sobre la funció de control 


intern corresponent a l’exercici 20102, de 7 de novembre de 2013, i a l’Informe 


47/2015 de la Intervenció General de l’Ajuntament de Sabadell sobre la insuficiència i 


inexistència de mitjans de la Intervenció general per desenvolupar el sistema de con-


trol intern establert al text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 7 de 


maig de 2015. 
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4a. Finalment, voldria agrair a la Sindicatura de Comptes i al seu personal les hores 


de treball dedicades a l’Ajuntament de Sabadell. Les conclusions i recomanacions 


contingudes en l’Informe de la Sindicatura, els informes de la Intervenció municipal 


referenciats en l’apartat anterior i, ben segur, el futur Reglament de Control Intern 


constituiran elements clau per desenvolupar un Sistema de control intern que permeti 


avaluar les actuacions que directament o indirecta realitzi el conjunt del sector públic 


municipal en relació amb els principis de legalitat, eficàcia, eficiència i economia.  


 


 


Juli Fernàndez i Olivares 


 


Sabadell, 6 de juliol de 2015 


 


 


 


La resposta de l’Ajuntament de Terrassa, tramesa a través del portal Eacat amb registre 


d’entrada número E/001090-2015, del 8 de juliol del 2015, una vegada conegut el projecte 


d’informe, és la següent: 


 


 


AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’INFORME 10/2013-E RELATIU AL CONTROL 


INTERN EN MUNICIPIS DE MÉS DE 100.000 HABITANTS REFERIDA A L’ANY 2012 


 


 


1. AL·LEGACIONS REFERIDES AL PUNT 2.3.4.1 RELATIU A LA FISCALITZACIÓ 


REALITZADA A L’AJUNTAMENT DE TERRASSA – ORGANITZACIÓ I MITJANS 


PERSONALS 


 


Sobre que l’Ajuntament no disposava d’instruccions formalitzades per a tots els 


àmbits, però que s’anaven aprovant gradualment per cobrir els diferents àmbits 


d’actuació.(pàgina 22). 


 


En primer lloc, en matèria de gestió tributaria i recaptació municipal, es disposaven 


d’uns fitxers, penjats a la nostra Intranet, a l’abast de tot el personal, sobre els proce-


diments a seguir. 


 


En segon lloc, quan a les instruccions/manuals, vigents al 2012 teníem: 


 


1. Una instrucció de serveis comprensiva de les normes a aplicar en la gestió i 


tramitació dels expedients en l’àmbit de la contractació administrativa, aprovada per 


la Junta de Govern al 2008. 


 


2. Una instrucció de serveis per a la tramitació d’expedients administratius en l’àmbit 


de la Gestió Tributària i Recaptació Municipal aprovada al 2007. 


 


3. Instrucció per a la sol·licitud de subvencions aprovada el 14/02/2011. 
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4. Instrucció interna d’execució, pressupost i tancament del 2012, aprovades pels 


Decrets de l’Alcalde - President números 2970, 9601 i 11144. 


5. Instrucció interna de fiscalització per l’aplicatiu Informàtic de gestió tributària GRIT 


(Gestió i Recaptació d’Ingressos Tributaris). 


A partir del 2013, aquestes instruccions s’han annexat a les Bases d’Execució junta-


ment amb les següents instruccions: de gestió de subvencions, de dietes, de registre 


de factures i de gestió patrimonial i inversions municipals. En el 2014 s’han aprovat 


instruccions de gestió de personal i al 2015 s’ha afegit un nou annex a les Bases 


d’Execució relatiu a la determinació dels drets de difícil o impossible recaptació. 


 


Sobre que l’entitat disposa d’un programa de gestió d’expedients de contractació 


propi i el peu de pàgina número 7 on es diu que els únics expedients de despesa 


que no es controlen mitjançant el programa de gestió d’expedients són els de per-


sonal i de subvencions, que es gestionen amb altres aplicacions (pàgina 22). 


 


En el 2015 s’ha posat en marxa el Portal de contractació de Recursos Humans per a 


gestionar la contractació de personal i per tant els únics expedients de despesa que 


actualment no és controlen mitjançant un programa són els de subvencions. 


 


 


2. AL·LEGACIONS REFERIDES AL PUNT 2.3.4.2 RELATIU A LA FISCALITZACIÓ 


REALITZADA A L’AJUNTAMENT DE TERRASSA – FUNCIÓ INTERVENTORA 


 


Sobre que únicament hi havia un expedient aprovat amb l’observació no resolta 


(pàgina 23) 


 


La inexistència de reparaments durant l’any 2012 confirma la manca d’entitat de les 


observacions formulades. 


 


 


3. AL·LEGACIONS REFERIDES AL PUNT 2.3.4.2 RELATIU A LA FISCALITZACIÓ 


REALITZADA A L’AJUNTAMENT DE TERRASSA – FUNCIÓ DE CONTROL FINANCER  


 


Sobre que en l’Ajuntament no ho havia cap document que recollís el Pla d’auditories 


(pàgina 24). 


 


Durant l’any 2012, mitjançant empreses d’auditoria externa, van ser auditades la 


totalitat de les societats municipals, fins i tot aquelles que no és preceptivament obli-


gatori. El procediment de selecció de les empreses auditores externes va ser dirigit 


per la Intervenció. 


 


Sobre que els informes específics no es lliuraven al Ple (pàgina 24) 


 


Les observacions i recomanacions que es fan en els informes específics pels auditors 


s’incorporen a l’Informe anual que es realitza de la fiscalització plena a posteriori, i, 


dit informe es lliura al Ple. 
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Sobre que els treballs d’auditoria van ser contractats directament per cada societat 


(pàgina 24) 


 


Pels exercicis 2013, 2014 i 2015 l’Ajuntament ja ha licitat un sol contracte en 10 lots 


per tots els treballs d’auditoria, el qual ha estat dirigit per aquesta Intervenció. 


Sobre que en els plecs de prescripcions tècniques no s’establien requisits respecte 


als papers de treball (pàgina 24). 


 


Tal com s’exposa en el plec de prescripcions tècniques que ha de regir el contracte 


de serveis d’auditoria, en la seva base setena. – DESENVOLUPAMENT I COORDI-


NACIÓ DELS TREBALLS D’AUDITORIA:  


 


“La Intervenció General podrà tenir accés als papers de treball continguts en els ex-


pedients de les auditories objecte d aquest contracte, bé en el transcurs de la seva 


execució, bé un cop finalitzada aquesta.” 


 


 


4. AL·LEGACIONS REFERIDES AL PUNT 2.3.4.4 FUNCIÓ DE CONTROL EFICÀCIA I 


ECONOMIA 


 


Sobre l’afirmació que l’Ajuntament avaluava els serveis públics amb la memòria 


justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i amb la demostrativa del grau en 


què s’hagin complert els objectius programats. Aquestes memòries les elaborava el 


Servei de Recursos Econòmics de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals de l’Ajunta-


ment. La Intervenció no participava en l’elaboració ni les fiscalitzava 


 


La Memòria s’elabora des de el Servei de Gestió Econòmica i Financera, on s’in-


clouen els serveis de comptabilitat, el qual la desenvolupa sota la supervisió i di-


recció de la Intervenció.  


 


 


5. AL·LEGACIONS REFERIDES AL PUNT 3.1.7 CONTROL POSTERIOR PER MOSTREIG 


 


Sobre que el control posterior ha d’abastar tots els àmbits on s’aplica la fiscalització 


prèvia limitada; no obstant, depenent dels mitjans disponibles, pot ser que deter-


minats àmbits quedin al marge d’aquest control posterior obligatori i, per tant, es 


insuficient 


 


En el nostre Ajuntament la fiscalització plena a posteriori s’aplica a tots els àmbits on 


s’aplica la fiscalització prèvia limitada: contractació administrativa, personal (nòmi-


nes, contractació i al 2014 la percepció de dietes i locomocions), subvencions i in-


gressos i recaptació. 


 


 


Interventor General Accidental 


 


 


Lluís Soria i Suárez 


Terrassa, 8 de juliol de 2015 
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 TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS 4.2.


Les al·legacions formulades pels ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa i Sa-


badell han estat analitzades i valorades per la Sindicatura de Comptes. 


 


Com a conseqüència de les al·legacions presentades pels ajuntaments de l’Hospitalet de 


Llobregat i de Terrassa s’ha modificat puntualment el text de l’informe, tal com s’indica en 


les notes a peu de pàgina corresponents. 


 


La resta del text del projecte d’informe no s’ha alterat perquè s’entén que les al·legacions 


trameses són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es 


comparteixen els judicis que s’hi exposen. 
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