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ABREVIACIONS 

 

BEP Bases d’execució del pressupost 

CCAAC Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès 

CCB Consell Comarcal del Barcelonès 

CEIP Centre d’educació infantil i primària 

DGAL Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 

Relacions Institucionals 

Fundació Fundació Pisos de Lloguer 

ICAL Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, aprovada per l’Ordre 

EHA/4041/2004, del 23 de novembre 

IVA Impost sobre el valor afegit 

M€ Milions d’euros 

MBSA Marina Badalona, SA 

LCSP Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic 

PUOSC Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 

RASSA Regesa Aparcaments i Serveis, SA 

REGESA Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA 

RPEL Reglament del personal al servei dels ens locals de Catalunya, aprovat pel 

Decret 214/1990, del 30 de juliol 

TRLCAP Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 

pel Reial decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny 

TRLOCC Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre 

TRLRHL Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 

decret legislatiu 2/2004, del 5 de març 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. OBJECTE I ABAST 

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

aquest informe arran de les funcions que li són encomanades per la Llei 18/2010, del 7 de 

juny. 

 

La fiscalització objecte d’aquest informe té el seu origen en la Resolució 281/IX del 

Parlament de Catalunya, que estableix el següent: 

 

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura de Comptes que, d’acord amb 

el que disposa la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, elabori 

un informe de fiscalització del Grup Consell Comarcal del Barcelonès de l’exercici 

2005 ençà, relatiu a la gestió comptable, les despeses, els contractes i els convenis 

de les seves societats i els seus organismes. 

 

L’abast de la revisió efectuada té, per tant, un caràcter limitat i no correspon a una fisca-

lització completa. Atenent l’encàrrec de la Resolució s’ha revisat la gestió comptable, les 

despeses, els contractes i els convenis de les entitats del Grup Consell Comarcal del Bar-

celonès següents: 

 

• Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) 

• Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA)  

• Regesa Aparcaments i Serveis, SA (RASSA)  

• Marina Badalona, SA (MBSA) 

• Fundació Pisos de Lloguer (Fundació) 

 

En l’apartat 1.3 s’expliquen quines són les entitats que conformen el Grup Consell Comar-

cal del Barcelonès. 

 

L’àmbit temporal d’aquest informe està marcat per la Resolució del Parlament, en la qual 

s’estableix que l’informe ha d’abastar de l’exercici 2005 ençà. Atès que la Resolució és de 

l’octubre del 2011, la Sindicatura ha considerat adient fiscalitzar l’exercici 2011 complet, és 

a dir, fins al 31 de desembre. Encara que l’àmbit temporal d’aquest informe han estat els 

exercicis 2005 al 2011, quan s’ha considerat necessari per completar el treball, s’ha am-

pliat a períodes anteriors i posteriors. 

 

Aquest treball se centra en la fiscalització del CCB com a entitat dominant del Grup Consell 

Comarcal del Barcelonès en les entitats dependents REGESA, RASSA i de la Fundació i en 

l’associada MBSA. En totes aquestes entitats, el CCB tenia el control majoritari i/o efectiu. 

Atesos l’abast i la complexitat de l’encàrrec de fiscalització rebut del Parlament i amb 

l’objectiu de presentar la informació de forma estructurada i entenedora, s’ha distribuït 
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l’informe en cinc volums,1 tal com es detalla a continuació: 

Volum 1: Introducció a l’informe i Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) 

Volum 2: Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA) 

Volum 3: Regesa Aparcaments i Serveis, SA (RASSA) 

Volum 4: Marina Badalona, SA (MBSA) 

Volum 5: Fundació Pisos de Lloguer (Fundació) 

 

 

1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS 

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 

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

 

Atès que la Sindicatura ha tingut accés als papers de treball dels exercicis 2006-2011 dels 

auditors externs, s’han revisat els treballs i les proves realitzades i s’han fet les proves 

addicionals que s’han estimat necessàries.  

 

Quant a l’exercici 2005, la Sindicatura ha portat a terme els procediments de revisió per tal 

de poder complir els objectius d’aquest encàrrec, llevat del cas de la Fundació ja que no 

disposava dels comptes anuals de l’esmentat exercici, tot i haver estat aprovats pel Pa-

tronat el 24 de març del 2006. 

 

Les limitacions del treball de fiscalització afecten REGESA i la Fundació, i s’expliquen en 

els volums respectius. Pel que fa a REGESA, les limitacions afecten Deutors diversos no 

corrents, 3,24 M€, Deutors diversos corrents, 1,98 M€, i els dipòsits i fiances entregats, 

0,32 M€, i rebuts, 0,57 M€, del 31 de desembre del 2011. Pel que fa a la Fundació, les 

limitacions afecten també les fiances a pagar, 44.704 €, i les fiances a cobrar, 59.492 €. 

 

 

1.3. GRUP CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS 

El CCB es va constituir el 9 de març de 1988, d’acord amb l’Ordre de l’1 de març de 1988, 

de convocatòria per a la constitució dels consells comarcals. Gaudeix de naturalesa d’en-

titat local de caràcter territorial, té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per al com-

pliment dels seus fins. 

 

En el quadre següent es detalla el nombre d’habitants, la superfície i la densitat de po-

blació de cada un dels municipis que integren la comarca del Barcelonès, segons les 

dades oficials de població de l’Institut Nacional d’Estadística: 

 

 

1. Amb l’informe definitiu hi ha també un sisè volum, amb les al·legacions dels ens fiscalitzats. 
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Quadre 1. Població dels municipis que integren el Consell Comarcal del Barcelonès 

Municipi 

Habitants 

1.1.2006 

Habitants 

1.1.2012 

 

Superfície 

(km2) 

Densitat població 

(habitants/km2) 

1.1.2006 

Densitat població 

(habitants/km2) 

1.1.2012 

Badalona 221.520 220.977 21,2 10.449 10.423 

Barcelona 1.605.602 1.620.943 101,4 15.834 15.985 

L’Hospitalet de Llobregat 248.150 257.057 12,4 20.012 20.730 

Sant Adrià de Besòs 32.585 34.482 3,8 8.575 9.074 

Santa Coloma de Gramenet 119.056 120.593 7,0 17.008 17.227 

Total 2.226.913 2.254.052 145,8 15.273 15.459 

Font: Dades oficials de l’Institut Nacional d’Estadística. 

 

La participació del CCB en les diverses societats i en la Fundació comença a partir del 

Decret 5/1988, del 13 de gener, de transferències de serveis de l’Entitat Municipal Metro-

politana de Barcelona, pel qual se li transfereix el servei de rehabilitació i gestió d’habi-

tatges que inclou a la societat REGESA, societat constituïda el 29 de març de 1984, per 

l’extinta Corporació Metropolitana de Barcelona. 

 

L’organigrama de les participacions principals del CCB a 31 de desembre del 2011 és el 

següent:  
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Regesa Aparcaments i 

Serveis, SA 

(RASSA) 

Consell Comarcal 

del Barcelonès 

(CCB) 

Barcelona 

Regional, SA 

Consorci del Campus 

Interuniversitari 

Diagonal-Besòs 

Tabasa, 
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Serveis de Mobilitat, 
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Ajuntament  

de Barcelona 
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del Besòs 

Ajuntament de Santa 
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 Ens fiscalitzats 
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100% 

SA  
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El 23 de maig del 2000 es va constituir MBSA, participada a parts iguals entre el CCB i 

l’Ajuntament de Badalona. Posteriorment, el 6 de juny del 2001, es va constituir Regesa 

Aparcaments, SA. El 23 de febrer del 2005, l’únic accionista, el CCB, va vendre a REGESA 

totes les accions de Regesa Aparcaments, SA. El 27 de febrer del 2008, la Junta General 

d’Accionistes de Regesa Aparcaments, SA aprovà l’ampliació de l’objecte social i, com a 

conseqüència, el canvi de denominació social, que va passar a ser Regesa Aparcaments i 

Serveis, SA (RASSA). 

 

Per últim, la Fundació va ser constituïda el 12 de desembre del 2003 amb el nom Fundació 

Privada Pisos de Lloguer, pel CCB i els cinc ajuntaments de la comarca. El fons funda-

cional va ser de 360.000 €, 60.000 € per entitat.  

 

La Fundació té com a finalitat dur a terme totes aquelles tasques que consideri adients per 

promoure, impulsar i afavorir l’accés a un habitatge digne a ciutadans en situació de risc 

social, afectats per planejaments urbanístics, titulars de drets d’ús i habitació, joves, immi-

grants i en general a aquelles persones que no poden tenir accés a un habitatge per al seu 

ús personal i familiar. 

 

Tot i que el CCB només disposa del 16,7% de la Fundació, aquesta es considera ens 

dependent perquè el CCB n’exerceix el control efectiu pels següents motius: el president 

de la Fundació ho és també del CCB; l’objecte social de la Fundació és el de gestionar els 

pisos de lloguer de determinades promocions d’habitatges provinents de REGESA, en els 

mateixos termes i condicions; l’activitat habitual de la Fundació està finançada pel CCB 

des de pràcticament la seva constitució, mitjançant aportacions anuals per eixugar el 

dèficit anual i, en l’exercici 2010, la Fundació va obtenir la tutela econòmica i financera del 

CCB després de sol·licitar-la de forma expressa. 

 

A part de les entitats dependents i societats en què participa el CCB, aquest forma o ha 

format part al llarg del període fiscalitzat dels consorcis i fundacions següents: 

 

• Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs 

• Consorci del Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme 

• Consorci de la Televisió Local de Sant Adrià de Besòs i de Santa Coloma de Gramenet 

• Fundació Internacional Olof Palme (fins al 30 de novembre del 2011) 

• Fundació Urbs i Territori Ildefons Cerdà 

 

La participació del CCB en aquests ens és o ha estat residual. A més, també participa en 

les associacions i federacions següents: 

 

• Associació Catalana de Municipis i Comarques 

• Federació de Municipis de Catalunya 

• Fòrum dels Municipis del Barcelonès Nord 
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• Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 

• Pla Estratègic per al Litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona 

 

Aquest treball de fiscalització se centra en la fiscalització del CCB, REGESA, RASSA, la 

Fundació i MBSA. 

 

 
 

2. CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS 

2.1. ENS FISCALITZAT 

2.1.1. Antecedents 

D’acord amb el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre (TRLOCC), la comarca del Barcelonès està 

integrada per cinc municipis (Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de 

Besòs i Santa Coloma de Gramenet) i la capital és Barcelona. 

 

Segons el TRLOCC, els consells comarcals han d’aprovar, per un període de quatre anys, 

un programa d’actuació comarcal que ha d’incloure els serveis, les activitats i les obres 

que han de dur a terme. El CCB no va aprovar formalment cap programa d’actuació co-

marcal en cap dels tres mandats dels exercicis fiscalitzats. 

Quant a les competències, cal destacar la delegació al CCB de les competències autonò-

miques i locals en matèria de gestió, manteniment i conservació de la xarxa viària, dels ens 

titulars del conjunt viari de les rondes de Barcelona entre el nus del Llobregat i el Morrot i 

de la Gran Via Nord. En concret, les competències es van anar delegant mitjançant con-

venis entre el CCB i l’administració corresponent, d’acord amb el calendari següent:  

 
Quadre 2. Convenis de delegació de les rondes de Barcelona 

Ens Data del conveni 

Ajuntament de Barcelona 03.05.1999 

Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques 21.09.2001 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 24.03.2003 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 31.03.2005 

Font: Elaboració pròpia a partir dels convenis.  

 

A més, les competències que deriven principalment del TRLOCC, són les següents:  

 

• Les que les lleis del Parlament de Catalunya atribueixin a la comarca.  

 

• Les que l’Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les 

mancomunitats, les comunitats de municipis i les organitzacions associatives d’ens 

locals deleguin o encarreguin gestionar a la comarca, en concret, en matèria d’ensenya-
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ment, de serveis socials, d’albergs, cases de colònies, granges escola i campaments 

per a la joventut i de menjador i transport escolars.  

 

• Les que el TRLOCC i altres lleis o acords atribueix a la comarca en matèria de coope-

ració, assessorament i coordinació dels ajuntaments, i que es concreten en els serveis 

següents: 

 

• Gestionar les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 

 

• Assistir tècnicament, jurídicament i econòmicament els municipis  

 

• Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats 

dels municipis. En aquest àmbit cal destacar que el CCB ha assumit la gestió i realit-

zació de diverses obres per delegació, mitjançant convenis amb els municipis, i pos-

terior encomanda de gestió a REGESA 

 

• Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals obligatoris en els 

municipis que, per raó de la seva població, no estan obligats a prestar-los, en con-

cret, en matèria d’assistència i serveis socials, com el transport adaptat.2  

• Cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al 

desenvolupament del territori. En aquest sentit, el CCB va signar un acord de bases 

del Pacte Territorial el 4 d’abril del 2001 amb els ajuntaments de Badalona, Santa 

Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, que regulava la realització i gestió de 

projectes de desenvolupament econòmic, de promoció de l’ocupació i l’Observatori 

del mercat de treball, i mitjançant el qual el CCB assumia per delegació la coordi-

nació de les competències municipals. 

 

• Establir i coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructu-

res, els serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal.  

 

 

2.1.2. Activitats i organització 

El CCB té personalitat jurídica pròpia i capacitat per al compliment de les seves finalitats. 

D’acord amb el TRLOCC els òrgans de govern i les funcions principals són els següents: 

• El Ple 

• La Presidència 

 

 

2. L’article 27.2 establia que els ajuntaments de població superior a cinquanta mil habitants havien de prestar i 

gestionar els serveis de transport adaptat previstos en l’article 11.b, que defineix aquest servei en els nivells 

d’atenció en què la Generalitat és competent. Dels cinc municipis del Barcelonès, només la població de Sant 

Adrià de Besòs és inferior a 50.000 habitants. 
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• La Vicepresidència 

• El Consell d’Alcaldes 

• La Comissió Especial de Comptes 

 

A més dels esmentats òrgans de govern, el CCB complementa la seva organització amb 

els òrgans següents: Junta de Govern Local, Junta de Portaveus i Comissió Informativa. 

 

També integra l’organització comarcal, la Gerència, a la qual el TRLOCC atribueix funcions 

executives. Durant el període 2005-2011, la Gerència va estar ocupada per les persones 

següents: 

 

• Emili Mas i Margarit, fins al 22 de juny del 2005 

• Imanol Pujana Fernández, a partir del 22 de juliol del 2005 i fins al 6 d’octubre del 20103 

• Jaume Vendrell i Amat, des del 19 de gener del 2011 

 

El Ple 

D’acord amb el TRLOCC al Ple li pertoquen trenta-nou membres electes que, en els man-

dats del període fiscalitzat es repartien de la forma següent: 

Quadre 3. Nombre de membres electes per grup polític 

Grup polític 2003-2007 2007-2011 2011-2015 

Coalició Progrés Municipal  19 17 14 

Partit Popular  6 7 9 

Federació Convergència i Unió  6 9 10 

Coalició Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa – Entesa pel Progrés Municipal  5 4 5 

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal  3 2 1 

Total 39 39 39 

Font: Elaboració pròpia a partir de les actes de la Junta Electoral Central. 

 

La Presidència 

La Presidència del CCB va ser ocupada per Joan Carles Mas Bassa en els mandats 

2003-2007 i 2007-2011, i per Jesús Maria Canga Castaño en el mandat iniciat el 2011. 

 

La Vicepresidència 

Els vicepresidents són nomenats pel president i s’organitzen, en els mandats 2003-2007, 

2007-2011 i 2011-2015, d’acord amb el detall següent: 

 

 

3. Vacant des del 6 d’octubre del 2010 fins al 19 de gener del 2011. 
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Quadre 4. Vicepresidents 

Vicepresidents 2003-2007 2007-2011 2011-2015 

Primer Josep Ignasi Cuervo Argudín Ramon García-Bragado Acín Jordi William Carnes Ayats 

Segon Alejandro Mañas Ballesté Alejandro Mañas Ballesté Maite Fandos Payà 

Tercer Jordi Portabella Calvete Jordi Portabella Calvete Joaquim Mestre Garrido 

Quart Jordi Subirana Maite Fandos Payà Núria Parlon Gil 

Cinquè Antonio Bermudo Ávila Francesc Josep Belver Vallès Jordi Portabella Calvete 

Sisè Joaquim Miguel Rigau Pedro Rivero Hidalgo Francesc Josep Belver Vallès 

Setè - - Ana Isabel Clar López 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Els vicepresidents substitueixen el president, per ordre de nomenament, en cas de vacant, 

absència o impediment, tot això sense perjudici de les delegacions d’atribucions que la 

Presidència pugui atorgar. 

 

El Consell d’Alcaldes 

El Consell d’Alcaldes és un òrgan integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca per 

informar de les propostes que siguin d’interès per als municipis. És convocat pel president, 

però també es pot reunir a instància del Ple o d’una tercera part dels alcaldes que l’inte-

gren. S’ha de reunir almenys un cop cada tres mesos.  

 

La Comissió Especial de Comptes 

La Comissió Especial de Comptes està formada per un representant de cadascun dels 

grups polítics presents en el CCB i adopta les decisions per vot ponderat d’acord amb el 

nombre de consellers respectius. La seva funció consisteix a revisar els comptes anuals i 

emetre’n un informe. La seva composició va ser la següent: 

 

Quadre 5. Comissió Especial de Comptes 

Representació 2003-2007 2007-2011 2011-2015 

President del CCB Joan Carles Mas Bassa - - 

Coalició Progrés Municipal Josep Ignasi Cuervo Argudín Ramon García-Bragado Acín Jordi William Carnes Ayats 

Partit Popular Emma Balseiro Carreiras (a) Emma Balseiro Carreiras (b) Javier Mulleras Vínzia 

Federació Convergència i Unió Maite Fandos Payà Eduard García Plans Raimond Blasi Navarro 

Coalició Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alterna-

tiva – Entesa pel Progrés Municipal  Alejandro Mañas Ballesté Alejandro Mañas Ballesté Joaquim Mestre Garrido 

Esquerra Republicana de Cata-

lunya – Acord Municipal Ricard Martínez Monteagudo 

Ricard Martínez 

Monteagudo Jordi Portabella Calvete 

Font: Elaboració pròpia. 

Notes:  

(a) Emma Balseiro Carreiras va ser substituïda per Maria Caridad Mejías Sanchez del 27 d’abril del 2005 al 26 de febrer 

del 2006. 

(b) Emma Balseiro Carreiras va cessar el 25 de febrer del 2011 i va ser substituïda per Javier Mulleras Vínzia el 6 d’abril del 

2011. 
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Registre d’interessos 

Durant el període fiscalitzat, el personal directiu, a partir de l’1 de juliol del 2007, no ha 

efectuat les declaracions pertinents (article 75 i la disposició addicional 15a de la Llei 

7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local).  

 

 

2.1.3. Treballs de control 

D’acord amb la normativa vigent, la funció de control intern en les entitats locals i en els 

seus ens dependents està reservada a la Intervenció i ha de ser realitzada per personal 

funcionari amb habilitació de caràcter estatal.  

 

Places d’interventor, secretari i tresorer 

En el període fiscalitzat, les places d’interventor, secretari i tresorer es van cobrir de la 

forma següent: 

 
Quadre 6. Places d’interventor, secretari i tresorer 

Nom Forma de cobertura Nomenament Presa de possessió Cessament 

     

Interventor     

 M.M.O. Habilitació accidental 10.09.2003 10.09.2003 05.11.2008 

 J.A.Q. Acumulació 05.11.2008 18.11.2008 01.09.2009 

 A.C.J. Provisional 27.07.2009 01.09.2009 14.01.2012 
     

Secretari     

 M.G.C. Habilitació accidental 05.11.1999 05.11.1999 - 
     

Tresorer     

 E.M.M. * Habilitació accidental 20.02.2004 20.02.2004 30.06.2005 

 I.P.F. * Habilitació accidental 01.07.2005 01.07.2005 15.06.2008 

 I.V.C. Definitiu 07.03.2008 16.06.2008 - 
     

Font: Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques. 

* Gerents del CCB en el mateix període. 

 

De la revisió dels concursos ordinaris i unitaris convocats i/o resolts durant el període 

fiscalitzat, cal remarcar els aspectes següents: 

 

• Durant el període fiscalitzat, el CCB no va prendre la iniciativa de convocar les places 

vacants de Secretaria, Intervenció i Tresoreria, en els concursos ordinaris anuals. 

 

• La plaça d’interventor va ser ocupada de forma accidental, per acumulació de llocs per 
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un funcionari d’habilitació estatal i mitjançant un nomenament provisional de funcionari 

amb habitació estatal.  

• La plaça de secretari va ser ocupada durant tot el període de forma accidental per una 

funcionària del CCB. 

 

• La plaça de tresorer va ser ocupada, des del febrer del 2004 fins al juny del 2008, pels 

dos gerents del CCB i en cap dels dos casos, no es va demanar a la Direcció General 

d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals (DGAL) 

que proporcionés una persona per cobrir aquesta plaça d’acord amb la normativa, ni 

tampoc es van comunicar aquests nomenaments accidentals. 

 

Aquests nomenaments incomplien la normativa relativa a altres formes de provisió de llocs 

de treball, en concret, el Reial decret 1732/1994, del 29 de juliol, sobre provisió de llocs de 

treball de l’Administració local reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, 

i suposaven una manca de control intern, ja que confluïen en una mateixa persona els llocs 

de treball de la Gerència i la Tresoreria. 

 

Control financer i d’eficàcia 

D’acord amb la normativa vigent, la funció de control financer en les entitats locals està 

reservada a interventors amb habilitació de caràcter estatal. El control financer té per 

objecte informar de l’adequada presentació de la informació financera, del compliment de 

les normes i directrius que són d’aplicació i del grau d’eficàcia i d’eficiència en la conse-

cució dels objectius previstos. Correspon també a la Intervenció la funció comptable, finan-

cera i pressupostària, i la inspecció de la comptabilitat dels ens dependents. 

 

Des de l’exercici 2009, les Bases d’execució del pressupost (BEP) ja detallen i concreten 

aquest control financer i d’eficàcia.  

 

Durant el període fiscalitzat, el CCB va sotmetre els seus comptes a una auditoria que va 

dur a terme el Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA. Les opinions dels auditors so-

bre els comptes anuals del CCB pels exercicis 2005-2010 van ser favorables. En l’exercici 

2011, l’opinió va ser favorable amb dos paràgrafs d’èmfasi: el primer relatiu al romanent de 

tresoreria negatiu de 3,40 M€ de l’exercici 2011 i, el segon, relatiu a la participació del 50% 

en el capital de MBSA, amb un valor net comptable de 8,58 M€, la recuperació de la qual 

depenia de l’assoliment dels objectius fixats en el pla econòmic de MBSA. 

 

En el període fiscalitzat, el control financer es va dur a terme mitjançant l’encàrrec extern 

d’auditories anuals que es van incorporar en el Compte general i es van trametre a la 

Sindicatura. Aquest control financer s’estenia a REGESA, RASSA i MBSA, aquesta darrera 
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des del 28 d’abril del 2010, data en què el Ple va acceptar la petició del Consell d’Admi-

nistració de MBSA d’exercir les funcions de control financer i d’eficàcia de la societat. L’in-

terventor del CCB va ser designant responsable d’aquestes tasques. 

 

Quant a l’avaluació del compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària, la Inter-

venció no va fer l’informe relatiu a la Liquidació del pressupost dels anys 2007 i 2008, ni el 

relatiu al pressupost de l’exercici 2008.4  

 

 

2.2. FISCALITZACIÓ DE LA GESTIÓ COMPTABLE I DE LES DESPESES DEL CCB 

2.2.1. Aprovació dels comptes anuals i retiment a la Sindicatura 

D’acord amb l’article 200 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, apro-

vat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març (TRLRHL), el CCB està sotmès al règim 

de comptabilitat pública, la qual cosa comporta, entre d’altres, l’obligació de retre comptes 

de les seves operacions. 

 

Els comptes anuals del CCB d’acord amb la Instrucció de comptabilitat per a l’Admi-

nistració local (ICAL), aprovada el 17 de juliol del 1990 (per a l’exercici 2005) i el 23 de 

novembre del 2004 (per a la resta d’exercicis), inclouen els estats següents: 

 

• Per a l’exercici 2005: 

 

• Balanç de situació 

• Compte de resultats 

• Quadre de finançament anual 

• Liquidació del pressupost 

• Estat demostratiu dels drets a cobrar i obligacions a pagar procedents de pressupos-

tos tancats 

• Estat dels compromisos de despesa adquirits amb càrrec a exercicis futurs 

• Estat de tresoreria que posi de manifest la situació i les operacions realitzades durant 

l’exercici 

• Estat del deute 

 

• Per als exercicis 2006-2011: 

 

• Balanç 

• Compte del resultat economicopatrimonial 

 

 

4. Text modificat arran de les al·legacions rebudes. 
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• Estat de liquidació del pressupost 

• Memòria 

 

El Compte general del CCB, d’acord amb la normativa aplicable, està integrat pel Compte 

general de l’entitat i els comptes anuals de les societats de capital íntegrament propietat 

seva, i s’ha d’acompanyar dels comptes anuals de les societats mercantils en les quals 

tingui participació majoritària.5 Durant el període fiscalitzat, el CCB ha retut a la Sindicatura 

de Comptes els comptes anuals de REGESA i RASSA i els informes d’auditoria economi-

cofinancera de cadascun dels exercicis. A més, va trametre els comptes anuals de MBSA 

fins a l’exercici 2009. 

 

Pels exercicis fiscalitzats, el Ple del CCB va aprovar el Compte general i el va retre a la 

Sindicatura en les dates següents: 

 

Quadre 7. Dates d’aprovació i retiment del Compte general del CCB 

Exercici Data d’aprovació Data de retiment 

2005 21.06.2006 01.10.2006 

2006 20.06.2007 01.10.2007 

2007 18.06.2008 13.10.2008 

2008 14.10.2009 * 16.10.2009 

2009 16.06.2010 04.10.2010 

2010 05.10.2011 * 11.10.2011 

2011 03.10.2012 * 03.10.2012 

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada pel CCB i tra-

mesa a la Sindicatura. 

* Aprovació fora del termini establert per la regla 102.3 de la ICAL, del 30 

de setembre. 

 

Respecte del compliment de la disposició addicional 6a de la Llei 26/2009, del 23 de de-

sembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, cal dir que el CCB va realitzar au-

ditories als ens dependents tot i que no les va trametre als departaments de Governació i 

d’Economia i Coneixement, ni les va exposar en la seva seu electrònica, ja que no en dis-

posava. 

 

 

2.2.2. Balanç 

El Balanç del CCB a 31 de desembre, del 2005 al 2011 és el següent: 

 

 

5. Vegeu regles 97 i 101 de la ICAL. 
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Quadre 8. Balanç del Consell Comarcal del Barcelonès a 31 de desembre, del 2005 al 2011 

ACTIU 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007  31.12.2008  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2011 

        

IMMOBILITZAT 33.451.300 37.471.308 35.372.569 38.830.130 39.438.296 40.158.510 39.475.685 

Altres infraestructures destinades a 

l’ús general en curs 518.348 1.407.240 228.825 91.832 93.108 455.085 118.052 

Immobilitzat immaterial 148.584 136.320 143.072 212.432 231.658 245.538 254.083 

Amortització de l’immobilitzat 

immaterial (116.084) (110.491) (114.619) (121.514) (141.277) (164.437) (190.906) 

Immobilitzacions materials 10.637.020 8.967.534 10.579.301 16.675.971 17.551.682 18.491.767 19.079.067 

Amortització de l’immobilitzat 

material (521.343) (538.219) (634.083) (746.007) (883.914) (1.059.916) (1.287.965) 

Inversions gestionades 67.359 - - - 95.496 19.720 72.407 

Inversions financeres permanents 22.717.416 27.608.924 25.170.073 22.717.416 22.717.416 22.782.472 22.847.527 

Provisió per depreciació d’inver-

sions financeres permanents - - - - (225.873) (611.719) (1.416.580) 
        

ACTIU CIRCULANT 10.096.352 16.869.992 17.625.482 21.766.494 13.347.857 12.412.528 6.910.636 
        

Deutors 4.121.738 10.788.874 8.528.536 10.385.564 6.504.510 7.637.208 5.958.524 

Deutors pressupostaris 4.108.523 7.927.126 6.077.181 7.916.483 4.474.414 5.603.529 5.927.341 

Deutors no pressupostaris 13.215 16.813 12.505 16.424 2.025.596 2.029.179 29.683 

Altres deutors - - - - 4.500 4.500 1.500 

Inversions financeres temporals - 2.844.935 2.438.850 2.452.657 - - - 
        

Tresoreria 5.943.434 6.052.352 9.073.459 11.380.930 6.739.206 4.775.320 952.112 
        

Ajustaments per periodificació 31.180 28.766 23.487 - 104.141 - - 
        

TOTAL ACTIU 43.547.652 54.341.300 52.998.051 60.596.624 52.786.153 52.571.038 46.386.321 

        

Valors en dipòsit/avals 965.360 - - - - - - 

Avals en garantia d’operacions de 

REGESA 683.898 - - - - - - 
        

        

PASSIU  31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007  31.12.2008  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2011  

        

FONS PROPIS 32.578.014 44.507.631 43.678.482 49.173.573 46.601.044 44.798.595 34.787.194 

Patrimoni 31.915.007 32.796.566 42.005.648 44.618.238 47.312.361 46.528.659 43.750.412 

Resultat de l’exercici 663.007 11.711.065 1.672.834 4.555.335 (711.317) (1.730.064) (8.963.218) 

        

INGRESSOS A DISTRIBUIR EN 

DIVERSOS EXERCICIS 454.562 - - - - - - 

        

CREDITORS A LLARG TERMINI 2.146.462 1.457.160 1.255.901 1.208.673 1.133.633 1.058.782 990.805 

        

CREDITORS A CURT TERMINI 8.368.614 8.376.509 8.063.668 10.214.378 5.051.476 6.713.661 10.608.322 

Altres deutes a curt termini 715.993 719.032 91.747 97.137 125.237 127.346 126.409 

Creditors 2.815.321 3.716.391 4.491.578 6.833.241 3.381.179 4.248.254 8.614.090 

Ajustaments per periodificació 4.837.300 3.941.086 3.480.343 3.284.000 1.545.060 2.338.061 1.867.823 

        

TOTAL PASSIU 43.547.652 54.341.300 52.998.051 60.596.624 52.786.153 52.571.038 46.386.321 

        

Dipositants de valors/avalistes 965.360 - - - - - - 

Garantia habitatge protecció oficial 683.898 -  - - - - 
        

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes generals del CCB. 
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2.2.2.1. Immobilitzat 

A continuació s’inclou el detall de l’immobilitzat per als exercicis 2005-2011: 

 
Quadre 9. Detall de l’immobilitzat 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Inversions destinades a l’ús general 518.348 1.407.240 228.825 91.832 93.108 455.085 118.052 

Immobilitzacions immaterials 32.500 25.829 28.453 90.918 90.381 81.101 63.177 

Altre immobilitzat immaterial 148.584 136.320 143.072 212.432 231.658 245.538 254.083 

Amortitzacions (116.084) (110.491) (114.619) (121.514) (141.277) (164.437) (190.906) 

Immobilitzacions materials 10.115.677 8.429.315 9.945.218 15.929.964 16.667.768 17.431.851 17.791.102 

Terrenys 6.056.940 3.304.716 4.281.686 6.375.816 6.928.267 7.576.076 8.117.251 

Construccions 4.216.306 5.383.274 5.942.715 9.899.281 10.189.231 10.438.250 10.459.025 

Instal·lacions tècniques - - 23.500 23.500 23.500 34.265 43.365 

Equips processos d’informació 194.198 125.943 131.933 154.107 176.057 194.941 211.191 

Altre immobilitzat 169.576 153.601 199.467 223.267 234.627 248.235 248.235 

Amortitzacions (521.343) (538.219) (634.083) (746.007) (883.914) (1.059.916) (1.287.965) 

Inversions gestionades 67.359 - - - 95.496 19.720 72.407 

Inversions financeres permanents 22.717.416 27.608.924 25.170.073 22.717.416 22.491.543 22.170.753 21.430.947 

Cartera de valors a llarg termini 22.717.416 22.717.416 22.717.416 22.717.416 22.717.416 22.717.416 22.717.416 

Altres inversions a llarg termini - 4.891.508 2.452.657 - - 65.056 130.111 

Provisions - - - - (225.873) (611.719) (1.416.580) 

Total 33.451.300 37.471.308 35.372.569 38.830.130 39.438.296 40.158.510 39.475.685 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes generals. 

 

En els anys fiscalitzats, el CCB va elaborar l’inventari de béns i drets d’acord amb el 

Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, que va ser degudament aprovat pel 

Ple, tot i que no consta que s’hagués conciliat amb la comptabilitat. Per l’exercici 2011, 

s’ha comprovat que l’inventari es va trametre al Departament de Governació, d’acord amb 

la normativa d’aplicació. 

 

Inversions destinades a l’ús general 

Les inversions destinades a l’ús general corresponen quasi exclusivament a inversions per 

a la millora de la seguretat vial a les rondes de Barcelona. Aquestes inversions estan 

finançades amb romanents de tresoreria positius i, també, per les subvencions finalistes 

del PUOSC. Els saldos a 31 de desembre dels exercicis fiscalitzats corresponen a les 

inversions en curs. Un cop acabades les obres, aquestes es traspassen a l’ús general pel 

cost total, amb càrrec al compte de patrimoni lliurat a l’ús general. 

 

Immobilitzat immaterial 

Durant el període fiscalitzat, les addicions més importants en l’immobilitzat immaterial són 

les relacionades amb la gestió del manteniment de la seguretat vial de les rondes de 
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Barcelona, particularment l’adquisició d’un programari per al control de tràfic per 52.664 € i 

d’un programa per a la gestió de l’inventari general per 32.043 €.  

 

Immobilitzat material 

Els principals moviments en l’Immobilitzat material van ser els següents: 

 

• La construcció del pavelló poliesportiu de la Colina per 3,76 M€ en l’exercici 2008. 

L’Ajuntament de Badalona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el CCB i el 

Consell Esportiu del Barcelonès Nord van acordar, en un conveni signat el 29 de 

novembre del 2005, endegar la construcció d’un pavelló esportiu per la població del 

Barcelonès Nord a Badalona, en terrenys limítrofes al terme municipal de Santa Coloma 

de Gramenet. Prèviament, la Junta de Govern Local del CCB, el 26 de gener del 2005, 

va acordar encarregar a REGESA la redacció dels documents urbanístics i dels pro-

jectes constructius dels equipaments i l’execució de les obres de construcció d’aquests. 

En aquest encàrrec, no s’establien ni es concretaven les condicions particulars de l’en-

càrrec ni les compensacions per la gestió i realització de l’encomanda de gestió.  

 

D’altra banda, l’encàrrec es va realitzar sense el corresponent finançament. Aquest fet 

va suposar que REGESA construís el pavelló sense rebre finançament per part del CCB, 

i aquest va endegar l’esmentada obra sense el corresponent finançament, i sense 

incloure-la en cap dels pressupostos dels exercicis 2005-2007.  

 

Un cop construït el pavelló, el 2008 es va decidir finançar l’obra amb dividends pro-

vinents de REGESA, 3,76 M€. La consignació pressupostària per al pagament d’aquesta 

construcció es va fer finalment en el pressupost de l’exercici 2008 per 3,76 M€. 

 

• A conseqüència de la urbanització del sector de la Catalana, a Sant Adrià de Besòs, es 

van recuperar i activar terrenys que havien estat entregats a l’ús general i altres que 

estaven cedits a les diferents administracions, per un total d’1,63 M€.  

 

• Es va construir i equipar el Centre comarcal d’atenció als animals de companyia del 

Barcelonès (CCAAC) a Badalona, que va ascendir a 1,34 M€. 

 

• Les baixes per alienació del solar de la finca Can Tunis, lloc d’ubicació de l’antiga fà-

brica tèxtil Riviere, SA, amb un valor comptable de 3,32 M€. Aquesta finca es va vendre 

per 10,29 M€, a cobrar en quatre anualitats, la primera l’exercici 2006 i, la resta, en els 

anys 2007-2009. 

• La baixa per l’alienació de dos terrenys a la ronda de Sant Ramon de Penyafort, pro-

pietat del CCB, amb un valor comptable de 45.697 €. El 13 d’octubre del 2004 el Ple va 

aprovar la desafectació de tres terrenys ubicats a la ronda de Sant Ramon de Penyafort 

(dos propietat seva i un de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besós). El 19 de gener del 

2005, el CCB va signar un conveni amb l’Ajuntament pel qual el CCB havia de realitzar 
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un procés de licitació pública per la selecció del comprador dels terrenys, valorats en 

3,35 M€, d’acord amb la valoració pericial. 

 

Tot i això, el 20 de setembre del 2005 l’empresa Grup Immobiliari Castmor, SL, pro-

pietària de terrenys que confrontaven amb aquestes parcel·les, va presentar una oferta 

d’adquisició per 3,37 M€,6 a partir de la superfície a adquirir (3.360,62 m
2) i de l’edi-

ficabilitat total (7.321,24 m
2). 

 

El 5 d’octubre del 2010, tenint en compte que les parcel·les sobreres es podien vendre 

als propietaris confrontants, el Ple va aprovar l’alienació directa a Grup Immobiliari 

Castmor, i així ho va comunicar als interessats i a la DGAL.  

 

Tenint en compte que el valor d’aquests terrenys excedia del 25% dels recursos 

ordinaris del pressupost consolidat del CCB, per a la seva alienació calia l’informe previ 

del Departament de Governació, que el CCB no va sol·licitar.7  

 

Inversions gestionades 

Les inversions gestionades corresponen a inversions realitzades per compte dels ajun-

taments, finançades mitjançant ingressos de capital. Al finalitzar l’exercici, l’obra realitzada 

es traspassa a l’Ajuntament. La inversió gestionada més important és la de remodelació 

urbana de la plaça de la Vil·la de Sant Adrià de Besòs, que prové dels compromisos ad-

quirits en els convenis signats el 16 de juny del 2005 i el 6 de juliol del 2007 amb l’Ajun-

tament de Sant Adrià de Besòs, per 12,49 M€ (vegeu l’apartat 2.3.2).  

 

Les altres inversions més importants són les del Parc dels Ocellets, d’acord amb el conveni 

signat el 16 d’abril del 2009 amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, i les obres d’ur-

banització de la Serra d’en Mena, realitzada en dues fases, d’acord amb els convenis 

signats amb els ajuntaments de Badalona i Santa Coloma de Gramenet i posterior encàrrec 

a la societat REGESA. Ambdues obres varen finalitzar l’exercici 2011, i es van finançar amb 

els recursos provinents de la Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes 

i viles que requereixen una atenció especial, i amb aportacions del PUOSC, en les fases 

finals. 

Inversions financeres permanents 

El detall de les inversions financeres permanents en el període fiscalitzat és el següent: 

 

 

6. Aquest import inclou el preu ofert pels terrenys del CCB, 3,05 M€, i per un terreny municipal de Sant Adrià de 

Besòs, 0,32 M€. 

7. Text modificat arran de les al·legacions rebudes. 
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Quadre 10. Detall de les inversions financeres permanents 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

        

Cartera de valors llarg termini 22.717.416 22.717.416 22.717.416 22.717.416 22.717.416 22.717.416 22.717.416 

 REGESA 6.448.860 6.448.860 6.448.860 6.448.860 6.448.860 6.448.860 6.448.860 

 MBSA 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

 Mercabarna, SA 1.736.925 1.736.925 1.736.925 1.736.925 1.736.925 1.736.925 1.736.925 

 Tabasa 4.531.631 4.531.631 4.531.631 4.531.631 4.531.631 4.531.631 4.531.631 
        

Altres inversions llarg termini - 4.891.508 2.452.657 - - 65.056 130.111 
        

Provisions - - - - (225.873) (611.719) (1.416.580) 
        

Total 22.717.416 27.608.924 25.170.073 22.717.416 22.717.416 22.782.472 22.847.527 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat financera del CCB. 

 

Dins la cartera de valors a llarg termini s’inclouen les participacions en el capital de 

REGESA, MBSA, Mercabarna, SA i Tabasa. Durant l’exercici 2005, el CCB va vendre el 

100% de les accions de RASSA a REGESA per 61.000 €, equivalent al cost d’adquisició.  

 

Des de l’exercici 2009, el valor teòric de la participació en MBSA ha estat inferior al valor 

teòric comptable, fet pel qual s’ha anat dotant la corresponent provisió per pèrdua de 

valor, que ascendeix 1,42 M€ a 31 de desembre del 2011. 

 

Altres inversions a llarg termini 

Dins les altres inversions a llarg termini, en els exercicis 2006 i 2007 s’inclou el deute a 

cobrar a llarg termini per la venda dels terrenys de can Tunis (vegeu l’epígraf Immobi-

litzacions materials dins d’aquest apartat), i en els exercicis 2010 i 2011 s’inclou el dret de 

superfície atorgat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona sobre el solar L/M del sector 

C-4 del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.  

 

El 8 de febrer del 2010, el CCB, de forma conjunta amb la resta de propietaris (ajuntaments 

de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs, Consorci del Besòs, Consorci del Campus Interuni-

versitari Diagonal-Besòs, Consorci de la Zona Franca i Entitat Metropolitana del Transport), 

va constituir un dret de superfície en dues finques propietat de les entitats signants, a favor 

del Consorci de la Zona Franca, per un termini de cinquanta-tres anys, que es va allargar 

dos anys més. El valor d’aquest dret corresponent al CCB, 3,58 M€, es va activant en 

aquest compte al llarg de la durada del dret.  

 

Durant l’exercici 2010, el CCB va facturar al Consorci de la Zona Franca 1,05 M€ més l’IVA 

corresponent, en concepte de preu parcial del dret de superfície de la parcel·la L/M del 

sector C-4. Aquesta factura no està comptabilitzada, ni cobrada, llevat de l’IVA corres-

ponent que es va cobrar i liquidar en el segon semestre de l’exercici 2010. 

 

El 14 de febrer del 2014, el Consorci de la Zona Franca va presentar una proposta de 

resolució del dret de superfície, que va ser aprovada per tots els seus atorgants. En 

concret, el CCB la va aprovar el 25 de juny del 2014. Aquesta resolució no ha estat ele-

vada a escriptura pública. 
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2.2.2.2. Deutors 

El detall dels deutors des de l’exercici 2005 fins al 2011 és el següent: 

 
Quadre 11. Deutors 

Concepte 
Saldo a 

31.12.2005 
Saldo a 

31.12.2006 
Saldo a 

31.12.2007 
Saldo a 

31.12.2008 
Saldo a 

31.12.2009 
Saldo a 

31.12.2010 
Saldo a 

31.12.2011 

        

Deutors per drets reconeguts        

- Pressupost corrent 3.273.799 6.429.445 4.917.908 7.020.036 4.459.405 5.576.207 5.579.100 

- Exercicis tancats 920.880 1.527.638 1.307.537 896.484 112.541 27.321 349.090 
        

Drets anul·lats        

- Pressupost corrent (10.500) - - (2.910) (42.960) (5.849) (27.144) 

- Pressupostos tancats (84.056) (29.958) (148.264) (37) (97.533) - - 
        

Devol. ingressos i drets cancel·lats 8.400 - - 2.910 42.960 5.849 26.296 
        

Deutors pressupostaris 4.108.523 7.927.125 6.077.181 7.916.483 4.474.413 5.603.528 5.927.342 
        

Deutors no pressupostaris 13.215 16.813 12.505 16.423 2.025.596 2.029.179 29.683 
        

Altres deutors - - - - 4.500 4.500 1.500 
        

Inversions financeres temporals - 2.844.935 2.438.850 2.452.657 - - - 
        

Total deutors 4.121.738 10.788.873 8.528.536 10.385.563 6.504.509 7.637.207 5.958.525 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat financera del CCB. 

 

Dins de Deutors pressupostaris s’inclouen els saldos pendents de cobrament al final de 

cada exercici, majoritàriament per aportacions de les administracions. Cal destacar, en 

l’exercici 2008, l’import corresponent als dividends a cobrar de REGESA (vegeu en 

l’apartat 2.2.2.1, l’epígraf Immobilitzat material). El detall és el següent: 

 
Quadre 12. Deutors pressupostaris 

Ens deutor 
Saldo a 

31.12.2005 
Saldo a 

31.12.2006 
Saldo a 

31.12.2007 
Saldo a 

31.12.2008 
Saldo a 

31.12.2009 
Saldo a 

31.12.2010 
Saldo a 

31.12.2011 

Generalitat de Catalunya  2.505.986 3.679.359 3.755.320 2.849.547 3.485.681 4.759.123 4.383.946 

Diputació de Barcelona  1.047.529 976.584 926.494 130.529 - 129.629 87.406 

Ajuntaments               

Barcelona  21.466 2.573.415 443.069 - 401.944 - 305.623 

L’Hospitalet de Llobregat - - 111.000 - - - 84.050 

Badalona - 364.637 458.679 724.146 207.392 358.931 631.667 

Santa Coloma de Gramenet - 226.265 256.486 286.567 103.069 128.043 145.173 

Sant Adrià de Besòs - - - 11.651 82.512 66.453 84.392 

Total ajuntaments 21.466 3.164.317 1.269.234 1.022.364 794.917 553.427 1.250.905 

Centre Comercial Gramenet, SA 418.117 - - - - - - 

REGESA  32.843 28.847 1.293 3.798.514 130.227 60.675 100.974 

RASSA - - 16.820 17.451 - - - 

Fundació - - - - 17.962 17.623 34.958 

EMT * - - - - 17.050 51.600 17.525 

Altres  82.582 78.018 108.020 98.079 28.576 31.452 51.628 

Total 4.108.523 7.927.125 6.077.181 7.916.484 4.474.413 5.603.529 5.927.342 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat financera del CCB. 

* Entitat Metropolitana del Transport, que l’any 2010 va quedar integrada a l’AMB. 
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Pel que fa a Deutors no pressupostaris, la partida més important correspon a un préstec a 

REGESA, l’exercici 2009, per 2,00 M€ que es va retornar l’exercici 2011. Aquesta operació 

forma part de la liquidació del pagament fet a REGESA per les obres de renovació urbana 

de Sant Adrià de Besòs. Aquesta operació, comptabilitzada com a extrapressupostària, 

s’hauria d’haver instrumentat mitjançant l’habilitació de la consignació pressupostària 

corresponent.8 A més, no es va comunicar al Departament d’Economia i Finances la forma-

lització d’aquesta operació, en contra del que estableix la normativa en matèria de tutela 

financera dels ens locals. 

 

Per últim, les inversions financeres temporals corresponen als cobraments ajornats derivats 

de l’alienació de la finca de la Riviere (vegeu l’apartat 2.2.2.1). 

 

 

2.2.2.3. Tresoreria 

El detall de l’epígraf Tresoreria durant el període fiscalitzat és el següent: 

 
Quadre 13. Tresoreria 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Comptes operatius 431.404 96.062 22.035 1.215.239 1.409.490 369.320 946.112 

Comptes restringits 5.030 11.290 7.424 119.225 6.000 6.000 6.000 

Comptes financers 5.507.000 5.945.000 9.044.000 10.046.466 5.323.716 4.400.000 - 

Total 5.943.434 6.052.352 9.073.459 11.380.930 6.739.206 4.775.320 952.112 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat financera del CCB. 

 

Dins de Comptes financers s’inclouen els saldos a 31 de desembre per la col·locació dels 

excedents de tresoreria en imposicions a termini en entitats de crèdit i estalvi.  

 

 

2.2.2.4. Fons propis 

L’evolució dels fons propis durant el període fiscalitzat va ser la següent: 

 

 

 

8. Text modificat arran de les al·legacions rebudes. 
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Quadre 14. Evolució dels fons propis des de l’exercici 2005 fins a l’exercici 2011 

Concepte 

Patrimoni 

entregat a 

l’ús general 

Patrimoni 

lliurat en 

cessió Resultat Patrimoni Fons propis 

Saldo a 1 de gener del 2005 (15.513.438) (37.545.083) 985.715 83.437.367 31.364.561 

Traspàs resultat exercici anterior - - (985.715) 985.715 - 

Retaxació expropiació Parc Motocros (1.090.493) - - - (1.090.493) 

Cessió gratuïta obertura carrer a Sant Adrià de Besòs - 221.558 - - 221.558 

Cessió gratuïta terrenys parc urbà del Besòs 288.534 - - - 288.534 

Aplicació subvencions capital - - - 1.220.346 1.220.346 

Resultat de l’exercici - - 663.007 - 663.007 

Altres 3.429 (98.229) - 5.301 (89.499) 

Saldo a 31 de desembre del 2005 (16.311.968) (37.421.754) 663.007 85.648.729 32.578.014 

Traspàs resultat exercici anterior - - (663.007) 663.007 - 

Entrega del Parc Agrari (233.593) - - - (233.593) 

Aplicació subvencions capital - - - 454.562 454.562 

Resultat de l’exercici - - 11.711.065 - 11.711.065 

Altres - (2.418) - - (2.418) 

Saldo a 31 de desembre del 2006 (16.545.561) (37.424.172) 11.711.065 86.766.298 44.507.630 

Traspàs resultat exercici anterior - - (11.711.065) 11.711.065 - 

Traspàs obres rondes (2.506.609) - - - (2.506.609) 

Resultat de l’exercici - - 1.672.834 - 1.672.834 

Altres 4.625 - - - 4.625 

Saldo a 31 de desembre del 2007 (19.047.545) (37.424.172) 1.672.834 98.477.363 43.678.480 

Traspàs resultat exercici anterior - - (1.672.834) 1.672.834 - 

Recuperació immobilitzat cedit la Catalana - 1.344.823 - - 1.344.823 

Disminució finca Tram VII i xarxa viària - 75.364 - - 75.364 

Traspàs obres rondes (653.840) - - - (653.840) 

Traspàs obres Pont del Molinet (73.672) - - -  (73.672) 

Millora accessos pont riu Ripoll (32.603) - - -  (32.603) 

Desafectació de finques la Catalana 280.755 - - - 280.755 

Resultat de l’exercici - - 4.555.335 - 4.555.335 

Altres (4.478) 3.408 - - (1.070) 

Saldo a 31 de desembre del 2008 (19.531.383) (36.000.577) 4.555.335 100.150.197 49.173.572 

Traspàs resultat exercici anterior - - (4.555.335) 4.555.335 - 

Desafectació finques Tram VII i VIII tanatori - 234.993 - - 234.993 

Traspàs obres rondes (2.081.022) - - - (2.081.022) 

Traspàs obres Pont del Molinet (15.182) - - - (15.182) 

Resultat de l’exercici - - (711.316) - (711.316) 

Saldo a 31 de desembre del 2009 (21.627.587) (35.765.584) (711.316) 104.705.532 46.601.045 

Traspàs del resultat de l’exercici anterior -  -  711.316 (711.316) - 

Mutació domini públic pont riu Ripoll 92.196 -  -  (92.196) - 

Traspàs obres Pont del Molinet (72.916) -  -  -  (72.916) 

Resultat de l’exercici -  -  (1.730.064) -  (1.730.064) 

Altres 529 -  -  -  529 

Saldo a 31 de desembre del 2010 (21.607.778) (35.765.584) (1.730.064) 103.902.020 44.798.594 

Traspàs del resultat de l’exercici anterior - - 1.730.064 (1.730.064) - 

Traspàs enllumenat tram ronda de Dalt (404.719) - - - (404.719) 

Traspàs pintat túnels B-10 (643.463) - - - (643.463) 

Resultat de l’exercici - - (8.963.219) - (8.963.219) 

Saldo a 31 de desembre del 2011 (22.655.960) (35.765.584) (8.963.219) 102.171.956 34.787.193 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la comptabilitat financera del CCB. 
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Els principals moviments de Fons propis corresponen al resultat de l’exercici, als tras-

passos al compte de patrimoni entregat a l’ús general de les inversions quan entren en 

funcionament o per les afectacions de béns a l’ús general, i als moviments del patrimoni 

lliurat en cessió que, principalment, són conseqüència del procés d’urbanització del sector 

de la Catalana a Sant Adrià de Besòs. 

 

 

2.2.2.5. Creditors a llarg termini 

Els creditors a llarg termini corresponen als saldos dels préstecs a llarg termini al final de 

cadascun dels exercicis fiscalitzats. El detall és el següent: 

 

Quadre 15. Endeutament a llarg termini 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Préstec hipotecari  1.343.508 1.296.569 1.255.901 1.208.673 1.133.633 1.058.782 990.805 

Préstec finca la Riviere 802.954 160.591 - - - - - 

Total 2.146.462 1.457.160 1.255.901 1.208.673 1.133.633 1.058.782 990.805 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la comptabilitat financera del CCB. 

 

Les principals característiques d’aquestes operacions han estat les següents: 

 

Quadre 16. Detall dels préstecs 

Préstec hipotecari (seu social) Nominal 

Vigència 

Data de constitució 

Data de venciment 

2.558.509 € 

25 anys (2 de carència) 

21.12.2000 

01.01.2026 

Préstec finca la Riviere Nominal 

Vigència 

Data de constitució 

Data de venciment 

7.549.159 € 

10 anys (1 de carència) 

23.01.1998 

23.01.2008 

Font: Contractes de préstecs. 

 

El segon préstec s’amortitza de forma anticipada amb els recursos derivats de l’alienació 

de la finca de la Riviere (vegeu l’apartat 2.2.2.1), d’acord amb les previsions contingudes 

en el pressupost de l’exercici 2007. Aquest préstec es va formalitzar l’any 1998 per fer front 

a les despeses derivades de l’expropiació d’aquests terrenys. 

 

 

2.2.2.6. Creditors a curt termini 

El detall de Creditors a curt termini és el que figura en el quadre següent: 
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Quadre 17. Creditors a curt termini 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

        

Altres deutes 715.993 719.032 91.747 97.137 125.237 127.346 126.409 

Deutes amb entitats 

de crèdit 694.119 696.847 42.511 44.926 56.545 62.450 63.737 

Fiances i dipòsits 21.874 22.185 49.236 52.211 68.692 64.896 62.672 
        

Creditors 2.815.321 3.716.391 4.491.578 6.833.241 3.381.179 4.248.254 8.614.090 

Creditors  

pressupostaris 1.969.801 3.001.306 3.507.583 6.602.271 2.779.564 3.644.415 7.601.223 

Creditors no  

pressupostaris 775.843 653.785 886.398 134.951 485.909 539.973 895.305 

Administracions  

públiques 69.677 53.420 97.597 96.019 104.576 63.866 71.123 

Altres creditors - 7.880 - - 11.130 - 46.439 
        

Ajustaments per perio-

dificació 4.837.300 3.941.086 3.480.343 3.284.000 1.545.060 2.338.061 1.867.823 

Subvencions i trans-

ferències corrents 2.149.310 2.010.153 1.492.040 1.665.968 438.184 1.309.043 1.317.242 

Subvencions capital  2.687.990 1.930.933 1.988.303 1.618.033 1.106.876 1.029.018 550.581 
        

Total 8.368.614 8.376.509 8.063.668 10.214.378 5.051.476 6.713.661 10.608.322 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat financera del CCB. 

 

Altres deutes 

Els Deutes amb entitats de crèdit corresponen a la part a curt termini dels préstecs amb 

entitats de crèdit (vegeu l’apartat 2.2.2.5). Durant l’exercici 2011 es va contractar, a més, 

una pòlissa de crèdit de 2,00 M€ que, a 31 de desembre del 2011, ja s’havia retornat. 

 

Creditors 

Els creditors pressupostaris inclouen els saldos pendents de pagament per les despe-

ses corrents, tant de l’exercici com d’exercicis anteriors, mentre que els creditors no 

pressupostaris inclouen la periodificació de les remuneracions pendents de pagament i 

de la despesa d’energia elèctrica pel manteniment, principalment, de les rondes de Bar-

celona. 

 

Ajustaments per periodificació 

Els ajustaments per periodificació corresponen exclusivament a ingressos per subvencions 

corrents i de capital i transferències rebudes per despeses de funcionament que es cor-

responen amb les desviacions en els projectes de despesa amb finançament afectat.  
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2.2.3. Compte del resultat economicopatrimonial 

El detall del Compte del resultat economicopatrimonial del CCB dels exercicis finalitzats el 

31 de desembre del 2005 al 2011 és el següent: 

 
Quadre 18. Compte del resultat economicopatrimonial del CCB dels exercicis 2005-2011 

Concepte 2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011 

DESPESES 11.879.208 15.371.108 17.742.544 18.032.614 25.970.742 23.958.526 28.243.029 

Funcionament dels serveis i 

prestacions socials 8.283.982 9.268.753 10.460.603 11.527.404 13.469.255 13.747.139 13.697.828 

Despeses de personal 1.534.943 1.744.374 1.879.094 2.074.047 2.202.955 2.383.448 2.231.883 

Dotacions a l’amortització 

immobilitzat  138.465 130.190 116.432 118.819 157.669 199.163 254.518 

Altres despeses de gestió 6.527.998 7.312.110 8.397.203 9.267.750 10.859.570 10.766.876 10.371.274 

Despeses financeres 82.576 82.079 67.874 66.788 23.188 11.807 35.291 

Variació provisions d’inver-

sions financeres - - - - 225.873 385.845 804.862 

Transferències i subvencions 2.966.178 6.098.828 7.281.941 6.505.210 12.403.954 10.211.387 14.544.354 

Transferències i subven-

cions corrents 2.769.871 4.591.715 4.560.593 4.794.596 6.077.081 6.798.072 4.847.992 

Transferències i subven-

cions de capital 196.307 1.507.113 2.721.348 1.710.614 6.326.873 3.413.315 9.696.362 

Pèrdues i despeses 

extraordinàries 629.048 3.527 - - 97.533 - 847 

Pèrdues de l’immobilitzat  544.991 - -  - - - - 

D’altres exercicis  84.056 3.527 - - 97.533 - 847 

  

INGRESSOS 12.542.215 27.082.173 19.415.378 22.587.949 25.259.425 22.228.463 19.279.811 

Ingressos de gestió ordinària 840 225 239.846 223.216 121.374 11.000 14.265 

Ingressos tributaris 840 225 239.846 223.216 121.374 11.000 14.265 

Altres ingressos de gestió 

ordinària 489.669 617.950 932.229 4.841.526 833.081 698.133 708.333 

Reintegraments 1.584 - 425 40.192 6.785 632 310 

Altres ingressos de gestió  239.696 232.682 293.142 298.880 295.338 423.534 503.137 

Ingressos de partici-

pacions en capital 147.727 148.082 148.083 3.914.021 148.177 148.177 148.177 

Altres interessos i 

ingressos assimilats 100.662 237.186 490.579 588.433 382.781 125.790 56.709 

Transferències i subvencions 11.976.688 16.703.185 18.223.409 17.466.140 24.304.970 21.519.330 18.557.213 

Transferències i 

subvencions corrents 11.784.050 14.501.305 15.919.804 16.349.585 19.913.648 19.697.422 17.338.612 

Transferències i 

subvencions de capital 192.638 2.201.880 2.303.605 1.116.555 4.391.322 1.821.908 1.218.601 

Guanys i ingressos 

extraordinaris 75.018 9.760.813 19.894 57.067 - - - 

Beneficis d’immobilitzat - 9.755.779 19.894 - - - - 

Ingressos extraordinaris  74.823 - - 57.067 - - - 

Ingressos exercicis 

anteriors  195 5.034 - - - - - 

ESTALVI / (DESESTALVI) 663.007 11.711.065 1.672.834 4.555.335 (711.317) (1.730.063) (8.963.218) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes generals del CCB. 
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2.2.3.1. Despeses de personal 

El detall de les despeses de personal per al període fiscalitzat és el següent: 

 

Quadre 19. Despeses de personal 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

        

Membres electes 181.200 184.950 216.100 245.429 245.237 238.768 226.647 

Personal eventual 236.727 239.227 221.432 264.342 271.436 248.594 243.994 

Personal funcionari 189.472 202.327 213.684 257.451 311.799 377.102 652.765 

Personal laboral 610.522 760.869 855.107 883.923 921.587 1.029.368 651.188 

Retribucions pendents de pagament 2.971 1.575 1.248 1.278 1.824 20.735 135 

Productivitat - - - - - 58.790 61.845 

Despeses salarials 1.220.892 1.388.948 1.507.571 1.652.422 1.751.883 1.973.357 1.836.574 
        

Seguretat Social 257.069 301.779 310.652 349.514 380.374 392.762 376.977 
        

Altres despeses socials 56.982 53.647 60.871 72.111 70.698 17.329 18.332 
        

Total 1.534.943 1.744.374 1.879.094 2.074.047 2.202.955 2.383.448 2.231.883 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes generals dels exercicis 2005 a 2011. 

 

Membres electes 

Aquesta partida inclou els pagaments als membres electes per l’assistència a sessions 

dels òrgans de govern aprovades en els plens de constitució respectius. 

 

Relació de llocs de treball i oferta pública d’ocupació 

La relació de llocs de treball vigent en el període fiscalitzat era la que es va aprovar en 

l’exercici 2001, i que es va modificar el desembre del 2010. Les observacions sobre la 

relació de llocs de treball i les ofertes públiques d’ocupació són les següents: 

 

• El CCB només va publicar l’acord d’aprovació de la relació de llocs de treball sense cap 

detall de les magnituds que s’han de definir. Així, es va incomplir l’article 127 del Reial 

decret legislatiu 781/1986, del 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les dispo-

sicions legals vigents en matèria de règim local.  

 

• El lloc de treball del cap de l’oficina de transformació urbana, ocupat de forma interina, 

s’hauria d’haver inclòs en l’oferta pública d’ocupació dels anys 2007 i 2011, cosa que no 

es va fer. 

 

De la revisió analitzada dels processos de contractació del personal efectuats durant el 

període fiscalitzat no se’n desprenen incidències a destacar. 
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Plantilla de personal 

El detall de les plantilles aprovades i publicades és el següent: 

 

Quadre 20. Distribució del personal segons les plantilles publicades 

Personal 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2010 

N O N O N O N O N O 

Funcionaris amb habilitació nacional 3 - 3 - 3 - 3 - 3 2 

Funcionaris  5 5 6 4 6 4 6 4 6 5 

Personal laboral fix i temporal 18 11 17 12 20 13 21 14 21 16 

Personal eventual 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Total 31 21 31 21 34 22 35 23 35 28 

Font: Elaboració pròpia a partir de les plantilles publicades en el Butlletí Oficial de la Província. 

Clau: 

N: Nombre d’integrants. 

O: Places ocupades. 

 

En relació amb la plantilla de personal s’han de fer les observacions següents: 

 

• La plantilla dels exercicis 2009 i 2011 no es va publicar en els diaris oficials. 

 

• En cap dels expedients d’aprovació de les plantilles no hi consten les comunicacions a 

la Delegació d’Hisenda estatal.9 

 

• L’acord de l’aprovació de les plantilles no inclou el detall dels llocs i la seva situació. 

 

El detall del personal del CCB durant l’exercici 2011 és el següent: 

 

Quadre 21. Personal durant l’exercici 2011 

Tipus de personal Places/contractats Ocupades Vacants 

Personal eventual directiu i d’assessorament 5 5 - 

Funcionaris amb habilitació de caràcter estatal * 3 2 1 

Funcionaris propis 4 3 1 

Funcionaris propis amb caràcter interí 1 1 - 

Personal laboral fix 17 16 1 

Personal laboral temporal 19 19 - 

Total 49 46 3 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’expedient d’aprovació del pressupost de l’exercici 2011. 

* La plaça de Secretaria està ocupada amb caràcter accidental per una funcionària del CCB. 

 

 

9. Text modificat arran de les al·legacions rebudes. 
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Despeses salarials 

Durant el període fiscalitzat, el personal va percebre el salari distribuït en catorze pagues 

(dues d’elles extraordinàries). El sou base, els triennis, el complement de destinació i les 

pagues extraordinàries percebuts van ser els fixats en les lleis de pressupostos generals 

de l’Estat per a cadascun dels exercicis i, en l’exercici 2010, també es van aplicar els 

decrements de les retribucions previstes en el Reial decret llei 8/2010, del 20 de maig, 

mitjançant el qual s’adopten mesures extraordinàries per a reducció del dèficit públic. El 

complement específic, en canvi, va experimentar increments per sobre de les lleis de pres-

supostos estatals en els exercicis fiscalitzats. Les lleis de pressupostos estatals consi-

deraven inaplicable qualsevol increment retributiu per sobre del límit establert.  

 

El complement de productivitat, regulat en l’Acord de condicions de treball del personal 

funcionari i el conveni col·lectiu de treball del personal laboral, s’abona mensualment i con-

sisteix en un import que retribueix el compliment de l’assistència i un import que retribueix 

l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès o iniciativa amb què el funcionari 

desenvolupa el seu treball.  

 

No s’ha obtingut cap càlcul que permeti verificar que els imports que es pagaven res-

ponien a l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès i la iniciativa amb què 

l’empleat exercia la seva feina. Tampoc es té constància que s’hagués fet la difusió pública 

preceptiva, tal com preveu l’article 172.3 del Reglament del personal al servei dels ens 

locals de Catalunya, aprovat pel Decret 214/1990, del 30 de juliol (RPEL). A més, en els 

pressupostos dels exercicis 2005-2009, aquest concepte retributiu no es va dotar malgrat 

que s’abonava amb periodicitat mensual en les nòmines dels treballadors.  

 

Condicions de treball del personal 

Durant el període fiscalitzat, va estar vigent l’Acord de condicions de treball del personal 

funcionari i el conveni col·lectiu de treball del personal laboral aprovats pel Ple el 31 de 

gener del 2001, ja que des de l’exercici 2005 es van anar prorrogant. A més, en els anys 

2003 i 2004 es van aprovar diverses modificacions de l’Acord i del conveni. 

 

L’article 9.3 del conveni col·lectiu del personal laboral establia que l’import del sou, els 

triennis i el complement de destinació serien els que establissin els pressupostos generals 

per als mateixos conceptes retributius dels funcionaris. 

 

Jornada laboral 

La jornada laboral dels treballadors del CCB és de trenta-cinc hores setmanals (31 hores i 

15 minuts, en horari d’estiu), mentre que la jornada ordinària del personal de les corpo-
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racions locals ha de ser de trenta-set hores i mitja setmanals de mitjana en còmput anual. 

Aquesta jornada no pot ser objecte de pactes ni de negociació col·lectiva, ja que es tracta 

d’una norma de mínims que té caràcter imperatiu. 

A part, es permet el perllongament de la jornada setmanal fins a les trenta-set hores i mitja 

(35 hores en horari d’estiu), i la possibilitat de renunciar a l’augment dels dies de vacances, 

a canvi d’una compensació econòmica, quan aquest perllongament i la renúncia a l’am-

pliació dels dies de vacances, no poden suposar una millora salarial. Els pagaments deri-

vats de l’aplicació dels acords anteriors descrits són els següents: 

 

Quadre 22. Detall de les compensacions per vacances no gaudides i per perllongament de jornada 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Compensació vacances 5.603 6.449 5.387 4.983 5.781 4.128 6.615 

Compensació jornada 14.009 19.816 20.664 21.675 22.987 25.314 23.885 

Total 19.612 26.265 26.051 26.658 28.768 29.442 30.500 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les nòmines del personal del CCB. 

 

Vacances 

En el període que va de l’exercici 2005 fins a l’entrada en vigor de l’EBEP, el 13 de maig 

del 2007, els acords de personal del CCB establien les vacances en vint-i-cinc o vint-i-sis 

dies laborables, en contra del RPEL, que les establia en un mes.  

 

 

2.2.3.2. Dotacions a l’amortització de l’immobilitzat 

El detall de Dotacions a l’amortització de l’immobilitzat material i immaterial durant el pe-

ríode fiscalitzat és el següent: 

 

Quadre 23. Dotacions a l’amortització acumulada 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Immobilitzat material 125.493 121.926 112.304 111.924 137.907 176.002 228.049 

Immobilitzat immaterial 12.972 8.264 4.128 6.895 19.763 23.160 26.469 

Total 138.465 130.190 116.432 118.819 157.670 199.162 254.518 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat financera del CCB. 

 

Els coeficients aplicats en el càlcul de l’amortització van utilitzar les vides útils següents: 
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Quadre 24. Anys de vida útil de l’immobilitzat 

Tipus d’immobilitzat Anys de vida útil 

Edificis  75 

Instal·lacions  10 

Instal·lacions tècniques 5 

Mobiliari  5 

Equips processos d’informació  4 

Elements de transport  7 

Altre immobilitzat immaterial 4 

Font:. Elaboració pròpia a partir de la informació de la Memòria. 

 

 

2.2.3.3. Altres despeses de gestió 

El detall de les altres despeses de gestió durant el període fiscalitzat és el següent: 

 

Quadre 25. Altres despeses de gestió 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Reparacions i conservació 3.860.830 4.423.755 4.698.482 4.999.980 5.219.679 5.879.113 5.468.993 

Energia elèctrica rondes 1.727.615 1.696.125 1.976.588 2.076.078 2.853.773 2.089.246 2.403.642 

Transport discapacitats 43.451 119.673 225.918 258.132 270.793 271.526 259.099 

Transport escolar 513.892 559.264 597.560 733.622 931.808 987.729 809.916 

Assegurances 20.080 21.181 25.291 37.041 37.507 38.243 38.022 

Comunicacions i altres 8.390 8.574 11.098 10.535 - 45.260 29.283 

Monitors d’educació - - 115.014 305.062 337.706 361.363 208.620 

Gestió del CCAAC - - 193.660 268.610 309.599 333.801 248.404 

Despeses funcionament  100.724 93.306 99.011 101.225 132.724 129.413 146.372 

Serveis professionals indep. 213.501 322.205 374.281 337.985 285.772 271.263 133.927 

Oficina tècnica del Besòs - - - - 141.951 102.511 102.511 

Serveis de menjador - - - - - 136.814 352.290 

Altres despeses diverses 39.515 63.439 62.544 79.134 90.540 88.456 83.469 

Tributs 0 4.588 17.756 60.346 247.718 32.138 86.726 

Total 6.527.998 7.312.110 8.397.203 9.267.750 10.859.570 10.766.876 10.371.274 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat financera del CCB. 

 

Les despeses de transport escolar i de monitors d’educació s’expliquen en l’apartat 

2.2.3.5. Les altres despeses de gestió més importants produïdes durant el període fisca-

litzat s’expliquen a continuació. 

 

Reparacions i conservació 

 

Les principals despeses de reparacions i conservació corresponen als contractes de man-

teniment de la ronda de Dalt i la ronda del Litoral, que es gestionen d’acord amb els con-
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venis vigents de delegació signats amb les diferents administracions titulars dels res-

pectius trams. Per a cada exercici fiscalitzat s’ha revisat la despesa i s’han analitzat els 

contractes de manteniment dels exercicis 2005-2007 i 2008-2011 amb una despesa pres-

supostària efectiva de 12,59 M€ i 20,50 M€, respectivament (vegeu l’apartat 2.3). 

 

Energia elèctrica de les rondes 

 

En l’anàlisi de la despesa d’energia elèctrica de les rondes s’ha comparat la despesa i, si 

ha escaigut, la periodificació corresponent amb les pòlisses vigents. L’evolució durant el 

període fiscalitzat va ser deguda, principalment, a l’augment del preu del kilowatt/hora a 

l’entorn del 50%. La causa de la disminució en la despesa de l’exercici 2010 va ser l’adju-

dicació del servei a Iberdrola Generación, SAU amb preus molt competitius, que no es van 

poder mantenir en la licitació del 2011.  

 

Transport de discapacitats 

 

Dins aquesta partida s’inclou la despesa corresponent al servei del transport per a per-

sones amb discapacitat física i mobilitat reduïda, que és una prestació del servei de trans-

port adaptat, en les dues modalitats de transport fix i de transport esporàdic, que el CCB 

ha de prestar obligatòriament en els municipis de menys de 50.000 habitants, és a dir, a 

l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.  

 

Gestió del CCAAC 

La gestió del CCAAC se circumscriu a l’àmbit territorial dels municipis de Badalona, Sant 

Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. La modalitat emprada per a la contractació 

d’aquest servei és la de la gestió interessada, per la qual cosa durant el període fiscalitzat 

es van convocar les licitacions necessàries. En l’apartat 2.3 s’ha analitzat l’expedient de 

contractació corresponent als exercicis 2009 i 2010. 

 

Servei de menjador 

Dins aquesta partida s’inclouen les despeses pel servei integral de menjador per a l’alum-

nat del Centre d’educació infantil i primària (CEIP) Mediterrània de Sant Adrià de Besòs per 

als cursos 2010-2011 i 2011-2012.  

 

 

2.2.3.4. Despeses financeres 

El detall de les despeses financeres durant el període fiscalitzat és el següent: 
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Quadre 26. Despeses financeres 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Interessos crèdits i altres 48.100 37.749 9.204 - 123 180 17.792 

Interessos deutes llarg termini 34.476 44.330 58.670 66.787 23.066 11.627 17.499 

Total 82.576 82.079 67.874 66.788 23.188 11.807 35.291 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat financera del CCB. 

 

Els interessos de crèdits i altres dels exercicis 2005-2007 corresponen al préstec con-

tractat per a l’operació dels terrenys de la Riviere i, en l’exercici 2011, per a l’operació de 

tresoreria de 2,00 M€ (vegeu l’apartat 2.2.2.6), mentre que els interessos de deute a llarg 

termini corresponen al préstec hipotecari. 

 

 

2.2.3.5. Transferències i subvencions corrents 

El detall de les transferències i subvencions corrents concedides durant el període fisca-

litzat és el següent: 

 

Quadre 27. Transferències i subvencions corrents concedides 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

         

Llei de barris - - 113.508 150.200 - - - 

Borsa jove d’habitatge 401.533 254.000 278.000 328.000 278.000 278.000 198.557 

Pactes territorials 6.000 1.170.598 849.261 597.665 1.059.086 706.897 376.928 

Entitats locals 407.533 1.424.598 1.240.769 1.075.865 1.337.086 984.897 575.485 
         

Aportacions a casals discapacitats 15.395 15.452 16.895 17.105 18.000 18.000 14.502 

Ajuts menjador i altres d’educació 2.239.248 3.020.491 3.236.313 3.605.209 4.577.704 5.644.668 4.181.070 

Famílies i instit. sense finalitat de lucre 2.254.643 3.035.943 3.253.208 3.622.314 4.595.704 5.662.668 4.195.572 
         

Altres transferències 107.695 131.174 66.616 76.417 144.291 150.507 76.935 
         

Total 2.769.871 4.591.715 4.560.593 4.794.596 6.077.081 6.798.072 4.847.992 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat financera del CCB. 

 

Borsa jove d’habitatge 

Dins els diferents plans comarcals de joventut, durant el període fiscalitzat es va desen-

volupar la Xarxa de borses joves d’habitatge amb una oficina en cada municipi. El finan-

çament del programa es basava majoritàriament en les aportacions del Fons de coopera-

ció local de Catalunya, i en les aportacions provinents de la Secretaria General de Joventut 

de la Generalitat. El CCB aporta anualment una quantitat fixa als ajuntaments.  
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De l’any 2007 al 2010, la Fundació també va rebre aportacions per aquest concepte, ja 

que gestionava la Borsa Jove d’Habitatges de Sant Adrià de Besòs, que en l’any 2011 va 

passar a gestionar directament l’Ajuntament (vegeu el volum 5 d’aquest informe). 

 

Pactes territorials 

Els Pactes territorials es desenvolupen d’acord amb convenis signats amb diversos ens 

per promoure polítiques d’igualtat i ocupació en l’àmbit del mercat laboral. Els principals 

beneficiaris són els ajuntaments de la comarca i/o societats dependents d’aquests.  

 

Ajuts menjador i altres d’educació 

Durant el període fiscalitzat, s’incloïen els serveis delegats pel Departament d’Ensenya-

ment que es prestaven, d’acord amb el conveni signat entre el Departament d’Ense-

nyament i el CCB el gener de 1998, que eren els següents: 

 
Quadre 28. Serveis delegats en matèria d’ensenyament 

Competència delegada 

Alumnes d’educació 

infantil i primària (EIPRI)  

Alumnes d’educació 

especial (EE) 

Alumnes d’educació se-

cundària obligatòria (ESO) 

Transport escolar obligatori i gratuït Curs 2008-2009 - - 

Transport escolar no obligatori Cursos del 2005-2006 

fins al 2011-2012 

Cursos del 2005-

2006 al 2011-2012 

Cursos del 2005-2006 al 

2011-2012 

Cost serveis menjador preceptiu i gratuït - Cursos del 2005-

2006 al 2011-2012 

- 

Ajuts alumnes escolaritzats fora del seu 

municipi en centres concertats privats 

Curs 2008-2009 - - 

Ajuts individuals de menjador alumnes amb 

necessitats socioeconòmiques i geogràfiques 

Cursos del 2004-2005 

al 2011-2012 

- Cursos del 2004-2005 al 

2011-2012 

Servei de monitors de la sisena hora per a 

germans d’alumnes amb horari diferent 

Cursos del 2007-2008 

al 2010-2011 

Curs 2011-2012 - 

Font: Elaboració pròpia a partir dels annexos dels convenis. 

 

Les despeses corresponents a aquests serveis delegats són les següents: 

 
Quadre 29. Despeses de gestió i ajuts en matèria d’ensenyament 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Transport escolar 513.892 559.264 597.560 733.622 931.808 987.729 809.916 

Monitors d’educació 

de la sisena hora - - 115.014 305.062 337.706 361.363 208.620 

Serveis de menjador - - - - - 136.814 352.290 

Ajuts de menjador i 

altres d’educació 2.239.248 3.020.491 3.236.313 3.605.209 4.577.704 5.644.668 4.181.070 

Total 2.753.140 3.579.755 3.948.887 4.643.893 5.847.218 7.130.574 5.551.896 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat financera del CCB. 
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Les despeses de transport escolar, de monitors i dels serveis de menjador es comptabilit-

zaven com a altres despeses de gestió (vegeu el quadre 25 de l’apartat 2.2.3.3), mentre 

que els ajuts de menjador i altres es comptabilitzaven com a transferències i subvencions 

corrents (vegeu el quadre 27 de l’apartat 2.2.3.5). 

 

 

2.2.3.6. Transferències i subvencions de capital 

El detall de les transferències i subvencions de capital durant el període fiscalitzat és el 

següent: 

 

Quadre 30. Detall de les transferències i subvencions de capital 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

PUOSC ajuntaments 186.507 232.892 312.084 250.200 529.578 326.673 656.215 

Carrils bici - 88.956 311.706 337.471 48.651 135.479 133.992 

Serra d’en Mena - 823.842 1.784.077 872.943 - 1.955.546 605.140 

Parc dels Ocellets - - - - - 751.544 160.668 

Renovació urbana Sant 

Adrià de Besòs - 45.705 63.481 - 3.813.093 55.750 7.558.235 

Fundació - 315.718 250.000 250.000 - 150.000 519.147 

Altres 9.800 - - - - 38.323 62.965 

Total 196.307 1.507.113 2.721.348 1.710.614 4.391.322 3.413.315 9.696.362 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat financera del CCB. 

 

PUOSC ajuntaments 

El 18 de març del 2003 el CCB va signar amb la DGAL un conveni de cooperació que s’ha 

anat prorrogant any rere any, pel qual, entre d’altres aspectes, se li encarregava la gestió 

del PUOSC, d’acord amb les seves bases d’execució pel període 2004-2007. En el pres-

supost de cada exercici s’incloïa la previsió de les operacions relatives al PUOSC, amb 

l’aplicació dels principis d’ingrés afectat al finançament de despeses de caràcter finalista. 

 

Els principis comptables públics determinen que en cas que l’ens es limiti a realitzar un 

servei de tresoreria amb fons rebuts de l’ens concedent, i els distribueixi entre els bene-

ficiaris prèviament seleccionats per aquest, aquests fons no suposen ni un ingrés ni una 

despesa per a l’intermediari i, per tant, aquest tipus de fluxos, atès que són meres ope-

racions de tresoreria no han de ser operacions pressupostàries, contràriament a la compta-

bilització efectuada. 

 

Renovació urbana de Sant Adrià de Besòs 

La despesa per la renovació urbana de Sant Adrià de Besòs deriva dels convenis del 16 de 

juny del 2005 i del 6 de juliol del 2007 amb l’esmentat Ajuntament (vegeu l’apartat 2.3.2). 
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2.2.3.7. Variació de les provisions d’inversions financeres 

La provisió d’inversions financeres permanents correspon a la correcció valorativa de la 

participació en el capital de MBSA (vegeu l’apartat 2.2.2.1). 

 

 

2.2.3.8. Pèrdues i despeses extraordinàries 

Dins les pèrdues i despeses extraordinàries dels exercicis fiscalitzats destaquen les de 

l’exercici 2005, el detall de les quals és el següent: 

 

Quadre 31. Detall despeses extraordinàries de l’exercici 2005 

Detall de l’operació Concepte Import 

Alienació parcel·la sobrera a la zona de l’avinguda Pastor de Sant Adrià de Besòs Baixa immobilitzat 34.900 

Cessió terrenys de la ronda Sant Ramon de Penyafort mitjançant mutació de domini 

públic per canvi de titularitat jurídica a favor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs Baixa immobilitzat 288.534 

Cessió gratuïta de terrenys destinats a vial en el barri de la Catalana, per mutació de 

domini públic per canvi de titularitat a favor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs Baixa immobilitzat 221.557 

Total 544.991 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat financera del CCB. 

 

 

2.2.3.9. Ingressos de gestió ordinària 

Dins els ingressos de gestió ordinària s’inclouen els ingressos tributaris que deriven de 

l’aplicació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació d’immobles de domini 

públic del CCB i l’Ordenança fiscal per a la utilització privativa de les sales de reunió de la 

seu social del CCB, que fins al 21 d’abril del 2009 s’aplicava com a preu públic. Destaquen 

els ingressos dels exercicis 2007-2009 per la taxa que pagava RASSA pels terrenys del 

Park & Ride (vegeu l’apartat 1.3.2.1 del volum 3). 

 

 

2.2.3.10. Altres ingressos de gestió ordinària 

El detall d’Altres ingressos de gestió ordinària durant el període fiscalitzat és el següent: 

 

Quadre 32. Detall dels altres ingressos de gestió ordinària 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Rendes lloguer d’edificis 188.481 193.555 197.980 193.654 195.994 199.775 206.422 

Dividends 147.727 148.083 148.083 3.914.021 148.177 148.177 148.177 

Interessos de dipòsits 100.662 237.186 490.579 588.433 382.781 125.790 56.709 

Ingressos drets superfície - - - - - 65.056 65.056 

Serveis de menjador - - - - - 18.808 32.932 

Altres 52.799 39.126 95.587 241.005 106.129 140.527 199.037 

Total 489.669 617.950 932.229 4.841.526 833.081 698.133 708.333 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat financera del CCB. 
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Els principals conceptes dels altres ingressos de gestió ordinària són els del lloguer de les 

plantes primera i segona del domicili social i de l’edifici del carrer Sant Oleguer número 16, 

de Barcelona; els dividends anuals de Mercabarna, SA, 0,15 M€; els dividends de REGESA 

cobrats en l’exercici 2008 (vegeu l’apartat 2.2.2.1), i els ingressos pel dret de superfície a 

favor del Consorci de la Zona Franca (vegeu l’apartat 2.2.2.1). 

 

 

2.2.3.11. Transferències i subvencions corrents 

El detall de les transferències i subvencions corrents rebudes durant el període fiscalitzat 

és el següent: 

 
Quadre 33. Detall de les subvencions corrents 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Fons cooperació local 2.459.177 2.504.493 2.549.443 2.557.813 2.535.038 2.523.438 2.265.575 

Educació 2.890.756 3.757.523 4.146.196 4.871.694 6.117.800 7.382.278 5.779.488 

Manteniment rondes 5.621.456 6.237.723 7.293.728 7.191.015 9.030.148 7.930.399 7.955.521 

Promoció econòmica 181.526 1.395.496 1.112.125 793.452 1.289.233 897.719 515.431 

Joventut i habitatge 588.579 408.246 411.099 389.902 362.824 402.540 290.954 

Transport adaptat 42.555 114.071 196.805 245.602 255.343 263.019 258.844 

Gestió CCAAC - - 173.303 265.205 289.430 276.918 251.976 

Altres - 83.753 37.105 34.902 33.832 21.111 20.823 

Total 11.784.050 14.501.305 15.919.804 16.349.585 19.913.648 19.697.422 17.338.612 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat financera del CCB. 

 

Les principals fonts de finançament de la despesa corrent provenen de les transferències 

corrents, fonamentalment per fer front a les despeses de manteniment de les rondes i a les 

despeses per les competències delegades en matèria d’ensenyament. L’origen d’aquestes 

transferències i subvencions durant el període fiscalitzat era el següent: 

 
Quadre 34. Detall de l’origen de les transferències i subvencions corrents 

Ens  

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Generalitat 7.273.662 9.402.983 9.486.170 9.916.278 11.977.461 12.615.075 10.361.762 

Diputació 46.551 71.873 211.824 165.318 51.666 256.328 14.855 

EMT * 3.177 62.630 117.500 65.700 68.200 68.800 70.100 

Ajuntament de Barcelona 4.327.520 4.748.299 5.727.667 5.748.805 7.365.411 6.357.108 6.482.808 

Ajuntament de Badalona 0 7.983 125.523 224.949 228.729 237.298 218.817 

Aj. Santa Coloma de Gramenet 0 4.080 61.344 82.592 112.447 113.253 149.909 

Aj. de Sant Adrià de Besòs 0 0 14.638 51.105 23.273 23.501 23.500 

Altres 133.140 203.457 175.138 94.838 86.461 26.059 16.861 

Total 11.784.050 14.501.305 15.919.804 16.349.585 19.913.648 19.697.422 17.338.612 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat financera del CCB. 

* Entitat Metropolitana del Transport, que l’any 2010 va quedar integrada a l’AMB. 
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2.2.3.12. Transferències i subvencions de capital 

Les principals transferències i subvencions de capital rebudes van ser per finançar les 

obres del PUOSC o de la Llei de barris, per les inversions en les rondes o per construir el 

carril bici i per la renovació urbana de Sant Adrià de Besòs, amb el detall següent: 

 

Quadre 35. Detall de les subvencions i transferències de capital rebudes 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Ajuntaments PUOSC - - 312.084 250.200 529.579 326.673 656.215 

Inversions rondes - 867.350 546.040 - - - - 

Carrils bici - 45.113 508.073 235.734 48.651 123.990 139.049 

Inversions CCAAC - 573.230 31.134 - - - - 

Diputació per obra pública - 232.892 - - - - - 

Obres Llei de barris  - 400.773 893.400 446.901 - 1.326.068 403.874 

Renovació urbana Sant Adrià 

de Besòs - - - - 3.813.092 - - 

Altres  192.638 82.522 12.874 183.720 - 45.177 19.463 

Total 192.638 2.201.880 2.303.605 1.116.555 4.391.322 1.821.908 1.218.601 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat financera del CCB. 

 

 

2.2.3.13. Guanys i ingressos extraordinaris 

Els principals guanys i ingressos extraordinaris són els de l’exercici 2006 per les aliena-

cions de la finca de Sant Ramon de Penyafort, 3,00 M€, i de la finca de Can Tunis, 6,61 M€ 

(vegeu l’apartat 2.2.2.1). 

 

 

2.2.4. Liquidació del pressupost 

2.2.4.1. Pressupost inicial 

Les dates d’aprovació del pressupost en els exercicis fiscalitzats van ser les següents: 

 

Quadre 36. Detall del procediment d’aprovació dels pressupostos del 2005 al 2011 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Aprovació inicial 01.12.2004 30.11.2005 29.11.2006 28.11.2007 03.12.2008 02.12.2009 01.12.2010 

Publicació inicial 13.12.2004 12.12.2005 02.12.2006 11.12.2007 08.12.2008 05.12.2009 03.12.2010 

Al·legacions Sí Sí Sí Sí No No No 

Aprovació definitiva 23.02.2005 22.02.2006 07.02.2007 27.02.2008 27.12.2008 28.12.2009 23.12.2010 

Publicació definitiva 05.03.2005 25.02.2006 20.02.2007 06.03.2008 15.01.2009 11.01.2010 31.12.2010 

Font: Elaboració pròpia a partir dels expedients d’aprovació del pressupost del CCB. 
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Del 2005 al 2010 es va iniciar l’exercici amb la pròrroga del pressupost de l’exercici 

anterior. Només en l’exercici 2011 es començà amb el pressupost aprovat amb caràcter 

definitiu. 

 

 

2.2.4.2. Modificacions pressupostàries 

Les modificacions pressupostàries del període 2005-2011, classificades per tipus de modi-

ficació i exercici en què es van produir, van ser les següents: 

 
Quadre 37. Detall de les modificacions pressupostàries per tipus de modificació 

Tipus de modificació 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Crèdits extraordinaris 1.388.381 - - - 3.313.083 364.123 1.050 

Suplements crèdit 122.200 - 24.277 - 1.926.989 873.165 62.267 

Ampliacions crèdit 152.451 1.094.186 1.338.298 1.341.003 3.813.093 - 7.600 

Incorporació romanents 4.256.657 7.608.157 10.230.087 9.523.047 4.766.506 8.261.162 7.621.676 

Crèdits generats 2.756.393 1.027.084 335.096 162.496 2.000.088 1.251.363 5.666.364 

Baixes per anul·lació - - - - (280.000) (8.020) (1.050) 

Transferències crèdit 1.589.753 1.094.882 23.700 9.344 302.384 240.172 37.416 

Total 10.265.835 10.824.309 11.951.458 11.035.890 15.842.143 10.981.965 13.395.323 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat pressupostària del CCB. 

 

En relació amb les modificacions de crèdit s’han observat les incidències següents: 

 

• En dos expedients, un de crèdits extraordinaris de 1,39 M€ i un altre de suplements de 

crèdits de 0,12 M€, ambdós de l’exercici 2005, no es va constatar l’existència formal de 

la memòria justificativa, tal com preveu l’article 177 del TRLRHL.  

 

• En sis expedients, tres de crèdits extraordinaris i tres de suplements de crèdit –dos de 

l’exercici 2005, dos del 2009 i dos del 2010– es va comptabilitzar la modificació de 

crèdits abans de la publicació de l’aprovació definitiva. 

 

 

2.2.4.3. Liquidacions dels pressupostos dels exercicis 2005-2011 

El detall de les dates d’aprovació de la liquidació del pressupost i la seva ratificació pel Ple 

és el següent: 

 
Quadre 38. Detall de l’aprovació de la liquidació del pressupost per exercici 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Data aprovació 14.02.2006 19.02.2007 13.02.2008 02.02.2009 15.02.2010 16.02.2011 21.02.2012 

Data ratificació Ple 22.02.2006 28.03.2007 27.02.2008 25.02.2009 24.02.2010 06.04.2011 21.03.2012 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació continguda en els expedients dels comptes generals. 
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Els detalls de les liquidacions dels pressupostos del CCB i del Resultat pressupostari cor-

responents als exercicis 2005-2011 s’exposen a continuació. 

 

Liquidació pressupostària de l’exercici 2005 

El detall de la liquidació pressupostària de l’exercici 2005 és el següent: 

 
Quadre 39. Liquidació pressupostària. Exercici 2005 

Capítols d’ingressos 

Pressupost 

inicial Modificacions 

Pressupost 

definitiu 

Drets  

reconeguts  

Drets pendents 

de cobrament 

Taxes i altres ingressos 18.606 - 18.606 55.371 - 

Transferències corrents 12.080.965 1.194.387 13.275.352 13.420.239 1.392.326 

Ingressos patrimonials 372.695 - 372.695 434.490 32.843 

Alienació d’inversions reals 6 - 6 131.736 - 

Transferències de capital 632.941 1.714.457 2.347.398 2.532.398 1.846.530 

Actius financers - 5.767.238 5.767.238 61.000 - 

Total ingressos 13.105.213 8.676.082 21.781.295 16.635.234 3.271.699 
 

Capítols de despeses 

Pressupost 

 inicial Modificacions 

Pressupost  

definitiu 

Obligacions  

reconegudes 

Oblig. pendents 

de pagament 

Despeses de personal 1.580.084 145.041 1.725.125 1.531.796 25.796 

Despeses en béns corrents i serveis 7.172.766 360.272 7.533.038 6.915.677 1.293.245 

Despeses financeres 109.369 (3.500) 105.869 85.962 8.453 

Transferències corrents 2.480.051 2.130.436 4.610.487 3.021.429 133.010 

Inversions reals 1.069.631 4.558.829 5.628.460 1.931.578 255.979 

Transferències de capital 606 1.481.504 1.482.110 186.507 87.146 

Passius financers 692.706 3.500 696.206 696.038 13.559 

Total despeses 13.105.213 8.676.082 21.781.295 14.368.987 1.817.187 
 

Resultat pressupostari 

Drets 

reconeguts 

nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Resultat 

pressupostari 

Operacions corrents 14.041.836 13.486.442 555.394 

Operacions de capital 2.593.398 882.545 1.710.853 

Resultat pressupostari de l’exercici 16.635.234 14.638.987 2.266.247 

Ajustaments     

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 2.317.271 

Desviacions de finançament negatives  31.181 

Desviacions de finançament positives (3.801.328) 

Resultat pressupostari ajustat   813.371 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat pressupostària del CCB. 

 

El pressupost inicial va ser de 13,11 M€ i les modificacions realitzades durant l’exercici van 

ascendir a 8,68 M€, el que va suposar que el pressupost definitiu fos de 21,78 M€. Els drets 

reconeguts van ser de 16,64 M€ mentre que les obligacions reconegudes van ser de 

14,37 M€; per tant va resultar un grau d’execució del 76,4% i del 66,0%, respectivament, i 

un Resultat pressupostari no ajustat de 2,27 M€, que amb els ajustaments pertinents va fer 

que el Resultat pressupostari ajustat fos de 0,81 M€. 
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El 48,7% de les obligacions reconegudes corresponien a despeses en béns corrents i ser-

veis i despeses financeres, el 10,7% a despeses de personal i el 21,0% a transferències 

corrents. Així, doncs, les despeses corrents representaven el 80,4% del total d’obligacions 

reconegudes de l’exercici i les despeses d’inversió el 19,6%. 

 

Pel que fa als ajustaments al Resultat pressupostari, els crèdits gastats finançats amb Ro-

manent de tresoreria van suposar una despesa de 2,32 M€; la partida més significativa va 

ser la corresponent al pagament d’expropiacions per 1,42 M€. 

 

Les desviacions negatives de finançament, és a dir aquelles finançades provisionalment 

amb recursos propis pendents de ser finançades pels ingressos finalistes van ser de 

31.181 €, de les quals 11.776 € corresponien a actuacions als barris de la Serra d’en Mena 

i 19.405 € a un projecte EQUAL finançat amb fons comunitaris.  

 

Per últim, les desviacions positives de finançament van ser de 3,80 M€, de les quals des-

taquen les aportacions de la Generalitat als pactes territorials de l’exercici 2005 amb 

0,93 M€, les inversions a les rondes de Barcelona per 0,70 M€, el seu manteniment 0,66 M€ 

i les aportacions de la Diputació per al finançament dels carrils bici per 0,59 M€. 

 

Liquidació pressupostària de l’exercici 2006 

El detall de la liquidació pressupostària de l’exercici 2006 és el següent: 

 

Quadre 40. Liquidació pressupostària. Exercici 2006 

Capítols d’ingressos 

Pressupost  

inicial Modificacions 

Pressupost 

 definitiu 

Drets  

reconeguts  

Drets pendents 

de cobrament 

Taxes i altres ingressos 20.606 - 20.606 39.351 - 

Transferències corrents 12.407.527 1.750.744 14.158.271 14.377.526 3.106.840 

Ingressos patrimonials 378.453 - 378.453 579.051 28.847 

Alienació d’inversions reals 3.049.809 - 3.049.809 5.757.762 2.573.415 

Transferències de capital 2.149.883 370.526 2.520.409 1.092.584 720.343 

Actius financers - 7.608.157 7.608.157 - - 

Total ingressos 18.006.278 9.729.427 27.735.705 21.846.274 6.429.445 

 

Capítols de despeses 

Pressupost  

inicial Modificacions 

Pressupost  

definitiu 

Obligacions 

reconegudes 

Oblig. pendents 

de pagament 

Despeses de personal 1.846.987 151.785 1.998.772 1.742.794 27.191 

Despeses en béns corrents i serveis 7.589.208 458.367 8.047.575 7.399.700 1.242.691 

Despeses financeres 84.622 - 84.622 83.348 - 

Transferències corrents 2.764.162 3.199.053 5.963.215 4.590.023 232.020 

Inversions reals 4.766.580 4.356.254 9.122.834 3.770.463 1.351.808 

Transferències de capital 260.600 1.563.969 1.824.569 701.170 - 

Passius financers 694.119 - 694.119 692.923 - 

Total despeses 18.006.278 9.729.427 27.735.705 18.980.421 2.853.710 
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Resultat pressupostari  

Drets 

reconeguts 

nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Resultat 

pressupostari 

a. Operacions corrents  14.995.928 13.815.865 1.180.063 

b. Altres operacions no financeres  6.850.346 4.471.633 2.378.713 

Total operacions no financeres (a+b)  21.846.274 18.287.498 3.558.776 

Passius financers  - 692.923 (692.923) 

Resultat pressupostari de l’exercici  21.846.274 18.980.421 2.865.853 

Ajustaments    

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 4.356.881 

Desviacions de finançament negatives de l’exercici 9.361 

Desviacions de finançament positives de l’exercici (1.891.465) 

Resultat pressupostari ajustat   5.340.630 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat pressupostària del CCB. 

 

El pressupost inicial va ser de 18,01 M€ i les modificacions realitzades durant l’exercici van 

ascendir a 9,73 M€, el que va suposar que el pressupost definitiu fos de 27,74 M€. Els drets 

reconeguts van ser de 21,85 M€ mentre que les obligacions reconegudes van ser de 

18,98 M€. Per tant, va resultar un grau d’execució del 78,8% i del 68,4%, respectivament, i 

un Resultat pressupostari no ajustat de 2,87 M€, que amb els ajustaments pertinents va fer 

que el Resultat pressupostari ajustat fos de 5,34 M€. 

El 39,4% de les obligacions reconegudes corresponien a despeses en béns corrents i 

serveis i despeses financeres, el 9,2% a despeses de personal i el 24,2% a transferències 

corrents. Així, doncs, les despeses corrents representaven el 72,8% del total d’obligacions 

reconegudes de l’exercici i les operacions de capital el 27,2%. 

 

Els principals ajustaments al Resultat pressupostari corresponien als crèdits gastats finan-

çats amb Romanent de tresoreria, 4,36 M€. El detall és el següent: 

 

Quadre 41. Despesa imputada a partides incorporades de l’exercici 2005 

Concepte Import 

Obligacions derivades dels pactes territorials, exercicis 2002-2005 1.076.095 

Actuacions als barris de la Serra d’en Mena 800.325 

Projectes i inversions a les rondes de Barcelona 850.848 

Inversió en obres i instal·lacions al CCAAC 560.795 

Altres 1.068.818 

Total 4.356.881 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat pressupostària i financera del CCB. 
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En les desviacions positives de finançament d’1,89 M€, destaquen les aportacions de la 

Generalitat als pactes territorials de l’exercici 2006, 0,86 M€, les corresponents al PUOSC, 

0,36 M€, i les d’inversions i adequació de les rondes de Barcelona per 0,37 M€. 

Liquidació pressupostària de l’exercici 2007 

El detall de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2007 és el següent: 

 

Quadre 42. Liquidació pressupostària. Exercici 2007 

Capítols d’ingressos 

Pressupost 

inicial Modificacions 

Pressupost  

definitiu 

Drets  

reconeguts  

Drets pendents 

cobrament 

Taxes i altres ingressos 22.006 - 22.006 335.433 - 

Transferències corrents 13.854.373 725.415 14.579.788 15.483.317 3.721.901 

Ingressos patrimonials 434.076 - 434.076 690.359 1.293 

Alienació d’inversions reals 2.844.154 - 2.844.154 2.869.453 - 

Transferències de capital 1.863.231 947.979 2.811.210 2.496.551 1.194.714 

Actius financers - 10.254.364 10.254.364 - - 

Total ingressos 19.017.840 11.927.758 30.945.598 21.875.113 4.917.908 

 

Capítols de despeses 

Pressupost 

inicial Modificacions 

Pressupost  

definitiu 

Obligacions  

reconegudes 

Oblig. pendents 

de pagament 

Despeses de personal 1.930.560 98.896 2.029.456 1.878.027 825 

Despeses en béns corrents i serveis 8.090.535 877.954 8.968.489 8.217.902 1.040.631 

Despeses financeres 87.050 - 87.050 74.222 - 

Transferències corrents 3.452.593 1.847.543 5.300.136 4.560.593 686.806 

Inversions reals 4.355.406 7.031.987 11.387.393 5.049.040 1.634.560 

Transferències de capital 250.600 2.071.378 2.321.978 625.565 8.922 

Passius financers 851.096 - 851.096 849.245 - 

Total despeses 19.017.840 11.927.758 30.945.598 21.254.594 3.371.744 

 

Resultat pressupostari 

Drets 

reconeguts 

nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Resultat 

pressupostari 

a. Operacions corrents 16.509.109 14.730.744 1.778.365 

b. Altres operacions no financeres 5.366.004 5.674.605 (308.601) 

Total operacions no financeres (a+b) 21.875.113 20.405.349 1.469.764 

Passius financers - 849.245 (849.245) 

Resultat pressupostari de l’exercici 21.875.113 21.254.594 620.519 

Ajustaments    

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 4.260.006 

Desviacions de finançament negatives de l’exercici 139.281 

Desviacions de finançament positives de l’exercici (2.044.135) 

Resultat pressupostari ajustat   2.975.671 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat pressupostària del CCB. 
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El pressupost inicial va ser de 19,02 M€ i les modificacions realitzades durant l’exercici van 

ascendir a 11,93 M€, el que va suposar que el pressupost definitiu fos de 30,95 M€. Els 

drets reconeguts van ser de 21,88 M€ mentre que les obligacions reconegudes van ser de 

21,25 M€. Per tant va resultar un grau d’execució del 70,7% i del 68,7%, respectivament, i 

un Resultat pressupostari de 0,62 M€, que amb els ajustaments pertinents va fer que el 

Resultat pressupostari ajustat fos de 2,98 M€. 

 

El 39,0% de les obligacions reconegudes corresponien a despeses en béns corrents i 

serveis i despeses financeres, el 8,8% a despeses de personal i el 21,5% a transferències 

corrents. Així, doncs, les despeses corrents representaven el 69,3% del total d’obligacions 

reconegudes de l’exercici i les despeses de capital el 30,7%. 

 

Els principals ajustaments al Resultat pressupostari corresponien als crèdits finançats amb 

Romanent de tresoreria, 4,26 M€. El detall és el següent: 

 

Quadre 43. Despesa imputada a partides incorporades de l’exercici 2006 

Concepte Import 

Obligacions derivades dels pactes territorials, exercicis 2002-2006 811.961 

Actuacions als barris de la Serra d’en Mena 1.296.294 

Realització dels projectes de carrils bici 311.706 

Inversió en obres i instal·lacions al CCAAC 500.043 

Gestió del PUOSC per a ajuntaments 312.084 

Altres 1,027.918 

Total 4.260.006 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat pressupostària i financera del CCB. 

 

Les desviacions negatives de finançament van ser de 0,14 M€, imputables íntegrament al 

manteniment de les rondes de Barcelona, mentre que les desviacions positives de finan-

çament van ser de 2,04 M€, de les quals destaquen les corresponents als PUOSC dels 

ajuntaments de la comarca per 0,95 M€, i les de les aportacions de la Generalitat al Pacte 

territorial del 2007 per 0,86 M€. 

 

Liquidació pressupostària de l’exercici 2008 

El detall de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2008 és el següent: 
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Quadre 44. Liquidació pressupostària. Exercici 2008 

Capítols d’ingressos 

Pressupost 

 inicial Modificacions 

Pressupost 

 definitiu 

Drets  

reconeguts  

Drets pendents 

de cobrament 

Taxes i altres ingressos 261.846 - 261.846 368.633 30.280 

Transferències corrents 16.533.227 630.653 17.163.880 16.547.037 2.535.015 

Ingressos patrimonials 3.911.606 269.302 4.180.908 4.549.825 3.798.514 

Alienació d’inversions reals 14.850.671 - 14.850.671 2.438.850 - 

Transferències de capital 358.649 603.544 962.193 892.569 656.226 

Actius financers - 9.523.047 9.523.047 - - 

Total ingressos 35.915.999 11.026.546 46.942.545 24.796.914 7.020.035 
 

Capítols de despeses 

Pressupost 

 inicial Modificacions 

Pressupost 

 definitiu 

Obligacions 

reconegudes 

Oblig. pendents 

de pagament 

Despeses de personal 2.252.482 193.103 2.445.584 2.072.769 3.034 

Despeses en béns corrents i serveis 10.485.842 843.531 11.329.373 9.388.613 1.835.052 

Despeses financeres 57.445 9.345 66.790 66.787 - 

Transferències corrents 3.985.852 1.605.716 5.591.569 4.794.596 424.853 

Inversions reals 18.824.923 6.153.131 24.978.054 6.383.512 4.178.504 

Transferències de capital 250.600 2.231.065 2.481.665 923.624 22.850 

Passius financers 58.855 (9.345) 49.510 44.813 - 

Total despeses 35.915.999 11.026.546 46.942.545 23.674.714 6.464.293 
 

Resultat pressupostari 

Drets 

reconeguts 

nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Resultat 

pressupostari 

a. Operacions corrents 21.465.495 16.322.765 5.142.730 

b. Altres operacions no financeres 3.331.419 7.307.136 (3.975.717) 

Total operacions no financeres (a+b) 24.796.914 23.629.901 1.167.013 

Passius financers - 44.813 (44.813) 

Resultat pressupostari de l’exercici 24.796.914 23.674.714 1.122.200 

Ajustaments    

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 3.756.345 

Desviacions de finançament negatives de l’exercici 53.055 

Desviacions de finançament positives de l’exercici (2.330.696) 

Resultat pressupostari ajustat   2.600.904 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat pressupostària del CCB. 

 

El pressupost inicial va ser de 35,92 M€ i les modificacions realitzades durant l’exercici van 

ascendir a 11,03 M€, el que va suposar que el pressupost definitiu fos de 46,94 M€. Els 

drets reconeguts van ser de 24,80 M€ mentre que les obligacions reconegudes van ser de 

23,67 M€. Per tant, va resultar un grau d’execució del 52,8% i del 50,4%, respectivament, i 

un Resultat pressupostari d’1,12 M€, que amb els ajustaments pertinents va fer que el 

Resultat pressupostari ajustat fos de 2,60 M€. 

 

El 39,9% de les obligacions reconegudes corresponien a despeses en béns corrents i 

serveis i despeses financeres, el 8,8% a despeses de personal i el 20,3% a transferències 

corrents. Així, doncs, les despeses corrents representaven el 69,0% del total d’obligacions 

reconegudes de l’exercici i les despeses de capital el 31,0%. 
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Els principals ajustaments al Resultat pressupostari corresponien als crèdits finançats amb 

Romanent de tresoreria, 3,76 M€. El detall és el següent: 

 
Quadre 45. Despesa imputada a partides incorporades de l’exercici 2007 

Concepte Import 

Obligacions derivades dels Pactes territorials, exercicis 2005-2007 520.298 

Actuacions als barris de la Serra d’en Mena 690.319 

Realització dels projectes de carrils bici 337.471 

Despeses d’urbanització del sector de la Catalana (Sant Adrià de Besòs) 405.448 

Despeses d’urbanització del sector sud (Santa Coloma de Gramenet) 423.423 

Altres 1.379.386 

Total 3,756.345 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat pressupostària i financera del CCB. 

 

Les desviacions negatives de finançament incloïen despeses dels pactes territorials del 

2008 per 40.400 € i un projecte comunitari anomenat SÍLEX 2008-2009, per 12.655 €, men-

tre que les desviacions positives de finançament van ser de 2,33 M€, de les quals desta-

quen les referents als PUOSC dels ajuntaments de la comarca per 0,54 M€, i les de les 

aportacions excedides per al finançament de les obres d’inversió i adequació de les ron-

des de Barcelona i al seu manteniment, per 0,76 M€ i 0,86 M€, respectivament. 

 

Liquidació pressupostària de l’exercici 2009 

El detall de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2009 és el següent: 

 
Quadre 46. Liquidació pressupostària. Exercici 2009 

Capítols d’ingressos 

Pressupost 

inicial Modificacions 

Pressupost 

definitiu 

Drets 

reconeguts  

Drets pendents 

de cobrament 

Taxes i altres ingressos 305.291 - 305.291 227.504 1.114 

Transferències corrents 17.352.829 1.859.873 19.212.702 18.685.864 4.257.189 

Ingressos patrimonials 466.150 - 466.150 653.810 130.227 

Alienació d’inversions reals 12.490.241 - 12.490.241 2.452.657 - 

Transferències de capital 340.606 3.953.308 4.293.914 3.953.308 70.875 

Actius financers - 9.726.578 9.726.578 - - 

Total ingressos 30.955.117 15.539.759 46.494.876 25.973.143 4.459.405 
 

Capítols de despeses 

Pressupost 

inicial Modificacions 

Pressupost 

definitiu 

Obligacions 

reconegudes 

Oblig. pendents 

de pagament 

Despeses de personal 2.329.403 99.074 2.428.477 2.236.417 3.863 

Despeses en béns corrents i serveis 10.523.544 949.930 11.473.474 10.781.814 2.235.153 

Despeses financeres 71.125 (18.300) 52.825 23.188 - 

Transferències corrents 4.661.807 2.330.644 6.992.451 6.086.681 155.642 

Inversions reals 13.073.712 10.314.310 23.388.022 8.297.278 384.906 

Transferències de capital 250.600 1.845.101 2.095.701 882.515 - 

Passius financers 44.926 19.000 63.926 63.422 - 

Total despeses 30.955.117 15.539.759 46.494.876 28.371.315 2.779.564 
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Resultat pressupostari 

Drets 

reconeguts 

nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Resultat 

pressupostari 

a. Operacions corrents 19.567.178 19.128.100 439.078 

b. Altres operacions no financeres 6.405.965 9.179.793 (2.773.828) 

Total operacions no financeres (a+b) 25.973.143 28.307.893 (2.334.750) 

Passius financers - 63.422 (63.422) 

Resultat pressupostari de l’exercici 25.973.143 28.371.315 (2.398.172) 

Ajustaments    

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 1.492.933 

Desviacions de finançament negatives de l’exercici 5.927.690 

Desviacions de finançament positives de l’exercici (3.141.373) 

Resultat pressupostari ajustat   1.881.078 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat pressupostària del CCB. 

 

El pressupost inicial va ser de 30,96 M€ i les modificacions realitzades van ascendir a 

15,54 M€, el que va suposar que el pressupost definitiu fos de 46,49 M€. Els drets reco-

neguts van ser de 25,97 M€ mentre que les obligacions reconegudes van ser de 28,37 M€. 

Per tant, va resultar un grau d’execució del 55,9% i del 61,0%, respectivament, i un Re-

sultat pressupostari negatiu de 2,40 M€, que amb els ajustaments pertinents va fer que el 

Resultat pressupostari ajustat fos d’1,88 M€. 

 

El 38,1% de les obligacions reconegudes corresponien a despeses en béns corrents i ser-

veis i despeses financeres, el 7,9% a despeses de personal i el 21,5% a transferències 

corrents. Així, doncs, les despeses corrents representaven el 67,5% del total d’obligacions 

reconegudes de l’exercici i les despeses de capital el 32,5%. 

 

Els ajustaments al Resultat pressupostari, 1,49 M€ corresponien als crèdits gastats finan-

çats amb Romanent de tresoreria, els imports principals dels quals eren les subvencions a 

municipis provinents del PUOSC 2004 al 2007 per 0,53 M€ i les subvencions corresponents 

als Pactes territorials del 2005 al 2007 per 0,51 M€. 

 

Com a principals ajustaments de l’exercici, destaquen les desviacions negatives de finan-

çament, 5,93 M€, les més importants de les quals van ser les del projecte de renovació 

urbana de Sant Adrià de Besòs per la urbanització del sector de la Catalana per 3,57 M€, 

les de les obres d’adequació, manteniment i reposició de les rondes de Barcelona per 

0,98 M€ i les dels ajuts i subvencions del Pacte territorial del 2007 per 0,31 M€. 

 

Per últim, dins les desviacions de finançament positives, de 3,14 M€, destaquen les de 

renovació urbana de Sant Adrià de Besòs per la urbanització del sector de la Cata-
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lana per 2,02 M€, i les de les despeses de manteniment de les rondes de Barcelona per 

0,35 M€.  

 

Liquidació pressupostària de l’exercici 2010 

El detall de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2010 és el següent: 

 
Quadre 47. Liquidació pressupostària. Exercici 2010 

Capítols d’ingressos 

Pressupost 

inicial Modificacions 

Pressupost 

definitiu 

Drets  

reconeguts  

Drets pendents 

 cobrament 

Taxes i altres ingressos 127.189 45.264 172.453 170.335 11.874 

Transferències corrents 19.999.266 969.724 20.968.990 20.568.281 4.397.417 

Ingressos patrimonials 471.892 - 471.892 473.742 60.674 

Alienació d’inversions reals 7.515.173 - 7.515.173 - - 

Transferències de capital 2.536.271 656.682 3.192.953 1.698.872 1.106.242 

Actius financers - 9.070.123 9.070.123 - - 

Total ingressos 30.649.791 10.741.793 41.391.584 22.911.230 5.576.207 

 

Capítols de despeses 

Pressupost 

inicial Modificacions 

Pressupost  

definitiu 

Obligacions 

reconegudes 

Oblig. pendents 

de pagament 

Despeses de personal 2.401.690 111.876 2.513.566 2.351.570 116.048 

Despeses en béns corrents i serveis 11.313.330 598.270 11.911.600 10.648.011 2.098.411 

Despeses financeres 41.419 (12.500) 28.919 11.807 - 

Transferències corrents 6.518.341 1.097.586 7.615.927 6.807.301 268.061 

Inversions reals 10.317.864 7.304.397 17.622.261 4.158.735 1.131.619 

Transferències de capital 601 1.592.576 1.593.177 514.997 - 

Passius financers 56.546 49.588 106.134 68.946 - 

Total despeses 30.649.791 10.741.793 41.391.584 24.561.367 3.614.139 

 

Resultat pressupostari 

Drets 

reconeguts 

nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Resultat 

pressupostari 

a. Operacions corrents 21.212.358 19.818.689 1.393.669 

b. Altres operacions no financeres 1.698.872 4.673.732 (2.974.860) 

Total operacions no financeres (a+b) 22.911.230 24.492.421 (1.581.191) 

Passius financers - 68.946 (68.946) 

Resultat pressupostari de l’exercici 22.911.230 24.561.367 (1.650.137) 

Ajustaments    

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 2.262.847 

Desviacions de finançament negatives de l’exercici 1.048.423 

Desviacions de finançament positives de l’exercici (1.655.667) 

Resultat pressupostari ajustat   5.466 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat pressupostària del CCB. 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 1 

56 

El pressupost inicial va ser de 30,65 M€ mentre que les modificacions realitzades van as-

cendir a 10,74 M€, el que va suposar que el pressupost definitiu fos de 41,39 M€. Els drets 

reconeguts van ser de 22,91 M€ mentre que les obligacions reconegudes van ser de 

24,56 M€. Per tant, va resultar un grau d’execució del 55,3% i del 59,3%, respectivament, i 

un Resultat pressupostari negatiu d’1,65 M€, que amb els ajustaments pertinents va fer que 

el Resultat pressupostari ajustat fos de 5.466 €. 

 

El 43,4% de les obligacions reconegudes corresponien a despeses en béns corrents i ser-

veis i despeses financeres, el 9,6% a despeses de personal i el 27,7% a transferències 

corrents. Així, doncs, les despeses corrents representaven el 80,7% del total d’obligacions 

reconegudes de l’exercici i les despeses de capital el 19,3%. 

 

Els principals ajustaments al Resultat pressupostari corresponien als crèdits gastats amb 

recursos provinents d’exercicis anteriors mitjançant la incorporació de crèdits, que va su-

posar una despesa de 2,26 M€, amb el detall següent: 

 

Quadre 48. Despesa imputada a partides incorporades de l’exercici 2009 

Concepte Import 

Projectes i obres adequació rondes 342.837 

Actuacions als barris de la Serra d’en Mena i Parc dels Ocellets 1.024.224 

Despeses d’urbanització del sector de la Catalana (Sant Adrià de Besòs) 404.030 

Gestió del PUOSC per a ajuntaments 326.673 

Altres 165.083 

Total 2.262.847 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat pressupostària i financera del CCB. 

 

Les desviacions negatives de finançament de l’exercici van ser d’1,05 M€, la més signifi-

cativa va ser la de les obres d’adequació i reposició de les rondes de Barcelona per 

0,34 M€, mentre que les desviacions positives de finançament van ser d’1,66 M€, de les 

quals destaquen les del manteniment de les rondes de Barcelona, per 0,81 M€. 

 

Liquidació pressupostària de l’exercici 2011 

El detall de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2011 és el següent: 
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Quadre 49. Liquidació pressupostària. Exercici 2011 

Capítols d’ingressos 

Pressupost 

inicial Modificacions 

Pressupost 

definitiu 

Drets 

reconeguts  

Drets pendents 

de cobrament 

Taxes i altres ingressos 80.974 7.910 88.884 246.234 13.237 

Transferències corrents 18.271.474 508.819 18.780.293 17.370.010 5.055.488 

Ingressos patrimonials 405.425 - 405.425 411.309 100.974 

Alienació d’inversions reals 6.895.173 4.932.000 11.827.173 4.932.000 - 

Transferències de capital 698.543 1.108.436 1.806.979 716.965 409.401 

Actius financers - 6.800.742 6.800.742 - - 

Total ingressos 26.351.589 13.357.907 39.709.496 23.676.518 5.579.100 
 

Capítols de despeses 

Pressupost 

inicial Modificacions 

Pressupost 

definitiu 

Obligacions 

reconegudes 

Oblig. pendents 

de pagament 

Despeses de personal 2.388.170 51.129 2.439.299 2.231.818 35.048 

Despeses en béns corrents i serveis 11.255.300 364.111 11.619.411 10.192.080 2.002.550 

Despeses financeres 37.450 58.017 95.467 34.791 - 

Transferències corrents 4.828.343 962.305 5.790.648 4.848.492 1.208.457 

Inversions reals 7.699.276 10.066.964 17.766.240 14.627.423 4.312.129 

Transferències de capital 80.600 1.814.042 1.894.642 1.175.362 - 

Passius financers 62.450 41.339 103.789 66.689 - 

Total despeses 26.351.589 13.357.907 39.709.496 33.176.655 7.558.184 
    

Resultat pressupostari 

Drets 

reconeguts 

nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Resultat 

Pressupostari 

a. Operacions corrents 18.027.553 17.307.181 720.372 

b. Altres operacions no financeres 5.648.965 15.802.785 (10.153.820) 

Total operacions no financeres (a+b) 23.676.518 33.109.966 (9.433.448) 

Passius financers - 66.689 (66.689) 

Resultat pressupostari de l’exercici 23.676.518 33.176.655 (9.500.137) 

Ajustaments    

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 767.589 

Desviacions de finançament negatives de l’exercici 10.353.653 

Desviacions de finançament positives de l’exercici (1.399.494) 

Resultat pressupostari ajustat   (221.611) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels estats de la comptabilitat pressupostària del CCB. 

 

El pressupost inicial va ser de 26,35 M€, mentre que les modificacions realitzades van 

ascendir a 13,36 M€, el que va suposar que el pressupost definitiu fos de 39,71 M€. Els 

drets reconeguts van ser de 23,68 M€ mentre que les obligacions reconegudes van ser de 

33,18 M€. Per tant, va resultar un grau d’execució del 59,6% i del 83,5%, respectivament, i 

un Resultat pressupostari negatiu de 9,50 M€, que amb els ajustaments pertinents va fer 

que el Resultat pressupostari ajustat fos de 0,22 M€ negatiu. 

 

El 30,8% de les obligacions reconegudes corresponien a despeses en béns corrents i 

serveis i despeses financeres, el 6,7% a despeses de personal i el 14,6% a transferències 

corrents. Així, doncs, les despeses corrents representaven el 52,1% del total d’obligacions 

reconegudes de l’exercici i les despeses de capital el 47,9%. 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 1 

58 

Els principals ajustaments al Resultat pressupostari corresponien a les desviacions nega-

tives de finançament i que van ser estat de 10,35 M€. Les més significatives van ser les 

obres de renovació urbana de Sant Adrià de Besòs, per 7,58 M€, i les inversions d’ade-

quació i reposició de les rondes de Barcelona, per 0,79 M€. 

 

Les desviacions positives de finançament van ser d’1,40 M€, imputables principalment al 

finançament del manteniment de les rondes de Barcelona, per 0,72 M€. 

 

 

2.2.4.4. Conciliació del Resultat pressupostari i l’economicopatrimonial 

La conciliació del Resultat pressupostari amb el Resultat economicopatrimonial per a 

cadascun dels exercicis fiscalitzats és la següent: 

 
Quadre 50. Conciliació del Resultat pressupostari amb el compte del Resultat economicopatrimonial 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Resultat pressupostari de l’exercici 2.266.247 2.865.853 620.519 1.122.200 (2.398.172) (1.650.137) (9.500.137) 

(+) Inversions reals 1.931.578 3.770.463 5.049.040 6.383.512 8.297.278 4.158.735 14.627.423 

(+) Transferències de capital 186.507 - - - - - - 

(+) Passius financers 696.038 692.923 849.245 44.813 63.422 68.946 66.689 

Obligacions reconegudes per 

operacions de capital 2.814.123 4.463.386 5.898.285 6.428.325 8.360.700 4.227.681 14.694.112 

(–) Alienació d’inversions reals (131.736) (5.757.762) (2.869.452) (2.438.850) (2.452.657) - (4.932.000) 

(–) Transferències de capital (2.532.398) - - - - - - 

(–) Actius financers (61.000) - - - - - - 

Drets reconeguts per operacions 

de capital (2.725.134) (5.757.762) (2.869.452) (2.438.850) (2.452.657) - (4.932.000) 

Ajustos de despeses a 1 de gener 883.387 155.433 67.236 663.865 219.955 264.888 309.078 

Periodificació de despeses a 31 de 

desembre (415.881) (67.235) (241.255) (120.856) (254.648) (413.361) (446.315) 

Aplicació d’ingressos a 1 de gener 453.146 3.084.334 1.953.605 1.501.694 1.782.618 350.696 1.286.134 

Periodificació d’ingressos a 31 de 

desembre (1.835.763) (1.851.488) (1.710.065) (1.475.160) (116.821) (1.143.696) (815.895) 

Ajustos per imputacions temporals (915.111) 1.321.044 69.521 569.543 1.631.104 (941.473) 333.002 

(–) Dotacions per amortitzacions (138.465) (130.190) (116.432) (118.819) (157.670) (199.162) (254.518) 

(–) Provisions inversions financeres - - - - (225.873) (385.845) (804.862) 

Inversions gestionades (554.792) (912.797) (2.095.783) (1.210.414) (5.444.358) (2.898.319) (8.521.000) 

Activació de despeses - 104.245 - - - 52.136 15.764 

Alienacions - 9.755.779 19.893 - - - - 

Interessos implícits per alienacions - - 146.283 146.283 73.142 - - 

Periodificació drets superfície CZF - - - - - 65.056 65.056 

Despesa pendent d’aplicar  - - - - - - (57.788) 

Modificació de drets/obligacions de 

pressupostos tancats (83.861) 1.507 - 57.067 (97.533) - (847) 

Altres ajustos (777.118) 8.818.544 (2.046.039) (1.125.881) (5.852.292) (3.366.134) (9.558.195) 

Resultat economicopatrimonial 663.007 11.711.065 1.672.834 4.555.335 (711.317) (1.730.063) (8.963.218) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la comptabilitat financera del CCB. 
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Dins la despesa pendent d’aplicar de l’exercici 2011 s’inclou l’Impost de béns immobles 

pagats pels terrenys cedits a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, que no es van pres-

supostar, de forma incorrecta. 

 

 

2.2.4.5. Romanent de tresoreria 

El detall de l’Estat del romanent de tresoreria pels exercicis 2005 al 2011 és el següent: 

 

Quadre 51. Estat del romanent de tresoreria 

Components 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

1.(+) Fons líquids 5.945.847 6.052.352 9.073.459 11.380.930 6.739.206 4.775.320 952.112 

2.(+) Drets pendents de 

cobrament 4.109.347 7.936.060 6.089.686 7.932.907 6.488.880 7.632.708 5.910.586 

  del pressupost corrent 3.271.699 6.429.445 4.917.908 7.020.036 4.459.406 5.576.208 5.579.100 

  del pressupost tancat 836.824 1.497.681 1.159.273 896.447 15.008 27.321 348.241 

  d’operacions no pressu-

postàries 8.703 16.813 12.505 16.424 2.025.596 2.029.179 29.683 

  

(–) cobraments pendents 

d’aplicació definitiva 7.879 7.878,50 - - 11.130 - 46.438 

3.(–) Obligacions pendents de 

pagament 2.071.941 3.164.231 3.866.709 6.759.398 3.169.353 3.999.429 7.955.086 

  del pressupost corrent 1.817.187 2.853.709 3.371.744 6.464.293 2.779.564 3.614.139 7.558.183 

  del pressupost tancat 152.614 147.597 135.839 137.978   30.276 43.040 

  d’operacions no pressu-

postàries 104.240 162.925 359.126 157.127 394.289 359.514 355.363 

  

(–) pagaments pendents 

d’aplicació definitiva  2.100 -   - 4.500 4.500 1.500 

I. Romanent de tresoreria total 

(1+2–3) 7.983.253 10.824.181 11.296.436 12.554.439 10.058.733 8.408.599 (1.092.388) 

III. Excés de finançament 5.562.125 4.121.161 3.889.370 4.129.690 5.267.571 5.813.332 2.311.030 

IV. Romanent de tresoreria per a 

despeses generals (I–II–III) 2.421.128 6.703.020 7.407.066 8.424.749 4.791.162 2.595.267 (3.403.418) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes generals del CCB. 

 

Tant el Romanent de tresoreria total com per a despeses generals van ser positius fins a 

l’exercici 2010. En canvi, en l’exercici 2011 ambdós presentaven un saldo negatiu 

d’1,09 M€ i de 3,40 M€, respectivament, per a despeses generals, com a conseqüència, 

principalment, de l’operació fallida d’alienació de les parcel·les dels sectors de la Catalana 

i del pagament de les obres de remodelació urbana de Sant Adrià de Besòs (vegeu 

l’apartat 2.3.2). 
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L’article 193 del TRLRHL preveu que en cas de Liquidació del pressupost amb Romanent 

de tresoreria negatiu, en el pressupost de l’exercici següent s’ha d’aprovar una reducció 

de la despesa per l’import negatiu del romanent. En cas que no sigui possible es pot 

concertar una operació de crèdit per l’import negatiu del romanent, a retornar abans de la 

finalització del mandat. Finalment, en el cas que no s’adoptés cap de les dues mesures 

anteriors, s’hauria d’aprovar el pressupost de l’exercici següent amb un superàvit igual al 

romanent negatiu esmentat.  

 

Tenint en compte que en l’exercici 2011 el Romanent de tresoreria va ser negatiu, el CCB 

hauria d’haver aplicat alguna d’aquestes mesures en l’exercici 2012, cosa que no va fer. A 

més, el Romanent de tresoreria en aquell exercici va ser també negatiu.  

Per aplicar les mesures del Reial decret llei 8/2010, del 20 de maig, d’adopció de mesures 

extraordinàries per a la reducció del dèficit públic,10 els estalvis derivats dels ajustos de les 

retribucions de personal, 37.089 €, es van incorporar com a romanents de l’exercici 2010, 

en l’exercici 2011.  

 

 

2.2.5. Memòria 

En la fiscalització del contingut de la Memòria, la Sindicatura ha verificat que s’hi presenta 

la informació d’acord amb les normes d’elaboració de la ICAL. De la revisió efectuada, cal 

fer les següents observacions en relació amb els atorgaments de fiances i/o garanties: 

 

• El CCB va garantir els avançaments rebuts dels adquirents de les promocions dels 

habitatges de REGESA d’acord amb la Llei 24/1991, del 29 de novembre, de l’habitatge 

de la Generalitat de Catalunya, per un import global màxim de 13,34 M€ aprovat pel Ple 

del CCB del 28 d’abril del 2010. A 31 de desembre del 2011, el punt 14 de la Memòria 

mostrava 3,26 M€ corresponents a les fiances de vuit promocions d’habitatges i places 

d’aparcament venudes, pendents d’escripturar i lliurar. Durant el període fiscalitzat, no 

es va comunicar al Departament d’Economia i Finances la seva aprovació i forma-

lització, en contra de la normativa en matèria d’autorització d’endeutament. 

 

• Comfort letters11: En els darrers exercicis, el CCB va emetre comfort letters per garantir 

el finançament de REGESA i de RASSA, en concret, per les operacions següents: 

 

 

10. L’article 14 del Reial decret llei preveia una reducció en termes generals de les retribucions del personal en 

un 5% a partir del mes de juny i un tractament especial del contingut de les pagues extraordinàries. 

11. Les comfort letters suposen l’emissió d’una declaració escrita dirigida a una entitat de crèdit, que pretén 

servir de base per obtenir finançament per part d’una entitat que manté determinades relacions, normalment de 

domini o control, respecte de l’entitat emissora de la declaració.  
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Quadre 52. Comfort letters signades pel CCB 

Data 

Límit inicial 

garantit 

Límit garantit a 

31.12.2011 

Entitat 

bancària 

Data de 

venciment 

Import pendent a 

31.12.2011  

REGESA      

10.03.2009 25.000.000 17.650.979 Banco Santander 10.03.2012 17.745.303 

03.12.2010 1.690.000 1.690.000 Banesto 10.12.2012 1.086.159 

03.12.2010 2.200.000 2.200.000 Banco de Valencia 03.12.2012 2.200.000 

03.12.2010 2.000.000 2.200.000 Banco de Valencia 03.12.2012 1.091.899 

29.06.2011 6.000.000 6.000.000 La Caixa 30.06.2012 5.515.315 

29.06.2011 9.055.000 9.055.000 La Caixa 01.01.2017 9.051.808 

29.11.2011 600.000 600.000 Banco Santander 29.03.2012 600.000 

RASSA      

31.12.2011 4.000.000 3.985.744 La Caixa 23.02.2012  3.985.744 

Total 46.545.000 43.381.723   41.276.228 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les comfort letters signades. 

 

Per tant, el saldo pendent de devolució per operacions de crèdit, préstec i descompte 

comercial a 31 de desembre del 2011 fiançades amb comfort letters signades pel CCB 

ascendeix a 41,28 M€ de les quals la Memòria no n’informa. La direcció del CCB entén 

que no constitueixen cap mena de garantia per les operacions de crèdit signades per 

REGESA amb entitats financeres, per la qual cosa no suposen cap mena d’obligació 

vinculant, en cas que es produïssin impagaments per part de REGESA. En la seva 

opinió, en cap cas s’obliguen a fer càrrec de l’obligació ni garanteixen que el CCB farà 

front al pagament.  

 

En canvi, la Sindicatura de Comptes considera que el contingut d’aquestes comfort 

letters han de rebre la qualificació jurídica de fortes, ja que suposen l’existència d’unes 

garanties prestades pel CCB. Per tant, s’haurien d’haver informat en la Memòria, i s’han 

de considerar als efectes d’endeutament i d’aprovació/comunicació al Departament 

d’Economia i Finances en relació amb la tutela financera, cosa que el CCB no va fer. 

 

 

2.3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DELS CONVENIS DEL CCB 

2.3.1. Fiscalització de la contractació del CCB 

2.3.1.1. Normativa aplicable 

Fins al 30 d’abril del 2008, el CCB estava sotmès al Reial decret legislatiu 2/2000, del 16 de 

juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions 

públiques (TRLCAP) i al Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

A partir de l’1 de maig del 2008, data d’entrada en vigor de la Llei 30/2007, del 30 d’octu-

bre, de contractes del sector públic (LCSP), el CCB es va sotmetre a les prescripcions 
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d’aquesta llei, i té caràcter d’administració pública, d’acord amb l’article 3 i, a partir del 16 

de desembre del 2011, al Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

 

 

2.3.1.2. Mostra seleccionada per a la fiscalització 

Per a la fiscalització de la contractació administrativa, s’ha obtingut la declaració anual de 

les operacions amb tercers (model 348) dels exercicis 2005-2011 i s’han seleccionat els 

contractes corresponents als quatre proveïdors de major import i a set, a criteri de l’auditor, 

d’entre els proveïdors amb una facturació anual superior a 50.000 €. A més, s’han 

seleccionat, a criteri de l’auditor, quaranta contractes i/o despeses d’entre els proveïdors 

amb una facturació inferior a 50.000 €. El percentatge que representa la mostra selec-

cionada sobre la despesa total dels exercicis 2005-2011 és del 67,9%.  

 

A continuació es detalla la relació de contractes analitzats per a la fiscalització de la 

contractació administrativa en el període fiscalitzat. En el cas dels contractes menors, en 

què no hi ha contracte, la data és la de la despesa corresponent. 

 

Quadre 53. Mostra de contractes fiscalitzats 

Núm. Objecte del contracte Adjudicatari 

Tipus 

contracte 

Data 

adjudicació 

Import 

adjudicació 

Llei 

aplicable 

Procediment 

adjudicació 

1 Manteniment rondes 

2004-2007 

UTE Manteniment 

Rondes (a) 

Serveis 03.09.2003 3.383.797 TRLCAP Obert 

2 Manteniment rondes 

2008-2011 

UTE Manteniment 

Rondes II  

Serveis 28.09.2007 4.711.543 TRLCAP Obert 

3 Sistema detecció 

incendis 

UTE Manteniment 

Rondes 

Obres 23.11.2005 157.000 TRLCAP Negociat sense 

publicitat 

4 Manteniment Gran Via 

Nord 

UTE Manteniment 

Rondes 

Serveis 20.07.2007 133.523 TRLCAP Negociat sense 

publicitat 

5 Manteniment pont del 

Molinet 2008-2009 

UTE Manteniment 

Rondes II 

Serveis 28.12.2007 28.646 TRLCAP Negociat sense 

publicitat 

6 Manteniment pont del 

Molinet 2010-2011 

UTE Manteniment 

Rondes II 

Serveis 22.12.2009 25.100 LCSP Negociat sense 

publicitat  

7 Inventari instal·lacions 

de les rondes 

UTE Manteniment 

Rondes II 

Serveis 05.07.2010 45.837 LCSP Negociat sense 

publicitat 

8 Subministrament 

d’electricitat 2005-2009 

enllumenat rondes 

Endesa Distri-

bució Eléctrica, 

SLU 

Subminis-

trament 

2005-2008 8.966.919 TRLCAP Directe 

9 Transport escolar 

d’alumnes d’educació 

especial, curs 2008-

2009 fins al 2010-2011 

Autocares Izaro, 

SA 

Gestió de 

servei 

16.07.2008 244.909 LCSP Obert 

10 Transport escolar 

d’alumnes amb 

mobilitat reduïda  

Autocares Izaro, 

SA 

Gestió de 

servei 

03.08.2007 123.348 TRLCAP Negociat sense 

publicitat 
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Núm. Objecte del contracte Adjudicatari 

Tipus 

contracte 

Data 

adjudicació 

Import 

adjudicació 

Llei 

aplicable 

Procediment 

adjudicació 

11 Transport escolar 

d’alumnes del CEIP 

Màrius Torres 

Autocares Izaro, 

SA 

Gestió de 

servei 

16.07.2008 539.282 LCSP Obert  

12 Transport escolar 

d’alumnes d’educació 

especial, curs 2001-

2002 fins al 2007-2008 

La Pau, SCCL Gestió de 

servei 

21.06.2001 80.376 TRLCAP Obert 

13 Transport escolar 

d’alumnes d’educació 

especial, curs 2008-

2009 fins 2010-2011 

La Pau, SCCL Gestió de 

servei 

16.07.2008 178.739 LCSP Obert 

14 Transport escolar 

d’alumnes d’educació 

especial, curs 2011-

2012 fins al 2013-2014 

La Pau, SCCL Gestió de 

servei 

28.07.2011 171.132 LCSP Obert 

15 Transport adaptat per a 

persones amb dismi-

nució, 2003 al 2011 

La Pau, SCCL Gestió de 

servei 

20.03.2003 41.646 TRLCAP Obert 

16 Obres de finalització 

del CCAAC 

MRunner, SL Obres 12.06.2006 790.778 TRLCAP Negociat sense 

publicitat 

17 Obres de reforma i 

d’adequació del 

poliesportiu la Colina 

MRunner, SL Obres 23.07.2009 153.688 LCSP Negociat sense 

publicitat 

18 Barreres de seguretat 

al Nus de la Trinitat  

Reynober, SA Obres 25.04.2007 995.019 TRLCAP Obert 

19 Senyalització de la 

Ronda verda 

Reynober, SA Obres 06.09.2010 69.054 LCSP Negociat sense 

publicitat 

20 Treballs de reparació 

d’una barana 

Reynober, SA Obres 16.07.2008 3.320 LCSP Menor 

21 Treballs de reforç 

d’una passarel·la  

Reynober, SA Obres 24.07.2009 12.182 LCSP Menor 

22 Conservació i millora 

dels elements de segu-

retat a les rondes 

Eiffage Infraes-

tructuras, SA 

Obres 04.06.2009 850.885 LCSP Obert 

23 Servei d’atenció als 

animals de companyia 

2009 i 2010 

Assessors de 

Sanitat i Qualitat, 

SL 

Gestió de 

servei  

12.11.2008 257.000 LCSP Obert 

24 Pintura dels túnels de 

la franja costanera de 

la ronda Litoral 

Imesapi, SA Obres 15.09.2010 538.467 LCSP Negociat amb 

publicitat 

25 Menjador escolar CEIP 

Mediterrània pel curs 

2010-2011 i 2011-2012 

Clece, SA Gestió de 

servei 

27.07.2010 333.644 LCSP Negociat amb 

publicitat 

26 El punt guia activitats 

d’estiu 

Comit Premsa 

BCN, SLU 

Serveis 2005 3.368 TRLCAP Menor 

27 Projecte remodelació 

de l’enllumenat túnel 

moll de la fusta  

Normalització i 

Gestió Tècnica, 

SL 

Serveis 2005 8.398  TRLCAP Menor 
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Núm. Objecte del contracte Adjudicatari 

Tipus 

contracte 

Data 

adjudicació 

Import 

adjudicació 

Llei 

aplicable 

Procediment 

adjudicació 

28 Disseny carpeta, car-

tell, díptic 

La Page Original, 

SL 

Serveis 29.06.2004 12.000  TRLCAP Negociat sense 

publicitat  

29 Manteniment Pont del 

Molinet 2003 – 2005 

Mantenimiento 

de Infraestruc-

turas, SA 

Serveis 03.09.2002 41.161 TRLCAP Negociat sense 

publicitat 

30 Assistència tècnica per 

crear un consorci de 

gestió de polítiques 

actives d’ocupació 

Idom Ingeniería y 

Sistemas, SA 

Consultoria 

i assistència  

06.05.2005 19.720 TRLCAP Negociat sense 

publicitat 

31 Publicitat revista Santa 

Coloma territori jove 

Associació de 

joves periodistes 

Serveis 2006 754 TRLCAP Menor 

32 Redacció projecte 

modificació puntual Pla 

General Metropolità 

J.B.E. 

Arquitectes 

Associats, SL 

Consultoria 

i assistència  

2006 9.810 TRLCAP Menor 

33 Vigilància nocturna en 

l’obra del CCAC 

Protección de 

Patrimonios, SA 

Serveis 2006 6.348 TRLCAP Menor 

34 Redacció projecte Nus 

de la Trinitat 

Esteyco, SA Consultoria 

i assistència 

08.09.2006 20.880 TRLCAP Negociat sense 

publicitat 

35 Direcció obra reparació 

instal·lacions Nus 

Trinitat 

Esteyco, SA Consultoria 

i assistència 

2006 11.925 TRLCAP Menor 

36 Servei d’allotjament i 

lloguer de eines per a 

la programació i modifi-

cació de programari 

Tucan Infor-

mation Techno-

logies, SL 

Servei 25.05.2005 15.500 TRLCAP Negociat sense 

publicitat 

37 Honoraris defensa 

jurídica  

Baker McKenzie 

Barcelona, SL 

Serveis 2007 10.572 TRLCAP Menor 

38 Serveis sisena hora (b) Aprèn Jugant, SL Serveis 2007 9.225 TRLCAP Menor 

39 Despeses visites al 

Parlament Europeu 

Camins Naturals 

i Turístics, SL 

Serveis 2007 5.470 TRLCAP Menor 

40 Elaboració manual 

d’identitat corporativa 

Estudio Creativo 

Plural, SL 

Consultoria 

i assistència 

23.05.2007 17.400 TRLCAP Negociat sense 

publicitat 

41 Disseny i producció 

memòria 2003-2007 

Estudio Creativo 

Plural, SL 

Consultoria 

i assistència 

28.05.2007 27.677 TRLCAP Negociat sense 

publicitat 

42 Estudi incidència 

BCNES proposta pla 

territorial Metropolità 

Greccat, SL Consultoria 

i assistència 

29.12.2006 29.000 TRLCAP Negociat sense 

publicitat 

43 Mobiliari seu  OFI Vallès, SL 

Dimec 

Subminis-

trament 

2008 9.038 TRLCAP Menor 

44 Treballs topogràfics 

marge dret riu Besòs, 

RL i A19 

Costa Gabinet 

Topogràfic, SL 

Consultoria 

i assistència 

2008 4.176 TRLCAP Menor 

45 Estudi drenatge túnels 

ronda Litoral  

Dopec, SL Consultoria 

i assistència 

04.03.2008 38.280 TRLCAP Obert 

46 Sistema de continuïtat 

per al consorci de TV 

Local 

Videoiec Espa, 

SL 

Subminis-

trament 

01.07.2008 29.976 TRLCAP Obert 
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Núm. Objecte del contracte Adjudicatari 

Tipus 

contracte 

Data 

adjudicació 

Import 

adjudicació 

Llei 

aplicable 

Procediment 

adjudicació 

47 Acollida alumnes 

sisena hora (c) 

Gestió de 

Monitors, SL 

Serveis 2009 13.873 LCSP Menor 

48 Obres arranjament 

façana nord pavelló la 

Colina. 

General de 

Tancaments 

Marvi, SL 

Obres 2009 11.705 LCSP Menor 

49 Acollida alumnes 

sisena hora (d) 

Gamasa, SL Serveis 2009 6.519 LCSP Menor 

50 Obres reparació polies-

portiu la Colina 

Excover, SA Obres 2009 32.477 LCSP Menor 

51 Canalització aigua po-

table des de escomesa 

general fins al CCAC 

Riegos FG 

Ingeniería 

Medioambiental 

Obres 2009 16.767 LCSP Menor 

52 Obres complementà-

ries de la nova esco-

mesa d’aigua 

Riegos FG 

Ingeniería 

Medioambiental 

Obres 2009 12.551 LCSP Menor 

53 Reforç estructural del 

CCAAC 

Obra Civil 

Clamaimar, SL 

Obres 2010 16.351 LCSP Menor 

54 Redacció projecte ade-

quació carril bici de 

l’eix Av. Maristany 

Assessoria 

d’infraestructures 

i Mobilitat 

Serveis 2010 14.297 LCSP Menor 

55 Redacció projecte exe-

cució carril bici a l’Hos-

pitalet de Llobregat 

Assessoria 

d’Infraestructures 

i Mobilitat 

Serveis 24.11.2009 21.692 LCSP Negociat sense 

publicitat 

56 Definició de la xarxa de 

carrils bici de la 

comarca 

Assessoria 

d’Infraestructures 

i Mobilitat 

Serveis 2010 8.138 LCSP Menor 

57 Servei d’acollida de la 

sisena hora (e) 

Endermar, SL Serveis 2010 37.397 LCSP Menor 

58 Servei d’acollida de la 

sisena hora (f) 

Serveis Gastro-

nòmics i de 

Lleure BCN 

Serveis 2010 15.085 LCSP Menor 

59 70% memòria CCB 

mandat 2007-2011 

La Page Original, 

SL 

Serveis 2011 9.422 LCSP Menor 

60 Adquisició programa 

informàtic EKON de 

nòmines 

Unit4 Business 

Software ibèrica, 

SAU 

Subministra

ments 

2011 7.689 LCSP Menor 

61 Suport tècnic al centre 

d’Iniciatives del 

Barcelonès 

Activa Prospect, 

SL 

Serveis 01.07.2010 24.588 LCSP Negociat sense 

publicitat 

62 Honoraris redacció pro-

jecte adequació itinerari 

bicis i vianants passeig 

de les aigües (1a fase) 

Dopec, SL Serveis 2011 4.366 LCSP Menor 

63 Honoraris redacció pro-

jecte adequació itinerari 

bicis i vianants passeig 

de les aigües (2a fase) 

Dopec, SL Serveis 2011 9.440 LCSP Menor 
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Núm. Objecte del contracte Adjudicatari 

Tipus 

contracte 

Data 

adjudicació 

Import 

adjudicació 

Llei 

aplicable 

Procediment 

adjudicació 

64 Senyalització o ade-

quació de carrils bici 

Sant Adrià de Besòs 

Temavial, SL Obres 2011 21.802 LCSP Menor 

65 Senyalització integral 

adequació de la 2a 

fase de la Ronda Verda 

Temavial, SL Obres 12.09.2011 178.892 LCSP Negociat sense 

publicitat 

Imports en euros.  

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació de l’expedient de contractació. 

Notes:  

L’IVA hi està inclòs quan la llei aplicable és el TRLCAP i quan es tracta de contractes menors, ja que és l’import de la 

factura. Quan la llei que s’aplica és la LCSP, l’IVA no hi està inclòs. 

(a) La UTE Manteniment Rondes i la UTE Manteniment Rondes II estan, ambdues, formades per la UTE Mantenimiento de 

Infraestructuras, SA e Indra Sistemas, SA Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo. 

(b) Per cinc escoles: Sagrada Família, Llibertat, Fray Luís de León, Tanit i Joan Llongueras 

(c) Les escoles són tres: Bernat Desclot, Pallaresa i Josep Carner. 

(d) Escola Torre Balldovina. 

(e) Per les escoles Rafael Alberti, Rafael Casanova, Bufalà, Jaume Salvatella, Joan Salvat i Papasseit, Rosselló Pòrcel i 

Serra de Marina. 

(f) Les escoles són tres: Josep Boada, Feliu i Vegues i les Palmeres. 

 

 

2.3.1.3. Resultats de la fiscalització 

A continuació es presenten les observacions detectades en el treball de fiscalització. 

 

Inici de l’expedient 

• No s’ha pogut comprovar la publicació en el perfil del contractant de la informació sobre 

la licitació i adjudicació dels expedients fiscalitzats, en contra de l’article 42.3 de la 

LCSP. 

 

• En els contractes 28, 40 i 41 hi manca l’informe de fiscalització de l’interventor que esta-

bleix l’article 67.2 del TRLCAP. 

 

• En el contracte número 41 hi manca, a més de l’aprovació per l’òrgan de contractació i 

de l’informe de fiscalització de la Intervenció, l’informe de Gerència justificatiu de la ne-

cessitat de contractació dels treballs, i els plecs de clàusules administratives particulars 

i de prescripcions tècniques que estableix l’article 67 del TRLCAP.  

 

A més, la notificació a un dels licitadors que no havia resultat adjudicatari, es va fer el 20 

d’abril del 2007 mitjançant correu electrònic, mentre que la data d’adjudicació del con-

tracte i la d’aprovació de la despesa va ser posterior, el 28 de maig del 2007.  

 

• En el contracte número 16 hi manca la publicació de la delegació de competències en 

la Gerència per iniciar el procés de licitació i posterior contractació de les obres pen-
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dents d’executar del CCAAC, contràriament al que va establir la Junta de Govern del 24 

de maig del 2006 i d’acord amb la Llei de règim jurídic de les administracions públiques 

i del procediment administratiu comú.  

 

Així mateix, hi manca l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars, en 

contra del que estableix l’article 49.2 del TRLCAP i l’aprovació per part de l’òrgan de 

contractació de la documentació tècnica: relació de treballs pendents, pressupostos i 

altres (plec de clàusules tècniques) que va servir de base de la nova licitació.  

 

Mesa de Contractació 

• En els contractes números 22, 45 i 46 la Mesa de Contractació no va incloure l’inter-

ventor del CCB com a vocal, en contra de la disposició addicional novena del TRLCAP i 

la disposició addicional segona de la LCSP. 

 

Publicitat 

• L’article 203.1 del TRLCAP estableix l’anunci indicatiu en el Diari Oficial de la Comunitat 

Europea dels contractes de serveis superiors a 0,75 M€ de les categories 1 a 16. En 

aquest anunci, s’han de donar a conèixer els contractes que tinguin previst subscriure 

durant els dotze mesos següents. En els dos contractes seleccionats que compleixen la 

condició descrita, números 1 i 2, hi manca aquest anunci indicatiu. 

 

• En els contractes 3, 4, 8 i 16, subjectes al TRLCAP, i els contractes 17, 22, 24 i 65 

subjectes a la LCSP, hi manca la publicació de l’adjudicació en el Butlletí oficial de la 

província, en contra del que estableix l’article 93 del TRLCAP i l’article 138 de la LCSP. 

 

Criteris de valoració de les ofertes 

• En els contractes fiscalitzats adjudicats per concurs, números 1, 2, 9, 11-15, 18, 22, 23 i 

45, i en els contractes 55 i 61 s’estableix l’experiència professional de l’empresa, l’ex-

periència en treballs similars i la idoneïtat dels equips materials i humans com a criteris 

d’adjudicació del contracte. La consideració d’aquests criteris com a criteris de valo-

ració de les ofertes no s’ajusta a les disposicions contingudes en les directives comu-

nitàries ni en les lleis de contractes, que el consideren un criteri de solvència. 

 

En el contracte 1, el resultat de l’adjudicació hauria estat un altre si no s’hagués tingut 

en compte el criteri de l’experiència prèvia de l’empresa, mentre que en els contractes 2 

i 22, el resultat hauria estat també un altre si no s’haguessin tingut en compte l’expe-

riència prèvia de l’empresa i la idoneïtat dels mitjans i materials. 

 

• En els contractes subjectes al TRLCAP números 12, 15, 18, 45 i 46 adjudicats per 

concurs, els plecs de clàusules administratives particulars estableixen, per ordre d’im-
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portància, la puntuació màxima que s’ha d’aplicar a cada criteri d’adjudicació, sense 

establir els criteris objectius que s’han de seguir per obtenir la puntuació concreta de 

cada oferta. En els contractes números 1 i 2 s’estableixen criteris objectius per obtenir la 

puntuació concreta de l’oferta econòmica, però no de l’oferta tècnica. 

 

• En quatre dels sis contractes adjudicats per concurs on s’aplica la LCSP, contractes 

números 9, 13, 14 i 22, els criteris objectius tenen el mateix pes en la valoració final que 

els criteris, la valoració dels quals depèn d’un judici de valor. Per donar una major 

seguretat a l’hora de valorar quina és l’oferta més avantatjosa, la Sindicatura considera 

que s’hauria d’haver donat preponderància als criteris que fessin referència a caracte-

rístiques de l’objecte del contracte que poguessin ser valorats mitjançant xifres o per-

centatges obtinguts a través de l’aplicació de les fórmules establertes en els plecs. Així 

mateix, en la resta de criteris d’adjudicació no es descriuen amb suficient precisió els 

aspectes i les consideracions que s’han de seguir per atorgar la puntuació de les 

ofertes. 

 

• L’article 134.5 de la LCSP estableix que els criteris elegits per a l’adjudicació del 

contracte i la ponderació d’aquests s’han de mostrar en els anuncis de licitació. Aquesta 

ponderació dels criteris de selecció no es va incloure en els anuncis de licitació dels 

contractes número 9, 11, 13, 14, 22 i 23. 

 

Pròrroga dels contractes 

• El contracte número 25 es va prorrogar un any, però aquesta possibilitat no es va 

incloure en l’anunci de licitació. Es considera que la possibilitat de pròrroga es una 

característica essencial del contracte i que la no-inclusió d’aquesta dada en l’anunci de 

licitació vulnera el principi de transparència12.  

 

En la pròrroga del mateix contracte, que va ser per al curs escolar 2011-2012, es va 

augmentar el cost dels serveis per increment de l’índex de preus al consum del 3,2%, 

mentre que els plecs de clàusules no recollien aquesta possibilitat.  

• El contracte 30 també es va prorrogar amb un increment del 4,5% anual mentre que el 

plec de clàusules administratives no preveia la possibilitat d’actualitzar els preus. 

 

• Els contractes números 5 i 6, es van prorrogar amb un augment del cost del servei en 

un 3,6% i un 2,5%, respectivament, respecte de la despesa inicial, i que correspon, 

segons els informes del cap dels Serveis Tècnics, a l’índex de preus al consum intera-

nual de la província de Barcelona. Aquest increment del preu del contracte en el 

 

 

12. Text modificat arran de les al·legacions rebudes. 
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moment de la pròrroga tampoc no estava previst en els plecs de clàusules adminis-

tratives particulars.  

Plec de clàusules 

• El plec de clàusules administratives particulars dels contractes tramitats pel procedi-

ment negociat no establien els aspectes tècnics ni econòmics a negociar amb les 

empreses tal com regula l’article 92.3 del TRLCAP i el 160 de la LCSP. 

 

• El plec de clàusules administratives particulars dels contractes números 3-5, 7, 10, 28, 

30, 34, 36, 40 i 42, adjudicats pel procediment negociat, es van aprovar juntament amb 

la mateixa resolució de l’adjudicació del contracte, en contra de l’article 49 del TRLCAP i 

de l’article 99 de la LCSP.  

 

Procediments d’adjudicació 

Justificació de la utilització del procediment negociat  

• De l’anàlisi efectuada per verificar la idoneïtat de les causes que justifiquen la utilització 

del procediment negociat, es poden fer les observacions següents: 

 

• El contracte d’obres número 3 es va adjudicar directament a la UTE Manteniment 

Rondes d’acord amb l’article 141 del TRLCAP, com a obra complementària del con-

tracte principal, que és el contracte de manteniment de les rondes. Aquest contracte 

de manteniment és un contracte de serveis, per tant, el contracte 3, d’obres, no es 

podia considerar contracte complementari del contracte principal. D’acord amb 

l’import i el concepte, s’hauria d’haver licitat mitjançant un procediment obert. 

 

• El contracte número 5, servei de manteniment del Pont de Molinet, es va adjudicar a 

la UTE Manteniment Rondes perquè, segons l’expedient de contractació, aquesta era 

l’empresa millor preparada per realitzar els treballs de manteniment, ja que era l’adju-

dicatària del contracte de manteniment de les rondes. 

 

Es considera que la manca de concurrència d’aquesta adjudicació no es pot 

justificar per raons tècniques, ja que hi havia altres empresaris tècnicament capaços 

de realitzar l’objecte d’aquest contracte. Així, doncs, s’hauria d’haver licitat mitjançant 

un procediment que garantís la concurrència. 

• El contracte 34, corresponent a la redacció d’un projecte per a la renovació de les 

barreres de seguretat al Nus de la Trinitat, es va adjudicar pel procediment negociat 

sense publicitat i sense concurrència, per raons tècniques i temporals, en virtut de 

l’article 210 del TRLCAP. L’empresa adjudicatària era la mateixa que aquella a què 

l’Ajuntament de Barcelona havia encarregat un estudi previ sobre la necessitat de 
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renovació dels elements de seguretat del Nus de la Trinitat, la qual cosa la convertia, 

segons el CCB, en la única consultora que disposava dels coneixements i les dades 

imprescindibles per executar el contracte. La raó indicada no justifica l’adjudicació 

de forma directa, atès que en el mercat podien haver-hi altres professionals 

adequadament preparats per efectuar aquests tipus d’encàrrecs dins del termini 

establert i en la forma escaient. 

 

• El contracte número 40 per a l’elaboració d’un manual d’identitat corporativa es va 

adjudicar pel procediment negociat sense publicitat per raons tècniques (article 210 

del TRLCAP). La Sindicatura considera que en l’elaboració d’un manual d’identitat 

corporativa no hi ha raons tècniques o artístiques o relacionades amb la protecció de 

drets exclusius perquè es pugui encarregar l’objecte del contracte tan sols a un únic 

empresari. 

 

• El contracte número 25 relatiu a la gestió d’un menjador escolar es va adjudicar pel 

procediment negociat atenint-se a l’article 154.b de la LCSP, adduint dificultats per 

establir amb exactitud el cost del servei de menjador durant el primer curs i amb un 

nou model de gestió. La Sindicatura considera que aquest contracte no és un dels 

casos excepcionals recollits en l’article 154.b de la LCSP i, per tant, s’hauria d’haver 

emprat un procediment obert per adjudicar-lo.  

 

• En la contractació del disseny dels materials i de les publicacions de l’oficina de 

serveis a la joventut, adjudicat mitjançant un procediment negociat sense publicitat, 

contracte número 28, no es va adjudicar el contracte a l’empresa que va oferir els 

millors preus, adduint que els treballs que havia realitzats anteriorment no havien 

estat satisfactoris. 

 

El TRLCAP estableix, en l’article 92.1, que quan s’utilitzi el procediment negociat serà 

necessari sol·licitar ofertes a, com a mínim, tres empreses capacitades per realitzar 

l’objecte del contracte. Si els treballs anteriors d’una empresa no havien estat satis-

factoris, aquesta no hauria d’haver estat invitada, ja que no es considerava 

capacitada per realitzar l’objecte del contracte. 

 

• El contracte número 29, per a la prestació del servei de manteniment del vial del pont 

del Molinet, es va adjudicar per procediment negociat sense publicitat per raó de 

quantia, de forma incorrecta, ja que el límit era de 30.050,61 € i el contracte de 

41.161 €.  

 

• El contracte número 41, relatiu al disseny i producció de la Memòria d’actuacions 

2003-2007 de les entitats del grup CCB (CCB, REGESA, RASSA, MBSA i la Fundació 

Pisos de Lloguer), es va adjudicar per procediment negociat sense publicitat per raó 

de la quantia d’acord amb l’article 210.h del TRLCAP. No obstant això, la previsió de 

la despesa total per elaborar aquestes memòries era de 93.647 €, per la qual cosa 

s’hauria d’haver emprat un procediment obert per adjudicar aquest servei. 
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Justificació de l’adjudicació directa 

• El contracte número 57, pel servei d’acollida als alumnes d’infantil amb germans a 

primària com a conseqüència de la implantació de la sisena hora,13 de 37.397 €, no es 

va licitar mitjançant un procediment negociat ni se’n va formalitzar contracte, tot i que 

l’import superava el límit legal per a ser considerat contracte menor.  

 

Formalització del contracte 

• En els contractes números 5 i 57 no es va formalitzar el corresponent contracte ni 

tampoc, en el contracte número 5, la pròrroga, en contra de la normativa aplicable. Així 

mateix, el contracte número 6 es va signar el 18 de gener del 2010, posteriorment a 

l’inici de la seva vigència, l’1 de gener del 2010 i, el contracte número 42, amb més de 

tres mesos de retard respecte del termini establert (un mes des de la data de la 

notificació de l’adjudicació). 

 

Execució dels contractes 

Cost final dels contractes 

• El contracte 16, corresponent a les obres per finalitzar el CCAAC, iniciades el 2005 per 

Secla, SA amb un import d’adjudicació de 0,58 M€ i aturades per diversos incompli-

ments i errors i mancances en el projecte inicial, es va tornar a licitar i adjudicar pel 

procediment negociat sense publicitat per raó d’imperiosa urgència (article 141 del 

TRLCAP) el juliol del 2006 a MRunner, SL per 0,80 M€, IVA inclòs, amb un termini 

d’execució de cinc mesos. La recepció de les obres es va fer el 29 de març del 2007, 

amb més de tres mesos de retard i amb un cost final de l’obra de 0,84 M€, IVA inclòs. 

L’import d’execució final de l’obra va ser d’1,07 M€ (que inclou l’obra executada de la 

primera licitació, 0,23 M€, i el cost final de la segona licitació, 0,84 M€).  

 

Terminis d’execució 

• Dels setze contractes d’obra, en set (números 3, 16, 17, 19, 48, 50 i 53) hi va haver 

retards en la seva execució respecte de la durada prevista en el contracte. Els retards 

van oscil·lar entre un mes i quatre mesos. 

En el contracte número 16, amb un retard en el termini d’execució de l’obra de més de 

tres mesos, la imperiosa urgència va ser la raó per licitar el contracte mitjançant un 

procediment negociat, i en els contractes números 48 i 50, el termini de realització de 

 

 

13. En les escoles Rafael Alberti, Rafael Casanova, Bufalà, Jaume Salvatella, Joan Salvat i Papasseit, Rosselló 

Pòrcel i Serra de Marina. 
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les obres va ser de 2 mesos i mig, superior a les tres setmanes fixades en l’informe de la 

oficina tècnica, base també de la urgència de l’adjudicació sense la consulta a un mínim 

de tres industrials que requerien les BEP. 

 

• Dels trenta-cinc contractes de consultoria i assistència i de serveis analitzats, hi va 

haver retards en la prestació del servei en els contractes 30, 40, 45, 55 i 56. Els retards 

van oscil·lar entre tres i quatre mesos. S’ha de tenir en compte, a més, que en els 

contractes 45, 55 i 56, la reducció del termini d’execució dels treballs va ser un dels 

criteris de selecció de l’adjudicatari.  

 

Requisits de documentació, facturació i altres tràmits 

• En la revisió dels pagaments s’ha vist que les transferències bancàries pel pagament de 

les certificacions o factures dels exercicis 2005-2007 i part del 2008 estaven signades 

només per l’interventor i el gerent, ja que aquest últim exercia, també, de tresorer 

accidental. Pel que fa a l’exercici 2009, les transferències bancàries pel pagament de 

les certificacions o factures de l’exercici 2009 estaven signades només per l’interventor i 

el tresorer; mancava la del gerent, com a ordenador de pagaments. 

 

• En el contracte número 23, la clàusula 21 del plec de clàusules administratives parti-

culars establia l’elaboració d’un Pla de prevenció de riscos laborals i un Pla d’higiene i 

salut laboral, que l’adjudicatari no va realitzar. 

 

• En el contracte número 28, la factura analitzada va ser aprovada el febrer del 2006, amb 

posterioritat a la seva comptabilització, el desembre del 2005. A més, la factura no 

detallava els preus unitaris de cada producte -sinó un total pel material entregat- entre 

els quals hi havia conceptes no inclosos en la relació de preus unitaris contractats. 

 

Contracte número 2 del servei de manteniment de rondes 

• A partir de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de creació de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, és aquesta qui assumeix la gestió de les rondes de Barcelona, incloent-hi 

l’enllumenat públic.14 Tot i aquest traspàs efectuat per llei, durant tot l’exercici 2011 el 

CCB va continuar prestant el servei de manteniment de les rondes mitjançant el con-

tracte de serveis signat amb la UTE Manteniment Rondes II. Quan aquest contracte es 

va extingir, el 31 de desembre del 2011, el CCB va tornar a adjudicar el servei per als 

exercici 2012 i 2013, mentre que des de la creació de l’Àrea Metropolitana de Bar-

celona, és aquesta qui hauria hagut de prestar el servei esmentat.  
 

 

14. D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 3/2010, l’Àrea Metropolitana de Barcelona assumeix 

la gestió de les rondes i se subroga en tots els drets i obligacions de les administracions competents fins a 

l’entrada en vigor de la llei, en els convenis amb altres administracions i en els recursos que aporten per 

finançar la gestió de les rondes. 
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2.3.2. Fiscalització dels convenis del CCB 

2.3.2.1. Mostra seleccionada per a la fiscalització 

Per a la fiscalització dels convenis del CCB, s’ha obtingut el detall dels convenis signats 

durant els anys 2005-2011, que inclou també les possibles addendes i pròrrogues, en total 

323; és el següent: 

 
Quadre 54. Nombre de convenis per exercici 

Concepte 

Exercici

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 Total 

Nombre de convenis 33 33 27 48 36 34 24 235 

Convenis sisena hora - - 88 - - - - 88 

Total 33 33 115 48 36 34 24 323 

Font: Convenis del CCB. 

 

El detall dels convenis per conceptes és el següent: 

 
Quadre 55. Nombre de convenis per competència i/o matèria 

Competència i/o matèria Nombre 

Convenis marc amb els ajuntaments en matèria urbanística 5 

Relacionats amb la Catalana al terme municipal de Sant Adrià de Besòs 3 

Relatius a les rondes 17 

Amb Educació: per transport escolar i ajuts menjador 6 

Amb Educació: monitors per a la implantació de la sisena hora 88 

Borsa Jove d’Habitatges i altres relatius a Joventut 30 

Barris de la Serra d’en Mena 10 

Transport de persones amb mobilitat reduïda 19 

Amb Benestar Social i Família 9 

Amb sindicats 18 

Relacionats amb Sant Adrià de Besòs, Gramepark, etc. 13 

Relacionats amb animals de companyia 11 

Relacionats amb casals d’infants 8 

Programes d’intercanvi europeu d’estudiants 15 

Programes de suport a la Joventut 6 

Altres 65 

Total 323 

Font: Convenis del CCB. 

 

D’aquests convenis, s’han analitzat els convenis marc amb els ajuntaments, els relacionats 

amb la Catalana, els relatius a les rondes, els convenis amb el departament competent en 

ensenyament per transport escolar, per ajuts de menjador i per implantació de la sisena 

hora, els relacionats amb els barris de la Serra d’en Mena i els relacionats amb el transport 

de persones amb mobilitat reduïda. Aquests convenis ascendeixen a 148 i suposen un 

46,3% del nombre total de convenis.  

A continuació es detallen els convenis seleccionats: 
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Quadre 56. Convenis analitzats, exercicis 2005-2011 

Núm. Conveni/Addenda 

Data del 

conveni 

1 (a) Cinc convenis marc de col·laboració amb els ajuntaments del Barcelonès en matèria urbanística Diverses 

Convenis amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs relatius a la Catalana:  

2 Conveni per les obres de reforma de l’aparcament soterrani a la plaça de la Vila, l’equipament esportiu 

i l’edificació de part dels habitatges protegits en el Pla especial de la Catalana  

16.06.2005 

3 Addenda per a la determinació de les obres incloses en el conveni anterior  06.07.2007 

4 Conveni de determinació del cost final de les obres d’intervenció urbana i del rescabalament del cost 

per part de REGESA 

03.12.2009 

Convenis relatius a la gestió de les rondes:  

5 Addenda al conveni del 5 de febrer del 2004, de manteniment de les rondes 17.01.2005 

6 Manteniment/conservació ronda de Dalt i ronda Litoral per al període 2006-2007 12.06.2006 

7 Addenda al conveni del 12 de juny del 2006, per al manteniment/conservació de les rondes, i amplia-

ció amb la incorporació del tram Gran Via Nord, per al període de l’1 d’agost del 2007 al 31 de de-

sembre del 2007 

31.07.2007 

8 Addenda al conveni del 12 de juny del 2006, per al manteniment/conservació de les rondes amb pe-

tits ajustos en l’àmbit territorial 

17.10.2007 

9 Pròrroga del conveni del 12 de juny del 2006 de manteniment/conservació de les rondes amb la incor-

poració del tram municipal Gran Via Nord, per al període 2008-2009 

20.11.2008 

10 Segon protocol addicional al conveni del 21 de setembre del 2001, per al manteniment i conservació 

de la ronda de Dalt, tram C-32 (Nus Diagonal- Nus Llobregat) per al 2006-2007 

02.12.2005 

11 Tercer protocol addicional del conveni del 21 de setembre del 2001, manteniment/conservació de la 

ronda de Dalt tram C-32 (Nus Diagonal - Nus Llobregat) per al període 2008-2009 

02.01.2008 

12 Quart protocol addicional del conveni del 21 de setembre del 2001, de manteniment/conservació de la 

ronda de Dalt tram C-32 (Nus Diagonal-Nus Llobregat) per al període 2010-2011 

11.03.2010 

13 Pròrroga del conveni del 5 de novembre del 2003 per al manteniment i conservació de la ronda Litoral 

per al període 2006-2007 

07.03.2006 

14 Pròrroga del conveni del 5 de novembre del 2003 per al manteniment i conservació de la ronda Litoral 

per al període 2008-2009  

12.02.2008 

15 Pròrroga del conveni del 5 de novembre del 2003 per al manteniment i conservació de la ronda Litoral, 

per al període 2010-2011 

11.02.2010 

16 Conveni de manteniment/conservació de la ronda litoral (Pont de Can Peixauet) per al 2005 31.03.2005 

17 Pròrroga del conveni anterior per al període 2006-2007 07.03.2006 

18 Pròrroga del conveni anterior per al període 2008-2009 31.10.2007 

19 Pròrroga del conveni anterior per al període 2010-2011 29.12.2009 

20 Pròrroga per al manteniment/conservació de les rondes i del tram municipal de Gran Via Nord 28.04.2010 

21 Addenda de col·laboració del conveni de 28 d’abril del 2010 per al manteniment/conservació de les 

rondes i del tram municipal de la Gran Via Nord  

31.12.2010 

Convenis amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya:  

22 Addenda de regularització econòmica al conveni del 2 de gener de 1998, per al curs 2005-2006 per a 

la delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 

servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament 

30.11.2005 

23 Addenda de regularització econòmica al conveni del 2 de gener de 1998, curs 2006-2007 11.10.2006 

24 Addenda de regularització econòmica al conveni del 2 de gener de 1998, curs 2007-2008 19.10.2007 

25 Addenda de regularització econòmica al conveni del 2 de gener de 1998, curs 2008-2009 19.11.2008 

26 Addenda de regularització econòmica al conveni del 2 de gener de 1998, curs 2009-2010  15.03.2010 

27 Addenda de regularització econòmica al conveni del 2 de gener de 1998, curs 2010-2011 01.04.2011 

28 * Vuitanta-vuit convenis per a la implantació de la sisena hora, des del curs 2006-2007 fins al 2010-2011 - 
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Núm. Conveni/Addenda 

Data del 

conveni 

Convenis relacionats amb els barris de la Serra d’en Mena:  

29 Col·laboració pels projectes d’intervenció integral dels barris de la Serra d’en Mena 01.04.2005 

30 Col·laboració per desplegar els projectes d’intervenció integral de la Serra d’en Mena 04.05.2005 

31 Addenda al conveni del 4 maig del 2005 per a la col·laboració en el desenvolupament conjunt i coor-

dinat dels projectes d’intervenció integral dels barris de la Serra d’en Mena 

02.06.2006 

32 Document complementari a l’addenda del conveni del 4 de maig del 2005 per la 1a fase d’urbanit-

zació del passeig en el futur carrer de Circumval·lació, en el marc dels projectes d’intervenció integral 

dels barris de la Serra d’en Mena 

30.06.2008 

33 Col·laboració amb REGESA per a l’execució de les actuacions en relació amb la urbanització del pas-

seig Circumval·lació dins dels projectes d’intervenció integral de la Serra d’en Mena 

30.01.2006 

34 Addenda al conveni anterior amb REGESA amb uns petits treballs addicionals de l’execució de la pri-

mera fase de les obres d’urbanització del passeig Circumval·lació dins dels projectes d’intervenció 

integral dels barris de la Serra d’en Mena. 

18.06.2008 

35 Redacció de l’estudi dels set barris de Serra d’en Mena amb l’Ajuntament de Santa Coloma  17.01.2006 

36 Col·laboració al desenvolupament de la segona fase de les obres d’urbanització del passeig Circum-

val·lació dins dels projectes d’intervenció integral dels barris de la Serra d’en Mena 

03.07.2009 

37 Encàrrec a REGESA de l’execució de la segona fase de la urbanització del passeig Circumval·lació 15.05.2009 

38 Redacció de l’estudi “Espais per activitats i serveis a les zones altes de la Serra d’en Mena” 09.02.2009 

Convenis relacionats amb el servei de transport de persones amb mobilitat reduïda:  

39 Conveni 2005-2008 per a la cooperació interadministrativa amb el Departament d’Acció Social i Ciuta-

dania (b) en matèria de serveis socials i benestar i família  

09.11.2005  

40 Protocol addicional per a l’any 2006  21.09.2006  

41 Protocol addicional per a l’any 2007  25.07.2007  

42 Contracte programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col·laboració amb el DASC, en ma-

tèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social  

24.07.2008  

43 Protocol addicional per a l’any 2009  21.07.2009  

44 Protocol addicional per a l’any 2010  15.07.2010  

45 Protocol addicional per a l’any 2011  26.11.2011  

46 Creació del servei de transport esporàdic al Barcelonès Nord conjuntament amb els ajuntaments de 

Badalona i de Santa Coloma de Gramenet 

13.07.2005 

47 Pròrroga per a l’any 2006 19.12.2005 

48 Pròrroga per a l’any 2007 21.02.2007 

49 Pròrroga per als anys 2008 i 2009 08.04.2008 

50 Pròrroga per als anys 2010-2011 i addenda 18.09.2009 

51 Addenda per dotacions municipals, any 2011 30.12.2010 

52 Incorporació d’un usuari de Badalona al servei de transport esporàdic 05.06.2007 

53 Pròrroga per a l’any 2008 19.12.2007 

54 Pròrroga per a l’any 2009 12.11.2008 

55 Pròrroga per a l’any 2010 20.01.2010 

56 Pròrroga per a l’any 2011 15.12.2010 

57 Pròrroga per a l’any 2012 21.12.2011 

Font: Detall dels convenis del CCB. 

Notes: 

(a) Dins el número 1 s’inclouen cinc convenis marc, i dins el número 28 s’inclouen els vuitanta-vuit convenis relatius a la 

implantació de la sisena hora. 

(b) Fins al 28 de novembre del 2006, s’anomenava Departament de Benestar i Família, i entre el 29 de novembre del 2006 i 

el 20 de desembre del 2010, Departament d’Acció Social i Ciutadania.  
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2.3.2.2. Resultats de la fiscalització 

De la fiscalització realitzada, es poden fer les observacions següents: 

 

• L’article 6.2 del Reial decret legislatiu 2/2007, del 28 de desembre, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària, estableix que els convenis de 

col·laboració que afectin les despeses públiques, han de valorar-ne les repercussions i 

efectes, i supeditar-se de forma estricta al compliment de les exigències del principi 

d’estabilitat pressupostària. 

 

De la revisió de la Sindicatura dels expedients dels convenis, s’ha vist que no s’ha 

analitzat suficientment l’efecte econòmic dels compromisos derivats de les clàusules 

amb contingut econòmic.  

 

• En els convenis per la urbanització de la primera fase dels barris de la Serra d’en Mena 

(números 29-38) no es va establir cap mecanisme de compensació en l’encàrrec de 

gestió a REGESA, en contra de l’article 24.6 de la LCSP. En els convenis per al mante-

niment de les rondes de Barcelona (números 5-10 i 14-21) i en els convenis reguladors 

de la prestació del servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat física i 

mobilitat reduïda (números 39-57) no es va preveure un sistema de finançament 

adequat. Aquest fet és especialment rellevant pel manteniment de les rondes (en el 

període fiscalitzat, el CCB va haver de fer front a 3,03 M€ en inversions) i pel servei de 

transport adaptat, que va ser deficitari en tots els exercicis. 

 

• Els convenis números 2-4 amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs relacionats amb la 

Catalana, van ser a bastament fiscalitzats en l’informe 4/2012 de la Sindicatura de 

Comptes, relatiu a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besós. En aquesta fiscalització es 

reiteren les conclusions d’aquell informe, si bé se n’hi afegeixen d’altres que afecten 

directament el CCB o que tenen un àmbit temporal posterior al de l’informe esmentat: 

 

• El conveni número 2 no incloïa cap estimació dels costos de les actuacions previstes 

i no s’hi definia el valor ni els metres d’aprofitament de la finca R-13, ja que el 

projecte de reparcel·lació no estava ni tan sols aprovat amb caràcter inicial. A més, 

en el moment de la signatura del conveni no existia cap base que n’assegurés 

l’equilibri financer, atès que no existia disponibilitat pressupostària per fer front a uns 

compromisos econòmics que no estaven quantificats. 

 

• Per a la consecució de l’equilibri financer dels esmentats convenis, restava pendent 

la venda de la parcel·la R-13. El CCB va iniciar el procediment amb l’acord de 17 de 

juny del 2009, pel qual s’aprovava un procediment d’alienació conjunta de tota la 

parcel·la, atès que l’Ajuntament era propietari de la finca R-13.4. 

 

El CCB només va comunicar aquest acord a la DGAL, el 23 de juny del 2009, mentre 

que, segons l’article 40.1.c del Reglament del patrimoni dels ens locals, calia l’infor-
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me previ del Departament de Governació si en l’alienació d’un bé patrimonial, el seu 

valor excedia el 25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat, com era el 

cas. El valor de les finques propietat del CCB era d’11,68 M€ segons l’estudi de valo-

ració extern, mentre que els ingressos ordinaris del pressupost de l’exercici 2009 van 

ser de 18,12 M€, és a dir, un 64,5% dels ingressos ordinaris del pressupost. 

 

• El preu de licitació de l’alienació per concurs obert de la finca R-13 va ser de 7,79 M€ 

més les càrregues urbanístiques, 2,97 M€, és a dir, 10,76 M€, mentre que la valoració 

de la finca, actualitzada a juliol del 2008, era de 15,71 M€. En l’expedient no queda 

justificada la reducció del preu respecte de l’informe extern de valoració. 

 

• Les obres es van realitzar sense que les parcel·les R-3 i R-13 s’haguessin venut, 

mentre que era requisit imprescindible l’efectiva disponibilitat dels recursos, d’acord 

amb l’article 173.5 i 6.a del TRLRHL. Tot i això, el CCB va autoritzar i aprovar aquests 

convenis, i l’Ajuntament i REGESA van promoure l’execució de les obres. 

 

• El 31 de desembre del 2010, les factures pendents de formalitzar que figuraven en la 

comptabilitat de REGESA per 6,33 M€, haurien d’haver estat objecte de comptabi-

lització i reconeixement per part del CCB.  

 

• Quant a l’execució pressupostària, el Ple va aprovar la formalització de l’operació en 

el pressupost de l’exercici 2011, retrotraient les operacions d’exercicis anteriors per a 

comptabilitzar-les l’exercici 2011. Com a conseqüència de tot això, els pagaments 

que van excedir el producte de la venda de la finca R-3, 5,14 M€, es van efectuar 

sense finançament específic, atès que no s’havien alienat les finques previstes ni 

tampoc no s’havia aprovat cap altra font de finançament, en contra de l’article 173.5 i 

6.a del TRLRHL. 

 

Cal fer esment que, tal com estava definit el projecte de despesa, tampoc no existien 

recursos per fer front al saldo pendent a 31 de desembre del 2011, que ascendia a 

4,04 M€. El Ple del CCB va aprovar un calendari de pagaments per a l’exercici 2011, 

tot i la manca de consignació pressupostària. Aquest calendari preveia el pagament 

d’1,20 M€ en l’exercici 2011, però els pagaments finals van ser d’1,50 M€, és a dir, 

0,30 M€ de més, d’acord amb la Resolució de la Gerència del CCB del 22 de de-

sembre del 2011, i sense l’aprovació del Ple. 

 

• Per determinar el finançament en els convenis per al manteniment i les infraestructures 

de les rondes (números 5-21), no es va fer cap referència als costos d’exercicis ante-

riors. Es van establir unes quantitats per al finançament sense que la determinació dels 

recursos estigués motivada. Tampoc no es van fixar unes contrapartides per al CCB per 

fer-se càrrec de la delegació. Així, el CCB no només no va rebre cap retribució per la 

gestió d’aquest servei, sinó que va haver de finançar diverses inversions per un import 

aproximat de 3,03 M€.  



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 1 

78 

• En els convenis relatius a l’execució de les obres d’urbanització de la primera fase dels 

barris de la Serra d’en Mena, derivades dels convenis signats amb els ajuntaments de 

Santa Coloma de Gramenet i de Badalona (números 29-38), en l’execució de les obres 

hi van haver desviacions respecte del projecte executiu, per mobiliari urbà, treballs de 

modificació de voreres de diversos carrers i diversos treballs en serveis afectats no pre-

vistos. La desviació sobre el pressupost inicial va ser de 0,57 M€, que suposa una des-

viació del 20,5%. A més, aquestes actuacions es van comprometre sense l’habilitació 

prèvia dels recursos necessaris, fet que va obligar a efectuar una dotació addicional per 

finalitzar aquesta primera fase. 

 

 

2.4. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest volum s’han anat assenyalant les observacions que es desprenen de la 

fiscalització realitzada sobre la gestió comptable i les despeses, la contractació i els 

convenis del Consell Comarcal del Barcelonès durant el període 2005-2011. En aquest 

apartat es destaquen les observacions més significatives que es desprenen de la fisca-

lització realitzada. 

 

 

2.4.1. Observacions 

Aspectes generals 

1. El CCB no va aprovar formalment en cap dels exercicis fiscalitzats cap programa 

d’actuació comarcal, contràriament al TRLOCC (vegeu l’apartat 2.1.1).  

 

2. Des de l’1 de juliol del 2007, el personal directiu no va efectuar les declaracions d’ac-

tivitats i incompatibilitats i de béns i drets patrimonials, en contra del que disposa la Llei 

7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (vegeu l’apartat 2.1.2).  

 

3. Durant el període fiscalitzat, el CCB no va prendre la iniciativa de convocar les places 

vacants de Secretaria, Intervenció i Tresoreria, en els concursos ordinaris anuals. 

 

La plaça de tresorer va ser ocupada, des del febrer del 2004 fins al juny del 2008, pels 

dos gerents del CCB. En cap cas no es va demanar a la DGAL que els proporcionés 

una persona per cobrir aquesta plaça d’acord amb la normativa ni es van comunicar 

aquests nomenaments accidentals. Aquests nomenaments van suposar una manca de 

control intern, ja que confluïen en una mateixa persona els llocs de treball de la Ge-

rència i la Tresoreria (vegeu l’apartat 2.1.3).  

 

4. Pel que fa a l’avaluació del compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària, no 

consta que la Intervenció confegís l’informe relatiu a la Liquidació del pressupost dels 
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exercicis 2007 i 2008, ni tampoc l’informe relatiu al pressupost de l’exercici 2008. 

(vegeu l’apartat 2.1.3).15 

 

Gestió comptable 

5. El CCB, dins el control financer, va encarregar les auditories sobre els comptes anuals 

dels ens dependents, tot i que no les va trametre als departaments de Governació i 

d’Economia i Coneixement, ni les va exposar en la seu electrònica corporativa, en 

contra de la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de 

mesures fiscals, financeres i administratives (vegeu l’apartat 2.2.1). 

 

6. La construcció del pavelló de la Colina, 3,76 M€, es va encarregar a REGESA per 

Acord de la Junta de Govern del 26 de gener del 2005, sense establir ni concretar les 

condicions particulars de l’encàrrec ni les compensacions que havia d’obtenir REGESA 

per la gestió i realització de la construcció. A més, l’encàrrec es va realitzar sense el 

corresponent finançament. Aquest fet va suposar que REGESA construís el pavelló 

sense rebre finançament del CCB. Un cop construït, l’any 2008 es va decidir finançar 

aquesta obra amb dividends provinents de REGESA, 3,76 M€. Per tant, el CCB va 

posar en marxa l’esmentada obra sense el corresponent finançament, i sense in-

cloure-la en cap dels pressupostos dels exercicis del 2005 al 2007 (vegeu l’apartat 

2.2.2.1).  

 

7. Durant l’exercici 2010, el CCB va facturar al Consorci de la Zona Franca 1,05  M€ més 

l’IVA corresponent, en concepte de preu d’adquisició parcial del dret de superfície de 

la parcel·la L/M del sector C-4. Aquesta factura no està comptabilitzada ni cobrada, 

llevat de l’IVA, que es va cobrar i liquidar en l’exercici 2010 (vegeu l’apartat 2.2.2.1).  

 

8. L’alienació dels terrenys ubicats a la ronda de Sant Ramon de Penyafort a Sant Adrià 

de Besòs es va fer el 13 de febrer del 2006 per 3,05 M€, i el comprador va ser el Grup 

Immobiliari Castmor, SL, de forma directa, perquè es va considerar que es tractava de 

parcel·les sobreres. Aquesta venda requeria l’informe previ del Departament de Gover-

nació, atès que l’import de l’operació ultrapassava el 25% del recursos ordinaris del 

pressupost consolidat del CCB. El CCB no va obtenir l’esmentat informe previ16 (vegeu 

l’apartat 2.2.2.1).  

 

9. Durant l’exercici 2009, el CCB va concedir un préstec de 2,00 M€ a REGESA, que el va 

retornar l’exercici 2011, formant part de la liquidació del pagament fet a REGESA per 

les obres de renovació urbana de Sant Adrià de Besòs. 

 

 

15. Text modificat arran de les al·legacions rebudes. 

16. Text modificat arran de les al·legacions rebudes. 
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Aquesta operació, comptabilitzada com a extrapressupostària, s’hauria d’haver instru-

mentat mitjançant l’habilitació de la consignació pressupostària corresponent (vegeu 

l’apartat 2.2.2.2).17 

 

10. En relació amb les obres efectuades en el sector de la Catalana de Sant Adrià de 

Besòs, el 31 de desembre del 2010 les factures pendents de formalitzar que figuraven 

en la comptabilitat de REGESA per 6,33 M€ haurien d’haver estat objecte de compta-

bilització i reconeixement per part del CCB (vegeu l’apartat 2.3.2.2). 

 

11. Les observacions relatives a les despeses de personal són les següents (vegeu l’apar-

tat 2.2.3.1): 

 

• El CCB només va publicar l’acord d’aprovació de la relació de llocs de treball, 

sense cap detall de les magnituds que s’havien de definir. Així es va incomplir 

l’article 127 del Reial decret legislatiu 781/1986, del 18 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

 

• La plantilla aprovada per als exercicis 2009-2011 no es va publicar en els diaris 

oficials ni es va comunicar a la Delegació d’Hisenda estatal, contràriament a l’article 

28 del RPEL.18 

 

• Pel que fa a les retribucions, el complement específic va experimentar increments 

per sobre de les lleis de pressupostos estatals en els exercicis fiscalitzats d’entre un 

0,9% i un 5,4%.  

 

• Pel que fa al complement de productivitat, no s’ha obtingut cap càlcul que permeti 

verificar que els imports que es pagaven responien a l’especial rendiment, l’activitat 

extraordinària i l’interès i la iniciativa amb el que l’empleat exercia la seva feina. 

Tampoc es té constància que se n’hagués fet la difusió pública preceptiva com 

preveu l’article 172.3 del RPEL. 

 

• La jornada laboral dels treballadors del CCB era de trenta-cinc hores setmanals (31 

hores i 15 minuts, en horari d’estiu) quan la jornada ordinària del personal de les 

corporacions locals és de trenta-set hores i mitja setmanals de mitjana en còmput 

anual. Aquesta jornada no pot ser objecte de pactes ni de negociació col·lectiva, ja 

que es tracta d’una norma de mínims que té caràcter imperatiu.  

 

• Els treballadors poden perllongar la jornada setmanal fins a les trenta-set hores i 

mitja (35 hores en horari d’estiu), i renunciar a l’augment dels dies de vacances, a 

 

 

17. Text modificat arran de les al·legacions rebudes. 

18. Text modificat arran de les al·legacions rebudes. 
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canvi d’una compensació econòmica. El perllongament de la jornada setmanal i la 

renúncia a l’ampliació dels dies de vacances, no poden suposar una millora salarial.  

 

12. En un expedient de crèdit extraordinari i en un de suplement de crèdit, ambdós de 

l’exercici 2005, hi mancava la memòria justificativa que acredités la necessitat de la 

mesura i la classe de modificació a realitzar, d’acord amb l’article 177 del TRLRHL.  

 

13. D’altra banda, en tres expedients de crèdits extraordinaris i tres de suplements de 

crèdit, la modificació es va comptabilitzar abans de la publicació de l’aprovació defi-

nitiva (vegeu l’apartat 2.2.4.2). Tenint en compte que de la Liquidació del pressupost 

de l’exercici 2011 es desprèn que el Romanent de tresoreria va ser d’1,09 M€ negatius, 

i 3,40 M€ negatius, per a despeses generals, durant l’exercici 2012 el CCB hauria 

d’haver aplicat alguna de les mesures previstes en l’article 193 del TRLRHL, cosa que 

no va fer. A més, el pressupost d’aquell exercici es va liquidar també amb un Roma-

nent de tresoreria negatiu (vegeu l’apartat 2.2.4.5).  

 

14. Els avançaments rebuts dels adquirents de les promocions dels habitatges de 

REGESA que el CCB garantia per un import global màxim de 13,34 M€ aprovat pel Ple 

del CCB del 28 d’abril del 2010, no es van comunicar al Departament d’Economia i 

Finances, en contra de la normativa de tutela financera (vegeu l’apartat 2.2.5).  

 

15. En els darrers exercicis fiscalitzats, el CCB va emetre comfort letters per garantir el 

finançament de REGESA i RASSA. El 31 de desembre del 2011, l’import garantit amb 

comfort letters ascendia a 41,28 M€, però la Memòria no n’informa.  

 

La Sindicatura de Comptes considera que aquestes comfort letters havien de rebre la 

qualificació jurídica de fortes, ja que suposaven l’existència d’unes garanties prestades 

pel CCB. Per tant, haurien d’haver constat en la Memòria, i s’havien de considerar als 

efectes d’endeutament, d’aprovació i/o de comunicació al Departament d’Economia i 

Finances en relació amb la tutela financera, cosa que el CCB no va fer (vegeu l’apartat 

2.2.5). 

 

Contractació 

Les observacions corresponents a la fiscalització de la contractació administrativa són les 

següents (vegeu l’apartat 2.3.1.3): 

 

16. No s’ha pogut comprovar si es va publicar en el perfil del contractant la informació 

sobre la licitació i l’adjudicació, com estableix l’article 42.3 de la LCSP. 

 

17. En tres contractes hi manca l’informe de fiscalització de l’interventor que estableix 

l’article 67.2 del TRLCAP.  
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18. A partir de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de creació de l’Àrea Metropolitana de Bar-

celona, és aquesta qui havia d’assumir la gestió de les rondes de Barcelona, incloent-

hi l’enllumenat públic. Tot i aquest traspàs efectuat per llei, durant tot l’exercici 2011 el 

CCB va continuar prestant el servei de manteniment de les rondes mitjançant el con-

tracte de serveis signat amb la UTE Manteniment Rondes II i, quan aquest contracte es 

va extingir, el 31 de desembre del 2011, el CCB va tornar a adjudicar el servei a la 

mateixa UTE per als exercici 2012 i 2013.  

 

19. En dos contractes hi manca l’anunci que indica que s’ha de publicar en el Diari Oficial 

de la Comunitat Europea, mitjançant el qual es donen a conèixer els contractes que 

estiguin previstos formalitzar-se en els dotze mesos següents, segons l’article 203.1 del 

TRLCAP. A més, en quatre contractes subjectes al TRLCAP i quatre subjectes a la 

LCSP, mancava la publicació de l’adjudicació en el Butlletí oficial de la província, en 

contra del que estableix l’article 93 del TRLCAP i l’article 138 de la LCSP. 

 

20. En els criteris utilitzats per avaluar les ofertes rebudes, s’ha observat el següent:  

 

• En catorze contractes s’establia l’experiència professional de l’empresa, l’expe-

riència en treballs similars i la idoneïtat dels equips materials i humans com a cri-

teris d’adjudicació, però aquests criteris no s’ajustaven ni a les directives comuni-

tàries ni a les lleis de contractes, que el consideraven un criteri de solvència. Si no 

s’haguessin valorat aquests criteris, en tres contractes, el resultat hagués estat un 

altre. 

 

• En cinc contractes subjectes al TRLCAP, adjudicats per concurs, els plecs establien 

la puntuació màxima per a cada criteri d’adjudicació, però no establien els criteris 

objectius per obtenir una puntuació concreta. En dos contractes més, s’establien 

criteris objectius per l’oferta econòmica, però no per l’oferta tècnica. 

 

• Per a quatre contractes adjudicats per concurs on s’aplica la LCSP, els criteris 

objectius tenien el mateix pes en la valoració final que els criteris la valoració dels 

quals depenien d’un judici de valor i, en aquests, no es descrivia amb precisió els 

aspectes que s’havien de seguir per atorgar la puntuació de les ofertes. 

 

• El CCB no va incloure la ponderació dels criteris de selecció en els anuncis de 

licitació de sis contractes, en contra del que disposa l’article 134.5 de la LCSP. 

 

21. En quatre contractes, en la pròrroga es va augmentar el cost dels serveis, mentre que 

els plecs de clàusules no recollien aquesta possibilitat.19  

 

 

19. Text modificat arran de les al·legacions rebudes. 
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22. El plec de clàusules administratives particulars dels contractes tramitats pel proce-

diment negociat no establien els aspectes tècnics ni econòmics objecte de negociació 

amb les empreses, en contra de l’article 92.3 del TRLCAP i del 160 de la LCSP. A més, 

en onze dels vint-i-dos contractes adjudicats pel procediment negociat els plecs de 

clàusules es van aprovar juntament amb la resolució de l’adjudicació del contracte, en 

contra de l’article 49 del TRLCAP i del 99 de la LCSP.  

 

23. En vuit contractes adjudicats per procediment negociat no es complien les raons tèc-

niques i/o la dificultat per establir el cost del servei, ni tampoc la quantia, que justi-

ficaven aquestes adjudicacions.  

 

24. Un dels contractes no es va adjudicar a la millor oferta econòmica. Es va adduir que 

els treballs realitzats anteriorment no havien estat satisfactoris. La Sindicatura consi-

dera que aquesta raó de no adjudicar a la millor oferta econòmica no està prevista en 

la normativa vigent.  

 

25. En set contractes d’obra hi van haver retards en els terminis d’execució d’entre un mes 

i quatre mesos, i en cinc contractes de consultoria i assistència i serveis hi van haver 

retards en la prestació del servei d’entre tres i quatre mesos.  

 

Convenis 

Les observacions de la fiscalització dels convenis són les següents (vegeu l’apartat 2.3.2.2): 

 

26. En la revisió efectuada dels expedients dels convenis, s’ha observat que no es va 

analitzar suficientment l’efecte econòmic dels compromisos derivats de les clàusules 

amb contingut econòmic. 

 

27. En els convenis per la urbanització del barri de la Serra d’en Mena no s’establia cap 

mecanisme de compensació en l’encàrrec de gestió a REGESA, en contra de l’article 

24.6 de la LCSP. En els convenis per al manteniment de les rondes de Barcelona i en 

els relatius a la prestació del servei de transport adaptat per a persones amb disca-

pacitat física i mobilitat reduïda no es va preveure un sistema de finançament adequat. 

Aquest fet és especialment rellevant pel manteniment de les rondes (en el període 

fiscalitzat, el CCB va haver de fer front a 3,03 M€ en inversions) i pel servei de transport 

adaptat, que va ser deficitari en tots els exercicis.  

 

28. Els convenis amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besós relacionats amb la Catalana van 

ser a bastament fiscalitzats en l’informe 4/2012 de la Sindicatura de Comptes, relatiu a 

l’esmentat Ajuntament. En aquesta fiscalització es reiteren les conclusions d’aquell 

informe, si bé se n’hi afegeixen d’altres que afecten directament el CCB i aquelles que 

es troben en un àmbit temporal posterior al de l’esmentat informe, en concret: 
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• El conveni número 2 del CCB no incloïa cap estimació dels costos de les actuacions 

previstes ni definia el valor i els metres d’aprofitament de la finca R-13 del CCB i, 

per tant, no existia cap base que n’assegurés l’equilibri financer. 

• En l’alienació de part de la finca R-13 per concurs obert, el preu de licitació va 

ascendir en total a 10,76 M€, mentre que la valoració de la finca, actualitzada a juliol 

del 2008, era de 15,71 M€, sense que quedés justificada la reducció del preu de 

licitació respecte de l’informe de valoració. A més, l’acord d’alienació es va comuni-

car a la DGAL posteriorment, però no es va obtenir l’informe previ del Departament 

de Governació que requereix l’article 40 del Reglament del patrimoni dels ens 

locals, ja que el valor de la finca excedia del 25% dels recursos ordinaris del pres-

supost consolidat.  

 

• Les obres es van realitzar sense que hi hagués hagut l’alienació de les parcel·les 

R-3 i R-13, mentre que és imprescindible l’efectiva disponibilitat dels recursos, 

d’acord amb l’article 173.5 i 6.a del TRLRHL. Com a conseqüència d’aquest fet, els 

pagaments, 5,14 M€, es van efectuar sense finançament específic. Tot i això, el 

CCB va autoritzar i aprovar aquests convenis, i l’Ajuntament i REGESA van pro-

moure l’execució de les obres. 

 

• Tal com estava definit el projecte de despesa, tampoc no existien recursos per fer 

front al saldo pendent a 31 de desembre del 2011, 4,04 M€. Tot i la manca de 

consignació pressupostària, el Ple del CCB va aprovar un calendari de pagaments 

per a l’exercici 2011 que preveia el pagament d’1,20 M€ en l’exercici 2011. Els 

pagaments finals van ascendir 1,50 M€, 0,30 M€ de més, aprovats per resolució de 

la Gerència del CCB de desembre del 2011, sense l’aprovació del Ple. 

 

29. Durant l’execució de les obres d’urbanització de la primera fase de la Serra d’en Mena 

hi va haver unes desviacions respecte del projecte executiu de 0,57 M€, que supo-

saven el 20,5% del cost inicial previst. Aquestes actuacions es van comprometre sense 

l’habilitació de la partida pressupostària, fet que va comportar una dotació addicional 

per aquest import per finalitzar la primera fase. 
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ABREVIACIONS 

 

CAP Centre d’atenció primària 

CCB Consell Comarcal del Barcelonès 

CEIP Centre d’educació infantil i primària 

CRAE Centre Residencial d’Acció Educativa 

Fundació Fundació Pisos de Lloguer 

HPO Habitatges de protecció oficial 

INCASOL Institut Català del Sòl 

IPC Índex de preus al consum 

IRPF Impost sobre la renda de les persones físiques 

IVA Impost sobre el valor afegit 

M€ Milions d’euros 

MBSA Marina Badalona, SA 

LCSP Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic 

PGC Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, del 16 de 

novembre  

PGM Pla general metropolità 

RASSA Regesa Aparcaments i Serveis, SA 

REGESA Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA 

ROAS Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, aprovat pel Decret 

179/1995, del 13 de juny 

TRLCAP Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 

pel Reial decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny 

UA Unitat d’aprofitament 
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3. SOCIETAT URBANÍSTICA METROPOLITANA DE REHABILITACIÓ I 

GESTIÓ, SA (REGESA) 

3.1. ENS FISCALITZAT 

3.1.1. Antecedents 

La Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA) es va consti-

tuir el 29 de març de 1984. El seu domicili social està situat al carrer de les Tàpies, número 

4, de Barcelona. D’acord amb l’article 2 dels estatuts, l’objecte social de REGESA és el 

següent: 

 

REGESA té per objecte l’actuació urbanística en execució d’aquells plans o actua-

cions en matèria de rehabilitació urbana o d’edificació, tant de nova creació com la ja 

existent, realitzant en ordre a aquestes, obres d’infraestructura, dotació de serveis i la 

promoció i gestió de l’esmentada urbanització. 

 

Constitueix igualment objecte de REGESA l’actuació urbanística en la rehabilitació del 

patrimoni historicoartístic de caràcter municipal o metropolità. 

 

En desenvolupament d’això, correspondrà especialment a REGESA: 

 

a) L’adquisició del sòl i edificacions, per qualsevol mitjà de dret públic o privat. 

b) La pavimentació de calçades i altres obres de viabilitat, portada d’aigua i energia 

elèctrica, enllumenat públic, canalització telefònica, conduccions de gas, saneja-

ment o qualsevol altre servei públic o instal·lacions d’ús públic. 

c) L’execució d’obres encaminades a resoldre problemes de circulació, estètica i mi-

llora del medi ambient o dels serveis públics. 

d) La promoció de l’edificació de protecció oficial i qualsevol altra que quedi sotme-

sa o gaudeixi dels ajuts de les administracions públiques. 

e) La promoció de dotacions urbanístiques i equipaments comunitaris. 

f) La gestió i explotació d’obres i serveis resultants de la urbanització. 

g) L’alineació, venda, cessió, permuta, gravamen o arrendament de parcel·les i edi-

ficis. 

h) L’establiment de convenis de col·laboració amb institucions o entitats públiques i 

privades, i fins i tot amb d’altres societats urbanístiques ja existents o de nova cre-

ació, en matèria d’adquisició, administració i adjudicació d’habitatges, locals i 

instal·lacions auxiliars. 

 

REGESA, per a la realització de les seves finalitats, podrà subrogar-se en l’actuació 

del consell comarcal, en tots aquells convenis que incideixin en el seu objecte social 

així com percebre subvencions a càrrec del pressupost d’aquest. 

 

REGESA podrà també rebre els ajuts previstos per a la rehabilitació en la normativa 

vigent i d’altres ajuts regulats en lleis o normativa que afectin a l’objecte de REGESA. 

 

El 15 d’octubre del 2008 es van modificar els estatuts per fer constar que la societat actua-

ria com a mitjà propi i servei tècnic, no només del Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) 
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sinó també de tots i cadascun dels municipis que integren aquest Consell i dels ens 

instrumentals que en depenien, dels quals podia rebre encàrrecs i encomanes de gestió, 

als efectes del que preveia la LCSP.  

La Sindicatura considera que REGESA només és mitjà propi del CCB, però no dels 

ajuntaments de la comarca, motiu pel qual no podia rebre directament de la resta d’ens 

encàrrecs d’actuacions, els quals només podien ser encomanats a REGESA després del 

corresponent procediment de contractació en què resultés adjudicatària.  

 

El darrer informe de fiscalització de REGESA emès per la Sindicatura de Comptes va ser 

l’informe 25/94-A, relatiu a l’exercici 1992. 

 

 

3.1.2. Activitats i organització 

3.1.2.1. Activitat 

L’activitat de REGESA es desenvolupa en dues grans àrees d’actuació: d’una banda, la 

promoció immobiliària, en la qual actua com a promotor públic, bàsicament en l’àmbit 

territorial que li és propi, que és la comarca del Barcelonès i, de l’altra banda, la gestió 

urbanística.  

 

Promoció immobiliària 

L’activitat de promoció immobiliària es desenvolupa a través de les activitats següents: 

 

• Construcció d’habitatges protegits, incloent-hi també els pàrquings i els locals comer-

cials, i la seva venda o lloguer. 

 

• Construcció d’habitatges dotacionals de lloguer assequible per a joves dins les àrees 

d’actuació HD/7-j del Pla General Metropolità (PGM) dins el Pla 10HJ.1 

 

El 18 d’octubre del 2001, REGESA i l’Ajuntament de Barcelona van subscriure un con-

veni pel qual aquest darrer es comprometia a cedir a REGESA, de forma gratuïta, el dret 

 

 

1. El Pla HD/7-j (abans Pla 10HJ) d’habitatges per a joves va sorgir d’una modificació del Pla General Metropo-

lità que preveia la possibilitat de revisar els usos de terreny qualificats d’equipament per adequar-los a noves 

demandes promogudes per fluxos socials, culturals o econòmics. Amb aquesta modificació es va crear una 

nova qualificació urbanística, clau 10 HJ, en terrenys qualificats com d’equipaments per destinar-los a la cons-

trucció d’habitatges de lloguer per a joves, el 2001. Posteriorment, una modificació de l’1 de juny del 2006, creà 

el sistema d’habitatge dotacional públic (HD/7) i concretà els sòls als quals s’assignava aquesta qualificació, 

amb una divisió entre HD per a joves (HD/7-j) i per a gent gran (HD/7-g).  
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de superfície de terrenys per a la construcció d’habitatges per a joves en règim de llo-
guer en diversos emplaçaments de Barcelona i per un termini de setanta-cinc anys (Pla 
10HJ). Les promocions construïdes amb aquesta finalitat van ser les següents: 

Quadre 1. Promocions 10HJ en el període fiscalitzat 

Núm. Any inici Data venda Nombre Nombre Nombre 
projecte Promocions lloguer promoció habitatges pàrquings locals 

PR05046 10HJ Passeig d’Urrutia 2005 2007  98 34 1 

PR05047 10HJ Manuel Sancho 2005 2007  72 75 2 

PR05050 10HJ Garcilaso 2005 2006 66 66 - 

PR05052 10HJ Travessera Corts (Bacardí) 2005 2006  62 41 2 

PR05053 10HJ Maquinista * -   

PR05055 10HJ Camp del Ferro 2006 2010  140 155 1 

PR05058 10HJ Mare de Déu del Port 2010 - 97  114 2 

PR05061 10HJ La Selva 2008 - 48  123 2 

PR05062 10HJ Pujades  2009 2010 175  97 1 

PR05063 10HJ Teodor Llorente 2007 - 25  30 - 

Font: Elaboració pròpia. 
* Promoció la construcció de la qual el juliol del 2014 no s’havia iniciat encara per problemes de titularitat del terreny. 

 

 

10HJ Teodor Llorente  10HJ Camp del Ferro 

Les promocions 10HJ Pujades i 10HJ Camp del Ferro es van vendre durant l’exercici 
2010. Les promocions 10HJ Manuel Sancho, 10HJ Travessera, 10HJ Passeig d’Urrutia i 
10HJ Garcilaso es van vendre a la Fundació Pisos de Lloguer (la Fundació) entre els 
anys 2006 i 2007. En aquestes compravendes, no es van incloure els pàrquings ni els 
locals, que continuen estant en possessió de REGESA. 

 
• Altres actuacions, com ara la construcció d’escoles bressol, escoles, centres de salut 

públics, centres cívics, centres d’atenció primària (CAP) i centres residencials d’acció 
educativa (CRAE), que es formalitzen mitjançant els corresponents convenis amb els 
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ajuntaments on es fa la construcció. Els principals equipaments construïts durant el 
període de fiscalització van ser els següents: 

Quadre 2. Altres actuacions en el període fiscalitzat 

Projectes Municipi 

Construcció 

Data inici Data fi 

Residència de malalts. Sant Roc 

Centre de Salut mental, Residència i CAP Montnegre 

Ampliació CAP Meridiana 

CRAE Bretanya. Badalona (a) 

CAP Trinitat Vella i Escola bressol (c) 

CRAE Fluvià/ Pujades 

CAP-Residència malalts. Sarrià-Via Augusta 

Mercat del Guinardó 

Badalona 

Barcelona 

Barcelona 

Badalona 

Barcelona 

Barcelona 

Barcelona 

Barcelona 

2006 

2006 

2006 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2009 

2009 

2010 

2011 

2014 (b) 

Font: Elaboració pròpia a partir dels informes de gestió de REGESA. 
Notes: 
(a) Projecte suspès per falta de pressupost. 
(b) Data prevista. Projecte aturat en el període de realització del treball de camp. 
(c) Traspassat a RASSA, prèviament a la redacció de projecte i execució d’obres. 

Equipaments Montnegre Escola bressol Trinitat Vella 

Gestió urbanística 

La gestió urbanística comprèn bàsicament la gestió del sòl, principalment l’adquisició de 
sòl pel sistema d’expropiació per desenvolupar una àrea d’actuació del PGM i la gestió de 
rehabilitació, que es va realitzar bàsicament en l’oficina mixta de rehabilitació d’habitatges 
del Turó de la Peira, fins al 2009, i en l’oficina local d’habitatge de Nou Barris, des de 
llavors. 

Les principals actuacions en els anys fiscalitzats van ser les següents: 

• Gestió de la rehabilitació en el Turó de la Peira de Barcelona. 

12
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• Remodelació de barris, en concret, el Turó de la Peira i Trinitat Nova, a Barcelona, i el 

Barri Sud de Santa Coloma de Gramenet. 

• Diverses actuacions d’expropiació per a la consecució posterior d’actuacions urbanísti-

ques, com ara les següents: 

 

• Desenvolupament de la modificació del PGM pel que fa a la Ronda del mig, en el 

tram Sant Quintí – Avinguda Meridiana (conveni Guinardó), i en el tram Avinguda 

Meridiana – Rec Comtal (conveni Garcilaso). 

• Desenvolupament de la modificació del PGM a l’entorn de la Via Augusta, tram II, 

Porta de Sarrià, de Barcelona. 

• Carrer Echegaray, de Badalona. 

• Carrer Mozart, de Badalona. 

• Barri de Sistrells, de Badalona. 

 

 

3.1.2.2. Òrgans de govern i directius 

REGESA gaudeix de personalitat jurídica pròpia i capacitat per al compliment de les seves 

finalitats. Els seus òrgans de govern són la Junta General d’Accionistes i el Consell 

d’Administració, la composició i funcions principals dels quals són les següents: 

 

Junta General d’Accionistes 

D’acord amb els estatuts vigents durant el període fiscalitzat, les juntes generals s’havien 

d’acomodar, quant al seu funcionament, a les disposicions que fossin d’aplicació, i, espe-

cialment, a les disposicions administratives per les quals es regia el CCB. El president i el 

secretari de la Junta General havien de ser el president i el secretari del CCB, respec-

tivament. 

 

Consell d’Administració 

L’administració i representació de REGESA correspon al Consell d’Administració. L’execu-

ció dels acords és responsabilitat del conseller o consellers que el mateix Consell designi, i 

en cas que no ho faci, del president o de l’apoderat amb facultats per executar i elevar a 

públics els acords socials. 

 

El Consell pot fer i portar a terme tot allò comprès en l’objecte social, i té aquelles facultats 

no expressament reservades per llei o pels estatuts a la Junta General. 

 

Els membres del Consell d’Administració són nomenats per la Junta General per un pe-

ríode de cinc anys, poden ser reelegits indefinidament per períodes d’igual durada. El 

nombre de consellers ha de ser d’un mínim de cinc membres i un màxim de tretze.  

La composició del Consell d’Administració en els anys fiscalitzats era la següent: 
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Quadre 3. Composició del Consell d’Administració 

Càrrec 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

President José Ignacio 

Cuervo 

Argudín 

José Ignacio 

Cuervo 

Argudín 

Joan Carles 

Mas  

Bassa 

Joan Carles 

Mas  

Bassa 

Joan Carles 

Mas  

Bassa 

Joan Carles 

Mas  

Bassa 

Jesús Maria 

Canga 

Castaño 

Vicepresident/ 

Conseller 

delegat 

- - - - - - Jaume 

Vendrell 

Amat 

Vicepresident Imanol 

Pujana i 

Fernández 

Imanol 

Pujana i 

Fernández 

Ramon 

Garcia-

Bragado Acín 

Ramon 

Garcia-

Bragado Acín 

Ramon 

Garcia-

Bragado Acín 

Ramon 

Garcia-

Bragado Acín 

Jordi William 

Carnes  

Ayats 

Vicepresident 

segon 

- - Francisco 

José Belver 

Vallès 

Francisco 

José Belver 

Vallès 

Francisco 

José Belver 

Vallès 

Francisco 

José Belver 

Vallès 

Francisco 

José Belver 

Vallès 

Vicepresident 

tercer 

- - Imanol 

Pujana i 

Fernández 

Imanol 

Pujana i 

Fernández 

Imanol 

Pujana i 

Fernández 

- Gregorio 

Belmonte 

Ferrer 

Conseller 

delegat 

Ferran Julian 

González 

Ferran Julian 

González 

Ferran Julian 

González 

Ferran Julian 

González 

Ferran Julian 

González 

Ferran Julian 

González 

- 

Conseller Joan Callau 

Bartolí 

Joan Callau 

Bartolí 

Joan Callau 

Bartolí 

Joan Callau 

Bartolí 

Joan Callau 

Bartolí 

Joan Callau 

Bartolí 

Joan Callau 

Bartolí 

Conseller Carmen 

Moraira 

Reina 

Carmen 

Moraira 

Reina 

Carmen 

Moraira 

Reina 

Carmen 

Moraira Reina 

Carmen 

Moraira 

Reina  

Esteve 

Serrano Ortín 

Esteve 

Serrano Ortín 

Conseller Ramon 

Gironès 

Pagès 

Ramon 

Gironès 

Pagès 

Lluís Esteve 

Garnés 

Lluís Esteve 

Garnés 

Lluís Esteve 

Garnés 

Lluís Esteve 

Garnés 

José Antonio 

Lara Olivera 

Conseller Adriana 

Alvarez 

Garreta 

Adriana 

Alvarez 

Garreta 

Francesc 

Sutrias Grau 

Francesc 

Sutrias Grau 

Francesc 

Sutrias Grau 

Francesc 

Sutrias Grau 

Francesc 

Sutrias Grau 

Conseller Francisco 

José López 

Guardiola 

Francisco 

José López 

Guardiola 

Ramón Riera 

Macià 

Francesc 

Serrano 

Villarroya 

Francesc 

Serrano 

Villarroya 

Francesc 

Serrano 

Villarroya 

Joan 

Canyameres 

Tomàs 

Conseller José A. 

Molina Flores 

José A. 

Molina Flores 

Jordi Serra 

Isern 

-  - - 

Conseller Eugeni 

Forradellas 

Bombardò 

Eugeni 

Forradellas 

Bombardò 

Jordi Martí i 

Galbis 

Jordi Martí i 

Galbis 

Jordi Martí i 

Galbis 

Jordi Martí i 

Galbis 

- 

Font: Elaboració pròpia a partir de les actes del Consell d’Administració.  

 

 

3.1.2.3. Entitats dependents i altres ens 

REGESA té una única entitat dependent, Regesa Aparcaments i Serveis, SA (RASSA), en 

què participa al 100%. 

 

Atesa la participació esmentada, REGESA es constitueix com a societat dominant d’un 

grup mercantil, amb RASSA com a societat dependent i, per aquesta raó, presenta anual-

ment comptes anuals consolidats amb els de RASSA. 

 

A més de participar en RASSA, REGESA participa en la UTE Molí d’en Rovira Sud. La 

participació és del 65,22% –el 34,78% restant està en poder de la Societat Municipal 
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d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, SL. L’objecte de la UTE és la promoció d’un edifici 

d’habitatges, locals i aparcaments al Pla Parcial Molí Rovira Sud a Vilafranca del Penedès.  

 

L’àmbit territorial d’actuació d’aquesta UTE escapa dels límits de la comarca del Bar-

celonès. Tal com s’ha comentat en els punts anteriors, REGESA és una societat mercantil 

propietat al 100% del CCB i, per tant, es troba sotmesa a les limitacions que la normativa 

imposa sobre l’àmbit d’actuació territorial, que és la comarca del Barcelonès. Per tant, s’ha 

actuat mitjançant la UTE en una àrea, fora de l’àmbit territorial que li pertocava. 

 

REGESA manté també una inversió financera de 0,18 M€ en Barcelona Regional Agència 

Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d’Infraestructures, SA (Barcelona Regional, 

SA), per l’11,76% del capital. Aquesta societat té per objecte la realització d’estudis, anà-

lisis i prospeccions sobre aspectes urbanístics, territorials i mediambientals, i la projecció, 

promoció, gestió, desenvolupament, direcció, assessorament, execució i explotació de tots 

tipus d’obres, edificacions i infraestructures i sistemes urbans. 

 

 

3.1.3. Treballs de control 

D’acord amb la normativa vigent, la funció de control financer en les entitats locals i en els 

seus ens dependents, està reservada a la Intervenció i l’ha de dur a terme personal fun-

cionari amb habilitació de caràcter estatal.  

 

Correspon també a la Intervenció la funció comptable, financera i pressupostària, i també 

la inspecció de la comptabilitat dels seus ens dependents. Com a ens dependent del CCB, 

la funció de control financer l’ha d’exercir la Intervenció d’aquest consell comarcal, tal com 

estableix l’article 220 del Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el 

TRLRHL. 

 

En el període fiscalitzat, la Intervenció del CCB només va emetre un informe de control 

financer de REGESA, sobre la contractació efectuada pel departament tècnic en l’exercici 

2010, el 2 de setembre del 2011, i aprovat pel Ple del CCB el 30 de novembre del 2011. 

 

Durant el període fiscalitzat, REGESA va sotmetre els seus comptes anuals a una auditoria 

que va realitzar Mazars Auditores, SL.  

 

Les opinions d’auditoria dels exercicis 2005-2007 van ser favorables. En l’exercici 2008, 

l’opinió d’auditoria va ser favorable amb una limitació a l’abast, relativa a la manca d’evi-

dència adequada i suficient sobre la recuperabilitat del compte a cobrar de l’Ajuntament 

de Santa Coloma de Gramenet. En els exercicis 2009-2011 les opinions d’auditoria van ser 

favorables amb dues limitacions a l’abast també relatives a la manca d’evidència ade-

quada i suficient sobre la recuperabilitat del compte a cobrar, la primera del saldo a cobrar 

de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i, la segona, del saldo a cobrar del CCB 

per les actuacions a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. En tots els exercicis fiscalitzats, 

en l’opinió d’auditoria es va incloure, a més, un paràgraf d’èmfasi relatiu al fet que 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 2 

16 

REGESA, com a societat dominant d’un subgrup de societats, presentava comptes anuals 

consolidats amb la seva societat dependent, RASSA, d’acord amb la normativa comptable 

espanyola. A més, en l’exercici 2011 es va incloure un altre paràgraf d’èmfasi en relació 

amb les importants tensions de tresoreria sofertes per REGESA, provocades per les res-

triccions de finançament que la crisi financera i l’estancament del mercat immobiliària van 

comportar.  

 

 

3.2. FISCALITZACIÓ DE LA GESTIÓ COMPTABLE I DE LES DESPESES DE REGESA 

3.2.1. Aprovació dels comptes anuals i retiment a la Sindicatura 

D’acord amb l’article 200 del TRLRHL, REGESA està sotmesa al règim de comptabilitat 

pública, la qual cosa comporta, entre altres obligacions, la de retre comptes de les seves 

operacions. Pel que fa a les societats mercantils, el president ha de trametre a la Inter-

venció de l’entitat local, abans del 15 de maig de l’exercici immediat següent al que cor-

responguin, degudament autoritzats, els comptes que s’hagin de retre a l’òrgan de control 

extern. 

 

L’obligació de retre el Compte general és de l’entitat local, en aquest cas el CCB. En el 

volum 1 d’aquest informe, corresponent al CCB, es pot veure el grau de retiment del 

Compte general del CCB (comptes de REGESA inclosos) a la Sindicatura de Comptes. 

 

Els comptes anuals de REGESA, fins a l’exercici 2007, d’acord amb el Reial decret 

1643/1990, del 20 de desembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat, van ser 

el Balanç, el Compte de pèrdues i guanys i la Memòria. 

 

A partir de l’1 de gener del 2008, amb l’entrada en vigor del Reial decret 1514/2007, del 16 

de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat (PGC), els comptes anuals 

inclouen l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu. 

 

Els comptes anuals del període fiscalitzat van ser formulats pel Consell d’Administració i 

aprovats per la Junta General d’Accionistes en les dates següents: 

 
Quadre 4. Dates de formulació i aprovació dels comptes anuals  

Exercici Data de formulació Data de retiment al CCB i d’aprovació  

2005 30.03.2006 21.06.2006 

2006 28.03.2007 20.06.2007 

2007 26.03.2008 18.06.2008 

2008 31.03.2009 14.10.2009 

2009 14.04.2010 16.06.2010 

2010 04.05.2011 * 22.06.2011 

2011 30.03.2012 27.06.2012 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals (formulació) i les actes de la Junta General (aprovació). 

* Els comptes anuals de l’exercici 2010 van ser formulats el 29 de març del 2011, dins el termini legal, però 

posteriorment van ser modificats i es van tornar a formular el 4 de maig del 2011. 
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Els comptes anuals de l’exercici 2009 es van formular un cop acabat el termini legal de tres 

mesos des de la data de finalització de l’exercici. Pel que fa a l’aprovació, la Junta General 

d’Accionistes ha d’aprovar els comptes anuals en un termini màxim de sis mesos a com-

putar des de la data de finalització de l’exercici. Només en l’exercici 2008 van ser aprovats 

més enllà d’aquest termini legal. 

 

 

3.2.2. Balanç 

El detall del Balanç de REGESA a 31 de desembre del 2005, 2006 i 2007 és el següent: 

 

Quadre 5. Balanç de REGESA a 31 de desembre del 2005, 2006 i 2007 

ACTIU 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 

     

IMMOBILITZAT 7.177.736 9.219.081 19.323.932 
     

Despeses d’establiment 696 696 - 
     

Immobilitzacions immaterials 218.303 272.362 300.266 
     

Immobilitzacions materials 1.628.184 3.048.057 12.260.955 

Immobles per arrendament 1.572.918 3.067.759 6.345.123 

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 343.962 345.704 211.999 

Immobilitzats materials en curs  - - 6.215.213 

Altre immobilitzat 224.299 247.263 257.007 

Amortitzacions (512.995) (612.669) (768.387) 
     

Immobilitzacions financeres  5.031.246 5.054.477 5.070.067 

Participacions en empreses del grup 4.548.000 4.548.000 4.548.000 

Cartera de valors a llarg termini 180.304 180.304 180.304 

Dipòsits i fiances constituïdes a llarg termini 302.942 326.173 341.763 
     

Deutors per operacions de tràfic a llarg termini 299.307 843.489 1.692.644 

Deutors diversos a llarg termini 299.307 843.489 1.692.644 
     

     

DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 30.129 26.449 22.253 
     

     

ACTIU CIRCULANT 124.552.524 167.296.625 190.462.082 
     

Existències 111.774.216 145.986.810 159.837.542 
     

Deutors 11.931.424 21.166.902 30.045.458 

Clients per vendes i prestacions de serveis 7.367.753 14.104.953 22.757.621 

Empreses del grup deutores  273.467 978.187 688.427 

Altres deutors 2.236.690 2.334.143 760.961 

Administracions públiques 2.111.986 3.808.091 5.896.921 

Provisions (58.472) (58.472) (58.472) 
     

Inversions financeres temporals 90.152 - - 
     

Tresoreria 756.732 142.913 579.082 
     

TOTAL ACTIU 131.760.389 176.542.155 209.808.267 
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PASSIU 31.12.2005  31.12.2006  31.12.2007 

     

FONS PROPIS 38.240.081 40.791.156 47.932.590 
     

Capital subscrit 3.058.554 3.058.554 3.058.554 
     

Reserves 27.045.193 35.181.527 37.732.602 

Reserva legal 790.624 790.624 790.624 

Altres reserves 26.254.569 34.390.903 36.941.978 

     

Pèrdues i guanys 8.136.334 2.551.075 7.141.434 
     

     

INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 13.400 6.380 210.779 
     

     

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 1.865.261 5.530.370 6.840.274 
     

     

CREDITORS A LLARG TERMINI 8.861.692 16.982.637 6.485.602 
     

Deutes amb entitats de crèdit 8.558.753 16.653.497 6.132.418 
     

Altres creditors 302.939 329.140 353.184 

Fiances i dipòsits a llarg termini  302.939 329.140 353.184 

     

     

CREDITORS A CURT TERMINI 82.779.955 113.231.612 148.339.022 
     

Altres provisions de tràfic 7.053.102 7.149.781 7.533.134 
     

Deutes amb entitats de crèdit 47.148.486 67.487.235 102.079.828 

Préstecs i altres deutes 47.080.058 67.224.321 101.826.425 

Deutes per interessos 68.428 262.914 253.403 

     

Deutes amb empreses del grup i associades 123.842 383.195 490.526 
     

Creditors comercials 24.374.958 31.294.119 33.016.760 

Bestretes de clients 6.515.665 6.393.874 6.219.887 

Deutes per compres o prestacions de serveis 17.859.293 24.900.245 26.796.873 

     

Altres deutes no comercials 1.090.059 1.040.110 347.806 

Administracions públiques 886.643 936.665 186.007 

Altres deutes 76.573 1.920 - 

Remuneracions pendents de pagament 126.843 101.525 161.799 

     

Ajustaments per periodificació 2.989.508 5.877.172 4.870.968 
     

TOTAL PASSIU 131.760.389 176.542.155 209.808.267 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 

Després de l’entrada en vigor del PGC, el Balanç de REGESA a 31 de desembre del 2008, 

2009, 2010 i 2011 és el següent: 
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Quadre 6. Balanç de REGESA a 31 de desembre del 2008, 2009, 2010 i 2011 

ACTIU 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

      

ACTIU NO CORRENT 25.582.625 33.783.222 21.649.556 17.813.860 
      

Immobilitzat intangible 221.251 1.609.517 619.445 586.998 

Concessions 12.000 11.840 11.680 11.520 

Patents, llicències, marques i similars 496 298 100 - 

Aplicacions informàtiques 208.755 119.068 30.683 6.865 

Altre immobilitzat intangible - 1.478.311 576.982 568.613 
      

Immobilitzat material 147.062 109.163 83.070 47.505 

Altre immobilitzat material 147.062 109.163 83.070 47.505 
      

Inversions immobiliàries 18.389.717 19.992.516 7.785.231 7.584.536 

Terrenys  547.575 730.350 298.642 298.642 

Construccions 17.842.142 19.262.166 7.486.589 7.285.894 
      

Inversions en empreses grup i associats llarg termini 4.728.304 4.728.304 4.728.304 4.728.304 

Instruments de patrimoni 4.728.304 4.728.304 4.728.304 4.728.304 
      

Inversions financeres llarg termini 395.141 443.651 632.750 670.100 

Instruments de patrimoni - - - 99.130 

Altres actius financers 395.141 443.651 632.750 570.970 
      

Actius per impost diferit 618.835 699.059 760.295 832.524 
      

Deutors comercials no corrents 1.082.315 6.201.012 7.040.461 3.363.893 

Clients no corrents 163.763 524.545 979.791 123.228 

Deutors diversos no corrents 918.552 5.676.467 6.060.670 3.240.665 
      

      

ACTIU CORRENT 174.833.147 201.575.870 217.097.657 206.767.305 
      

Existències 151.427.674 182.628.233 195.354.891 185.443.884 

Edificis adquirits 837.752 837.752 769.206 743.648 

Terrenys i solars 53.499.007 68.473.771 61.734.035 56.657.660 

Promocions en curs 41.836.536 49.135.593 73.751.177 45.014.633 

Edificis construïts  55.254.379 62.853.960 58.126.906 81.400.759 

Bestretes proveïdors - 1.327.157 973.567 1.627.184 
      

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 23.254.225 18.868.086 19.031.293 19.856.837 

Clients per vendes i prestacions de serveis  3.040.349 5.323.213 6.451.081 8.695.956 

Clients, empreses del grup i associades 11.153.195 8.322.315 8.414.192 5.678.814 

Deutors diversos 3.894.646 681.527 656.195 2.559.860 

Personal 37.214 29.158 44.346 24.494 

Actius per impost corrent 107.032 76.992 89.416 116.153 

Altres crèdits amb les administracions públiques  5.021.789 4.434.881 3.376.063 2.781.560 
      

Inversions financeres a curt termini - 60.000 213.654 13.654 
      

Efectiu i altres actius líquids equivalents 151.248 19.551 2.497.818 1.452.930 

Tresoreria  151.248 19.551 2.497.818 1.452.930 
      

TOTAL ACTIU 200.415.772 235.359.092 238.747.213 224.581.165 
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PATRIMONI NET I PASSIU 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

     

PATRIMONI NET 55.940.031 59.987.636 51.549.122 42.924.323 

     

Fons propis 42.977.689 39.855.044 38.098.458 35.664.040 

Capital 3.058.554 3.058.554 3.058.554 3.058.554 

Reserves 37.302.185 39.918.418 39.903.138 39.902.421 

Resultats negatius d’exercicis anteriors - - (3.121.928) (4.863.234) 

Resultats de l’exercici 2.616.949 (3.121.928) (1.741.306) (2.433.701) 

     

Subvencions, donacions i llegats rebuts 12.962.342 20.132.592 13.450.664 7.260.283 

     

     

PASSIU NO CORRENT 46.288.686 66.240.311 53.362.150 56.031.586 

     

Provisions a llarg termini 3.100.671 7.460.697 6.961.106 3.914.716 

     

Deutes a llarg termini 43.149.028 58.719.052 46.360.552 48.078.975 

Deutes amb entitats de crèdit 42.541.070 57.910.990 45.312.411 46.158.229 

Altres passius financers 607.958 808.062 1.048.141 1.920.746 

     

Passius per impost diferit 38.987 60.562 40.492 21.888 

     

Creditors comercials no corrents - - - 4.016.007 

     

     

PASSIU CORRENT 98.187.055 109.131.145 133.835.941 125.625.256 

     

Provisions a curt termini 6.303.802 4.867.978 3.737.022 4.979.131 

     

Deutes amb entitats de crèdit 50.855.864 52.734.769 74.767.686 69.381.264 

     

Deutes amb empreses del grup i associats a curt termini 1.607.173 3.367.279 338.923 - 

     

Creditors comercials i altres comptes a pagar 39.420.216 48.161.119 54.992.310 51.264.861 

Proveïdors 27.241.597 38.364.787 40.599.672 37.523.451 

Proveïdors, empreses del grup i associades 46.400 170.726 92.443 117.452 

Creditors diversos 3.842.409 3.459.876 5.872.745 4.535.871 

Personal 128.950 141.165 198.307 198.307 

Altres deutes amb les administracions públiques 196.513 246.763 1.326.563 1.038.819 

Bestretes de clients 7.964.347 5.777.802 6.902.580 7.850.961 

     

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 200.415.772 235.359.092 238.747.213 224.581.165 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 

3.2.2.1. Immobilitzacions immaterials / Immobilitzat intangible 

El detall d’Immobilitzacions immaterials / Immobilitzat intangible en el període 2005-2011 és 

el següent: 
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Quadre 7. Immobilitzacions immaterials / Immobilitzat intangible 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

        

Patents 1.417 2.407 2.407 2.407 2.407 2.407 2.407 

Aplicacions informàtiques 249.090 370.874 484.798 484.797 484.797 484.797 484.797 

Concessions - - - 12.000 12.000 12.000 12.000 

Altre immobilitzat intangible - - - - 1.499.622 594.040 594.200 

Cost  250.507 373.281 487.205 499.205 1.998.826 1.093.245 1.093.405 
        

Amortització acumulada (32.204) (100.919) (186.939) (277.954) (389.309) (473.799) (506.407) 
        

Valor net comptable 218.303 272.362 300.266 221.251 1.609.517 619.445 586.998 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 

 

Les patents i les aplicacions informàtiques es van amortitzar de forma lineal en cinc anys, 

mentre que l’altre immobilitzat intangible s’amortitzà linealment al llarg del període de 

vigència del dret de superfície al qual estaven associats. 

 

Les concessions es corresponen als drets de superfície cedits l’exercici 2008 per l’Ajun-

tament de Barcelona sobre les promocions anomenades Casernes UH-3 i UH-5, per un 

termini de setanta-cinc anys, que finalment, en l’exercici 2010 va cedir gratuïtament. 

 

A partir de l’exercici 2009 en el compte Altre immobilitzat intangible s’inclou el valor actual 

estimat de les reinversions que cal realitzar en les promocions que hauran de ser rever-

tides al finalitzar el dret de superfície relacionat, que s’amortitzen linealment en el període 

de vigència d’aquests drets. La contrapartida és la provisió per desmantellament, retirada 

o rehabilitació de l’immobilitzat i actius de reposició dins les provisions a llarg termini per 

0,66 M€ (vegeu l’apartat 3.2.2.9). Les promocions afectades per aquests drets de su-

perfície estan associades als habitatges de lloguer per a joves dins el Pla 10HJ, i són les 

de Teodor Llorente, Camp del Ferro, Manuel Sancho, Travessera de les Corts, Passeig 

d’Urrutia i Garcilaso. En l’exercici 2010 es va vendre Camp del Ferro i, per tant, es donà de 

baixa pel valor comptable. 

 

A banda d’aquestes promocions, també s’hauria d’haver reconegut l’actiu a revertir de les 

promocions 10HJ Mare de Déu del Port, 6,93 M€, i 10HJ La Selva, 4,23 M€, i la promoció 

10HJ Pujades, 11,49 M€, que va ser venuda durant l’any 2011. REGESA no va reconèixer 

aquests actius a revertir. 

 

REGESA té constituïts drets de superfície a favor seu sobre els terrenys vinculats a aquests 

habitatges de lloguer per a joves (10HJ), els quals, d’acord amb el PGC, haurien de ser 

reconeguts com un actiu intangible, amb contrapartida al patrimoni net com a subvenció. 

El 31 de desembre del 2011, REGESA no havia reconegut aquest actiu intangible.  
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3.2.2.2. Immobilitzat material i Inversions immobiliàries 

El detall dels epígraf Immobilitzat material i Inversions immobiliàries en el període 

2005-2011 és el següent: 

 
Quadre 8. Immobilitzacions materials / Immobilitzat material i Inversions immobiliàries 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Immobilitzacions materials / Immobilitzat material 

Immobles arrendats  1.572.918 3.067.759 6.345.123 - - - - 

Altres instal·lacions 343.962 345.704 211.999 - - - - 

Immob. materials en curs - - 6.215.213 - - - - 

Altre immobilitzat 224.299 247.263 257.007 147.062 109.163 83.070 47.505 

Amortitzacions (512.995) (612.669) (768.387) - - - - 

Total 1.628.184 3.048.057 12.260.955 147.062 109.163 83.070 47.505 

Inversions immobiliàries 

Terrenys - - - 547.575 730.350 298.642 298.642 

Construccions - - - 17.842.142 19.262.166 7.485.589 7.285.894 

Total - - - 18.389.717 19.992.517 7.785.230 7.584.536 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 

 

Dins els immobles arrendats s’inclouen les promocions explotades en règim de lloguer 

que, amb l’entrada en vigor del PGC, des de l’any 2008, es van traspassar a Inversions 

immobiliàries. En l’any 2010 es van vendre les promocions Alfons Comín i Camp del Ferro, 

el valor net comptable dels quals ascendia a 6,01 M€ i 5,80 M€, respectivament, fet que 

explica la davallada del saldo durant l’exercici 2010.  

 

El detall de les Inversions immobiliàries a 31 de desembre del 2011, per promocions, és el 

següent: 

 

Quadre 9. Inversions immobiliàries 

Promocions Cost Amortització acumulada  Deteriorament Valor net 

10 HJ Teodor Llorente 1.358.207 (97.004) - 1.261.203 

Sant Pere Mitjà (b) 2.087.443 (41.903) (123.889) 1.921.651 

10 HJ Camp del Ferro (c) 921.174 (208.764) - 712.410 

10 HJ Manuel Sancho (a) 1.461.930 (148.413) - 1.313.517 

10 HJ Travessera de les Corts (a) 605.963 (68.579) - 537.384 

10 HJ Passeig d’Urrutia (a) 717.308 (74.598) - 642.710 

10 HJ Garcilaso / Elx (a) 827.335 (95.074) - 732.261 

Avinyó, 32 647.719 (330.180) - 317.539 

Altres 203.319 (57.458) - 145.861 

Total 8.830.398 (1.121.974) (123.889) 7.584.535 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

Notes: 

(a) Promocions venudes a la Fundació Pisos de Lloguer; encara resten aparcaments i locals propietat de REGESA. 

(b) Promoció construïda en un terreny de propietat de REGESA. 

(c) Promocions venudes a tercers; encara resten aparcaments i locals propietat de REGESA. 
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A més de les promocions incloses dins les inversions immobiliàries, REGESA explotava 

altres promocions en règim de lloguer registrades dins les existències, el valor net comp-

table de les quals el 31 de desembre del 2011 era de 18,68 M€. Aquestes promocions 

s’haurien d’haver de comptabilitzat dins les inversions immobiliàries i haver efectuat la 

corresponent amortització, des del moment que es va llogar, cosa que la societat no va fer. 

 

Pel que fa al deteriorament, la promoció de Sant Pere Mitjà estava proveïda, per 0,27 M€ 

l’exercici 2009, i per 0,12 M€ els exercicis 2010 i 2011. De l’anàlisi d’aquesta provisió es 

desprèn la necessitat de registrar un deteriorament addicional de 0,10 M€. 

 

 

3.2.2.3. Immobilitzacions financeres / Inversions en empreses del grup i 

associats a llarg termini 

El detall d’Immobilitzacions financeres i Inversions en empreses del grup i associats a llarg 

termini en el període fiscalitzat és el següent: 

 

Quadre 10. Detall d’immobilitzacions financeres / Inversions en empreses del grup i associats a 

llarg termini 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Participacions en 

empreses del grup 4.548.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000 

Cartera de valors a 

llarg termini 180.304 180.304 180.304 180.304 180.304 180.304 180.304 

Dipòsits i fiances cons-

tituïdes a llarg termini 302.942 326.173 341.763 - - - - 

Total 5.031.246 5.054.477 5.070.067 4.728.304 4.728.304 4.728.304 4.728.304 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

En les participacions en empreses del grup s’inclou la participació en el 100% del capital 

de RASSA, per 4,55 M€ i en la cartera de valors a llarg termini s’inclou la participació de 

l’11,76% en el capital social de Barcelona Regional, SA, per 0,18 M€ (vegeu l’apartat 

3.1.2.3).  

 

Els dipòsits i fiances constituïts a llarg termini es reclassifiquen dins d’Inversions financeres 

a llarg termini a partir del 2008 (vegeu l’apartat 3.2.2.4). 

 

 

3.2.2.4. Inversions financeres a llarg termini 

El detall d’Inversions financeres a llarg termini és el següent: 
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Quadre 11. Inversions financeres a llarg termini 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Instruments de patrimoni - - - 99.130 

Altres actius financers 395.141 443.651 632.750 570.970 

Total 395.141 443.651 632.750 670.100 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 

 

Els instruments de patrimoni corresponen, bàsicament, a l’import de la cotització a final 

d’any de les 26.666 accions de Bankia, adquirides el juliol del 2011 a un preu de 3,75 € per 

acció, en l’oferta pública de subscripció d’accions que va emetre aquesta entitat.2  

 

Altres actius financers inclou els dipòsits i fiances constituïts a llarg termini, que fins al 2007 

es registraven dins d’Immobilitzacions financeres (vegeu l’apartat 3.2.2.3). En la seva com-

posició s’inclouen 0,25 M€ corresponents a una imposició bancària constituïda com a 

garantia pignorativa. Aquesta garantia té caràcter subsidiari i complementa les garanties 

personals i/o hipotecàries dels préstecs formalitzats en l’adquisició de nous habitatges per 

part de famílies afectades per processos de reallotjament. La resta de fiances, 0,32 M€, 

corresponen majoritàriament a fiances per arrendaments de pisos de protecció oficial que 

es dipositen a l’Institut Català del Sòl (INCASOL), de les quals REGESA no disposa de 

detall i, per tant, no s’han pogut validar.  

 

 

3.2.2.5. Existències 

El detall d’Existències en el període del 2005 a 2011 és el següent: 

 

Quadre 12. Existències 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

 31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Edificis adquirits - 835.084 837.752 837.752 837.752 837.752 837.752 

Terrenys i solars 28.814.343 50.769.679 63.269.430 53.876.378 68.826.625 63.797.330 59.172.440 

Promocions curs 41.817.597 49.977.341 57.607.853 41.836.535 49.135.593 73.751.177 45.014.633 

Edificis construïts 37.847.479 40.926.577 34.740.347 55.565.736 65.032.771 61.086.022 83.740.306 

Provisions/ 

deteriorament (361.902) (357.787) (377.371) (688.727) (2.531.665) (5.090.957) (4.948.431) 

Valor net 

d’existències 108.117.517 142.150.894 156.078.011 151.427.674 181.301.076 194.381.324 183.816.700 

Bestretes proveïdors 3.656.699 3.835.916 3.759.531 - 1.327.157 973.567 1.627.184 

Total 111.774.216 145.986.810 159.837.542 151.427.674 182.628.233 195.354.891 185.443.884 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 

 

 

2. Text modificat arran de les al·legacions rebudes.  
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Dins l’epígraf Edificis adquirits s’inclouen adquisicions d’immobles acabats que la societat 

tenia previst vendre, concretament, els pisos adquirits l’any 2006 en el Pla dels Cirerers 

(PR0618). En l’epígraf Terrenys i solars s’inclouen les adquisicions de terrenys i solars, les 

despeses d’urbanització i d’adequació d’aquests, i les despeses d’honoraris de projecte 

fins al moment que s’inicia la construcció. Un cop iniciada la construcció el valor dels 

solars s’inclou en Promocions en curs. En l’epígraf Promocions en curs, s’inclouen els 

costos incorreguts en les promocions immobiliàries no acabades a la data de tancament 

de l’exercici. A l’acabament de la promoció i quan es formalitza l’acta de recepció de l’obra 

es traspassen a Edificis construïts. Per a les promocions que necessiten un període de 

temps superior a l’any per estar en condicions de ser venudes, s’inclouen les despeses 

financeres. 

 

REGESA inclou dins les existències les bestretes a proveïdors. En concret, en l’exercici 

2009 es van comptabilitzar 0,57 M€ corresponents a indemnitzacions pagades als antics 

llogaters de dos pisos de l’antic edifici que ocupava la finca on s’havia de construir la 

promoció 10HJ Reina Amàlia (PR05069) amb contrapartida en el compte de pèrdues i 

guanys com una venda, quan s’haurien d’haver comptabilitzat com a cost de la promoció. 

Per tant, en l’exercici 2009 s’haurien d’haver disminuït les bestretes de proveïdors i les 

vendes en 0,57 M€. 

 

El 31 de desembre del 2011, les bestretes a proveïdors corresponien als imports ja pagats 

per les expropiacions relacionades amb les promocions de Guinardó i de Garcilaso. 

D’acord amb els convenis, aquests imports s’havien de compensar amb edificabilitat 

(altres terrenys edificables), però no es van identificar finques concretes per efectuar 

aquesta compensació. El 31 de desembre del 2011 no s’havia concretat com i quan es 

faria efectiu el deute de l’Ajuntament de Barcelona, per la qual cosa no s’ha pogut validar 

la seva correcta valoració i classificació. 

 

El detall d’Existències per projectes a 31 de desembre del 2011 és el següent: 

 

Quadre 13. Detall d’Existències per projecte 

Codi Projecte 

Edificis 

adquirits 

Terrenys 

i solars 

Promocions 

en curs  

Edificis 

construïts 

Deterio-

rament 

Total 

existències 

AC06001 Ronda Guinardó - 22,96 - - (1,46) 21,50 

PR06012 Torre Baró Illa C - - - 14,54 - 14,54 

PR08011 Casernes UH-3  - - 12,83 - - 12,83 

PR08012 Casernes UH-5  - - 12,12 - - 12,12 

PR06011 Torre Baró Illa B - - - 8,56 - 8,56 

PR07015 La Garrotxa 18HS - - 6,94 - - 6,94 

PR05058 10HJ Mare Déu de Port - - - 6,93 - 6,93 

PR05067 La Pedrera – Vallvidrera - - - 6,42 - 6,42 
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Codi Projecte 

Edificis 

adquirits 

Terrenys 

i solars 

Promocions 

en curs  

Edificis 

construïts 

Deterio-

rament 

Total 

existències 

CC02016 Eduard Maristany - 6,01 - - - 6,01 

PR06008 Torre Baró Illa D - - - 5,89 - 5,89 

PR05081 Passatge Victòria - 4,54 - - - 4,54 

PR06002 Torre Baró Illa G - - - 4,38 - 4,38 

PR09004 Amèrica – Prat de la Riba - 5,18 - - (0,88) 4,30 

PR05061 10HJ La Selva - - - 4,23 - 4,23 

PR07013 Ramon Turró, 179 / Llull - 4,19 - - - 4,19 

PR05074 Barri Sistrells - 3,98 - - - 3,98 

PR06010 Torre Baró Illa A - - 3,91 - - 3,91 

AC06002 Safareigs / Front Fluvià / Av. 

Generalitat - 3,90 - - - 3,90 

PR06017 La Catalana R6 - - - 3,70 (0,16) 3,54 

PR05060 Pujades, 163 (Eix Llacuna UA4) - - - 3,25 - 3,25 

PR05073 Plutó / Urà / Saturn / Barri Llefià - - - 3,04 (0,01) 3,03 

PR05026 Façana Marítima - - - 3,64 (0,71) 2,93 

PR08008 Torre Baró pàrquing (176 places) - - 2,66 - - 2,66 

PR05089 Porta Nord - - - 2,51 (0,03) 2,48 

PR05093 La Catalana R2 - - - 2,20 (0,21) 1,99 

PR05069 Reina Amàlia - - 1,92 - - 1,92 

PR06003 Goya-Bellavista - 1,62 - - - 1,62 

PR05080 Roger de Llúria, 86 UA6 - 1,57 - - - 1,57 

PR07001 Villar, 78 - - - 1,33 (0,01) 1,32 

PR08002 Aparcament Guinardó  - - 1,24 - - 1,24 

PR05042 Ciba  - - - 1,16 - 1,16 

PR06007 Torre Baró Illa F - 1,15 - - - 1,15 

PR05045 Molí-Prosperitat - - - 1,11 - 1,11 

CC00017 UTE Molí d’en Rovira  - - - 1,14 (0,06) 1,08 

  Altres, inferiors a 1’00 M€ 0,84 4,07 3,40 9,70 (1,42) 16,59 

Total 

 

0,84 59,17 45,01 83,75 (4,95) 183,82 

Imports en milions d’euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Tal com es detalla en l’apartat 3.2.2.2 anterior, diverses promocions en règim de lloguer, 

que ascendeixen 18,68 M€, haurien de ser reclassificades com a inversions immobiliàries.  

 

De l’anàlisi realitzada es desprèn que en la majoria de transaccions fetes per REGESA per 

adquirir terrenys i/o solars, ja fos mitjançant compravenda, permuta o compensació de 

deutes amb els ajuntaments, la societat no disposava de cap informe de valoració res-

pecte del bé a adquirir.  
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El detall de les transaccions efectuades sense l’adequada valoració prèvia és el següent: 

 

Quadre 14. Transaccions efectuades sense l’adequada valoració prèvia 

Any Forma d’adquisició Promoció 

Import 

d’adquisició Part intervinent 

2005 Compravenda Sant Pere Mitjà 132.240 Aj. Barcelona 

2006 Permuta Santa Rosa 2.738.261 Aj. Santa Coloma Gramenet 

2007 Compravenda La Catalana R2, R3, R6 4.716.012 Junta compensació la Catalana 

2007 Permuta Finca la Pedrera 791.812 Particulars 

2008 Permuta Safaretjos 4.408.560 Aj. Santa Coloma Gramenet 

2009 Permuta Monturiol 335.000 Aj. Santa Coloma Gramenet 

2009 Permuta Ginebra 611.251 Aj. Badalona 

2009 Compensació deutes Sistrells 3.832.021 Aj. Badalona 

2011 Permuta Reina Amalia 778.388 Particulars 

2011 Permuta Guinardó, parcel·la E 3.872.660 Particulars 

Varis Compensació deutes Garcilaso 12.695.617 Aj. Barcelona 

Total 34.911.822  

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

REGESA tampoc no va disposar de la valoració pertinent en les vendes posteriors de la 

finca R3 de la Catalana i d’una de les finques de Garcilaso. 

 

A continuació s’expliquen els principals projectes a 31 de desembre del 2011: Ronda 

Guinardó (AC06001), Torre Baró illes A a D, F i G (PR06002, PR06007 i 08, PR06010 a 

012), i Casernes UH-3 i UH-5 (PR08011 i PR08012). També s’explica el projecte PR05074 

Barri Sistrells, conseqüència del problema derivat del conveni signat amb l’Ajuntament de 

Badalona.  

 

Ronda Guinardó (AC06001) 

Aquest projecte provenia del conveni signat amb l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) de 

l’Ajuntament de Barcelona el 9 de juliol del 2004 pel qual s’encarregava a REGESA que 

dugués a terme les expropiacions necessàries per executar la modificació del PGM de 

reordenació del primer cinturó i la designa beneficiària de l’expropiació dels terrenys, per 

la qual cosa havia de pagar les expropiacions i obtenir el rendiment per la construcció, 

promoció i venda d’habitatges, tant de protecció oficial com lliures. 

 

Fins al 31 de desembre del 2011 el conveni Guinardó havia donat lloc a la construcció de 

quatre promocions d’habitatges de protecció oficial (HPO) i un aparcament, ja finalitzades, 

de les quals resten a existències els imports següents: 
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Quadre 15. Promocions relacionades amb Guinardó 

Codi Projecte 

Valor net a 

31.12.2011 

PR05038 Rambla Volart, 74-78 0,35 

PR07001 Villar, 78 1,33 

PR07015 La Garrotxa 18HS 6,94 

PR08002 Aparcament Guinardó 1,24 

PR05044 Passeig Maragall / Teodor Llorente 0,22 

Total 10,08 

Imports en milions d’euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Dins el codi AC06001 s’inclouen cinc solars disponibles per a la venda. A aquests, se’ls 

imputava el cost de les expropiacions i el cost dels terrenys cedits a l’Ajuntament en 

concepte de vials. El 29 de novembre del 2011 es va permutar un d’aquests cinc terrenys 

amb vint-i-una persones físiques, concretament la parcel·la E comptabilitzada per 4,09 M€ 

(prèviament, l’1 de juliol del 2010 s’havia licitat la seva venda per concurs públic, que va 

quedar desert). L’esmentat solar es permutava per l’obra futura de dos locals, valorada en 

0,58 M€ (PR12002) més un import en efectiu de 3,30 M€, que va generar, per tant, una 

pèrdua de 0,22 M€ en l’any 2011. La valoració d’aquesta obra futura no es va basar en cap 

informe de taxació independent. 

 

Torre Baró, illes A a D, F i G (PR06002, PR06007 i 08, PR06010 a 012 i PR08008) 

Aquesta promoció, amb un total de 34.691 m
2 de sostre destinat a habitatge protegit, es 

troba en el sector 1 de la modificació del PGM de Torre Baró. L’actuació es va realitzar en 

sis finques, Torre Baró Illes A-D, F i G i els seus corresponents aparcaments, amb un valor 

net d’existències a 31 de desembre del 2011 de 41,09 M€, amb el detall següent: 

 

Quadre 16. Valor net de l’actuació a Torre Baró 

Codi Projecte Import 

PR06010 Illa A 3,91 

PR06011 Illa B 8,56 

PR06012 Illa C 14,54 

PR06008 Illa D 5,89 

PR06007 Illa F 1,15 

PR06002 Illa G 4,38 

PR08008 Aparcaments Torre Baró 2,66 

Total 41,09 

Imports en milions d’euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Les promocions de les illes B, D i G es van acabar de construir en el segon semestre del 

2010, quan es va iniciar la seva comercialització, tot i que les vendes van anar a un ritme 

lent. A finals del 2012, restaven en existències 7,10  M€, 5,12 M€ i 3,74 M€, respecti-

vament.  

 

La promoció de la illa C es va acabar de construir a mitjan 2011, i la seva comercialització 

va portar un bon ritme durant l’exercici 2012. Les finques A i F i els aparcaments es van 

traspassar a l’Ajuntament de Barcelona a l’abril del 2013 per 10,60 M€.  

 

Aquestes sis finques es van adquirir a l’octubre del 2006 juntament amb una finca a 

l’Avinguda Meridiana, 622-626, mitjançant permuta amb l’Ajuntament de Barcelona del 

terreny que REGESA tenia al carrer Pallars, 418-442 (inclòs dins el projecte AC06001). Les 

valoracions d’aquestes finques les va realitzar l’Ajuntament, d’acord amb el desglossament 

següent: 

 

Quadre 17. Valoració de les finques objecte de permuta 

Terreny Ús Sostre edificable (m2) Preu/m2 Valor 

Finca REGESA     

Pallars 418-442  Habitatge lliure 14.100 2.270 32.007.000 

Total REGESA  14.100 2.270 32.007.000 

Finques Ajuntament      

Torre Baró + Avda. Meridiana Habitatge lliure 5.974 2.104 12.569.296 

 HPO – règim concertat 11.936 920 10.981.120 

 HPO – règim general 10.250 400 4.100.000 

 HPO – règim especial 4.752 125 594.000 

 Locals comercials 4.687 1.228 5.755.636 

Total Ajuntament  37.599 904 34.000.052 

Diferència a aplicar a conveni Casetes Renfe   1.993.052 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Informe de valoració realitzat per l’Ajuntament de Barcelona. 

 

L’informe de valoració va atorgar un valor de 34,00 M€ a les finques de l’Ajuntament de 

Barcelona i de 32,00 M€ a la finca de REGESA; la diferència va quedar a favor del primer 

en 2,00 M€. L’escriptura especifica que REGESA havia d’aplicar aquesta diferència a 

pagar les expropiacions de les finques del Passeig Valldaura, 271-289, encàrrec efectuat a 

REGESA d’acord amb el conveni anomenat Casetes Renfe del 16 de març del 2006 (vegeu 

l’apartat 3.2.2.11). Aquest conveni establia que per compensar les expropiacions a pagar 

per REGESA, se li assignaria sostre edificable d’habitatge protegit a Torre Baró. No obstant 

això, aquest conveni, no incloïa la valoració de les expropiacions.  
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La finca d’Avinguda Meridiana, 622-626 va ser venuda l’11 d’abril del 2007 a un tercer per 
6,30 M€. El valor assignat en l’informe de valoració de l’Ajuntament, en funció de l’edifi
cabilitat del terreny (2.908 m2 de sostre edificable), era de 6,12 M€. 

Torre Baró Illa B Torre Baró Illa C 

Casernes UH-3 i UH-5 (PR08011 i PR08012) 

El 30 d’octubre del 2010 l’Ajuntament de Barcelona va cedir gratuïtament dos terrenys a 
REGESA, al passeig Torras i Bages, corresponents a la promoció Casernes UH-3 i UH-5, 
sobre els quals REGESA tenia constituït prèviament un dret de superfície a favor seu des 
de l’11 de novembre del 2008 (vegeu l’apartat 3.2.2.1). En aquests dos terrenys, la societat 
va construir dues promocions amb un total de 221 habitatges de protecció oficial, que van 
finalitzar el setembre del 2011 (Casernes UH3) i el juny del 2011 (Casernes UH5). El valor 
net d’existències d’ambdós projectes és de 24,95 M€. 

El valor atorgat als terrenys en les escriptures de cessió dels terrenys va ser de 2,95 M€ 
(UH3) i 2,40 M€ (UH5), respectivament, que REGESA hauria d’haver comptabilitzat dins les 
existències, amb contrapartida a Subvencions, donacions i llegats del patrimoni net.  

Casernes UH3 Casernes UH5 

30
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Barri Sistrells (PR05074) 

El 25 de juliol del 2005 es va signar un conveni amb l’Ajuntament de Badalona per un 

projecte de construcció i urbanització en el barri de Sistrells. En aquest conveni s’encar-

regava a REGESA l’expropiació, pel sistema de taxació conjunta, dels àmbits destinats a 

sistemes, la construcció de dos edificis d’HPO, les obres d’urbanització dels terrenys que 

l’Ajuntament li cedia gratuïtament, el reallotjament dels afectats urbanístics i la venda dels 

habitatges, els locals i les places d’aparcament. Els costos d’aquestes actuacions es van 

avaluar en 3,82 M€. En cas que els costos d’expropiació superessin la xifra prevista, 

REGESA havia de facturar aquests costos a l’Ajuntament i, en el moment de la liquidació 

definitiva de la promoció, la diferència negativa existent entre els costos de la promoció i 

els ingressos provinents de la totalitat dels habitatges, locals i places d’aparcament, seria 

assumida per l’Ajuntament mitjançant l’adjudicació d’altres solars a REGESA. A principis 

del 2014 les actuacions del conveni estaven aturades.  

 

Deteriorament de les existències 

REGESA ha anat avaluant el deteriorament de les seves existències. Principalment des de 

mitjans de l’any 2007, s’han anat evidenciant indicis de deteriorament en el mercat immo-

biliari, i ha efectuat la corresponent correcció valorativa, si ha escaigut. Per les promocions 

en curs, les pèrdues estimades es van incloure dins la provisió per a pèrdues a l’acaba-

ment i quan la promoció estava acabada (acte de recepció de l’obra) les pèrdues esti-

mades es traspassaven a provisió per deteriorament d’existències.  

 

En l’anàlisi realitzada s’han observat altres promocions amb problemes de deteriorament, a 

causa, principalment, dels problemes en la venda, de la crisi, de la tipologia d’habitatges 

oferts o de l’excés d’oferta (en el cas dels aparcaments). 

 

Una de les principals promocions amb problemes de comercialització va ser la de Torre 

Baró, a la qual finalment es va donar sortida durant l’exercici 2013, en part, per la cessió 

parcial a l’Ajuntament i pel canvi de destí dels habitatges al règim de lloguer protegit. 

Altres promocions amb problemes són la PR05073 Plutó / Urà / Saturn / Barri Llefià, i 

PR05045 Molí Prosperitat, a més de diverses promocions amb imports menors construïdes 

ja fa uns anys, amb un estoc residual, sense vendes. Destaquen, també, diversos solars 

(AC06001 Ronda Guinardó, PR05081 Passatge Victòria, PR09004 América – Prat de la 

Riba, PR05074 Barri Sistrells i altres) que es consideraven inviables econòmicament, cosa 

que va fer minorar de forma significativa la seva valoració comptable. Per últim, destaquen 

també les promocions PR05069 Reina Amàlia i PR08002 Aparcaments Guinardó que, tot i 

estar en curs, estaven aturades.  

 

Per tot el que s’ha esmentat, es considera que existeix un defecte de provisió per dete-

riorament d’aproximadament 25,00 M€, a 31 de desembre del 2011. El detall, per pro-

mocions, és el següent: 
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Quadre 18. Promocions amb defecte de provisió per deteriorament segons la Sindicatura  

Codi Projecte Cost Deteriorament 

Total 

existències 

Defecte 

provisió 

AC06001 Ronda Guinardó 22,96 (1,46) 21,50 (4,28) 

PR06012 Torre Baró Illa C 14,54 - 14,54 (3,56) 

PR08011 i 12 Casernes UH-3 i UH-5  24,95 

 

24,95 (0,60) 

PR06011 Torre Baró Illa B 8,56 - 8,56 (1,78) 

PR06008 Torre Baró Illa D 5,89 - 5,89 (1,28) 

PR05081 Passatge Victòria 4,54 

 

4,54 (2,27) 

PR06002 Torre Baró Illa G 4,38 - 4,38 (0,94) 

PR09004 Amèrica – Prat de la Riba 5,18 (0,88) 4,30 (1,71) 

PR07013 Ramon Turró, 179 / Llull 4,19 

 

4,19 (0,19) 

PR05074 Barri Sistrells 3,98 

 

3,98 (1,99) 

AC06002 Safareigs / Front Fluvià / Avda. Generalitat 3,90 

 

3,90 (1,95) 

PR05073 Plutó / Urà / Saturn / Barri Llefià 3,04 (0,01) 3,03 (0,15) 

PR05069 Reina Amàlia 1,92 - 1,92 (0,48) 

PR06003 Goya-Bellavista 1,62 

 

1,62 (0,81) 

PR05080 Roger de Llúria, 86 UA6 1,57 

 

1,57 (0,79) 

PR08002 Aparcament Guinardó  1,24 - 1,24 (0,31) 

PR05045 Molí-Prosperitat 1,11 - 1,11 (0,28) 

Diversos Altres, inferiors a 1,00 M€ 18,01 (1,42) 16,59 (1,63) 

Total (25,00) 

Imports en milions d’euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

 

3.2.2.6. Deutors a curt i a llarg termini 

El detall de Deutors, tant a curt com a llarg termini, en el període 2005-2011 és el següent: 

 
Quadre 19. Deutors a curt termini i a llarg termini 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.11.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Deutors a llarg termini 299.307 843.489 1.692.644 1.082.315 6.201.012 7.040.461 3.363.893 

Deutors diversos / Clients 299.307 843.489 1.692.644 1.082.315 524.545 979.791 123.228 

Deutors diversos llarg 

termini - - - - 5.676.467 6.060.670 3.240.665 

Deutors a curt termini 11.931.424 21.166.902 30.045.458 23.254.225 18.868.086 19.031.293 19.856.837 

Clients per vendes  7.367.753 14.104.953 22.757.621 3.040.349 5.323.213 6.451.081 8.695.956 

Empreses del grup 273.467 978.187 688.427 11.153.195 8.322.315 8.414.192 5.678.814 

Altres deutors  2.236.690 2.334.143 760.961 3.894.646 681.527 656.195 2.559.860 

Personal - - - 37.214 29.158 44.346 24.494 

Actius, impost corrent - - - 107.032 76.992 89.416 116.153 

Admin. públiques 2.111.986 3.808.091 5.896.921 5.021.789 4.434.881 3.376.063 2.781.560 

Provisions (58.472) (58.472) (58.472) - - - - 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 
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A continuació s’analitzen les partides més importants d’aquesta àrea i s’assenyalen les 

observacions corresponents: 

 

Deutors diversos / Clients a llarg termini 

Dins d’aquest epígraf s’inclouen els saldos a cobrar a llarg termini per vendes amb pa-

gaments ajornats i els saldos a cobrar de la Fundació Pisos de Lloguer, per la venda de les 

quatre promocions 10HJ (vegeu el volum 5 d’aquest informe). 

 

Deutors diversos llarg termini 

Els deutors diversos no corrents estan formats pels saldos a llarg termini amb els ajun-

taments de Santa Coloma de Gramenet i de Barcelona.  

 

El saldo amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (1,85 M€ a llarg termini i 1,15 M€ 

a curt termini) correspon a l’import a cobrar per expropiacions pagades per REGESA en 

relació amb actuacions al carrer de Sant Carles, d’acord amb el conveni que van signar el 

17 de febrer del 2004 per a la reconstrucció i ampliació del centre d’ensenyament d’infantil 

i primària Sant Just. En l’esmentat conveni, REGESA es comprometia a adquirir les 

esmentades finques al carrer de Sant Carles sense cap finançament. Els saldos a cobrar 

s’havien de reemborsar mitjançant permuta de terrenys municipals edificables, de valor 

equivalent, però no hi ha cap concreció, per la qual cosa no s’ha pogut validar el co-

brament d’aquest saldo. 

 

El saldo amb l’Ajuntament de Barcelona (1,39 M€ a llarg termini i 0,83 M€ a curt termini) 

correspon als imports a cobrar per REGESA per les expropiacions referents a Guinardó i 

Garcilaso, d’acord amb els convenis signats. Tot i que l’Ajuntament de Barcelona li va fer 

aportacions per fer front al pagament de les expropiacions, aquestes van ser inferiors als 

imports efectivament pagats per REGESA. Aquest import a cobrar s’esperava que fos 

compensat per l’Ajuntament amb terrenys edificables. De la mateixa manera que en el cas 

anterior, la manca de concreció ha fet que no s’hagi pogut validar el cobrament d’aquest 

saldo.  

 

Clients per vendes 

Dins de Clients per vendes s’inclouen els saldos a cobrar per la venda de terrenys, pro-

mocions i/o altres vendes, principalment relacionades amb la construcció d’equipaments, 

el detall dels quals a 31 de desembre del 2011 és el següent: 
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Quadre 20. Clients per vendes 

Concepte Import 

  

Clients per vendes i prestació de serveis 8.754.428 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 1.035.595 

Ajuntament de Barcelona 881.030 

Consorci Sanitari de Barcelona 3.437.592 

Institut Català d’Assistència 1.091.899 

Clients per permuta parcel·la E Guinardó (vegeu l’apartat 3.2.2.5) 1.000.000 

Altres clients 1.249.840 
  

Deteriorament (58.472) 
  

Total  8.695.956 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.  

 

El saldo a cobrar amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet correspon, bàsicament, 

a la compravenda efectuada el 2011 entre REGESA i l’esmentat Ajuntament, de quatre 

locals de la promoció CIBA, a pagar entre el 2011 i el 2013, en pagaments anuals de 

0,45 M€ més IVA, escripturada en l’exercici 2013. L’IVA de l’operació no es va declarar en 

la signatura del contracte privat sinó en el moment de percebre els cobraments ajornats, 

tot i que en el mateix contracte es manifestava expressament que es lliurava en aquell 

moment la possessió i les claus de les finques, per la qual cosa es s’havia d’haver tributat 

per l’IVA en el moment del contracte privat.  

 

El saldo amb el Consorci Sanitari de Barcelona correspon principalment a la construcció 

del CAP de Sarrià i del CAP de Guinardó, i el saldo amb l’Institut Català d’Assistència 

correspon al CRAE Pujades i al centre de dia i la residència, també del Guinardó. 

 

Deutors amb empreses del grup 

Els Deutors a curt termini amb empreses del grup inclouen el saldos mantinguts amb el 

CCB, RASSA i la Fundació, el detall dels quals a 31 de desembre del 2011, era el següent: 

Quadre 21. Deutors a curt termini amb empreses del grup 

Client Import 

Fundació 498.587 

CCB 5.112.646 

RASSA 67.581 

Total 5.678.814 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.  

 

El saldo amb la Fundació corresponia, bàsicament, a deute a cobrar a llarg termini, que 

hauria d’haver-se registrat dins de Deutors a llarg termini. 
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El saldo amb el CCB es compon bàsicament del saldo pendent de cobrament pels costos 

suportats en les actuacions d’urbanització que va realitzar REGESA en el terme municipal 

de Sant Adrià de Besòs per encàrrec del CCB. Aquest import resta pendent de cobrament 

atès que la venda, per part del CCB, de la finca R13 en el sector de la Catalana, va ser 

objecte de subhasta pública i va quedar deserta. El 31 de desembre del 2010, es va 

comptabilitzar la totalitat del deute a cobrar del CCB, del qual el CCB no tenia reconeguts 

6,33 M€, corresponents a factures pendents de formalitzar.  

 

Derivat d’aquestes actuacions, el saldo a cobrar del CCB inclou també 1,06 M€ de costos 

financers assumits per REGESA en les obres d’urbanització d’aquestes actuacions. Aquest 

import no està tampoc comptabilitzat en el CCB ni existeix cap document formal de 

reconeixement de deute del CCB, per la qual cosa s’hauria d’anul·lar l’ingrés i l’import a 

cobrar al CCB que es va reconèixer pels costos financers, 1,06 M€. 

 

Altres deutors 

Dins d’Altres deutors s’inclou, principalment, la part a curt termini del deute amb l’Ajun-

tament de Santa Coloma de Gramenet i de Barcelona. A més, fins al 31 de desembre del 

2007 es van incloure els saldos a cobrar amb l’Institut Municipal d’Urbanisme i l’Ajuntament 

de Barcelona per les indemnitzacions pagades per avançat a les famílies afectades per la 

remodelació del barri de Trinitat Nova (anys 2005 i 2006), el barri de Can Tunis (any 2005) i 

el barri de Turó de la Peira (anys 2005 i 2007). A partir de l’exercici 2008, els saldos amb 

aquestes entitats es van incloure dins de Clients per vendes. 

 

Provisions 

REGESA manté una provisió fixa de 58.472 € (a partir de l’exercici 2008 s’inclou dins de 

Clients). De l’anàlisi d’insolvència s’ha vist que la societat hauria d’haver deteriorat, a més 

dels saldos ja esmentats, els saldos antics i no reconeguts pel deutor següents: 

 
Quadre 22. Saldos no reconeguts pel deutor 

Deutor Any d’origen Import 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 2002 132.750 

Ajuntament de Barcelona Anterior a 2006 152.343 

Barcelona, Gestió Urbanística, SA 2009 77.076 

INCASOL 2007 42.988 

Total  405.157 

Imports en euros. 

Font: Comptabilitat de REGESA. 

 

 

3.2.2.7. Fons propis 

L’evolució de Fons propis durant els exercicis fiscalitzats és la següent: 
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Quadre 23. Evolució de Fons propis 

Concepte Capital  

Reserva 

legal 

Reserva 

voluntària 

Resultats negatius 

exercicis anteriors 

Resultat de 

l’exercici Total 

Saldo a 31.12.2004 3.058.554 790.624 11.254.005 - 15.000.564 30.103.747 

Distribució de resultats - - 15.000.564 - (15.000.564) - 

Resultats de l’exercici - - - - 8.136.334 8.136.334 

Saldo a 31.12.2005 3.058.554 790.624 26.254.569 - 8.136.334 38.240.081 

Distribució de resultats - - 8.136.334 - (8.136.334) - 

Resultats de l’exercici - - - - 2.551.075 2.551.075 

Saldo a 31.12.2006 3.058.554 790.624 34.390.903 - 2.551.075 40.791.156 

Distribució de resultats - - 2.551.075 - (2.551.075) - 

Resultats de l’exercici - - - - 7.141.434 7.141.434 

Saldo a 31.12.2007 3.058.554 790.624 36.941.978 - 7.141.434 47.932.590 

Distribució de resultats - - 7.141.434 - (7.141.434) - 

Ajustos canvi PGC - - (3.806.965) - - (3.806.965) 

Distribució de dividends - - (3.764.885) - - (3.764.885) 

Resultats de l’exercici - - - - 2.616.949 2.616.949 

Saldo a 31.12.2008 3.058.554 790.624 36.511.562 - 2.616.949 42.977.689 

Distribució de resultats - - 2.616.948 - (2.616.949) - 

Altres - - (716) - - (716) 

Resultats de l’exercici - - - - (3.121.928) (3.121.928) 

Saldo a 1.12.2009 3.058.554 790.624 39.127.794 - (3.121.928) 39.855.045 

Distribució de resultats - - - (3.121.928) 3.121.928 - 

Altres variacions - - (15.280) - - (15.281) 

Resultats de l’exercici - - - - (1.741.306) (1.741.306) 

Saldo a 31.12.2010 3.058.554 790.624 39.112.514 (3.121.928) (1.741.306) 38.098.458 

Distribució de resultats - - - (1.741.306) 1.741.306 - 

Altres variacions - - (717) - - (717) 

Resultats de l’exercici - - - - (2.433.701) (2.433.701) 

Saldo a 31.12.2011 3.058.554 790.624 39.111.797 (4.863.234) (2.433.701) 35.664.040 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 

 

El capital social està representat per 727 accions nominatives de 4.207,09 € cadascuna, 

totalment subscrites i desemborsades pel CCB. 

 

D’acord amb la Llei de societats de capital, s’ha de destinar una xifra igual al 10% del 

benefici de l’exercici a la Reserva legal fins que arribi, si més no, al 20% del capital social. 

El 31 de desembre del 2011, la societat tenia dotada aquesta reserva en un import superior 

al mínim que estableix la legislació.  

En l’exercici 2008 es van distribuir dividends a l’accionista únic, CCB, per 3,76 M€. També 

en aquest exercici hi va haver una disminució de la reserva voluntària, de 3,81 M€, com a 

conseqüència del canvi de normativa comptable, de l’antic PGC al nou. Amb anterioritat a 
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l’entrada en vigor del PGC, REGESA, en aplicació de les Normes d’adaptació del Pla ge-

neral de comptabilitat a les empreses immobiliàries, va reconèixer les vendes d’immobles 

en fase de construcció quan aquests es trobaven en condicions d’entrega material, és a 

dir, quan els costos incorreguts en la promoció en curs ascendien almenys al 80% dels 

costos totals d’edificació. Amb l’entrada en vigor del PGC, es va establir com a criteri pel 

reconeixement d’ingressos, entre altres, haver transferit substancialment els riscos i bene-

ficis rellevants inherents a la propietat dels actius venuts. Per tant, aquesta disminució de la 

reserva correspon al marge reconegut a 31 de desembre del 2007 (3,85 M€ menys efecte 

impositiu) d’aquells immobles amb contractes de venda signats que es trobaven en un 

grau d’avançament superior al 80%, però que no complien els requisits pel reconeixement 

d’ingressos del PGC. 

 

 

3.2.2.8. Subvencions, donacions i llegats rebuts 

El detall de Subvencions, donacions i llegats rebuts a 31 de desembre, del 2008 al 2011, 

és el següent: 

 
Quadre 24. Subvencions, donacions i llegats rebuts 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Subvencions per a promoció d’habitatges 6.290.946 12.001.406 8.261.513 4.589.825 

Préstec amb subsidi d’interessos 6.671.396 8.131.186 5.189.151 2.670.458 

Total 12.962.342 20.132.592 13.450.664 7.260.283 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 

 

En aquest epígraf s’inclouen les subvencions rebudes com a promotor d’HPO, per part de 

l’Estat, per a la construcció d’aquests tipus de promocions, i les subvencions per subsidi 

d’interessos associades als préstecs convinguts per al finançament d’habitatges de pro-

tecció oficial destinats a l’arrendament. Aquests préstecs es registren inicialment pel seu 

valor raonable aplicant tipus d’interès de mercat. La diferència entre el valor de reembor-

sament inicial i el valor actual dels pagaments que haurà de satisfer REGESA, descomptats 

a un tipus d’interès de mercat, es registra com a subvenció. 

 

En els exercicis 2005-2007 aquests conceptes es comptabilitzaven com Ajustaments per 

periodificació a curt termini mentre que, d’acord amb l’antic Pla general de comptabilitat, 

aquests imports haurien d’haver estat comptabilitzats en l’epígraf Ingressos a distribuir en 

diversos exercicis. 

 

Les subvencions rebudes per aquests conceptes es reconeixen com a ingrés en el 

Compte de pèrdues i guanys en el moment de la venda dels habitatges i/o promocions 

afectes. En el cas de les subvencions relacionades amb habitatges en règim d’arrenda-

ment es reconeixen com a ingrés en proporció a les vides útils estimades dels habitatges o 

promocions que financen. Tot i això, en les promocions 10HJ la Selva i 10HJ Mare de Déu 
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del Port, atès que estaven classificades incorrectament com a existències, no es va 

registrar l’ingrés fins al moment de la venda, de forma incorrecta. 

 

REGESA imputava a ingressos la subvenció associada als préstecs subsidiats d’acord 

amb un criteri lineal, en funció de l’amortització dels béns que finançaven i no d’acord amb 

el criteri que disposava la normativa, d’acord amb la meritació de les despeses financeres 

subvencionades. Per tant, existeix un defecte acumulat d’imputació d’ingrés de les sub-

vencions a 31 de desembre del 2011, de 0,52 M€ (per la diferència entre l’import que 

ajusta els préstecs a valor de mercat, 2,15 M€ i l’import de les subvencions, 2,67 M€). 

 

El detall d’aquestes subvencions i del préstec amb subsidi per promocions a 31 de 

desembre del 2011 és el següent: 

 
Quadre 25. Detall de subvencions per promocions a 31.12.2011 

Promocions Subvencions per promoció Subvencions per préstecs 

10HJ Teodor Llorente 516.705 400.133 

10HJ Mare de Déu del Port  2.153.400 1.527.203 

Torre Baró D 142.500 - 

10HJ La Selva 1.059.000 743.122 

La Catalana R-2 i R6 192.000 - 

Pujades Eix-Llacuna 111.150 - 

Altres 415.070 - 

Total 4.589.825 2.670.458 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

 

3.2.2.9. Provisions per riscos i despeses / Provisions a llarg termini 

El detall de Provisions per riscos i despeses, a llarg termini, és el següent: 

 
Quadre 26. Provisions per riscos i despeses / Provisions a llarg termini i Altres provisions de tràfic / 

Provisions a curt termini 

Provisió 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006  

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010  

Saldo a 

31.12.2011 

Altres responsabilitats 1.865.261 5.530.370 6.840.274 3.100.671 5.904.539 6.321.431 3.250.926 

Desmantellament - - - - 1.556.158 639.675 663.790 

Total 1.865.261 5.530.370 6.840.274 3.100.671 7.460.697 6.961.106 3.914.716 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 

Les provisions per a altres responsabilitats, cobreixen els riscos derivats de procediments 

judicials en curs i reclamacions de tercers amb origen en el desenvolupament habitual de 

les activitats de REGESA, principalment referides a expropiacions a pagar. Les principals 

provisions afecten les operacions relacionades amb els convenis de Guinardó i Garcilaso 

de Barcelona i Sant Carles de Santa Coloma de Gramenet.  
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Pel que fa a la provisió per desmantellament, des de l’exercici 2009, seguint les indi-

cacions del PGC, REGESA realitza una estimació dels costos de reposició d’aquells actius 

que han de ser revertits als ajuntaments una vegada finalitzat el dret de superfície sobre 

els terrenys en què es construeixen. La provisió registrada en l’exercici 2009 correspon al 

càlcul del valor net comptable de les inversions de reposició de les promocions 10HJ que 

en aquell moment estaven en l’actiu. Anualment es realitza una actualització financera que 

genera una despesa en el Compte de pèrdues i guanys pel mateix valor. Aquest càlcul no 

es va realitzar als estats financers de l’exercici 2008 (vegeu l’apartat 3.2.2.1).  

 

 

3.2.2.10. Creditors a llarg termini 

El detall de Creditors a llarg termini en el període 2005-2011 és el següent: 

 
Quadre 27. Creditors a llarg termini  

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Deutes entitats de crèdit 8.558.753 16.653.497 6.132.418 42.541.070 57.910.990 45.312.411 46.158.229 

Altres creditors / Altres 

passius financers 302.939 329.140 353.184 607.958 808.062 1.048.141 1.920.746 

Total 8.861.692 16.982.637 6.485.602 43.149.028 58.719.052 46.360.552 48.078.975 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 

 

Deutes amb entitats de crèdit 

El detall de Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini, incloent-hi també la part a curt 

termini, durant el període fiscalitzat és el següent: 

 
Quadre 28. Deutes amb entitats de crèdit 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Préstecs hipotecaris 8.558.753 16.653.497 6.132.418 20.214.918 29.374.238 20.731.862 36.738.443 

Pòlisses de préstec - - - 22.326.152 28.536.752 24.580.549 9.419.786 

Total a llarg termini 8.558.753 16.653.497 6.132.418 42.541.070 57.910.990 45.312.411 46.158.229 

Préstecs hipotecaris 15.569.285 16.767.850 45.236.578 13.252.226 22.161.171 41.035.951 26.565.446 

Pòlisses de préstec - - - - - 4.703.590 6.977.405 

Pòlisses de crèdit 31.510.773 50.456.471 56.589.847 37.281.094 30.330.800 26.232.948 31.654.011 

Descompte d’efectes  - - - - - 2.506.617 3.633.448 

Deute per interessos 68.428 262.914 253.403 322.544 242.798 288.580 550.954 

Total a curt termini 47.148.486 67.487.235 102.079.828 50.855.864 52.734.769 74.767.686 69.381.264 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 

REGESA disposava de quaranta-dos préstecs hipotecaris, el detall dels quals a 31 de 

desembre del 2011 és el següent: 
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Quadre 29. Préstecs hipotecaris a 31.12.2011 

Nombre 

préstecs Entitat 

Import 

Capital inicial Llarg termini Curt termini Total 

2 Caixa Catalunya  4.242.032  3.900.000 - 3.900.000 

13 La Caixa 44.524.776 16.041.789 10.403.595 26.445.384 

1 Banc Sabadell Atlàntic  2.959.864 233.211 - 233.211 

1 UNNIM  99.186 60.412  - 60.412 

11 Banc Santander 28.641.489 5.909.890 1.605.715 7.515.605 

1 Banesto 4.917.293 - 51.962 51.962 

2 Caixa Penedès  3.759.945  222.448  - 222.448 

6 BBVA 26.372.603  6.663.766 12.041.562 18.705.328 

2 Caja Madrid  4.481.236 71.038  - 71.038 

1 CAM  4.746.046 2.388.153  - 2.388.153 

1 Banca Cívica  9.736.692 3.264.393 2.462.612 5.727.005 

1 La Caixa (UTE Molí d’en Rovira) * 5.781.008,94 131.951 - 131.951 

42 Total préstecs 38.887.051 26.565.446 65.452.497 

 Subsidi dels interessos en 38 préstecs (2.148.608) - (2.148.608) 

42 Total préstecs hipotecaris 36.738.443 26.565.446 63.303.889 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* Capital inicial al 100%. 

 

Tres dels quaranta-dos préstecs hipotecaris tenen subsidi d’interessos, atorgats a REGESA 

com a promotora d’habitatges de protecció oficial destinats a l’arrendament. Aquests prés-

tecs es van registrar pel seu valor raonable aplicant tipus d’interès de mercat i, la dife-

rència entre el valor de reemborsament inicial i el valor actual dels pagaments que havia 

de satisfer la societat descomptats a tipus d’interès de mercat es registrava com a 

subvenció (vegeu l’apartat 3.2.2.8). 

A part, REGESA va contractar diverses pòlisses de préstec, el detall de les quals a 31 de 

desembre del 2011, és el següent: 

 

Quadre 30. Pòlisses de préstec a 31.12.2011 

Entitat Data de venciment 

Import 

Llarg termini Curt termini Total 

Banc Sabadell (a) 01.08.2013 942.500  1.892.500 2.835.000 

La Caixa  01.06.2014  1.224.223  - 1.224.223 

La Caixa (b) 01.01.2017 7.253.063 1.798.746 9.051.809 

Banesto (b) 10.12.2012 - 1.086.159 1.086.159 

Banco de Valencia (b) 03.12.2012  - 2.200.000 2.200.000 

Total pòlisses de préstec 9.419.786 6.977.405 16.397.190 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 

Notes: 

(a) Pòlisses de préstec amb garantia hipotecària. 

(b) Pòlisses de préstec amb comfort letter del CCB. 
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El detall de les pòlisses de crèdit a 31 de desembre del 2011 és el següent: 

 

Quadre 31. Pòlisses de crèdit a 31.12.2011 

Entitat Data de venciment Límit Disposat 

Banc Santander (a)/(b) 10.03.2012 17.650.979 17.745.303 

Banc Santander (a)/(b) 29.03.2012  600.000 600.000 

La Caixa 30.06.2012 6.000.000 5.515.315 

Caja Madrid  28.03.2012  600.000 512.019 

UNNIM 30.03.2012  2.000.000 2.129.809 

UNNIM 30.10.2012 3.000.000 1.388.861 

CAM 06.06.2012 650.000 769.295 

BBVA 05.07.2012 3.000.000 2.993.405 

Total pòlisses de crèdit 31.654.007 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 

Notes: 

(a) Pòlisses de crèdit amb garantia hipotecària. 

(b) Pòlisses de crèdit amb comfort letter del CCB. 

 

En els darrers exercicis el CCB va emetre comfort letters per garantir el finançament de 

REGESA (vegeu l’apartat 2.2.5 del volum 1 d’aquest informe). El saldo viu de les ope-

racions amb comfort letters era de 37,29 M€ a 31 de desembre del 2011. Les memòries de 

REGESA de l’any 2010 i de l’any 2011 informaven d’aquests deutes amb comfort letters tot 

i que de forma errònia quant als saldos i als límits d’aquests préstecs garantits.  

 

Altres creditors / Altres passius financers 

Dins aquest epígraf s’inclouen, principalment, 0,25 M€ del fons d’ajut rebut de l’Ajuntament 

de Barcelona (vegeu l’apartat 3.2.2.4) per al finançament en el procés de reallotjament de 

famílies afectades per operacions urbanístiques, i 0,57 M€ de les fiances a llarg termini 

rebudes d’immobles que es trobaven en lloguer, de les quals REGESA no disposava d’un 

detall per persones i promocions, per la qual cosa no ha estat possible analitzar-los. Tam-

bé s’inclouen 0,97 M€, per l’ajornament sol·licitat de deutes amb l’Administració Tributària 

(vegeu l’apartat 3.2.2.12).  

 

 

3.2.2.11. Creditors a curt termini / Passiu corrent 

El detall de l’epígraf Creditors a curt termini / Passiu corrent en el període fiscalitzat és el 

següent: 
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Quadre 32. Creditors a curt termini / Passiu corrent 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Provisions curt termini 7.053.102 7.149.781 7.533.134 6.303.802 4.867.978 3.737.021 4.979.131 

Provisió acabament  4.233.881 4.900.585 4.803.200 3.345.615 2.251.687 1.538.459 1.512.633 

Provisió per pèrdues a 

l’acabament 2.579.131 1.863.000 2.352.993 2.425.582 2.343.227 1.755.643 1.199.157 

Provisió garanties 240.090 386.196 376.941 532.605 273.064 442.920 272.783 

Deutes entitats crèdit 47.148.486 67.487.235 102.079.828 50.855.864 52.734.769 74.767.686 69.381.264 

Deutes empreses grup 123.842 383.195 490.526 1.607.173 3.367.279 338.923 - 

Creditors comercials 24.374.958 31.294.119 33.016.760 39.420.216 48.161.118 54.992.310 51.264.861 

Bestretes de clients 6.515.665 6.393.874 6.219.887 7.964.348 5.777.801 6.902.580 7.850.961 

Proveïdors 17.859.293 24.900.245 26.796.873 27.241.597 38.364.787 40.599.672 37.523.451 

Empreses del grup  - - - 46.400 170.726 92.443 117.452 

Creditors diversos - - - 3.842.408 3.459.876 5.872.745 4.535.871 

Personal - - - 128.950 141.165 198.307 198.307 

Admin. públiques    196.513 246.763 1.326.563 1.038.819 

Altres deutes  1.090.059 1.040.110 347.806 - - - - 

Admin. públiques 886.643 936.665 186.007 - - - - 

Altres deutes 76.573 1.920 - - - - - 

Remuneracions pend. 126.843 101.525 161.799 - - - - 

Ajustam. periodificació 2.989.508 5.877.172 4.870.968 - - - - 

Total 82.779.955 113.231.612 148.339.022 98.187.055 109.131.144 133.835.940 125.625.256 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 

 

Provisions a curt termini 

La provisió per a l’acabament, inclosa dins les provisions a curt termini, correspon a les 

despeses que es preveu que es produiran en exercicis posteriors per poder finalitzar com-

pletament algunes promocions. El detall d’aquesta provisió a 31 de desembre del 2011 és 

el següent: 

 
Quadre 33. Provisió per a l’acabament per promocions a 31.12.2011 

Codi Projecte Provisió 

PR05067 La Pedrera – Vallvidrera 236.970 

PR06012 Torre Baró Illa C 194.570 

PR05089 Porta Nord 191.758 

PR05059 Alfons Comín 149.670 

Diversos Altres 39 projectes, amb provisions inferiors a 0,10 M€ 737.695 

Total 1.512.633 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

La Provisió per pèrdues a l’acabament correspon a les pèrdues estimades en les pro-

mocions en curs. Al final de cada exercici, s’analitzen aquestes promocions per determinar 
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la seva viabilitat i dotar la corresponent provisió, si escau. Un cop acabada la promoció, 

aquesta provisió es traspassa com a deteriorament d’existències.  

 

El detall per promocions a 31 de desembre del 2011 és el següent: 

 
Quadre 34. Provisió per pèrdues a l’acabament per promocions a 31.12.2011 

Codi Projecte Provisió 

PR05077 Echegaray 542.750 

PR06003 Goya circumval·lació 618.398 

PR08010 Porta Sarrià 62.634 

- Diferència d’anys anteriors sense atribució (24.625) 

Total 1.199.157 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

La diferència d’anys anteriors sense atribuir a cap promoció, que va fer disminuir el saldo 

total de la provisió, hauria d’haver estat regularitzada com a despesa.  

 

En l’anàlisi realitzada, s’ha observat que hi ha altres promocions en curs amb problemes 

de viabilitat, per les quals no es va considerar necessària cap provisió. Aquestes pro-

mocions ja s’han tingut en compte en l’anàlisi de deteriorament realitzat en la fiscalització 

(vegeu l’apartat 3.2.2.5). 

 

Deutes amb entitats de crèdit 

Els deutes a curt termini corresponen a la part a curt termini dels deutes amb entitats de 

crèdit (vegeu l’apartat 3.2.2.10). 

 

Creditors comercials 

Bestretes de clients 

El 31 de desembre del 2011, dins les bestretes s’incloïen, principalment, els avançaments 

rebuts d’entitats públiques per a la construcció de centres assistencials i altres equi-

paments públics, 3,05 M€, i també els avançaments rebuts pels adquirents de promocions 

d’habitatges protegits, 3,59 M€, garantits pel CCB, d’acord amb el que estableix la Llei 

24/1991, del 29 de novembre, de l’habitatge de la Generalitat de Catalunya. Per complir 

aquest últim requeriment, el 28 d’abril del 2010 el Ple del CCB va aprovar garantir, per 

compte de REGESA, els avançaments esmentats per un import global màxim de 13,34 M€.  

 

A part, al tancament de l’exercici 2010, s’incloïen en aquest epígraf 2,00 M€ rebuts del 

CCB durant l’exercici 2009. Durant l’exercici 2011 es va destinar aquesta partida a com-

pensar part del deute pendent que el CCB mantenia amb REGESA (vegeu l’apartat 

3.2.2.6). Igualment, al tancament de l’exercici 2010 també s’incloïa un import creditor de 

0,28 M€ amb el CCB en concepte d’avançaments rebuts per la realització de diferents 

actuacions. 
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Proveïdors 

Els deutes per proveïdors corresponien, bàsicament, als saldos mantinguts amb els con-

tractistes i els proveïdors. A 31 de desembre del 2011, també s’incloïen 1,49 M€ per expro-

piacions a pagar per compte de l’Ajuntament de Badalona a partir del conveni referent al 

barri de Sistrells (vegeu l’apartat 3.3.2). De la mateixa manera que en les promocions de 

Sant Carles, Guinardó i Garcilaso, aquest import s’hauria d’haver registrat dins la provisió 

de responsabilitats a llarg termini. 

 

Creditors diversos 

El detall de Creditors diversos és el següent: 

 
Quadre 35. Creditors diversos 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Ajuntament de Barcelona:     

- Guinardó-Garcilaso 1.081.848 1.085.864 - - 

- Casetes Renfe 1.774.797 1.774.797 1.774.797 1.774.797 

IMU: Turó de la Peira – Trinitat Nova 985.763 350.979 688.145 569.958 

MBSA - - 3.321.757 1.943.801 

Altres deutes - 248.236 88.046 247.315 

Total 3.842.408 3.459.876 5.872.745 4.535.871 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 

 

El saldo a pagar a l’Ajuntament de Barcelona corresponia a les expropiacions a pagar per 

REGESA a partir dels convenis de Guinardó i Garcilaso (vegeu l’apartat 3.2.2.5), i al saldo 

a pagar per la diferència en els valors de mercat de la permuta dels terrenys de Torre 

Baró, formalitzada en l’exercici 2007 (vegeu l’apartat 3.2.2.5). REGESA havia de pagar 

aquesta diferència amb el pagament de les expropiacions que se li encomanaven en el 

conveni anomenat Casetes Renfe. Inicialment les expropiacions s’havien d’haver pagat en 

l’exercici 2007, però es va anar posposant el pagament fins a una nova negociació del 

conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per totes les operacions pendents.  

 

El saldo a pagar a l’Institut Municipal d’Urbanisme corresponia a les indemnitzacions a 

pagar per les actuacions al Turó de la Peira i la Trinitat Nova (vegeu l’apartat 3.2.2.6). 

 

El saldo amb MBSA (Marina Badalona, SA) corresponia a les quotes urbanístiques que 

havia de pagar REGESA per les despeses d’urbanització d’un terreny propietat seva ubicat 

en el polígon A del port de Badalona, del qual MBSA era l’administració urbanística 

actuant. Amb anterioritat al 31 de desembre del 2010, el deute es recollia dins les factures 

pendents de rebre, atès que REGESA no estava d’acord amb les liquidacions presentades. 

A causa d’això, la societat va signar un conveni de negociació del deute amb MBSA, i el 

deute a pagar de forma ajornada es traspassava a aquest apartat. 
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Ajustaments per periodificacions 

Els ajustaments per periodificació incloïen les subvencions rebudes de l’Estat per les pro-

mocions d’habitatge protegit. Des de l’exercici 2008 es comptabilitzen dins l’epígraf Sub-

vencions, donacions i llegats rebuts (vegeu l’apartat 3.2.2.8). 

 

 

3.2.2.12. Saldos amb administracions públiques 

El detall Saldos deutors i creditors amb administracions públiques en el període 2005-2011 

és el següent: 

Quadre 36. Saldos amb administracions públiques 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Saldos deutors        

IVA 531.151 1.115.813 2.531.515 1.766.009 14.586 650.449 92.024 

IVA a deduir  1.423.018 1.452.114 1.113.951 1.395.341 2.103.045 2.383.264 1.624.036 

Subvencions concedides - 621.300 1.595.750 1.860.439 2.317.250 342.350 1.065.500 

Impost sobre societats  157.817 618.864 655.705 - - - - 

Total altres crèdits amb les 

admin. públiques 2.111.986 3.808.091 5.896.921 5.021.789 4.434.881 3.376.063 2.781.560 

Actiu per impost corrent - - - 107.032 76.992 89.416 116.153 

Actiu per impost diferit no 

corrent - - - 618.835 699.059 760.295 832.524 

Saldos creditors        

HP creditora - - - - - - 95.216 

IRPF 66.305 68.111 86.170 104.103 109.394 112.338 90.560 

IVA (250) - - - 23.532 624.998 776.896 

IAE 77.636 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 17.213 

Altres deutes - - 9.207 - - 494.053 - 

IS, a pagar 692.415 785.410 - - - - - 

Seg. Soc., creditors  50.537 51.224 58.710 60.490 58.158 63.254 58.894 

Altres - - - - 23.759 - - 

Total saldos creditors 886.643 936.665 186.007 196.513 246.763 1.326.563 1.038.819 

HP creditora a llarg termini - - - - - - 971.856 

Passiu per impost diferit no 

corrent - - - 38.987 60.562 40.492 21.888 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 

 

En l’exercici 2011, el saldo de la Hisenda pública creditora, 95.216 €, corresponia als inte-

ressos de demora per l’IVA de les factures que es van emetre en el 2011 al CCB per les 

actuacions urbanístiques realitzades en anys anteriors en el sector de la Catalana (vegeu 

l’apartat 3.2.2.6). En la presentació de les declaracions complementàries relatives a aques-

ta facturació es va sol·licitar l’ajornament de l’import a pagar i la compensació amb imports 

a retornar. L’ajornament va ser concedit el 25 de març del 2012.  

La diferència entre la càrrega fiscal imputada en el resultat de l’exercici i en els exercicis 

precedents i la càrrega fiscal ja pagada o que hauria de pagar-se per aquest exercici, 
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conseqüència de les diferències temporals, es va registrar en els comptes Actius per 

impost diferit o Passius per impost diferit.  

 

 

3.2.3. Compte de pèrdues i guanys 

El detall del Compte de pèrdues i guanys de REGESA dels exercicis finalitzats el 31 de 

desembre, del 2005 al 2007, és el següent: 

 
Quadre 37. Compte de pèrdues i guanys de REGESA dels exercicis 2005-2007 

DEURE 2005 2006 2007 

Despeses 44.237.303 61.801.549 57.650.655 

Aprovisionaments 39.689.223 56.321.573 52.182.487 

Despeses de personal 2.460.227 2.473.481 2.722.858 

Dotacions per amortització de immobilitzat 60.701 168.389 248.210 

Variació de les provisions de tràfic 504.963 940.981 235.080 

Altres despeses d’explotació 1.522.189 1.897.125 2.262.020 

Benefici d’explotació 12.340.791 5.800.828 11.030.952 

Despeses financeres i despeses assimilades 1.745.653 2.865.402 3.920.551 

Benefici de les activitats ordinàries 10.744.609 2.935.826 7.201.937 

Despeses extraordinàries 2.227.062 103.549 90.727 

Pèrdues en l’alienació d’immobilitzat - - 12.239 

Despeses extraordinàries 2.225.273 - 15.393 

Despeses i pèrdues d’altres exercicis 1.789 103.549 63.095 

Benefici abans d’impostos 8.776.914 2.898.858 7.186.855 

Impost sobre societats 640.580 347.783 45.421 

Resultat de l’exercici 8.136.334 2.551.075 7.141.434 

     

HAVER 2005 2006 2007 

Ingressos  56.578.094 67.602.377 68.681.607 

Import net de la xifra de negocis 50.614.114 55.739.852 57.117.859 

Augment d’existències de promocions en curs i edificis construïts 2.108.376 9.744.002 1.444.282 

Existències de promocions acabades incorporades a l’immobilitzat 892.198 1.494.841 9.370.282 

Altres ingressos d’explotació 2.963.406 623.682 749.184 

Altres interessos i ingressos assimilats 149.471 400 91.536 

Resultats financers negatius 1.596.182 2.865.002 3.829.015 

Ingressos extraordinaris 259.367 66.581 75.645 

Beneficis alienació d’immobilitzat 750 - - 

Subvencions de capital transferides a resultat - 7.020 - 

Ingressos extraordinaris  3.049 12.158 27.701 

Ingressos i beneficis d’exercicis exercicis 255.568 47.403 47.944 

Resultats extraordinaris negatius 1.967.695 36.968 15.082 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 
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Després de l’entrada en vigor del PGC, el Compte de pèrdues i guanys de REGESA dels 

exercicis finalitzats el 31 de desembre, del 2008 al 2011 és el següent: 

Quadre 38. Compte de pèrdues i guanys de REGESA dels exercicis 2008-2011 

Concepte 2008 2009 2010 2011 

OPERACIONS CONTINUADES     

Import net de la xifra de negocis 70.029.622 31.045.617 34.417.761 40.356.992 

Vendes  48.273.876 13.743.445 22.685.605 27.848.632 

Prestacions de serveis 21.755.746 17.302.172 11.732.156 12.508.360 

Variació d’existències (7.823.296) 16.113.336 20.608.964 (5.182.331) 

Existències promocions incorporades a l’actiu  6.139.440 1.478.240 - - 

Aprovisionaments (55.911.568) (41.385.509) (51.258.405) (31.408.376) 

Consum de terrenys i solars (14.375.144) (885.238) (5.959.758) (4.821.661) 

Obres i serveis realitzats per altres empreses (41.515.704) (40.186.209) (43.499.947) (26.091.421) 

Consum d’altres aprovisionaments (20.719) (85.953) (19.711) (18.252) 

Deteriorament edificis adquirits, terrenys i altres - (228.109) (1.778.988) (477.043) 

Altres ingressos d’explotació 828.199 140.815 313.690 4.840.300 

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent  24.393 2.838 3.611 2.352 

Subvencions explotació incorporades al resultat 803.806 137.977 310.079 4.837.948 

Despeses de personal (3.133.072) (3.302.864) (3.484.743) (3.711.648) 

Sous, salaris i assimilats (2.533.068) (2.732.285) (2.885.519) (3.119.061) 

Càrregues socials (600.005) (570.579) (599.224) (592.587) 

Altres despeses d’explotació (3.520.190) (2.803.811) (4.622.681) (3.415.092) 

Serveis exteriors (2.810.420) (2.120.756) (2.840.642) (3.101.429) 

Tributs (841.368) (634.701) (1.012.210) (1.065.718) 

Pèrdues, deteriorament i variació provisions  31.599 (48.355) (769.830) 752.055 

Amortització d’immobilitzat (393.717) (537.219) (450.911) (226.354) 

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 48.615 163.722 4.490.987 39.600 

Excessos de provisions 1.359.731 - - 101.927 

Deteriorament i resultat alienacions immobilitzat - (266.125) 2.196.470 97.214 

Deteriorament i pèrdues - (269.090) 145.202 - 

Resultats per alienacions i altres - 2.965 2.051.269  97.214 

Altres resultats - - (492.883) - 

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 7.623.765  646.203 1.718.249 1.492.233 

Ingressos financers 246.824 1.008.809  206.481 199.859 

De valors negociables i altres instruments financ. 246.824 1.008.809  206.481 199.859 

a) En empreses del grup i associades 64.434 974.927 171.803 - 

b) Amb tercers 182.390 33.883 34.678 199.859 

Despeses financeres (5.650.460) (5.350.922) (4.460.521) (5.216.939) 

Per deutes amb empreses del grup i associades  (44.433) (59.867) (164.040) - 

Per deutes amb tercers (5.606.027) (5.234.519) (4.273.242) (5.192.823) 

Per actualització de provisions - (56.536) (23.240) (24.116) 

Deteriorament i resultats per alienació d’instruments financers  0  0 0 (4.737) 

Resultats per alienacions i altres 0  0 0 (4.737) 

Altres ingressos i despeses de caràcter financer 438.453 493.759 730.319 1.023.653 

Incorporació a l’actiu de despeses financeres 438.453 493.759 730.319 1.023.653 

RESULTAT FINANCER (4.965.182) (3.848.354) (3.523.721) (3.998.163) 

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 2.658.582 (3.202.151) (1.805.472) (2.505.931) 

Impostos sobre benefici (41.634) 80.224 64.166 72.229 

RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 2.616.949 (3.121.928) (1.741.306) (2.433.702) 

RESULTAT DE L’EXERCICI 2.616.949 (3.121.928) (1.741.306) (2.433.702) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 
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3.2.3.1. Import net de la xifra de negocis 

El detall de l’import net de la xifra de negocis en el període fiscalitzat és el següent: 

 
Quadre 39. Detall de l’import net de la xifra de negocis 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

         

Venda habitatges, 

pàrquings, locals 50.614.114 30.541.141 34.690.615 47.897.608 13.743.445 19.223.394 13.755.972 

Terrenys - 14.017.275 10.986.548 376.269 - 3.462.210 3.872.660 

Habitatges 10HJ - 6.070.296 8.801.575 - - - 10.220.000 
         

Vendes - - - 48.273.876 13.743.445 22.685.605 27.848.632 

Prestació serveis - 4.908.528 2.050.095 20.230.609 15.556.016 9.578.796 10.661.176 

Ingressos lloguer - 202.612 589.026 1.525.137 1.746.156 2.153.360 1.847.183 

Prestació serveis - - - 21.755.746 17.302.172 11.732.156 12.508.360 
         

Total 50.614.114 55.739.852 57.117.859 70.029.622 31.045.617 34.417.761 40.356.992 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia, a partir de la informació dels comptes anuals de REGESA. 

 

En l’exercici 2008, com a conseqüència del canvi de criteri en el reconeixement de les 

vendes del PGC, els ingressos recullen 16,02 M€ de vendes ja reconegudes en l’exercici 

2007. El mateix passa amb els aprovisionaments de 12,17 M€. L’ajustament en els ingres-

sos i en els aprovisionaments es va registrar contra Fons propis (vegeu l’apartat 3.2.2.7). A 

continuació s’analitzen les principals vendes del període fiscalitzat. 

 

Venda d’habitatges, aparcaments i locals 

Les vendes que es van realitzar van ser, majoritàriament, de promocions d’HPO, tot i que, 

de forma no recurrent, es van fer també vendes d’habitatge lliure. En la majoria de pro-

mocions d’HPO hi havia també places d’aparcaments que es venien en règim lliure, mentre 

que els locals construïts eren tots lliures. En el període fiscalitzat hi va haver ingressos en 

seixanta-dues promocions. Les principals operacions de venda d’habitatges, aparcaments 

i locals, en els anys fiscalitzats, van ser les següents: 

 
Quadre 40. Venda d’habitatges, aparcaments i locals 

Projectes Codi 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 Total 

Façana Marítima PR05026 17,78 0,82 0,21 0,07 0,24 0,19 0,03 19,34 

Pallars / Selva de Mar PR05065 - - - 16,59 2,32 - - 18,91 

Plutó / Urà / Saturn / Llefià PR05073 - - 5,52 7,42 0,05 1,71 0,31 15,01 

Indústria-Meridiana PR05025 - 4,49 3,96 3,74 0,34 0,17 0,25 12,95 

Veneçuela PR05064 - - - 8,38 1,91 0,14 0,14 10,57 

Fluvià / Cristòfol Moura PR05039 9,41 0,41 0,25 - 0,06 0,02 0,02 10,17 

CIBA PR05042 - - 7,11 0,44 0,38 0,41 1,54 9,88 

Garcilaso / Elx PR05035  6,94 1,68 0,6 0,28 - - - 9,50 
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Projectes Codi 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 Total 

Santa Rosa PR05084 - 6,70 0,20 0,11 0,05 0,02 - 7,08 

La Catalana R2 – R6 PR05093/ 

PR06017 - - - - - 3,40 2,90 6,30 

Mozart PR05076 - - 0,29 - 3,31 1,53 0,26 5,39 

UTE Molí d’en Rovira PR05090 - - 3,62 4,42 - 0,11 - 8,15 

Altres - 16,48 16,44 16,55 10,87 5,08 11,63 8,31 85,36 

Venda de promocions 50,61 30,54 34,69 47,90 13,74 19,22 13,76 210,46 

Imports en milions d’euros. 

Font: Elaboració pròpia d’acord amb els informes de gestió de REGESA. 

 

El detall de les vendes en les promocions més significatives en el període de fiscalització, 

és el següent: 

 

• La promoció Façana Marítima (PR05026) es va construir el 2005 a Badalona. Constava 

de 166 HPO, 61 places d’aparcament i 1 local. La venda més significativa es va realitzar 

durant l’any 2005, amb 153 HPO i 32 places d’aparcament. Durant els següents anys, la 

venda va ser residual. El 31 de desembre del 2011, restaven pendents de venda 17 

places d’aparcament i el local, que es trobava arrendat. El cost de vendes de la pro-

moció va ser de 18,26 M€, amb un marge brut de prop del 21,6%. 

 

• La promoció de Pallars / Selva de Mar (PR05065) es va construir a Barcelona l’any 2007. 

Es componia de 102 HPO, 7 places d’aparcament i 8 locals. El gruix de les vendes es 

va realitzar l’any 2008 (90 habitatges, 2 places d’aparcament i 6 locals). A finals de 

l’exercici 2011 restaven a existències 4 places d’aparcament i un local. El cost de 

vendes global va ser de 14,56 M€, amb un marge brut de prop del 23,9%.  

 

• La promoció Plutó / Urà / Saturn / Barri Llefià (PR05073) fou construïda a Badalona l’any 

2007, amb 66 HPO, 141 places d’aparcament i 2 locals. La venda principal es va 

realitzar l’any 2008, en què es van vendre 44 habitatges i 21 places d’aparcament. El 31 

de desembre del 2011, restaven per vendre 8 habitatges, 118 places d’aparcament (40 

d’aquestes places estaven llogades) i els 2 locals. El cost de vendes de la promoció va 

ascendir a 9,93 M€, que representa un marge brut del 21,6%.  

 

• La promoció Indústria-Meridiana (PR05025) de Barcelona, acabada de construir l’any 

2006, tenia 36 HPO, 70 places d’aparcament i 1 local. Les vendes es van concentrar 

l’any 2007 i 2008 amb la venda de 26 habitatges i 33 pàrquings. Les existències que 

restaven el 31 de desembre del 2011, eren 5 habitatges i 32 places d’aparcament. El 

cost estimat global de la promoció va ser de 6,34 M€, amb un marge brut aproximat del 

32,6%. 

 

• La promoció Veneçuela (PR05064) de Barcelona es va acabar de construir l’any 2007, 

amb 66 HPO, 5 places d’aparcament i 2 locals. Les vendes principals es van concentrar 

l’exercici 2008, en què es van vendre 55 habitatges i 1 plaça d’aparcament. A finals del 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 2 

50 

període fiscalitzat restaven per vendre 1 local i una plaça d’aparcament. El cost de 

vendes va ser de 7,84 M€, que suposa un marge brut aproximat del 26,9%. 

 

• La promoció de Barcelona Fluvià/ Cristòfol Moura (PR05039), de 69 HPO, 38 places 

d’aparcament i 3 locals, es va finalitzar el 2005, any en què es començà la seva comer-

cialització. La venda completa dels habitatges es va fer a l’INCASOL mitjançant escrip-

tura del 23 de desembre del 2005, per 8.465.281,21 €, d’acord amb el conveni signat 

amb l’INCASOL el 28 de novembre del 2005, per a l’adquisició i reserva d’habitatges 

destinats a veïns afectats del barri del Carmel de Barcelona. El 31 de desembre del 

2011 restaven per vendre 8 aparcaments. El cost de vendes va ser de 6,27 M€, que su-

posa un marge brut d’aproximadament el 36,5%. 

 

• La promoció CIBA (PR05042) es va construir a Santa Coloma de Gramenet, amb 49 

HPO, 144 places d’aparcament i 5 locals. La seva construcció va finalitzar el 2006. El 31 

de desembre del 2011, quedaven pendents de vendre 1 habitatge, 77 pàrquings i 1 

local. El gruix de vendes més importants va tenir lloc l’any 2007, amb la venda de 44 

pisos i 54 aparcaments. En l’exercici 2011 es van vendre els quatre locals a l’Ajuntament 

de Santa Coloma de Gramenet (vegeu l’apartat 3.2.2.6). El cost de vendes total va ser 

de 7,54 M€, amb un marge brut aproximat del 30,4%. 

 

• La promoció Garcilaso/ Elx (PR05035), construïda a Barcelona l’any 2005, constava de 

74 HPO, 85 aparcaments i 7 locals. El 31 de desembre del 2011 restaven per ser venuts 

3 pisos i 1 local. Les vendes més significatives es van fer l’any 2005, en què hi va haver 

l’alienació de 28 pisos, 84 pàrquings i 5 locals. Dins d’aquestes operacions destaca 

també la venda de 17 habitatges a l’INCASOL, escripturada el 10 de juny del 2005, per 

2,18 M€, d’acord amb el conveni signat amb el Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per al reallotjament del afectats urbanístics del 

Carmel l’1 de juny del 2005. El cost de vendes global va ser de 7,79 M€, la qual cosa 

significa un marge brut del 39,0%. 

 

• La promoció Santa Rosa (PR05084) de Santa Coloma de Gramenet es va finalitzar l’any 

2005. Constava de 32 pisos, 43 places d’aparcament i 2 locals. La totalitat dels habi-

tatges van ser venuts l’any 2006, any en què també es van vendre 32 places d’apar-

cament i 2 locals. A finals de l’exercici 2011 només quedaven per vendre 4 pàrquings. 

El seu cost de vendes va ser de 4,49 M€ i el marge brut del 24,3%. 

 

• Les promocions en el barri de la Catalana de Sant Adrià de Besòs es van construir 

sobre les parcel·les anomenades R-2 (PR05093) i R-6 (PR06017). La promoció R-2 

(finalitzada el 2008) constava de 52 HPO i 42 places d’aparcament i la R-6 (també 

completada l’any 2008) es componia de 58 HPO i 51 pàrquings. Les vendes d’ambdues 

promocions es van concentrar en els exercicis 2010 i 2011, en què es van vendre un 

total de 34 HPO i 16 pàrquings de la R-2, i 30 HPO i 10 pàrquings de la R-6. La resta de 

la promoció (46 HPO i 67 places d’aparcament) és la que figurava a existències el 31 de 
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desembre del 2011. Aquestes promocions van presentar un cost de vendes estimat 

d’11,54 M€, amb un marge brut d’un 4,0%. 

• La promoció Mozart de Sant Adrià de Besòs (PR05076) és la que va generar l’import de 

vendes més significatiu de l’any 2009, en què es van vendre 14 habitatges i un local, del 

total de 26 HPO, 14 aparcaments i 1 local de què constava aquesta promoció cons-

truïda a Badalona l’any 2008. A finals de l’exercici 2011 restaven encara pendents de 

vendre 4 pisos i 14 aparcaments. El cost de vendes va ser de 5,32 M€, amb un marge 

brut del 12,4%. 

 

• La venda d’habitatges UTE fa referència a la promoció Molí d’en Rovira Sud (PR05090), 

a Vilafranca del Penedès, que consistia en 48 HPO, 11 aparcaments i 6 locals construïts 

el 2007. El 31 de desembre del 2011 restaven pendents de venda 2 pisos, 10 apar-

caments i els 6 locals. En el mateix any ja es van vendre 45 d’aquests habitatges, d’a-

cord amb contractes de compravenda. Atès el canvi de criteri a causa del nou PGC, el 

2008 es va recollir de nou l’import d’aquestes vendes, atès que va ser en aquell exercici 

en què van ser escripturats els 45 habitatges. L’import que es va imputar de vendes es 

correspon al 65,2% del valor de la venda, que és el percentatge de participació en la 

UTE (vegeu l’apartat 3.1.2.3). La promoció presentava un cost de vendes de 6,98 M€, 

amb un marge brut del 26,5%. 

 

Venda de terrenys i solars 

Les vendes de terrenys i solars més significatives del període fiscalitzat van ser les 

següents: 

 

• L’any 2006 hi va haver la permuta amb l’Ajuntament de Barcelona d’uns terrenys que 

REGESA tenia dins el projecte de Guinardó (AC06001), pels terrenys de Torre Baró i un 

terreny a l’Avinguda Meridiana (vegeu l’apartat 3.2.2.5). D’acord amb el PGC vigent en 

aquell moment, la permuta s’havia de comptabilitzar pel cost del terreny permutat, sen-

se que l’operació produís cap mena de resultat i, per tant, es va comptabilitzar, per una 

banda l’ingrés per 14,02 M€, i, per l’altra, la variació d’existències, pel mateix import. No 

obstant això, el cost del terreny era d’11,57 M€. La societat va efectuar un apunt dupli-

cat, tant a vendes com a aprovisionaments, per 2,45 M€, que s’hauria d’haver retrocedit. 

 

• L’any 2007 es van vendre tres solars a tercers per 10,99 M€. El detall és el següent: 

 
Quadre 41. Vendes de solars durant l’exercici 2007 

Solars Data Comprador Imports 

Passatge Victòria 30.03.2007 Corporación Edificativa Catalana, SL 3.436.548 

Avinguda Meridiana, 622-626 10.04.2007 Castro Inversiones 1954, SL 6.300.000 

Solar carrer Indústria 25.04.2007 Castro Inversiones 1954, SL 1.250.000 

Total   10.986.548 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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• Tal com es comenta en l’apartat 3.3.2, l’any 2010 REGESA va vendre la finca R-3 de la 

Catalana per 3,44 M€. Les incidències relatives a aquesta transacció es comenten en 

aquell punt. 

 

• L’any 2011 la societat va vendre el terreny anomenat Guinardó-Oblit, per 3,87 M€. Part 

d’aquest preu s’havia de cobrar amb permuta d’obra futura, tal com s’ha comentat en 

l’apartat 3.2.2.5, on s’indiquen les incidències en aquesta operació. 

 

Venda de promocions d’habitatges 10HJ 

Dins les vendes d’habitatges 10HJ s’inclou la venda de les quatre promocions 10HJ a la 

Fundació en els anys 2006 i 2007 (Travessera, Garcilaso, Urrutia i Manuel Sancho) i també 

la venda de la promoció Pujades 10HJ en l’exercici 2011, per 10,22 M€.  

 

Prestació de serveis 

Els ingressos per prestació de serveis inclouen, principalment, els honoraris de gestió per 

la construcció, remodelació i/o rehabilitació d’habitatges. A partir de l’exercici 2008 també 

es van incloure els ingressos per l’activitat de construcció d’equipaments i projectes “claus 

en mà”. La composició d’aquests ingressos, per anys, és la següent: 

 

Quadre 42. Ingressos per prestacions de serveis 

Codi Projecte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 Total 

PR05088 Serra d’en Mena - 0,69 1,43 0,75 - 1,83 0,23 4,94 

CC00001 Sant Adrià de Besòs - - - 11,22 0,24 - - 11,46 

PR06014 CAP Montnegre - - - 2,65 9,40 0,05 - 12,10 

PR06016 Llar Residència Sant Roc - - - 1,79 2,00 - - 3,79 

PR08003, 

04 i 05 

CAP, mercat, centre joves 

i de dia: Guinardó - - - - 0,41 1,32 2,43 4,16 

PR06019 CAP Meridiana - - - - 0,64 1,80 0,10 2,53 

PR07017 Mercat Guinardó - - - - 0,57 0,64 1,05 2,25 

PR09001 CRAE Pujades - - - - 0,09 1,08 - 1,17 

PR05078 Poliesportiu La Colina - - - 3,25 - - - 3,25 

PR08010 CAP Sarrià - - - - 0,76 1,50 5,69 7,96 

PR05066 Biblioteca Philips - 2,12 - - - - - 2,12 

PR05084 Església Santa Rosa - 1,35 - - - - - 1,35 

- Imports inferiors 1,00 M€ - 0,75 0,62 0,57 1,44 1,36 1,16 5,90 

Total - 4,91 2,05 20,23 15,56 9,58 10,66 62,99 

Imports en milions d’euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Ingressos per arrendaments 

Dins aquest epígraf s’inclouen els ingressos per arrendaments corresponents a les pro-

mocions explotades directament en règim de lloguer, concretament les promocions 10HJ 

no traspassades a la Fundació: Camp del Ferro, Teodor Llorente, La Selva i Pujades. Fins a 

l’any 2007, els ingressos per arrendament (i les seves despeses associades) de les 

promocions 10HJ no es registraven dins el Compte de pèrdues i guanys, atès que la 

voluntat era que aquestes promocions fossin explotades des d’un principi per la Fundació. 

Així, en el període comprès entre l’inici de l’explotació d’aquestes promocions i l’escriptura 

de la compravenda, els ingressos i despeses eren registrats en el Balanç com si es 

tractessin d’imports cobrats i pagats a compte, i conformaven un saldo a pagar que es va 

cancel·lar en el moment d’efectuar la compravenda, en l’any 2008 els ingressos i despeses 

de la promoció 10HJ Camp del Ferro i, en l’exercici 2010, la resta. 

 

En la revisió efectuada s’ha vist que un dels contractes de lloguer (amb opció de compra) 

corresponent a la promoció La Pedrera – Vallvidrera està signat pel director comercial de 

REGESA, el qual, d’acord amb l’escriptura d’apoderament, podia efectuar operacions en 

nom i representació de la societat per imports inferiors a 601.012,10 €. El contracte 

esmentat superava l’esmentada xifra, atès que se signà per un període de vint anys, amb 

una renda mensual de 8.000 €. 

 

 

3.2.3.2. Aprovisionaments i Variació d’existències 

El detall dels epígrafs Aprovisionaments i Variació d’existències durant el període 2005 a 

2011 és el següent: 

 

Quadre 43. Detall d’Aprovisionaments i Variació d’existències 

Concepte 

Exercici  

2005 

Exercici 

 2006 

Exercici 

 2007 

Exercici  

2008 

Exercici 

 2009 

Exercici  

2010 

Exercici  

2011 

Terrenys i solars (799.882) (23.715.317) (8.565.597) (14.375.144) (885.238) (5.959.758) (4.821.661) 

Obres i serveis  

realitzats tercers (38.800.262) (32.551.418) (43.550.455) (41.515.704) (40.186.209) (43.499.947) (26.091.421) 

Altres aprovisionaments (89.079) (54.838) (66.435) (20.719) (85.953) (19.711) (18.252) 

Deteriorament  - - - - (228.209) (1.778.988) (477.043) 

Aprovisionaments (39.689.223) (56.321.573) (52.182.487) (55.911.568) (41.385.609) (51.258.405) (31.408.376) 

Variació existències 2.108.376 9.744.002 1.444.282 (7.823.296) 16.113.336 20.608.964 (5.182.331) 

Existències incorporades 

a l’actiu no corrent 892.198 1.494.841 9.370.282 6.139.440 1.478.240 - - 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Els Aprovisionaments es componien del cost dels terrenys i solars venuts o consumits en la 

construcció, i del cost de les promocions d’habitatges. Addicionalment, s’incloïen el con-
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sum d’altres aprovisionaments, el registre del deteriorament d’edificis adquirits, terrenys i 

solars i la variació d’existències. 

L’any 2010 es va registrar erròniament el deteriorament d’existències, i es va imputar més 

despesa de deteriorament per 1,10 M€ i menys variació d’existències pel mateix import. 

Per tant, el deteriorament en aquest exercici hauria d’haver figurat per un import inferior en 

1,10 M€ i la variació d’existències en un import superior per aquesta xifra. 

 

La societat no disposa d’un detall dels marges d’explotació de les promocions, extret de la 

comptabilitat. L’única eina que utilitzava la societat per conèixer el resultat de les 

promocions eren els estudis de viabilitat, que s’alimentaven inicialment amb les previsions 

per conceptes d’ingressos i costos, i es van anar actualitzant amb les dades reals submi-

nistrades pels departaments tècnics (imports de les vendes escripturades i certificacions 

d’obres). En el cas que s’hagués fet alguna permuta en aquestes promocions, tant el seu 

cost com els ingressos generats no figuren en l’estudi de viabilitat. No es feia una 

conciliació periòdica entre aquests estudis i la comptabilitat. 

 

 

3.2.3.3. Altres ingressos d’explotació 

El detall d’Altres ingressos d’explotació en el període fiscalitzat és el següent: 

 

Quadre 44. Altres ingressos d’explotació 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Ingressos accessoris  1.349.195 62.046 214.214 24.393 2.838 3.611 2.352 

Subvencions  1.614.211 561.636 534.970 803.806 137.977 310.079 4.837.948 

Total 2.963.406 623.682 749.184 828.199 140.815 313.690 4.840.300 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 

 

Els ingressos accessoris de l’exercici 2005 incloïen, principalment, honoraris de gestió i 

ingressos per arrendaments. Ambdós conceptes s’agrupen, a partir de l’exercici 2006, 

com a ingressos per prestació de serveis, dins l’import net de la xifra de negocis (vegeu 

l’apartat 3.2.3.1). 

 

Dins aquest epígraf s’inclou també la imputació a resultats de les subvencions rebudes 

com a promotor d’HPO destinats a la venda, i de les subvencions associades als préstecs 

convinguts per al finançament d’HPO destinats a l’arrendament (vegeu l’apartat 3.2.2.8). En 

l’exercici 2011 es va imputar a resultats de forma correcta la subvenció vinculada a la 

promoció 10HJ Pujades, per 3,89 M€, atès que es va vendre. 
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3.2.3.4. Despeses de personal 

El detall de Depeses de personal durant el període 2005-2011 és el següent: 

 
Quadre 45. Despeses de personal 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Sous i salaris 1.956.931 1.988.238 2.205.687 2.533.068 2.732.285 2.885.519 2.846.795 

Indemnitzacions  - - - - - - 272.266 

Seguretat Social 454.177 443.944 483.275 526.246 520.277 557.049 566.787 

Altres 49.119 41.299 33.896 73.759 50.302 42.176 25.800 

Total  2.460.227 2.473.481 2.722.858 3.133.072 3.302.864 3.484.743 3.711.648 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de REGESA. 

 

Al llarg del període 2005-2011 la plantilla va passar de 52 treballadors a 49. L’evolució del 

nombre de treballadors durant els anys fiscalitzats va ser la següent: 

 
Quadre 46. Nombre de treballadors per anys 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Personal a 1 de gener 52 48 46 50 52 54 54 

Altes 0 2 5 2 3 0 1 

Baixes 4 4 1 0 1 0 6 

Personal a 31 de desembre 48 46 50 52 54 54 49 

Plantilla mitjana 50 48 48 51 53 54 53 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

En l’exercici 2011 es van rescindir sis contractes dins un procés de reestructuració de la 

societat.  

 

Des de l’exercici 2005 fins al 2011 les variacions en la despesa de sous i salaris s’ex-

pliquen per les variacions en la plantilla, pels increments salarials de l’índex de preus al 

consum (IPC) segons conveni, per canvis en les categories professionals i per fixació del 

complement personal aprovats en cadascun dels anys pel conseller delegat.  

 

Durant els anys fiscalitzats van estar vigents tres convenis col·lectius específics per al 

personal de REGESA, pels períodes compresos entre l’1 de gener del 2005 i el 31 de 

desembre del 2007, l’1 de gener del 2008 i el 31 de desembre del 2009 i l’1 de gener del 

2010 i el 31 de desembre del 2011. L’entitat va anar aplicant els increments retributius que 

establien els seus convenis. L’aplicació d’aquests increments va originar que la massa 

salarial, en termes homogenis, experimentés un increment superior al que establia la Llei 
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de pressupostos de l’Estat. Atès, però, que REGESA és una societat mercantil que es 

finança amb ingressos de mercat, no està subjecta a les limitacions d’aquesta Llei. 

Dins les indemnitzacions de l’exercici 2011, s’inclouen les indemnitzacions per comiat 

pagades a cinc treballadors i al conseller delegat. Cal esmentar la indemnització especial 

de 24.000 € que es va pagar a la treballadora RVC, quan es va jubilar. D’aquest pagament 

no hi ha documentació justificativa ni s’ha efectuat l’oportuna retenció per l’Impost de la 

renda de les persones físiques (IRPF).  

 

D’acord amb l’article 222.2 del Decret 179/1995, del 13 de juny, pel qual s’aprova el Regla-

ment d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i els principis rectors de l’accés a 

l’ocupació pública de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 

aplicables a les societats mercantils públiques, el personal ha de ser contractat respectant 

els criteris d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit. REGESA no va respectar aquests 

principis en els procediments de contractació del seu personal. 

 

 

3.2.3.5. Altres despeses d’explotació 

El detall d’Altres despeses d’explotació en el període 2005-2011, és el següent: 

Quadre 47. Altres despeses d’explotació 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010  

Saldo a 

31.12.2011 

         

Arrendaments i cànons 104.667 82.545 111.722 123.302 135.142 138.466 139.510 

Reparació, conservació 71.070 13.501 46.337 307.984 341.955 437.416 278.155 

Serveis professionals 248.400 107.878 372.079 372.220 352.540 351.404 330.202 

Transports 19.815 18.869 18.147 21.412 20.300 20.485 19.312 

Primes assegurances 45.114 44.735 91.230 98.567 72.884 113.597 176.174 

Serveis bancaris 89.056 327.833 335.416 356.178 370.963 559.174 482.036 

Publicitat, propaganda 24.791 38.974 76.998 39.641 57.108 11.625 33.717 

Subministraments 65.749 51.082 53.573 146.803 62.998 69.641 57.967 

Despeses viatges 4.664 13.454 54.207 58.031 16.916 11.806 9.129 

Material d’oficina 51.780 9.601 13.029 12.119 8.684 11.231 12.995 

Seguretat Tapies 17.660 22.306 23.743 26.480 20.131 28.928 31.532 

Comunitat propietaris 93.081 62.184 100.498 234.962 148.439 262.259 252.583 

Vigilància obres - -  234.338 29.294  34.461 254.495 524.050 

Despeses lloguer  - -  - -  307.917 408.065 385.774 

Altres despeses 43805  201.838  244.950  251.374  170.318 162.048 149.338  

Serveis exteriors 879.652 994.800 1.776.266 2.810.420 2.120.756 2.840.642 3.101.429 
         

Altres tributs 642.537 902.325 485.754 841.368 634.701 1.012.210 1.065.718 
         

Deteriorament  - - - (131.599) 48.355  769.830  (752.055) 
         

Total 1.522.189 1.897.125 2.262.020 3.520.189 2.803.812 4.622.682 3.415.092 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Els conceptes més destacables del període fiscalitzat són els següents: 

Arrendaments i cànons 

Dins d’Arrendaments i cànons es va incloure, bàsicament, el lloguer de l’edifici del carrer 

de les Tàpies 1, seu de REGESA, que se satisfà al CCB.  

 

Serveis professionals 

En Serveis professionals es van recollir despeses referents a advocats, procuradors, au-

ditors, economistes, notaris, aportacions a associacions, administradors de finques, hono-

raris per la comercialització d’habitatges i altres.  

 

Serveis bancaris 

Dins de Serveis bancaris es van incloure despeses per comissions bancàries. Destaquen 

les comissions per descobert, manteniment i administració de tres mesos de l’any 2009, 

per 0,50 M€ (vegeu l’apartat 3.2.3.11). Aquesta despesa és conseqüència de les actua-

cions que es realitzaven sense rebre el finançament previ.  

Despeses de lloguer 

Les despeses de lloguer corresponen a les despeses de subministraments, neteges i 

altres despeses relacionades amb els habitatges llogats, que no apareixien desglossats 

amb anterioritat a l’exercici 2009, d’acord amb el canvi de criteri dels ingressos i despeses 

de lloguer realitzat durant l’exercici 2008 (vegeu l’apartat 3.2.3.1). 

3.2.3.6. Dotacions per amortitzacions d’immobilitzat 

El detall de la despesa per amortització durant el període 2005-2011 és el següent: 

 

Quadre 48. Despeses d’amortització 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Immobilitzat intangible 4.257 68.715 86.715 91.015 21.391 8.608 8.608 

Immobilitzat material 56.444 99.674 161.495 302.702 89.885 88.744 23.919 

Inversions immobiliàries - - - - 425.942 353.559 193.826 

Total  60.701 168.389 248.210 393.717 537.218 450.911 226.353 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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3.2.3.7. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 

Dins l’epígraf Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres s’inclou la impu-

tació de les subvencions relacionades amb els habitatges de lloguer, les quals són reco-

negudes com a ingrés en proporció a les vides útils estimades dels habitatges o pro-

mocions que financen, o bé són reconegudes en el moment de la venda de l’habitatge o 

promoció corresponent. En concret, en l’exercici 2010 es van incloure 3,65 M€ corres-

ponents a la subvenció de les promocions Alfons Comín, 0,87 M€, i 10HJ Camp del Ferro, 

2,78 M€, que es trobaven classificades com a Inversions immobiliàries. 

 

 

3.2.3.8. Excessos de provisions 

Els imports que es van imputar en l’epígraf Excessos de provisions corresponien als ex-

cessos en les dotacions a les provisions d’altres responsabilitats (vegeu l’apartat 3.2.2.9). 

Dels excessos de provisions d’1,36 M€, registrats l’any 2008, 0,60 M€ corresponien a la 

promoció Estadi, 0,32 M€ a la promoció de Plató i 0,44 M€ a la promoció de Pallars / Selva 

de Mar, provisions que es van cancel·lar un cop acabats els processos que en van generar 

la dotació.  

 

 

3.2.3.9. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat 

L’import més significatiu de l’epígraf Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat 

correspon al benefici de 2,05 M€ obtingut l’any 2010 en la venda de les promocions Alfons 

Comín i 10HJ Camp del Ferro (vegeu l’apartat 3.2.3.1) i a la pèrdua, de 0,19 M€, corres-

ponent a l’alienació de part de la promoció de Sant Pere Mitjà. 

 

 

3.2.3.10. Altres resultats 

L’epígraf Altres resultats només presentava saldo l’any 2010, per 0,49 M€, que corresponia, 

per una banda, a l’import de la sentència contrària a REGESA per defectes de construcció 

en la finca del carrer Navas de Tolosa de Badalona, de 0,15 M€, i per altra banda, als 

recàrrecs inclosos en les liquidacions complementàries d’IVA, presentades en aquell 

exercici, 0,34 M€ (vegeu l’apartat 3.2.2.12). 

 

 

3.2.3.11. Resultats financers 

El detall de Resultats financers durant el període 2005-2011 és el següent: 
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Quadre 49. Resultats financers 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Ingressos financers 149.471 400 91.536 685.278 1.502.568 936.800 1.223.512 

Despeses financeres (1.745.653) (2.865.402) (3.920.551) (5.650.460) (5.350.922) (4.460.521) (5.221.675) 

Resultats financers (1.596.182) (2.865.002) (3.829.015) (4.965.182) (3.848.354) (3.523.721) (3.998.163) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Dins els ingressos financers es van incloure principalment els interessos corresponents al 

finançament a què va haver de recórrer REGESA per efectuar les obres que el CCB li 

encarregava sense finançament previ, i que durant els anys 2009 i 2010, l’hi va facturar, 

per 0,90 M€ i 0,16 M€, respectivament (vegeu l’apartat 3.2.2.6). A part, s’inclou, des de 

l’exercici 2008, l’activació dels interessos dins el cost de les promocions. 

 

El detall de les despeses financeres és el següent: 

 

Quadre 50. Despeses financeres 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Interessos deutes  

llarg termini 1.572.107 700.742 1.923.678 2.344.812 1.587.049 2.239.262 2.572.873 

Interessos deutes  

curt termini 173.219 1.655.577 1.897.074 3.231.322 3.353.956 1.743.932 2.464.728 

Altres despeses financeres 327 509.083 99.799 74.326 409.737 477.327 184.074 

Total  1.745.653 2.865.402 3.920.551 5.650.460 5.350.922 4.460.521 5.221.675 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.  

 

De les despeses financeres, que corresponen als préstecs amb les entitats de crèdit, 

destaquen les següents: 

 

• En l’any 2006, una despesa financera de 0,37 M€, conseqüència de la liquidació del 

contracte de permuta financera vigent en aquell moment (vegeu l’apartat 3.2.2.10). 

 

• En l’any 2009, uns interessos de descobert per 0,17 M€. Aquests interessos portaven 

aparellades unes comissions per descobert, administració i manteniment, per 0,50 M€, 

enregistrades dins Altres despeses d’explotació (vegeu l’apartat 3.2.3.5). 

 

• En l’any 2010 s’inclouen 0,15 M€ pels interessos de demora de la liquidació comple-

mentària de l’IVA (vegeu l’apartat 3.2.2.6). 
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3.2.3.12. Despeses extraordinàries 

En l’any 2005 es van registrar 2,16 M€ corresponents a les expropiacions de què havia de 

fer-se càrrec REGESA, d’acord amb el conveni de Porta de Sarrià-II (vegeu l’apartat 3.3.2). 

3.3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DELS CONVENIS DE REGESA 

3.3.1. Fiscalització de la contractació de REGESA 

3.3.1.1. Normativa aplicable 

Fins al 30 d’abril del 2008 

REGESA se sotmetia a les prescripcions del TRLCAP, d’acord amb el que estableix l’article 

2.1; és a dir, pel que fa a les prescripcions relatives a la capacitat de les empreses, 

publicitat, procediments de licitació i formes d’adjudicació, per als contractes d’obres, de 

subministraments, de consultoria i assistència i de serveis de quantia igual o superior, amb 

exclusió de l’IVA, si es tractava de contractes d’obres, als imports següents: 

 

• 5.923.624 € fins al 14 de març del 2005 

• 5.923.000 € a partir del 15 de març del 2005 i fins al 31 de desembre del 2005 

• 5.278.227 € a partir de l’1 de gener del 2006 i fins al 31 de desembre del 2006 

• 5.278.000 € a partir de l’1 de gener del 2007 i fins al 31 de desembre del 2007 

• 5.150.000 € a partir de l’1 de gener del 2008 i fins al 30 d’abril del 2008 

 

Si es tracta de qualssevol dels altres contractes esmentats, els imports eren els següents: 

 

• 236.945 € fins al 14 de març del 2005 

• 236.000 € a partir del 15 de març del 2005 i fins al 31 de desembre del 2005 

• 211.129 € a partir de l’1 de gener del 2006 i fins al 31 de desembre del 2006 

• 211.000 € a partir de l’1 de gener del 2007 i fins al 31 de desembre del 2007 

• 206.000 € a partir de l’1 de gener del 2008 i fins al 30 d’abril del 2008 

 

Per a la resta de contractes, és a dir, els d’imports inferiors als esmentats, REGESA havia 

d’adequar la seva contractació als principis generals de contractació continguts en les 

directives comunitàries i en la normativa espanyola de contractació. 

 

A partir de l’1 de maig del 2008 

Des de l’entrada en vigor de la LCSP, REGESA es va sotmetre a les prescripcions 

d’aquesta llei.  
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Segons la LCSP, REGESA té caràcter de poder adjudicador, i no es considera admi-

nistració pública.  

 

Com a poder adjudicador, els seus contractes es classifiquen entre contractes subjectes a 

regulació harmonitzada3 i contractes no subjectes a regulació harmonitzada.  

 

Als contractes subjectes a regulació harmonitzada, d’acord amb l’article 174 de la LCSP, 

se’ls aplica el capítol I del títol I del llibre III de la LCSP, amb algunes excepcions. 

 

Els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, s’han de regir, d’acord amb l’article 

175 de la LCSP, per les Instruccions internes de contractació de l’entitat, que regulin els 

procediments de contractació. 

REGESA té penjades les Instruccions internes de contractació en el perfil del contractant 

de la seva web. 

 

A partir del 16 de desembre del 2011 

El 16 de desembre del 2011 va entrar en vigor el Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de 

novembre, pel qual s’aprovava el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.  

 

 

3.3.1.2. Mostra seleccionada per a la fiscalització 

La fiscalització del procediment de contractació administrativa de REGESA s’ha dividit en 

dues parts diferenciades. Per una banda, atesa la seva importància, s’ha analitzat l’activitat 

contractual derivada de l’obra de construcció dels edificis i equipaments relacionats amb 

l’activitat de la societat i, per una altra banda, la resta de contractes. 

 

Per a la fiscalització del procediment de contractació administrativa de l’activitat de cons-

trucció s’ha obtingut una llista que recull tots els contractes d’obra del període objecte de 

fiscalització. S’ha validat la integritat de la llista amb la comprovació que els contractes 

detallats estaven reflectits en els estats financers, ja fos com a elements activats per 

 

 

3. Els contractes subjectes a regulació harmonitzada són aquells contractes d’obres, concessions, subministra-

ments i serveis de les categories 1 a 16 de l’Annex II, sempre i quan el valor estimat del contracte sigui igual o 

superior als següents imports: 

a) Contractes d’obres i de concessions d’obres públiques: 5.150.000  € fins al 31 de desembre del 2009, i 

4.845.000 € a partir de l’1 de gener del 2010.  

b) Subministraments i serveis (categories 1 a 16): 206.000 € fins al 31 de desembre del 2009, i 193.000 € a 

partir de l’1 de gener del 2010. 
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construcció de promocions o com a despeses per la construcció d’equipaments per comp-

te d’altres entitats públiques (contractes “claus en mà”).  

 

La mostra seleccionada inclou els deu contractes d’obra de major import contractats 

durant el període 2005-2011, seleccionats a partir de la llista proporcionada per la societat 

i cinc contractes d’obra seleccionats a l’atzar a partir de la comptabilitat. La mostra selec-

cionada ascendeix a un total de 95,61 M€, un 49,5% de l’import total dels contractes d’obra 

del període. El detall de la mostra és el següent: 

 

Quadre 51. Mostra seleccionada contractes d’obra 

Objecte del contracte Adjudicatari 

Data 

adjudicació 

Import 

adjudicació 
Llei 

aplicable 

Procediment 

adjudicació 

Plutó / Urà / Saturn  Sastre Hermanos, SA 07.06.2004 6.317.717 TRLCAP Obert 

Aparcament Plaça de la Vila Proinosa 27.07.2005 4.498.546 TRLCAP Obert 

10HJ Pujades-Fluvià Dragados, SA 30.01.2006 7.992.418 TRLCAP Obert 

Pallars – Selva de Mar UA12 Copisa 21.02.2006 7.687.360 TRLCAP Obert 

Poliesportiu Barcelonès 

Nord – La Colina  

Excover 12.05.2006 2.423.621 TRLCAP Obert 

10HJ Mare de Déu del Port Proinosa 26.09.2006 5.355.409 TRLCAP Obert 

La Catalana R2  Sastre Hermanos, SA 14.05.2007 3.698.444 TRLCAP Obert 

La Catalana R6 Sastre Hermanos, SA 14.05.2007 4.438.644 TRLCAP Obert 

La Pedrera – Vallvidrera Constructora San José SA 01.10.2007 4.635.057 TRLCAP Obert 

Centre sanitari Montnegre Tau Icesa 13.02.2008 8.000.971 TRLCAP Obert 

Casernes UH-5 (passeig 

Torres i Bages, 141) 

Construcciones Torca, SA 07.11.2008 8.878.870 LCSP Obert 

Casernes UH-3 (passeig 

Torres i Bages, 137) 

Tau Icesa 10.11.2008 10.117.374 LCSP Obert 

Torre Baró Illa B ACSA, Obras e Infraestruc-

turas, SA 

19.12.2008 5.542.849 LCSP Obert 

Torre Baró Illa C Sastre Hermanos, SA 19.12.2008 7.943.209 LCSP Obert 

Casernes Habitatge Dota-

cional – Equipament C 

ACSA, Obras e 

Infraestructuras, SA 

18.06.2009 8.075.174 LCSP Obert 

Total de la mostra   95.605.665   

Imports en euros, sense IVA. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Per a la resta de contractes, s’ha seleccionat, a partir de la relació de proveïdors i del grup 

62 de despeses del període 2005-2011, una mostra de catorze proveïdors a l’atzar, dos de 

cada any, per tal de verificar que no existien activitats que, tot i ser susceptibles de ser 

contractades a través d’un procediment de contractació administrativa, van ser direc-

tament contractades. El resultat de la mostra seleccionada ha estat el següent: 
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Quadre 52. Mostra seleccionada resta de contractes 

Objecte del contracte 

Tipus 

contracte Adjudicatari Exercici 

 Import 

despesa 

Llei 

aplicable 

Procediment 

adjudicació 

Assessoria fiscal any 2005 Serveis JP  2005 * 30.727 TRLCAP Directe 

Neteja oficines exercici 2005 Serveis Lunet, SL 2005 * 11.936 TRLCAP Directe 

Arquitecte Torre Baró Illa F Serveis BV 2006 210.420 TRLCAP Obert 

Arquitecte construcció Alfons 

Comín – Lleó XIII 

Serveis UTE Plaza Alfons 

Comín 

2006 198.623 TRLCAP Obert 

Serveis prestats durant l’exer-

cici 2007  

Serveis SP, SL 2007 *32.422 TRLCAP Directe 

Factures diverses del 2007 

Benavent – Travessera de les 

Corts 

Obres VOPI4 2007 114.049 TRLCAP Directe 

Projecte del CAP Sarrià  Serveis Eptisa Enginyeria i 

Serveis, SAU 

2008 263.012 LCSP Obert 

Assessoria premsa i comuni-

cació exercici 2008 

Serveis EGR 2008 * 14.140 TRLCAP Contracte 

menor 

Energia Solar Torre Baró Illa A Subminis-

traments 

Endesa Ingeniería, SL 2009 80.144 LCSP Directe 

Vigilància obres 10HJ Mare 

de Déu del Port exercici 2009 

Serveis Proinosa Vigilància 2009 62.349 LCSP Negociat 

Arranjament habitatge Ram-

bla Volart 

Obres Servicios a Usuarios, 

SA 

2010 22.926 LCSP Contracte 

menor 

Treballs previs enderroc 

Trinitat Nova 

Serveis Donem, SL 2010 * 319.633  LCSP Directe 

Serveis prestats exercici 2011 

a diferents promocions 

Serveis Solnet, SL 2011 * 11.526 LCSP Contracte 

menor 

Factures diverses del 2011 

Casernes UH-3 

Obres Tau Icesa 2011 204.782 LCSP Directe 

Imports en euros, sense IVA.  

Font: Elaboració pròpia. 

* Aquests imports inclouen l’IVA perquè la selecció es va fer a partir de factures del proveïdor. 

 

 

3.3.1.3. Resultats de la fiscalització  

A continuació es presenten les observacions de la fiscalització dels procediments de 

contractació administrativa realitzats per REGESA en el període 2005-2011; en primer lloc, 

les referents a les Instruccions internes de contractació després les relatives als contractes 

d’obra d’edificis i equipaments i, per últim, les relatives a la resta de contractes. 

 

Instruccions internes de contractació 

A partir de l’entrada en vigor de la LCSP, les entitats que tenen caràcter de poder adju-

dicador, però no estan considerades administracions públiques, estan obligades, d’acord 
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amb l’article 175 d’aquesta Llei, a aprovar unes instruccions internes de contractació que 

han de regir els procediments de contractació que no estiguin subjectes a una regulació 

harmonitzada. Aquestes instruccions han de garantir el compliment dels principis de pu-

blicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i que els 

contractes estiguin adjudicats a l’oferta més avantatjosa.  

En la revisió de les instruccions internes de contractació comunes per a RASSA i REGESA 

s’han detectat les incidències següents: 

 

• Estan penjades a la web de REGESA, però no hi consta ni la data ni l’òrgan d’aprovació. 

Tot i que el procediment d’aprovació s’hagi fet correctament s’hauria d’incloure aquesta 

informació en les instruccions publicades.  

 

• Regulen que es podrà exigir una garantia provisional no superior al 5% de l’import de 

licitació. No obstant això, en l’article 91 de la LCSP s’estableix que la garantia pro-

visional no podrà ser superior al 3% de la licitació. Atès que l’article 91 de la LCSP està 

dins el llibre I, que és d’obligat compliment per a tots els contractes, cal ajustar aquest 

límit al que estableix la LCSP.  

 

• No estableixen de forma clara quin és l’òrgan competent per realitzar l’adjudicació. 

 

• No regulen els procediments i les limitacions de les modificacions i les pròrrogues dels 

contractes. 

 

Observacions de la contractació de les obres de construcció d’edificis i equipaments 

Les observacions i les dades més rellevants dels procediments de contractació d’obres de 

construcció de REGESA són les següents: 

 

• Tant el TRLCAP en l’article 13, com la LCSP en l’article 22, estableixen que amb ante-

rioritat a l’inici del procediment de contractació s’ha de deixar constància de les neces-

sitats que pretenen cobrir-se i de la idoneïtat del contracte. En cap dels expedients dels 

contractes analitzats subjectes al TRLCAP per import (article 2.1 TRLCAP) o subjectes a 

la LCSP, existeix un estudi previ de la construcció a realitzar en què se’n detalli la 

necessitat.4 

 

• En tots els expedients analitzats llevat dels contractes menors, en què no és necessari, 

hi manca l’aprovació i la signatura del Plec de clàusules administratives. 

 

 

4. Text modificat arran de les al·legacions rebudes. 
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• En el plec de clàusules administratives no s’estableix la ponderació dels diferents cri-

teris de valoració qualitatius de les ofertes, la qual cosa no garanteix el compliment del 

principi de transparència en l’adjudicació dels contractes. 

 

• L’informe d’adjudicació del contracte no està degudament motivat. Es presenta direc-

tament un quadre amb les puntuacions atorgades a cada un dels licitadors sense cap 

informe justificatiu dels criteris utilitzats per arribar a aquest resultat. 

 

La manca de justificació de la valoració dels criteris qualitatius, tant en el plec de 

clàusules administratives com en l’informe de valoració de les ofertes, té una especial 

rellevància en aquests contractes ja que dels quinze analitzats només sis van ser adju-

dicats a l’oferta amb el cost d’execució més reduït, i en la resta d’expedients els criteris 

qualitatius van ser els decisius per a l’adjudicació.  

 

• La jurisprudència, entre d’altres, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Con-

tractuals estableix que la fixació en el plec de clàusules d’un llindar de despropor-

cionalitat molt proper a la mitjana de les ofertes, com passa en tots els contractes 

analitzats licitats per REGESA, pot arribar a desnaturalitzar la finalitat de la figura de les 

ofertes amb valors anormals o desproporcionats. 

 

• Tot i que el plec de clàusules de tots els contractes estableix que l’import d’adjudica-

ció és tancat i inclou totes les despeses necessàries per a la realització de l ’obra, tots 

els contractes analitzats presenten modificacions del contracte inicial, quatre d’ells 

superiors al 20% de l’import d’adjudicació, cinc entre un 10% i un 20%, tres entre un 

5% i un 10% i tres inferiors al 5%. D’aquest fet es desprenen les observacions 

següents: 

 

• En cap cas es realitza un nou procediment de licitació, i l’únic justificant de les modi-

ficacions és un pressupost signat per ambdues parts que, en alguns casos, està 

acompanyat d’un informe tècnic. 

 

• Tenint en compte que l’import adjudicat és un dels elements essencials del con-

tracte, no és admissible que posteriorment s’hi facin variacions significatives. 

 

• Tres d’aquests contractes han estat modificats en el període comprès entre l’adju-

dicació i l’inici de les obres. Es tracta dels contractes de la construcció del po-

liesportiu del Barcelonès Nord – La Colina, la d’un edifici al sector de la Catalana R2 i 

la d’un edifici al sector de la Catalana R6. Les variacions han estat d’un 7,8%, un 

6,4% i un 15,2%, respectivament. 

 

A continuació es presenta un quadre resum de les modificacions de cada un dels 

contractes analitzats: 
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Quadre 53. Modificacions als contractes d’obres 

Promoció 

Import 

adjudicat 

Import 

modificacions 

Factures 

posteriors * 

Total 

modificacions 

Desviació 

% 

Plutó / Urà / Saturn 6.317.717 1.160.275  1.160.275 18,4 

Aparcament Plaça de la Vila 4.498.546 667.757  667.757 14,8 

10HJ Pujades-Fluvià 7.992.418 1.754.336  1.754.336 21,9 

Pallars – Selva de Mar UA12 7.687.360 1.729.361  1.729.361 22,5 

Poliesportiu Barcelonès Nord – La Colina  2.423.621 185.992  185.992 7,7 

10HJ Mare de Déu del Port 5.355.409 1.262.610  1.262.610 23,6 

La Catalana R2  3.698.444 716.891  716.891 19,4 

La Catalana R6 4.438.644 844.751  844.751 19,0 

La Pedrera – Vallvidrera 4.635.057 935.790 141.909 1.077.699 23,3 

Centre sanitari Montnegre 8.000.971 767.323  767.323 9,6 

Casernes UH-5 (passeig Torres i Bages, 141) 8.878.870 1.224.840  1.224.840 13,8 

Casernes UH-3 (passeig Torres i Bages, 137) 10.117.374 357.834 204.782 562.616 5,6 

Torre Baró Illa B 5.542.849 256.437  256.437 4,6 

Torre Baró Illa C 7.943.209 105.808  105.808 1,3 

Casernes Habitatge Dotacional – Equipament C 8.075.174 61.669  61.669 0,8 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* Correspon a factures emeses pel mateix constructor de l’obra per serveis post venda. Atès que s’han realitzat amb data 

immediatament posterior a l’acabament de l’obra o, en alguns casos, abans, la Sindicatura considera que són realment 

més cost de l’obra. 

 

• En cinc dels dotze contractes analitzats en què es requereix publicitat en el Diari Oficial 

de la Unió Europea segons el que estableix l’article 135 del TRLCAP aquesta no es va 

realitzar. Tampoc no es va fer la publicitat de l’adjudicació dels contractes subjectes al 

TRLCAP. Aquest fet es corregeix a partir de l’entrada en vigor de la LCSP moment en 

què ja es publica l’adjudicació dels contractes en el perfil del contractant, tal com 

estableix la llei.  

 

• En deu dels contractes analitzats els criteris de valoració inclouen l’experiència de 

l’empresa en treballs similars. L’experiència és un requisit previ per accedir a la licitació 

i no pot ser en cap cas valorada con a criteri d’adjudicació. En tres d’aquests con-

tractes, la valoració d’aquest criteri té un pes decisiu en l’adjudicació del contracte ja 

que, de no tenir-lo en compte, altres licitadors haurien tingut una millor puntuació que 

l’adjudicatari. Els contractes són els següents: 

 

Quadre 54. Contractes que inclouen l’experiència prèvia com a criteri de valoració 

Contracte Adjudicatari 

Adjudicataris amb més puntuació en cas 

de no tenir en compte l’experiència 

Aparcament Plaça de la Vila Proinosa 4 

La Pedrera – Vallvidrera Constructora San José SA 1 

Plutó / Urà / Saturn  Sastre Hermanos 4 

Font: Elaboració pròpia. 
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• En nou dels contractes analitzats la valoració del termini d’execució es basa en pun-

tuacions mitjanes; i dóna com a resultat puntuacions més elevades a terminis d’exe-

cució més llargs i penalitza aquelles ofertes amb terminis d’execució més reduïts.  

 

• En tots els contractes analitzats que estan subjectes a la LCSP l’obertura de l’oferta 

econòmica i la tècnica són en el mateix moment sense que existeixi una valoració de les 

ofertes tècniques amb anterioritat a la valoració de les ofertes econòmiques. D’acord 

amb l’article 134 de la LCSP, la valoració dels criteris tècnics que és més subjectiva, 

s’ha de fer abans de conèixer l’oferta econòmica. 

 

• Tres dels quinze contractes analitzats no contenen l’acta de recepció d’obra i en cinc 

l’import que apareix en l’acta de recepció com a cost d’execució material no coincideix 

amb el cost real segons les certificacions d’obra. Això és degut al fet que, un cop 

recepcionada l’obra, encara es van introduir modificacions addicionals. Les diferències 

van des del 0,7% i el 6,3% del cost total de les diferents obres.  

 

• Els certificats de final d’obra i d’habitabilitat de la finca R-6 de la Catalana van ser 

signats l’1 d’octubre del 2009, pràcticament tres mesos abans que REGESA adquirís els 

terrenys sobre els quals havia d’edificar els habitatges (29 de desembre del 2009). Per 

tant, les obres van ser iniciades molt abans que s’escripturés la compravenda dels 

terrenys objecte del contracte.  

 

Observacions de la contractació de la resta de contractes 

• En la revisió de la mostra de despesa de proveïdors s’ha detectat que existeixen des-

peses de serveis amb imports que superen els límits dels contractes menors, que han 

estat contractades directament, sense que hi hagi una justificació per això, i que es 

prorroguen de forma tàcita cada any sense cap limitació temporal. Són les següents: 

 

• La despesa pel servei d’assessoria fiscal van ser contractats directament per dotze 

hores setmanals amb una retribució de 25.560 € anuals, prorrogable indefinidament. 

Aquest proveïdor va prestar serveis des del 2005 fins al 2011, i va superar el límit de 

quatre anys que estableix el TRLCAP i de sis anys d’acord amb la LCSP, per aquest 

tipus de contractes. El mateix passa amb els serveis de la neteja de les oficines, que 

es van prestar, com a mínim, des del 2005 fins al 2011 per un import total de 

50.306 €, i amb el servei d’assessoria en premsa i comunicació, el contracte del qual 

es renova anualment sense cap límit temporal, de manera que des del 2005 fins al 

2011 es van facturar amb per aquest servei d’assessoria 35.406 €. 

 

L’import global dels contractes, tenint en compte la seva durada indefinida, supera 

amb escreix els límits previstos en la normativa per al compliment dels principis de 

publicitat i concurrència, per a l’elaboració d’uns plecs i per a la utilització d’un 

procediment dels previstos en la normativa per a la seva adjudicació. A més, en el 

contracte s’hauria de preveure una limitació temporal, ja que la possibilitat de 

pròrroga indefinida no es permet en la normativa vigent.  
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• La despesa amb SP, SL correspon a un contracte signat el 23 de novembre del 2006 

per a la inserció de publicitat en un setmanari gratuït del barri de Santa Coloma de 

Gramenet. La despesa signada en el contracte, de 29.928 €, supera el límit de la 

contractació menor del TRLCAP, motiu pel qual s’havia d’haver emprat un proce-

diment de contractació que garantís els principis de publicitat i concurrència. 

 

• Les factures de TAU ICESA i VOPI4 per 0,20 M€ i 0,11 M€, respectivament, corresponen 

a serveis post venda de les obres de construcció d’un edifici a la parcel·la UH-3 del 

passeig Torres i Bages i d’un edifici al carrer Benavent, respectivament. En el primer 

cas les factures tenen data anterior a la finalització de l’obra i en el segon tenen data 

immediatament posterior a la finalització de l’obra. Es considera que aquestes despeses 

són en realitat més cost de les obres i haurien d’haver estat incloses com a modifi-

cacions al contracte inicial. A més, en el primer cas l’import superava el límit legal 

previst per ser considerat un contracte subjecte a regulació harmonitzada, per la qual 

cosa, la seva licitació requeria de publicitat comunitària.  

 

 

3.3.2. Fiscalització dels convenis de REGESA 

3.3.2.1. Mostra seleccionada per a la fiscalització 

Per a la fiscalització dels convenis de REGESA, s’ha obtingut el detall dels convenis 

signats durant els anys 2005-2011. Tot i això, al llarg de la fiscalització s’han trobat altres 

convenis que no apareixen en el detall proporcionat per la societat, per la qual cosa, no 

s’ha pogut verificar que la relació de convenis obtinguts inclogués tots els signats en el 

període de fiscalització, cosa que suposa una limitació a l’abast en la fiscalització dels 

convenis signats. 

 

D’altra banda, dins el detall de convenis s’inclouen contractes signats per la societat i 

convenis signats pel CCB, els quals no s’han tingut en compte en la fiscalització dels 

convenis. El desglossament del nombre de convenis, per any de signatura i àmbit territorial 

d’actuació, és el següent: 

 
Quadre 55. Nombre de convenis signats per any i àmbit d’actuació 

Ajuntament 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 Total 

Barcelona 5 4 - 3 7 - 2 21 

Badalona 2 2 1 - 1 - - 6 

L’Hospitalet de Llobregat - 1 - 1 1 2 - 5 

Santa Coloma de Gramenet 4 2 - 1 2 - - 9 

Sant Adrià de Besòs - - 1 - - - 1 2 

Altres 2 1 2 3 1 1 1 11 

Total 13 10 4 8 12 3 4 54 

Font: Elaboració pròpia a partir de la relació de convenis de REGESA. 
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El nombre de convenis signats durant el període fiscalitzat, agrupat per conceptes i per 

ajuntaments, és el següent: 

 
Quadre 56. Nombre de convenis per àmbit d’actuació i conceptes 

Concepte BCN BDN L’H SCG SAB Altres Total 

Relacionats amb actuacions d’expropiacions 1 1 - 2 - - 4 

Cessions i/o concessions de finques i/o drets - - - 1 - - 1 

Redacció de projectes 3 - 1 1 - - 5 

Projectes i execució d’obres d’urbanització  1 2 2 2 - - 7 

Construcció d’habitatges  2 - 1 1 - - 4 

Construcció d’equipaments 9 3 1 1 - - 14 

Rehabilitació i reallotjament 2 - - - - - 2 

Adquisició d’habitatges i finques 2 - - - 1 - 3 

Venda d’aparcaments i habitatges o parcel·les - - - - 1 - 1 

Enderrocs 1 - - - - - 1 

Altres - - - - - 12 12 

Total 21 6 5 8 2 12 54 

Font: Elaboració pròpia a partir de la relació de convenis de REGESA. 

Clau:  

BCN: Ajuntament de Barcelona 

BDN: Ajuntament de Badalona 

L’H: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

SCG: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

SAB: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 

 

Els cinc convenis relacionats amb la redacció de projectes, els set projectes i execució 

d’obres d’urbanització, els quatre convenis relatius a construcció d’habitatges i els catorze 

sobre construcció d’equipaments, han estat analitzats en la fiscalització dels contractes. 

Per als vint-i-quatre restants, s’han analitzat els convenis de major import i/o aquells en què 

no figura contraprestació econòmica. Addicionalment, atesa la importància dels seus 

efectes en el període fiscalitzat, han estat seleccionats quatre convenis de Barcelona, un 

de Badalona i un de Santa Coloma de Gramenet, signats amb anterioritat a aquest període, 

però vigents durant aquest. En conjunt, els convenis analitzats són els següents: 

 
Quadre 57. Detalls dels convenis analitzats 

Núm. Conveni Any 

1.  Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per a l’enderroc del Mercat del Guinardó 2006 

2.  Conveni de col·laboració entre l’Institut Municipal d’Urbanisme i REGESA – Casetes RENFE 2006 

3.  Conveni entre REGESA i l’INCASOL per a l’adquisició i reserva d’habitatges pels veïns afectats del Barri del 

Carmel de Barcelona 

2005 

4.  Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per a l’actuació de la modificació del PGM en 

l’entorn de la Via Augusta, Tram 2, Porta de Sarrià. 

2005 

5.  Conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per al nou allotja-

ment dels afectats urbanístics del Carmel, a la promoció d’habitatges del C/ Garcilaso, 17-21 

2005 

6.  Conveni de col·laboració entre Foment de Ciutat Vella, REGESA i Barcelona Gestió Urbanística, SA – Sant 

Pere Mitjà 

2005 
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Núm. Conveni Any 

7.  Conveni amb l’Ajuntament de Badalona per expropiacions i altres actuacions urbanístiques en el barri de 

Sistrells 

2005 

8.  Conveni de col·laboració interadministrativa per al nou allotjament de determinades famílies afectades pel 

projecte de reparcel·lació del sector de la Catalana: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Consorci del 

Besòs, Junta de Compensació del Sector de la Catalana i REGESA 

2011 

9.  Conveni d’adquisició de la finca de la Catalana R-3 amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 2007 

10.  Conveni amb el CCB per l’execució de les obres d’urbanització de Serra d’en Mena, en Santa Coloma de 

Gramenet 

2006 

11.  Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’actuació en la finca CIBA 2005 

12.  Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’actuació al carrer Pare 

Benet  

2005 

13.  Conveni amb la Generalitat de Catalunya per coordinar els ajuts al lloguer del Decret 454/2004 2005 

14.  Conveni entre REGESA i la Fundació RACC de Foment i defensa de l’automobilista per elaborar un estudi 

de mobilitat 

2005 

15.  Conveni amb la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo per al finançament del 

projecte de millora de les condicions d’habitatge en les zones afectades pel sisme submarí del 26 de 

desembre del 2004 a Indonesia 

2006 

16.  Conveni entre el Consorci de l’Agència Local d’Energia de Barcelona, Fecsa-Endesa, REGESA i Univer-

sitat Politècnica de Catalunya, de col·laboració en el projecte pilot i la substitució d’una instal·lació solar 

tèrmica per a la producció d’aigua calenta en una instal·lació mixta eòlica-fotovoltaica de connexió a xarxa, 

Pujades, 292 

2007 

17.  Conveni amb l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona per establir el padró fiscal elec-

trònic de l’Impost sobre béns immobles en les finques propietat de REGESA 

2007 

18.  Conveni marc de col·laboració tècnica entre REGESA / RASSA i Barcelona Regional, SA 2008 

19.  Conveni de col·laboració tècnica entre REGESA i RASSA 2008 

20.  Conveni entre el CCB, Barcelona Regional i REGESA per a la creació de l’Oficina Tècnica del Besòs per la 

realització d’estudis i treballs en l’àrea del riu Besòs 

2008 

21.  Conveni entre el CCB, diversos ajuntaments, Barcelona Regional, SA i REGESA, de col·laboració per la 

posada en funcionament de l’Oficina Tècnica del Besòs  

2009 

22.  Conveni amb MBSA per la liquidació de les quotes pendents per càrregues urbanístiques de la finca R-17 

del Port de Badalona 

2010 

23.  Conveni de col·laboració entre REGESA i DONEM, SL pel foment de l’ocupació i integració laboral de per-

sones amb disminució 

2011 

24.  Conveni de col·laboració entre REGESA i l’Ajuntament de Barcelona, pels habitatges de lloguer per a joves 

Pla 10HJ 

2001 

25.  Conveni entre l’Institut Municipal d’Urbanisme i REGESA pel projecte Porta de Sarrià 2002 

26.  Conveni entre l’Institut Municipal d’Urbanisme i REGESA per executar el primer cinturó (Garcilaso) 2004 

27.  Conveni entre l’Institut Municipal d’Urbanisme i REGESA per l’execució del primer cinturó, entre el carrer 

Sant Quintí i la Plaça Maragall (Guinardó) 

2004 

28.  Conveni amb l’Ajuntament de Badalona per les actuacions al barri de Sistrells. 2001 

29.  Conveni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per reconstruir el centre d’ensenyament Sant 

Just al carrer Sant Carles 

2004 

30.  Conveni de col·laboració entre REGESA i Endesa Energia, SAU 2006 

Font: Elaboració pròpia a partir de la relació de convenis de REGESA. 
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3.3.2.2. Resultats de la fiscalització 

En la revisió dels convenis s’han detectat les incidències següents: 

 

• Els convenis que signava REGESA els aprovava la Junta de Govern Local del CCB, 

d’acord amb la delegació de la competència que va aprovar el Ple el 2000 per autoritzar 

els convenis subscrits i per subscriure per part de REGESA. Aquesta aprovació és 

conforme amb l’article 306.2 del ROAS, que estableix la necessitat que les societats 

dependents dels ens locals comptin amb autorització expressa d’aquests per establir 

convenis. Tot i això, en el conveni número 15 de l’exercici 2006, no hi consta l’aprovació 

esmentada i, en el conveni número 1, per l’enderroc del mercat del Guinardó, del 

desembre del 2006, aquesta aprovació es va fer el juliol del 2009, amb posterioritat a la 

seva signatura. 

 

• El conveni número 30 regula prestacions de serveis d’Endesa Energia, SAU, en concret, 

la realització de projectes i les instal·lacions d’energia solar tèrmica i/o fotovoltaica en 

vint-i-sis promocions d’habitatges, el pressupost de les quals ascendia a 3,17 M€. 

Aquestes obres s’haurien d’haver adjudicat mitjançant un procediment de contractació. 

A més, aquest conveni va ser signat pel director tècnic, el qual tenia apoderaments, 

però limitats a 0,60 M€. 

 

• REGESA va signar diversos convenis per expropiacions i/o amb encàrrecs de cons-

trucció pels quals no rebia finançament previ per fer front al conjunt de les actuacions, o 

el que rebia era insuficient i sempre en forma de terrenys o solars. La manca de 

finançament va suposar una manca de liquiditat que va obligar a haver de buscar 

finançament aliè per fer front a totes les actuacions que se li encarregaven, que en 

ocasions es tractava de remodelacions completes de barris sencers, que incloïen el 

pagament previ de les expropiacions que comportava la remodelació del barri, i la 

construcció de promocions senceres d’HPO. Aquests convenis i el pressupost de les 

actuacions a dur a terme sense finançament previ eren els següents: 

 

Quadre 58. Convenis sense finançament previ o amb finançament insuficient 

Núm. conveni Denominació del conveni Pressupost 

4 Porta de Sarrià 1,92 

7 Sistrells Sense import 

11 Actuacions CIBA Sense import 

12 Pare Benet Sense import 

26 Garcilaso 12,80 

27 Guinardó 30,42 

28 Sistrells 3,82 

29 Sant Carles 4,41 

Imports en milions d’euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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En el conveni número 7, referent al barri de Sistrells, no s’especifiquen els imports pre-

vistos per la construcció de dos edificis i pel nou allotjament dels afectats urbanístics. 

La liquidació final del saldo del conveni, es va fer en forma de terrenys a construir i/o 

drets d’edificabilitat, la qual cosa no va permetre la compensació directa per part de 

REGESA de les indemnitzacions d’expropiació que prèviament hauria de pagar en 

efectiu. Haurà d’esperar vendre els solars rebuts o la construcció i venda de les 

promocions sobre aquests solars rebuts, per rescabalar-se dels pagaments efectuats. 

REGESA no hauria de signar convenis en els quals no quedés definit el finançament 

previ per realitzar la prestació corresponent.  

 

Cal afegir que en aquests tipus de convenis en els quals s’encarregava a REGESA una 

sèrie d’actuacions, no es concretava cap retribució per la gestió que havia de realitzar, 

la qual cosa l’obligava a assumir els costos de gestió de les actuacions que, en 

definitiva, eren per compte d’un ajuntament o un altre ens que era qui se’n beneficiaria.  

 

• El conveni número 9 amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs relacionat amb la 

Catalana ha estat abastament fiscalitzat en l’informe 14/2012 relatiu a l’Ajuntament de 

Sant Adrià de Besòs. En aquesta fiscalització es reiteren les conclusions d’aquell 

informe, i se n’hi afegeixen d’altres que afecten directament REGESA o que es troben en 

un àmbit temporal posterior al de l’informe esmentat, tant d’aquest conveni com del 

conveni número 8.  

 

El conveni número 9 preveia que REGESA adquiriria la finca R-3 del sector la Catalana i 

que s’encarregaria de la construcció i comercialització d’HPO en la parcel·la esmen-

tada. El novembre del 2009, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va acordar permetre 

que fos un tercer qui s’encarregués de la construcció i comercialització. Aquesta modi-

ficació en les condicions del conveni, no es va veure reflectida en el conveni inicial.  

 

Tot i això, REGESA va vendre la finca R-3, mitjançant concurs públic, el març del 2010 a 

Residencial Iturrama, SL per 3,44 M€, fet que va generar una pèrdua de 0,13 M€. De 

l’anàlisi del concurs es desprèn que la societat adjudicatària no complia les seves 

obligacions mercantils en el moment del concurs (febrer del 2010), i que la societat que 

finalment va comprar la finca no va ser la que va ser l’adjudicatària del concurs, sinó 

que va ser una altra societat del mateix grup. Enlloc no es justifica aquesta modificació 

en la societat adjudicatària del concurs.  

 

D’altra banda, tot i que es va cobrar l’import de la venda, tampoc no es va complir el 

que estipulava l’escriptura respecte del pagament del cost del projecte: l’adjudicatari 

havia de pagar el cost del projecte, 123.173 €, en la seva totalitat en el moment de 

l’escriptura, però aquell dia només va pagar el 55% del cost, 67.745 €, i va ajornar el 

pagament de la resta. 

 

• El conveni número 19, de desembre del 2008, amb RASSA, se signà per definir el 

suport tècnic que el departament tècnic de REGESA donaria a RASSA en el desen-
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volupament de les seves noves funcions, amb motiu de l’ampliació del seu objecte 

social. Per aquest servei, RASSA va pagar a REGESA 94.000 € anuals, més IVA, en 

concepte d’honoraris.  

 

El càlcul d’aquest import no queda justificat en l’expedient i no sembla raonable que 

aquest pagament sigui fix. S’hauria de controlar l’activitat real que el departament tècnic 

realitzi per RASSA, per a la seva posterior facturació.  

 

D’altra banda, cal incidir en el fet que l’ampliació de l’objecte social de RASSA (vegeu el 

volum 3 d’aquest informe) va ser per afegir a la seva activitat, tasques que ja realitzava 

REGESA. Ja s’ha posat de manifest que la duplicitat d’aquestes funcions no queda 

justificada, i menys quan per part del departament tècnic de REGESA s’havia de donar 

suport tècnic a RASSA per efectuar les dites funcions. 

 

• En els convenis números 26 i 27 relatius a les actuacions a realitzar en Guinardó i 

Garcilaso s’establia la constitució d’una comissió de seguiment del conveni, en la qual 

trimestralment s’havia d’avaluar el seguiment de les actuacions. No hi ha constància que 

s’efectuessin aquestes reunions trimestrals.  

3.4. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest volum s’han anat assenyalant les observacions que es desprenen de la 

fiscalització realitzada sobre la gestió comptable i les despeses, la contractació i els 

convenis de REGESA durant el període 2005-2011; en aquest apartat se’n destaquen les 

més significatives.  

 

 

3.4.1. Observacions 

Aspectes generals 

1. El 15 d’octubre del 2008 es van modificar els estatuts socials per fer constar que 

REGESA actuaria com a mitjà propi i servei tècnic del CCB, dels municipis que integren 

la comarca del Barcelonès i dels ens instrumentals que en depenen. A partir d’aquell 

moment, REGESA, actuant com a mitjà propi dels ajuntaments, subscriu directament 

amb aquests els convenis que regulen l’encàrrec de les seves actuacions.  

 

La Sindicatura considera que REGESA només és un mitjà propi del CCB, però no dels 

ajuntaments que integren la comarca, motiu pel qual no podia rebre encàrrecs 

d’actuacions directament de la resta d’ens, els quals només podien ser encomanats a 

REGESA després del corresponent procediment de contractació en el qual resultés 

adjudicatària (vegeu l’apartat 3.1.1). 
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2. REGESA va fer actuacions a Vilafranca del Penedès, mitjançant la UTE Molí d’en 

Rovira, fora, per tant, de l’àmbit territorial que li pertocava (vegeu l’apartat 3.1.2.3). 

 

3. Durant el període 2005-2011 el Departament d’Intervenció del CCB només va emetre 

un informe de control financer de REGESA sobre la contractació efectuada pel depar-

tament tècnic en l’exercici 2010 (vegeu l’apartat 3.1.3). 

 

4. Els comptes anuals de l’exercici 2008 van ser aprovats per la Junta General d’Ac-

cionistes en data posterior al termini legal fixat, i els comptes anuals de l’exercici 2009 

es van formular també fora del termini legal (vegeu l’apartat 3.2.1).  

 

5. [...]5 

 

6. Un dels contractes de lloguer (amb opció de compra) corresponent a la promoció La 

Pedrera-Vallvidrera està signat pel director comercial de REGESA el qual, d’acord amb 

l’escriptura d’apoderament, podia efectuar operacions en nom d’aquesta, per imports 

inferiors a 0,60 M€. El contracte esmentat superava l’esmentada xifra, atès que se signà 

per vint anys i una renda mensual de 8.000 € (vegeu l’apartat 3.2.3.1). 

 

7. En la majoria de transaccions realitzades per REGESA per adquirir terrenys i/o solars, 

ja fos mitjançant compravenda, permuta o adquisició per compensació de deutes amb 

els ajuntaments, la societat no disposava de cap informe de valoració respecte del bé 

a adquirir (vegeu l’apartat 3.2.2.5).  

 

Gestió comptable i despeses 

8. El 31 de desembre del 2011, la societat era propietària de dues promocions 10HJ, 

Mare de Déu del Port, 6,93 M€ i la Selva, 4,23 M€, sobre les quals no va calcular el 

corresponent actiu revertible ni la seva corresponent provisió per actiu a revertir. En el 

període fiscalitzat una altra promoció venuda el 2011, Pujades, 11,49 M€, també hauria 

d’haver tingut aquest actiu calculat (vegeu l’apartat 3.2.2.1).  

 

9. Els drets de superfície sobre els terrenys vinculats als habitatges de lloguer per a joves 

(10HJ), d’acord amb el PGC, haurien d’haver estat reconeguts com un actiu intangible, 

amb contrapartida al patrimoni net. No ha estat possible determinar el valor dels drets 

que s’haurien d’haver comptabilitzat (vegeu l’apartat 3.2.2.1).  

 

10. Dins d’Existències s’inclouen promocions i pisos, locals i aparcaments llogats, per valor 

net comptable de 18,68 M€, que s’haurien d’haver registrat com a Inversions immobilià-

 

 

5. Observació eliminada arran de les al·legacions rebudes. 
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ries i s’hauria hagut d’efectuar la corresponent amortització, des del moment en què es 

llogaven, cosa que REGESA no va fer (vegeu l’apartat 3.2.2.2).  

11. Dins les existències s’han identificat promocions amb indicis de deteriorament. De 

l’anàlisi efectuada en la fiscalització es desprèn una manca de provisió per dete-

riorament d’aproximadament 25,00 M€ a 31 de desembre del 2011. Així mateix, en les 

inversions immobiliàries s’ha detectat un defecte en la provisió per deteriorament de 

0,10 M€ (vegeu l’apartat 3.2.2.2 i 3.2.2.5).  

 

12. El 31 de desembre del 2011 no s’havia concretat com i quan es faria efectiu el deute 

de l’Ajuntament de Barcelona, en relació amb la liquidació dels convenis del Guinardó i 

de Garcilaso, ni el deute amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet relacionat 

amb el conveni pel CEIP Sant Just al carrer Sant Carles ni el deute pel conveni del barri 

de Sistrells amb l’Ajuntament de Badalona, per la qual cosa no s’ha pogut validar el 

cobrament d’aquests saldos de Deutors diversos no corrents, per 3,24 M€ i de Deutors 

diversos corrents, per 1,98 M€ (vegeu l’apartat 3.2.2.6).  

 

13. En relació amb el conveni signat amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i CCB, per 

una sèrie d’actuacions a Sant Adrià de Besòs, REGESA mantenia, al tancament del 31 

de desembre del 2010, un compte a cobrar del CCB per 6,33 M€, que el CCB no va 

reconèixer fins a l’exercici 2011. Així mateix, REGESA va enregistrar una compensació 

a rebre del CCB pels costos financers suportats en les actuacions de Sant Adrià de 

Besòs que, el 31 de desembre del 2011, ascendia a 1,06 M€. El CCB no té reconegut 

aquest import, ni tampoc no existeix cap document formal que reconegués aquest 

deute, per la qual cosa s’hauria d’anul·lar l’ingrés i la quantitat a cobrar al CCB per 

l’import dels costos financers, 1,06 M€ (vegeu l’apartat 3.2.2.6). 

 

14. De l’anàlisi d’insolvències s’ha estimat una necessitat de deteriorament de saldos 

incobrables a 31 de desembre del 2011 per 0,41 M€ (vegeu l’apartat 3.2.2.6). 

 

15. REGESA va imputar a ingressos la subvenció associada als préstecs de les promo-

cions HPO destinades al lloguer d’acord amb un criteri lineal, en funció de l’amor-

tització dels béns que financen, i no d’acord amb el criteri que disposa la normativa de 

la meritació de les despeses financeres subvencionades. Aquesta discrepància va 

provocar que existís un defecte acumulat d’imputació d’ingrés de les subvencions a 31 

de desembre del 2011, de 0,52 M€ (vegeu l’apartat 3.2.2.8). 

 

16. En els darrers exercicis el CCB va emetre comfort letters per garantir el finançament de 

REGESA. El saldo viu de les operacions amb comfort letters a 31 de desembre del 

2011 era de 37,29 M€. La Memòria dels comptes anuals donava informació errònia 

sobre els saldos i els límits d’aquests préstecs (vegeu l’apartat 3.2.2.10). 

 

17. REGESA va pagar una indemnització especial de 24.000 € a una persona que es 

va jubilar l’any 2011, en concepte de premi per jubilació. D’aquest pagament no 
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existeix documentació justificativa ni se’n va fer l’oportuna retenció per IRPF (vegeu 

l’apartat 3.2.3.4). 

 

18. D’acord amb l’article 222.2 del ROAS i amb els principis rectors de l’accés a l’ocupa-

ció pública de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 

aplicables a les societats mercantils públiques, el personal ha de ser contractat 

respectant els criteris d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit. REGESA no va respectar 

aquests principis en els procediments de contractació del seu personal (vegeu l’apartat 

3.2.3.4).  

 

Contractació 

Les observacions corresponents a la fiscalització de la contractació administrativa són les 

següents (vegeu l’apartat 3.3.1.3): 

 

19. Les instruccions internes de contractació de REGESA, penjades a la seva web, no 

tenen ni data ni l’òrgan que les va aprovar. També s’observa una manca de regulació 

com, per exemple, de l’òrgan competent per realitzar l’adjudicació, o dels procedi-

ments per modificar o prorrogar un contracte.  

 

20. En cap dels contractes de construcció d’obres analitzats, subjectes al TRLCAP per 

import (article 2.1 TRLCAP) o subjectes a la LCSP, es justifiquen les necessitats que es 

pretenen cobrir ni la seva idoneïtat.6 

 

21. En tots els expedients analitzats, llevat dels contractes menors, en què no és necessari, 

hi manca l’aprovació i la signatura del plec de clàusules administratives. 

 

22. En el plec de clàusules no s’estableix la ponderació dels diferents criteris de valoració 

qualitatius de les ofertes, fet que no garanteix el compliment del principi de trans-

parència en l’adjudicació dels contractes. 

 

23. L’informe d’adjudicació dels contractes analitzats no està degudament motivat. Es 

presenta directament un quadre amb les puntuacions atorgades a cada un dels lici-

tadors sense cap informe justificatiu dels criteris utilitzats. 

 

La manca de valoració dels criteris qualitatius, tant en el plec de clàusules admi-

nistratives com en l’informe de valoració de les ofertes, té una especial rellevància en 

aquests contractes, ja que dels quinze analitzats només sis van ser adjudicats a l’oferta 

amb el cost d’execució més reduït; i en la resta d’expedients els criteris qualitatius van 

ser els decisius per a l’adjudicació. 

 

 

6. Text modificat arran de les al·legacions rebudes. 
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24. La jurisprudència del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, entre 

altra, ha establert que la fixació en el plec de clàusules d’un llindar de despropor-

cionalitat molt proper a la mitjana de les ofertes, com en tots els contractes analitzats 

licitats per REGESA, pot arribar a desnaturalitzar la finalitat de la figura de les ofertes 

amb valors anormals o desproporcionats. 

 

25. L’import d’adjudicació definitiu de tres contractes presenta modificacions respecte de 

l’import de l’adjudicació provisional, abans de l’inici de l’execució de les obres i/o la 

prestació del servei, contràriament al que estableix l’article 135 de la LCSP, que im-

pedeix les modificacions del contracte entre l’adjudicació provisional i la definitiva. En 

concret, els tres contractes corresponen a la construcció del poliesportiu del Bar-

celonès Nord – La Colina, la construcció d’un edifici al sector de la Catalana R2 i la 

construcció d’un edifici al sector de la Catalana R6. Les variacions van ser d’un 7,8%, 

un 6,4% i un 15,2%, respectivament. 

 

26. Tots els contractes presenten modificacions de l’import final respecte del contracte 

inicial, tot i que el plec de clàusules estableix que l’import d’adjudicació era tancat i 

incloïa totes les despeses necessàries per a la realització de l’obra. En cap cas es fa 

un nou procediment de licitació i l’únic justificant de les modificacions és un pressupost 

signat per ambdues parts que, en alguns casos, està acompanyat d’un informe tècnic. 

Tenint en compte que l’import adjudicat és un dels elements essencials del contracte, 

no és admissible que posteriorment es facin variacions del preu de fins a un 23,6% 

d’augment respecte del preu adjudicat.  

 

27. En cinc dels contractes analitzats subjectes al TRLCAP en què es requereix publicitat 

en el Diari Oficial de la Unió Europea, segons l’article 135 del TRLCAP, aquesta pu-

blicitat no es va fer. Tampoc no es va publicar l’adjudicació de cap dels contractes 

subjectes al TRLCAP. Aquest fet es va corregir a partir de l’entrada en vigor de la 

LCSP, moment en què ja es va publicar l’adjudicació dels contractes en el perfil del 

contractant, tal com estableix la llei.  

 

28. En la valoració de les ofertes de deu dels contractes analitzats s’estableix l’experiència 

de l’empresa en treballs similars com a criteri d’adjudicació, criteri que no s’ajusta ni a 

les directives comunitàries ni a les lleis de contractes, que el consideren un criteri de 

solvència. En tres d’aquests contractes, la valoració d’aquest criteri té un pes decisiu 

en l’adjudicació del contracte, ja que, si no s’hagués tingut en compte, altres licitadors 

haurien tingut una millor puntuació que l’adjudicatari. 

 

29. Les fórmules utilitzades per valorar el termini d’execució de nou contractes es basaven 

en puntuacions mitjanes que donaven puntuacions més elevades a terminis d’execució 

més llargs i penalitzaven aquelles ofertes amb terminis d’execució més reduïts.  

 

30. En tots els contractes d’obra analitzats que estan subjectes a la LCSP es va obrir 

l’oferta econòmica i la tècnica en el mateix moment; és a dir, sense una valoració de 
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les ofertes tècniques anterior a la valoració de les ofertes econòmiques. D’acord amb 

l’article 134 de la LCSP, la valoració dels criteris tècnics que és més subjectiva, s’ha de 

fer abans de conèixer l’oferta econòmica.7 

 

31. Tres dels quinze contractes analitzats no contenen acta de recepció d’obra, i en cinc 

l’import que apareix en l’acta de recepció com a cost d’execució material no coincideix 

amb el cost real segons les certificacions d’obra. Això és perquè un cop recepcionada 

l’obra, encara es van introduir modificacions addicionals al contracte. Les diferències 

van des del 0,7% i el 6,3% del cost total de les diferents obres.  

 

32. Els certificats de final d’obra i d’habitabilitat de la finca R-6 de la Catalana van ser 

signats l’1 d’octubre del 2009, pràcticament tres mesos abans que REGESA adquirís 

els terrenys sobre els quals havia d’edificar els habitatges (29 de desembre del 2009). 

Per tant, les obres van ser iniciades molt abans que s’escripturés la compravenda dels 

terrenys objecte del contracte. 

 

33. En la revisió efectuada, s’han detectat quatre expedients de despeses contractades 

com a menors, però que finalment el cost final de la despesa supera els límits 

establerts en la llei per a aquest tipus de contractes, per la qual cosa s’haurien d’haver 

licitat mitjançant altres procediment de licitació. 

 

34. Les factures de dos proveïdors per 0,24 M€ i 0,11 M€, respectivament, corresponen a 

serveis post venda de les obres de construcció d’un edifici a la parcel·la UH-3 del 

passeig Torres i Bages i un edifici al carrer Benavent, del barri de Les Corts, res-

pectivament. En el primer cas les factures tenen data anterior a la finalització de l’obra i 

en el segon cas la data és immediatament posterior a la finalització de l’obra. Es 

considera que aquestes despeses són més cost de les obres i haurien d’haver estat 

incloses com a modificacions al contracte. A més, en el primer cas l’import supera el 

límit legal previst per ser considerat un contracte subjecte a regulació harmonitzada, 

per la qual cosa la seva licitació requeria de publicitat comunitària.  

 

Convenis 

Les observacions corresponents a la fiscalització dels convenis són les següents (vegeu 

l’apartat 3.3.2.2): 

 

35. S’ha detectat un conveni en què no consta l’aprovació de la Junta de Govern Local del 

CCB, i en un altre, l’aprovació de la Junta de Govern Local del CCB és posterior a la 

signatura. 

 

 

7. Text modificat arran de les al·legacions rebudes. 
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36. El conveni número 30 regula prestacions de serveis a realitzar per Endesa Energia, 

SAU, en concret, la realització de projectes i instal·lacions d’energia solar tèrmica i/o 

fotovoltaica en 26 promocions d’habitatges, el pressupost de les quals ascendeix a 

3,17 M€. Aquestes obres s’haurien d’haver adjudicat mitjançant un procediment de 

contractació. A més, aquest conveni va ser signat pel director tècnic, el qual tot i tenir 

apoderaments, els tenia limitats a 0,60 M€. 

 

37. En una part substancial dels convenis analitzats d’encàrrec d’actuacions a REGESA, 

no es concreta cap retribució per la gestió que havia de realitzar, la qual cosa va 

obligar a la societat a assumir els costos de gestió de les actuacions que, en definitiva, 

eren per compte d’un ajuntament o un altre ens, que és qui se’n beneficiaria. 

 

38. En diversos convenis analitzats no es detallen i/o especifiquen els imports de les actua-

cions a realitzar per REGESA, que en molts casos són importants actuacions urba-

nístiques i/o expropiatòries com ara les actuacions a Sant Adrià de Besòs i Badalona; 

al barri de Sistrells, i les actuacions relacionades amb la Catalana, Pare Benet, Gui-

nardó, Garcilaso, Sant Carles, etc.8 

 

39. Tant en els convenis per expropiacions (Sistrells, Guinardó, Garcilaso, Sant Carles, 

Pare Benet, Porta de Sarrià) com en altres convenis amb encàrrecs de construcció 

(permuta Ginebra, actuacions a Sant Adrià de Besòs, la Catalana, Parc dels Ocellets, 

actuacions CIBA), REGESA no va rebre finançament previ per fer front a les actua-

cions, o el que va rebre era insuficient i sempre en forma de terrenys o solars. A més, 

la liquidació final del conveni es va fer en forma d’adjudicació de nous terrenys edifi-

cables i/o drets d’edificabilitat, la qual cosa no va permetre la compensació directa per 

part de REGESA de les indemnitzacions per expropiacions que prèviament hauria de 

pagar en efectiu. Haurà d’esperar vendre els solars rebuts o que es construeixin i 

venguin les promocions sobre aquests solars rebuts, per rescabalar-se dels paga-

ments efectuats.  

 

La manca de finançament suposa una manca de liquiditat que obliga a buscar 

finançament aliè per fer front a totes les actuacions, que en algunes ocasions es tracta 

de remodelacions completes de barris sencers, que inclouen el pagament previ de les 

expropiacions que comporta la remodelació del barri, i també la construcció de 

promocions senceres d’HPO. El fet que es rebin terrenys en pagament d’aquestes 

actuacions en comptes d’efectiu posa en risc constant la tresoreria de la societat, fet 

que ha quedat palès en els anys de recessió, en què els terrenys rebuts tenen difícil 

sortida. REGESA no hauria de signar convenis en els quals no quedés definit el 

finançament previ per realitzar la prestació corresponent. 

 

 

8. Text modificat arran de les al·legacions rebudes. 
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40. La finca R-3 es va vendre a un adjudicatari diferent del resultant del concurs públic 

realitzat. Tot i que el nou comprador era una empresa del grup de l’adjudicatari del 

concurs, la documentació i justificació per fer el canvi és insuficient, atesa la situació 

financera del nou adjudicatari, amb patrimoni net negatiu en els darrers estats finan-

cers previs a l’adjudicació, i amb incompliment de les seves obligacions mercantils. 

Aquesta situació incomplia les clàusules requerides en el concurs, referents a la sol-

vència econòmica i l’experiència requerida.  

 

41. Els convenis del Guinardó i Garcilaso preveien reunions trimestrals de la Comissió de 

Seguiment, pel seguiment de les actuacions tant des del punt de vista jurídic com des 

del punt de vista econòmic. No consta que aquestes reunions s’haguessin efectuat. 

 

42. En les operacions analitzades s’observa que REGESA no fa una valoració prèvia de les 

finques que rep o entrega mitjançant permuta (Guinardó, Ginebra), ni tampoc de les 

que rep com a compensació de costos (Garcilaso). La societat accepta la valoració 

que fa l’ajuntament involucrat en l’operació i no revisa els preus marcats. En el cas de 

la permuta dels terrenys del Guinardó, en què els informes de valoració dels ajunta-

ments consten en els expedients, aquests són documentalment insuficients, atès els 

imports i característiques de les finques que s’hi esmenten. 
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ABREVIACIONS 

 

CAP Centre d’atenció primària 

CCB Consell Comarcal del Barcelonès 

IIC Instruccions internes de contractació 

INCASOL Institut Català del Sòl 

IPC Índex de preus al consum 

IRPF Impost sobre la renda de les persones físiques 

IVA Impost sobre el valor afegit 

M€ Milions d’euros 

LCSP Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic 

PGC Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, del 16 de 

novembre  

RASSA Regesa Aparcaments i Serveis, SA 

REGESA Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA 

ROAS Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, aprovat pel Decret 

179/1995, del 13 de juny 

TRLCAP Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 

pel Reial decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny 

TRLOCC Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre 

TRLRHL Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 

decret legislatiu 2/2004, del 5 de març 
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4. REGESA APARCAMENTS I SERVEIS, SA 

4.1. ENS FISCALITZAT 

4.1.1. Antecedents 

Regesa Aparcaments i Serveis, SA (RASSA) és una societat mercantil constituïda el 6 de 

juny del 2001. Inicialment, la seva denominació va ser Regesa Aparcaments, SA. El capital 

social va quedar fixat en 61.000 €, subscrit i desemborsat íntegrament per REGESA. 

 

El 12 de febrer del 2002, el Ple del Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) adoptà l’acord 

d’adquirir a REGESA la totalitat de les accions que representaven el capital social de 

Regesa Aparcaments, SA. Posteriorment, el 23 de febrer del 2005, el CCB va vendre de 

nou a REGESA totes les accions de Regesa Aparcaments, SA.  

 

El 27 de febrer del 2008, la Junta General d’Accionistes de Regesa Aparcaments, SA 

aprovà l’ampliació de l’objecte social i, com a conseqüència, el canvi de denominació 

social, que passà a ser Regesa Aparcaments i Serveis, SA. 

 

L’objecte social de RASSA, fins al 27 de febrer del 2008, incloïa les activitats següents: 

 

• La promoció i construcció per sí o per compte d’altre de locals i edificis i condi-

cionament d’espais, així com la seva explotació i administració directa o indirecta, 

destinats a l’estacionament de tot tipus de vehicles. 

 

• L’adquisició de finques, construcció d’edificis i la seva explotació directa o indirecta.  

 

• La realització d’estudis, anàlisis i prospeccions de contingut econòmic, urbanístic, 

territorial i mediambiental relacionats amb l’estacionament de tot tipus de vehicles. 

 

• La promoció, gestió, direcció, assessorament, contractació, execució i explotació de 

tota mena de projectes, obres, edificacions, infraestructures i sistemes urbans destinats 

a serveis d’estacionament de vehicles. 

 

La Junta General d’Accionistes va acordar afegir, a partir del 27 de febrer del 2008, la 

següent activitat a l’objecte social: 

 

• La realització de promoció i construcció d’equipaments, prestació de serveis públics, 

execució d’actuacions a la via pública o a altres construccions complementàries. 

 

El 15 d’octubre del 2008, la Junta General Extraordinària d’Accionistes de RASSA va 

aprovar una nova modificació de l’objecte social, per adaptar-lo a la Llei de contractes del 
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sector públic (LCSP) i per incorporar-hi una nova funció als efectes del que preveia el 

Decret legislatiu 1/2005, del 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urba-

nisme. En concret les noves funcions encarregades van ser les següents:  

 

• Actuar com a mitjà propi i servei tècnic de REGESA, del CCB, dels ajuntaments dels 

municipis de la comarca del Barcelonès i dels ens instrumentals que en depenen, 

podent rebre encàrrecs i encomanes de gestió, als efectes del que preveu la LCSP. 

 

• Atribuir a la societat caràcter d’entitat urbanística especial als efectes d’allò que disposa 

l’esmentat Decret legislatiu 1/2005. 

 

Segons els estatuts, les esmentades activitats podien ser realitzades directament per 

RASSA o indirectament mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats amb 

objecte idèntic o anàleg al de la societat. 

 

El 20 de novembre del 2008 es va modificar l’article 3 dels estatuts socials per fer constar 

que la societat actuaria com a mitjà propi i servei tècnic de REGESA, del CCB i dels 

municipis de la comarca del Barcelonès i dels ens instrumentals que en depenien. A 

partir d’aquell moment, RASSA, actuant com a mitjà propi dels ajuntaments, va subs-

criure directament amb aquests ens els convenis que regulaven l’encàrrec de les seves 

actuacions. 

 

La Sindicatura considera que RASSA només era un mitjà propi del CCB, però no dels 

ajuntaments de la comarca, motiu pel qual no podia rebre directament de la resta d’ens 

encàrrecs d’actuacions, els quals només podien ser encomanats a RASSA després del 

corresponent procediment de contractació en el qual la societat en resultés adjudi-

catària. 

 

 

4.1.2. Activitats i organització 

4.1.2.1. Activitat 

La principal activitat de RASSA (i única fins a l’exercici 2008) consistia en construir o ad-

quirir i posteriorment explotar aparcaments construïts en terrenys municipals, a través dels 

diferents convenis signats amb les administracions corresponents. Els aparcaments cons-

truïts o adquirits durant el període 2005 a 2011 van ser els següents: 

 

• Aparcament del Mercat de la Mercè a Barcelona 

• Aparcament de Cristòfol de Moura a Barcelona 

• Aparcament de la plaça Wagner a Barcelona 
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• Aparcament a la Torre Lluch a Gavà 

• Aparcament al carrer de Sancho de Àvila en la zona del 22@ de Barcelona 

 

Tots aquests aparcaments, llevat el del carrer Sancho de Àvila, van entrar en funcionament 

abans de l’exercici 2011 i van formar part de l’activitat d’explotació i/o venda de RASSA. 

 

Addicionalment, RASSA explotava els següents aparcaments construïts o adquirits amb 

anterioritat a l’exercici 2005: 

 

• Aparcament de la plaça Ferran Reyes a Barcelona 

• Aparcament de la plaça Francesc Macià a l’Hospitalet de Llobregat 

• Aparcament de la plaça Maragall a Barcelona 

• Aparcament dels Jardins d’Ernest Lluch a Santa Coloma de Gramenet 

• Aparcament Park & Ride a l’entorn de les instal·lacions del Fòrum de Barcelona 

 

Al finalitzar l’exercici 2011 estaven en fase de construcció els aparcaments següents: 

 

• Aparcament del carrer Cantàbria de Barcelona 

• Aparcament del carrer Severo Ochoa de Barcelona 

• Aparcament de la Ronda Guinardó de Barcelona 

 

RASSA realitzava també activitats de comercialització, seguiment i control d’execució d’o-

bres d’aparcaments que pertanyien a altres ajuntaments i a REGESA a canvi del cobra-

ment d’una comissió. En concret, l’1 de gener del 2004 RASSA signà un contracte amb 

REGESA pel qual aquesta li encarregava la comercialització de les places d’aparcament 

de promocions no vinculades a habitatges, com ara les de Travessera de les Corts, Pas-

seig d’Urrutia, Santa Rosa i Passatge Amat. Per aquesta gestió RASSA cobrava un 5% 

sobre el pressupost inicial de les vendes. 

 

En l’exercici 2008 RASSA amplià la seva activitat a la promoció i construcció d’equipa-

ments i execució d’actuacions per compte d’entitats públiques. Durant el període 2008-

2011 només es van realitzar dues activitats d’aquestes característiques: la construcció 

d’un CAP (centre d’atenció primària) i la d’una escola bressol al barri de Trinitat Vella de 

Barcelona, per compte del Consorci Sanitari de Barcelona i del Consorci d’Educació de 

Barcelona, respectivament.  

 

La inclusió d’aquesta nova activitat dins l’objecte social va fer que es dupliqués aquesta 

funció en REGESA i RASSA. No va quedar justificada l’existència de dues societats dins el 

grup del CCB que podien realitzar les mateixes tasques. 

 

L’activitat de RASSA s’articulava mitjançant la signatura de convenis en els quals s’esti-

pulaven les condicions que regirien per dur a terme les diferents actuacions. 
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El 21 de juny del 2000, el CCB va subscriure un conveni marc de col·laboració amb els 

ajuntaments de la comarca en actuacions de renovació urbana, de gestió urbanística, de 

rehabilitació, i d’execució de promocions d’habitatge protegit. 

D’acord amb el conveni marc esmentat, es van signar diferents addendes amb els ajun-

taments en què el CCB acceptava efectuar, per si mateix o a través de qualsevol de les 

seves formes de gestió admeses en dret, la construcció i l’explotació d’aparcaments sub-

terranis per a vehicles, situats en diverses zones de Barcelona.  

El 23 d’octubre del 2001, el Ple del CCB va acordar encarregar a RASSA la gestió 

de totes les actuacions que es derivessin de la col·laboració acordada entre els ajunta-

ments del Barcelonès i el Consell Comarcal en matèria de construcció i explotació 

d’aparcaments. 

 

 

4.1.2.2. Òrgans de govern i directius 

RASSA gaudeix de personalitat jurídica pròpia i capacitat per al compliment de les seves 

finalitats. Els òrgans de govern, d’acord amb els estatuts, són la Junta General d’Accio-

nistes i el Consell d’Administració. 

 

Junta General d’Accionistes 

Les funcions de la Junta General les exerceix REGESA com a accionista únic de RASSA. El 

funcionament es regeix per la Llei de societats anònimes. S’ha de reunir almenys una 

vegada l’any dins el primer semestre per censurar l’activitat, aprovar els comptes anuals i 

l’informe de gestió i resoldre l’aplicació de resultats. El president i secretari de la Junta són 

els de la Junta General de REGESA. 

 

Consell d’Administració 

L’administració i representació de RASSA correspon al Consell d’Administració, que actua 

col·legiadament. Està format per un mínim de cinc membres i un màxim de tretze, nome-

nats per la Junta General. Les facultats del Consell d’Administració s’estableixen en l’article 

13 dels estatuts. 

 

El Consell d’Administració elegeix el president entre els seus membres, i el secretari, que 

pot ser membre o no del Consell d’Administració. El Consell d’Administració pot anomenar, 

entre els seus membres, un conseller delegat, o més, que tindrà totes les potestats que el 

mateix Consell d’Administració li delegui.  
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La composició del Consell d’Administració a finals de cada un dels exercicis objecte de 

fiscalització era la següent: 

Quadre 1. Composició del Consell d’Administració  

Càrrec 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

President José Ignacio 

Cuervo 

Argudín 

José Ignacio 

Cuervo 

Argudín 

Ramón 

García-

Bragado Acín 

Ramón 

García-

Bragado Acín 

Ramón 

García-

Bragado Acín 

Ramón 

García-

Bragado Acín 

Jesús Maria 

Canga 

Castaño 

Vicepresident Imanol  

Pujana i 

Fernández 

Imanol  

Pujana i 

Fernández 

Imanol  

Pujana i 

Fernández 

Imanol  

Pujana i 

Fernández 

Imanol  

Pujana i 

Fernández 

- Jordi William 

Carnes  

Ayats 

Vicepresident - - - Francisco 

José Belver 

Vallès 

Francisco 

José Belver 

Vallès 

Francisco 

José Belver 

Vallès 

Francisco 

José Belver 

Vallès 

Conseller 

delegat 

Ferran  

Julian 

González 

Ferran  

Julian 

González 

Ferran  

Julian 

González 

Ferran  

Julian 

González 

Ferran  

Julian 

González 

Ferran  

Julian 

González 

Jaume 

Vendrell  

Amat 

Conseller Joan Callau 

Bartolí 

Joan Callau 

Bartolí 

Joan Callau 

Bartolí 

Joan Callau 

Bartolí 

Joan Callau 

Bartolí 

Joan Callau 

Bartolí 

Joan Callau 

Bartolí 

Conseller Eugeni 

Forradellas 

Bombardó 

Eugeni 

Forradellas 

Bombardó 

Francisco 

José Belver 

Vallès 

Francesc 

Serrano 

Villarroya 

Francesc 

Serrano 

Villarroya 

Francesc 

Serrano 

Villarroya 

Gregorio 

Belmonte 

Ferrer 

Conseller Carmen 

Moraira  

Reina 

Carmen 

Moraira  

Reina 

Carmen 

Moraira  

Reina 

Carmen 

Moraira  

Reina 

Esteve 

Serrano  

Ortín 

Esteve 

Serrano  

Ortín 

Esteve 

Serrano  

Ortín 

Conseller Ramon 

Gironès 

Pagès 

Ramon 

Gironès 

Pagès 

Lluís  

Esteve 

Garnés 

Lluís  

Esteve 

Garnés 

Lluís  

Esteve 

Garnés 

Lluís  

Esteve 

Garnés 

José Antonio 

Lara  

Olivera 

Conseller Adriana 

Alvarez 

Garreta 

Adriana 

Alvarez 

Garreta 

Francesc 

Sutrias  

Grau 

Francesc 

Sutrias  

Grau 

Francesc 

Sutrias  

Grau 

Francesc 

Sutrias  

Grau 

Francesc 

Sutrias  

Grau 

Conseller Josep M. 

Figueras 

Jacomet 

Josep M. 

Figueras 

Jacomet 

Josep M. 

Figueras 

Jacomet 

Josep M. 

Figueras 

Jacomet 

Josep M. 

Figueras 

Jacomet 

Josep M. 

Figueras 

Jacomet 

Joan 

Canyameres 

Tomàs 

Conseller Francisco 

José López 

Guardiola 

Francisco 

José López 

Guardiola 

Ramón  

Riera  

Macià 

- - - - 

Conseller José A. 

Molina  

Flores 

José A. 

Molina  

Flores 

Jordi  

Serra  

Isern 

- - Jaume 

Vendrell  

Amat 

- 

Conseller - - Jordi  

Martí i  

Galbis 

Jordi  

Martí i  

Galbis 

Jordi  

Martí i  

Galbis 

Jordi  

Martí i  

Galbis 

- 

Font: Elaboració pròpia a partir de les actes del Consell d’Administració.  

 

Durant els exercicis 2005-2011 les funcions de secretari les va desenvolupar Josep 

Soldevila Sala. 
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4.1.2.3. Entitats dependents i altres ens 

RASSA no tenia entitats dependents en el període objecte d’aquest informe.  

RASSA participava des del 16 de gener del 2009 en la UTE Torre Lluch juntament amb la 

societat municipal Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA amb una participació del 

92,57% i del 7,43%, respectivament, per dur a terme la promoció, comercialització i explo-

tació d’un aparcament subterrani en la Torre Lluch de Gavà (vegeu l’apartat 4.2.2.1). 

Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA és una societat municipal radicada en el terme 

municipal de Gavà, a la comarca del Baix Llobregat. L’article 3.2 del TRLOCC disposa que 

el territori de la comarca és l’àmbit en què el consell comarcal exerceix les seves com-

petències i és definit per l’agrupació dels termes municipals que la integren. Així, doncs, la 

promoció d’un aparcament al terme municipal de Gavà, comarca del Baix Llobregat, era 

fora de l’àmbit competencial de RASSA. 

 

 

4.1.3. Treballs de control 

D’acord amb la normativa vigent, la funció de control intern en les entitats locals i dels seus 

ens dependents està reservada a la Intervenció i ha de ser realitzada per personal fun-

cionari amb habilitació de caràcter estatal. 

 

Correspon també a la Intervenció la funció comptable, financera i pressupostària, i la 

inspecció de la comptabilitat dels seus ens dependents. Com a ens dependent del CCB, 

la funció de control financer l’ha d’exercir la Intervenció d’aquest Consell Comarcal, tal 

com estableix l’article 220 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 

(TRLRHL). 

 

Durant el període 2005-2011 el Departament d’Intervenció del CCB no va emetre cap 

informe de control financer de RASSA. 

 

RASSA sotmet els seus comptes anuals a una auditoria de comptes anuals realitzada per 

Mazars Auditores, SL. L’opinió d’auditoria formulada pels auditors sobre els comptes 

anuals de RASSA va ser favorable pels exercicis 2005-2010 i la de l’exercici 2011 va ser 

també favorable amb un paràgraf d’èmfasi on s’explicava que els comptes anuals havien 

estat preparats aplicant el principi d’empresa en funcionament, tot i la situació financera de 

RASSA, que els havia obligat a renegociar el deute i va provocar un estancament en les 

vendes de les places d’aparcament. 
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4.2. FISCALITZACIÓ DE LA GESTIÓ COMPTABLE I DE LES DESPESES DE RASSA 

4.2.1. Aprovació dels comptes anuals i retiment a la Sindicatura 

D’acord amb l’article 200 del TRLRHL, RASSA està sotmesa al règim de comptabilitat 

pública, la qual cosa comporta, entre d’altres, l’obligació de retre comptes de les seves 

operacions. Pel que fa a les societats mercantils, el president ha de trametre a la Inter-

venció de l’entitat local, abans del 15 de maig de l’exercici immediat següent al que cor-

responguin, degudament autoritzats, els comptes que s’hagin de retre a l’òrgan de control 

extern. 

L’obligació de retre el Compte general és de l’entitat local, en aquest cas el CCB. En el 

volum 1 d’aquest informe es pot veure el grau de retiment del Compte general del CCB 

(comptes de RASSA inclosos) a la Sindicatura de Comptes. 

Els comptes anuals de RASSA dels exercicis 2005-2010 es van presentar de forma 

abreujada, d’acord amb el que estableix el Pla general de comptabilitat aprovat pel Reial 

decret 1514/2007, del 16 de novembre (exercicis 2005-2007), i d’acord amb el que esta-

bleix el Reial decret 1643/1990, del 20 de desembre, pel qual s’aprova el Pla general de 

comptabilitat (exercicis 2008-2010), i inclouen els estats financers següents: 

 

• Balanç de situació abreujat 

• Compte de pèrdues i guanys abreujat 

• Memòria de l’exercici abreujada 

 

Per a l’exercici 2011, els comptes anuals de RASSA inclouen els estats financers següents: 

 

• Balanç de situació 

• Compte de pèrdues i guanys  

• Estat de canvis en el patrimoni net 

• Estat de fluxos d’efectiu 

• Memòria de l’exercici 

 

RASSA aplica les Normes d’adaptació al Pla general de comptabilitat de les empreses 

immobiliàries. 

 

Els comptes anuals van ser degudament formulats pel Consell d’Administració i aprovats 

per la Junta General d’Accionistes, dins els terminis establerts, llevat dels de l’exercici 

2008, que es van aprovar fora de termini.  
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4.2.2. Balanç 

El Balanç abreujat de RASSA a 31 de desembre del 2005, del 2006 i del 2007 és el 

següent: 

 

Quadre 2. Balanç abreujat de RASSA de 31 de desembre, del 2005 al 2007 

ACTIU 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 

     

IMMOBILITZAT 4.551.998 5.721.088 5.532.066 

Despeses d’establiment 458 0 0 

Immobilitzat immaterial 18.566 14.764  12.253 

Immobilitzat material 4.532.974 5.706.324 5.519.813 

     

     

ACTIU CIRCULANT 1.647.263 4.075.891 2.050.745 

Existències 362.255 2.014.964  1.681.105 

Deutors 159.371 1.957.183 315.424 

Inversions financeres temporals 1.000.000 - - 

Tresoreria 125.637 103.744  54.216 

    

TOTAL ACTIU 6.199.261 9.796.979  7.582.811 

     

PASSIU 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 

     

FONS PROPIS 5.176.749 5.553.592 5.837.255 

Capital subscrit 4.548.000 4.548.000 4.548.000 

Reserves 330.835 628.749 1.005.592 

Pèrdues i guanys 297.914 376.843 283.663 

     

     

CREDITORS A LLARG TERMINI 35.214 49.734 59.304 

     

     

CREDITORS A CURT TERMINI 987.298 4.193.653 1.686.252 

     

TOTAL PASSIU 6.199.261 9.796.979 7.582.811 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 

 

Després de l’entrada en vigor del Pla general de comptabilitat (PGC), el Balanç abreujat de 

RASSA al 31 de desembre del 2008 al 2011 era el següent: 
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Quadre 3. Balanç abreujat de RASSA a 31 de desembre, del 2008 al 2011 

ACTIU 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 * 

      

ACTIU NO CORRENT 5.507.186 5.386.763 8.400.370 8.043.111 

Immobilitzat intangible 7.456 58.211 95.996 91.436 

Immobilitzat material 326.887 293.552 271.622 234.198 

Inversions immobiliàries 5.172.843 5.034.845 8.032.553 7.716.874 

Inversions financeres a llarg termini - 155 199 603 

      

      

ACTIU CORRENT 3.230.672 12.792.107 15.278.173 11.010.647 

Existències 1.972.007 8.266.997 11.286.805 10.362.825 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 201.742 1.730.817 3.712.250 456.374 

Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 1.044.433 2.754.300 198.596 161.397 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 12.490 39.993 80.522 30.051 

      

TOTAL ACTIU  8.737.858 18.178.870 23.678.543 19.053.758 

     

PATRIMONI NET I PASSIU 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 * 

      

PATRIMONI NET 5.994.964 6.125.879 6.205.779 7.274.467 
      

Fons propis 5.994.964 6.125.879 6.205.779 7.274.467 

Capital escripturat 4.548.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000 

Reserves 1.289.255 1.445.260 1.577.879 1.657.779 

Pèrdues i guanys 157.709 132.619 79.900 1.068.688 

      

      

PASSIU NO CORRENT 1.864.456 5.895.753 1.196.420 910.739 

Provisions a llarg termini - 104.020 129.808 100.831 

Deutes a llarg termini 1.864.456 5.791.733 1.066.612 809.908 

      

      

PASSIU CORRENT 878.438 6.157.238 16.276.344 10.868.552 

Provisions a curt termini 233.562 191.659 475.695 439.841 

Deutes a curt termini 23.641 34.144 6.636.812 7.147.458 

Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 21.901 78.553 - - 

Creditors comercials i altres comptes a pagar 599.334 5.852.882 9.163.837 3.281.253 

      

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 8.737.858 18.178.870 23.678.543 19.053.758 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 

* En l’exercici 2011 RASSA va presentar el model normal dels comptes anuals perquè sobrepassava en aquell exercici els 

límits establerts per poder presentar els model abreujat. Per facilitar la comparació entre exercicis, en aquest quadre es 

mostra el Balanç del 2011 de forma abreujada. El detall dels comptes es presenta en cada un dels apartats de l’informe. 

 

 

4.2.2.1. Immobilitzat / Actiu no corrent 

A continuació es detallen els epígrafs més significatius de l’immobilitzat o actiu no corrent. 
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Immobilitzat immaterial o intangible 

El detall de l’immobilitzat intangible durant el període 2005-2011 és el següent: 

Quadre 4. Immobilitzat immaterial o intangible 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

         

Propietat industrial - - 450 750 750 750 750 

Aplicacions informàtiques 23.403 24.501 26.496 26.766 26.766 37.734 37.734 

Altre immobilitzat intangible - - - - 56.876 86.562 86.562 

Cost 23.403 24.501 26.946 27.516 84.392 125.046 125.046 
         

Amortització acumulada (4.837) (9.737) (14.693) (20.060) (26.181) (29.050) (33.610) 
         

Valor net comptable 18.566 14.764 12.253 7.456 58.211 95.996 91.436 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 

 

Des de l’exercici 2009 dins d’Altre immobilitzat intangible es va incloure el valor actual 

estimat de les reinversions necessàries a realitzar en els aparcaments que s’havien de 

revertir als respectius ajuntaments al finalitzar el dret d’adscripció sobre els terrenys en què 

estaven construïts. En l’exercici 2009, aquestes reinversions corresponien als aparcaments 

de Ferran Reyes, Francesc Macià, plaça Maragall i Mercat de la Mercè i, en l’exercici 2010 

les reinversions corresponien a l’aparcament de la Plaça Wagner. 

 

De la revisió dels convenis es desprèn que tots els aparcaments es van construir en 

terrenys dels ajuntaments, cedits a RASSA per un període de cinquanta anys, sense cap 

càrrec per aquest concepte, a excepció, a partir de l’exercici 2009, del terreny de la UTE 

Torre Lluch (vegeu l’apartat 4.2.2.1). 

 

Segons estableix l’article 216 del Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals 

(ROAS) no s’ha de comptabilitzar el valor dels béns de domini públic adscrits o cedits a la 

societat, però sí el valor dels drets d’aprofitament sobre aquests béns.  

 

Els administradors de la societat van considerar que el valor raonable dels drets sobre 

béns en adscripció o cessió no és rellevant i, per tant, no van ser registrats en el Balanç. 

Aquests drets haurien d’estar comptabilitzats dins d’Immobilitzat immaterial. 

 

L’amortització es realitza de forma lineal en funció dels anys de vida útil estimada o, en el 

cas de l’altre immobilitzat intangible, dels anys de durada del dret d’adscripció sobre els 

terrenys on estan construïts els actius als quals va dirigida la reinversió. 

 

Immobilitzat material 

El detall d’Immobilitzat material durant el període 2005 a 2011 és el següent: 
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Quadre 5. Immobilitzat material 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 
         

Construccions 3.917.649 5.419.801 5.447.177 - - - - 

Instal·l., utillatge i mobiliari 244.410 692.326 736.429 364.875 369.851 382.042 388.427 

Equip informàtic 1.447 8.644 13.706 22.326 26.815 33.132 33.814 

Acomptes d’immobilitzat 570.320 - - - - - - 

Cost 4.733.826 6.120.771 6.197.312 387.201 396.666 415.174 422.241 
         

Amortització acumulada (200.852) (414.447) (677.499) (60.314) (103.114) (143.552) (188.043) 
         

Valor net comptable 4.532.974 5.706.324 5.519.813 326.887 293.552 271.622 234.198 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 

 

La part més significativa de l’immobilitzat material correspon, en els exercicis 2005-2007, al 

valor de les construccions. A partir de l’exercici 2008, a causa de l’entrada en vigor del 

PGC, les construccions es van classificar en el compte d’inversions immobiliàries. Als 

efectes comparatius, l’anàlisi de les construccions per tots els exercicis es fa en l’apartat 

següent, corresponent a les inversions immobiliàries. 

 

El compte Instal·lacions, utillatge i mobiliari inclou principalment les instal·lacions tècniques 

dels aparcaments. En l’exercici 2008 es va traspassar també el valor de les instal·lacions 

tècniques corresponents als aparcaments al compte d’inversions immobiliàries per valor de 

0,63 M€. Les altes en aquest compte van ascendir a un total de 0,78 M€ i corresponien 

principalment a l’actualització dels sistemes de seguretat als aparcaments i a obres al local 

de la societat situat al carrer Sant Oleguer. 

 

L’import de 0,57 M€ d’acomptes d’immobilitzat corresponia al pagament del 40% de 

l’import dels drets d’ús sobre les places de l’aparcament del Mercat de la Mercè que 

l’empresa Pro Nou Barris, SA es va comprometre a cedir a RASSA a través d’un contracte 

signat entre les parts el 23 de desembre del 2005. El preu de la transmissió, d’1,43 M€, es 

liquidà totalment l’exercici 2006. 

 

Inversions immobiliàries 

El detall d’Inversions immobiliàries durant el període 2005-2011 és el següent: 

 

Quadre 6. Inversions immobiliàries 

Concepte Saldo a 31.12.2008 Saldo a 31.12.2009 Saldo a 31.12.2010 Saldo a 31.12.2011 
      

Terrenys - - 258.755 258.755 

Construccions 5.419.801 5.419.801 8.543.659 8.543.659 

Instal·lacions 661.589 607.383 699.036 759.065 

Cost 6.081.390 6.027.184 9.501.450 9.561.479 
      

Amortització acumulada (908.547) (992.339) (1.260.016) (1.556.084) 
      

Correccions per deteriorament - - (208.881) (288.521) 
      

Valor net comptable 5.172.843 5.034.845 8.032.553 7.716.874 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 
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Tal com s’ha comentat en l’apartat anterior, amb l’entrada en vigor del PGC, les construc-

cions es classifiquen com a inversions immobiliàries. Així, en l’exercici 2008, es van rea-

litzar els traspassos següents: 

 

• De la partida Construccions del compte Immobilitzat material a la partida Construccions 

d’Inversions immobiliàries per valor de 5,42 M€. 

• De la partida Construccions del compte Immobilitzat material a la partida Instal·lacions 

dins d’Inversions immobiliàries per valor de 27.376 €. 

• De la partida Instal·lacions del compte Immobilitzat material a la partida Instal·lacions 

dins d’Inversions immobiliàries per valor de 0,63 M€. 

 

A més, com s’explica més endavant en aquest mateix apartat, en l’exercici 2010 es va 

registrar la part dels terrenys corresponents a la UTE Torre Lluch. 

 

La partida més important d’aquest compte correspon al valor de les construccions, que 

inclou aquells aparcaments que estaven destinats a la seva explotació mitjançant el lloguer 

de places o el sistema de rotació. A continuació es presenta un quadre amb el detall 

d’aquests aparcaments en el període 2005-2011: 

 
Quadre 7. Detall de les construccions 

Aparcament Places 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercicis  

2008 i 2009 

Exercicis  

2010 i 2011 

Ferran Reyes  97 1.114.676 1.114.676 1.114.676 1.114.676 1.114.676 

Plaça Maragall  95 1.246.930 1.298.624 1.298.624 1.298.624 1.298.624 

Francesc Macià 129 1.556.043 1.556.043 1.556.043 1.556.043 1.556.043 

Mercat Mercè 99 - 1.450.458 1.450.458 1.450.458 1.450.458 

Plaça Wagner  117 - - - - 1.945.115 

Torre Lluch * 87 - - - - 1.178.743 

Park & Ride - - - 27.376 - - 

Total  3.917.649 5.419.801 5.447.177 5.419.801 8.543.659 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada per RASSA. 

* Per a la promoció de Torre Lluch s’ha incorporat en el Balanç l’import de la inversió que li correspon segons el 

percentatge de participació a la UTE. El nombre de places és el total que està en explotació. 

 

Com es pot observar en el quadre anterior, hi ha set aparcaments en règim d’explotació 

tres dels quals corresponen a altes anteriors a l’exercici 2005. A continuació s’analitza 

l’evolució en el període 2005-2011 de cada un dels aparcaments i també de les inversions 

registrades dins les inversions immobiliàries. 

 

Aparcaments de la plaça Ferran Reyes i la plaça Maragall al terme municipal de Barcelona  

El 21 de juny del 2000, el CCB i l’Ajuntament de Barcelona van signar una addenda al 

conveni marc de col·laboració per a la construcció d’uns aparcaments subterranis en 

terrenys de domini públic municipal a la plaça de Ferran Reyes i a la plaça Maragall per 

l’explotació d’aquests directament o a través de l’entitat en la qual el CCB delegués.  
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Aparcament de Francesc Macià al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat 

El 13 de setembre de 2001 el CCB i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat van signar 

una addenda al conveni marc de col·laboració per a la construcció i posterior explotació 

d’un aparcament a la plaça Francesc Macià d’aquest municipi.  

 

Aparcament del Mercat de la Mercè a Barcelona 

El 23 de desembre del 2005 es va signar un contracte amb Pro Nou Barris, SA mitjançant 

el qual aquesta societat cedia el dret d’ús per un període de cinquanta anys de noranta-

nou places d’un aparcament situat al Mercat de la Mercè per un preu d’1,43 M€. 

 

Aparcament de la plaça Wagner a Barcelona 

El 6 d’octubre del 2005 es va signar una addenda al conveni marc del 21 de juny del 2000, 

per construir i explotar un pàrquing a la plaça Wagner de Barcelona. Aquesta addenda va 

ser aprovada per acord del Ple del CCB del 5 d’octubre del 2005. La construcció de 

l’aparcament es va iniciar l’exercici 2009 a càrrec de l’empresa Dragados, SA i es va 

finalitzar l’exercici 2010, moment en el qual es donà d’alta en els estats financers de 

RASSA per un valor total de 8,00 M€ corresponent a 489 places de les quals 117, per un 

import d’1,95 M€ es van destinar a l’explotació, i 372, per un valor de 6,06 M€ es van posar 

a la venda i, per tant, es van comptabilitzar dins les existències. L’aparcament va iniciar la 

seva activitat el mes de novembre del 2010. 

 

Aparcament de la plaça Torre Lluch a Gavà 

El 16 de gener del 2009 es va constituir una UTE entre RASSA i Gavanenca de Terrenys i 

Immobles, SA per la construcció de l’aparcament, que es va iniciar l’exercici 2009 i es va 

finalitzar el 2010. La construcció va ser adjudicada a l’empresa VOPI4. El cost total de 

l’obra va ascendir a 5,53 M€, 1,64 M€ dels quals corresponien a places destinades a 

l’explotació i 3,89 M€ a places destinades a la venda. RASSA va integrar en el Balanç la 

part proporcional segons la seva participació a la UTE i va aplicar les eliminacions cor-

responents. Com a resultat, es van activar 87 places com a immobilitzat per valor de 

1,18 M€ i 187 places com a existències per valor de 3,39 M€. Addicionalment, el valor del 

terreny que va ser aportat per la societat Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA a la UTE, 

es va registrar per 0,26 M€.  

L’explotació de l’aparcament es va iniciar el mes de juny del 2010. Al final de l’exercici 

2011 l’aparcament tenia només onze abonats i els ingressos anuals resultat de l’explotació 

van ser de 24.655 €. En l’exercici 2012 els abonats van passar a catorze i la recaptació va 

incrementar-se lleugerament. Els ingressos obtinguts de l’explotació i el nombre de places 

explotades de l’aparcament posen en dubte la seva viabilitat. 
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Atès aquest escenari, RASSA va registrar una provisió per deteriorament de l’immobilitzat 

de 0,21 M€ l’exercici 2010, i de 0,29 M€ l’exercici 2011. Tenint en compte el valor actual de 

les rendes futures previstes i el valor net de la inversió el 2011, la provisió constituïda el 31 

de desembre del 2011 hauria d’haver estat de 0,75 M€, aproximadament, per la qual cosa 

hi va haver un defecte de provisió de 0,45 M€. 

 

Instal·lacions de l’aparcament Park & Ride 

RASSA va explotar un total de 350 places de l’aparcament Park & Ride. Els terrenys sobre 

els quals s’assentaven aquestes instal·lacions eren propietat del CCB que l’hi va cedir 

temporalment a partir d’un conveni signat el 2 de desembre del 2004. Aquesta cessió 

temporal finalitzarà en el moment en què es formalitzi el traspàs al Consorci del Campus 

Interuniversitari Diagonal-Besòs per a la construcció d’instal·lacions universitàries, segons 

acord del Ple del CCB de 12 de febrer del 2002. Així mateix, en el conveni s’establia que 

en el moment en què finalitzés la cessió esmentada s’arbitrarien mecanismes de liquidació 

de les inversions no amortitzades realitzades per la societat. RASSA paga un cànon 

mensual de 24.000 € per l’ocupació d’aquests terrenys. 

 

Com a conseqüència del planejament urbanístic que determinava que en aquests terrenys 

s’ubicaria el futur campus interuniversitari, el Ple del CCB del 17 de juny del 2009 acordà 

reduir els espais explotats per RASSA de l’aparcament de Park & Ride en més d’un 60%. 

Tenint en compte el pes dels ingressos obtinguts de l’explotació d’aquest aparcament, 

aquest fet va provocar una reducció important dels ingressos de RASSA. Per adequar el 

nou espai, es van donar de baixa instal·lacions per valor de 0,20 M€ i es va incórrer en 

unes despeses d’adequació per 0,11 M€ l’any 2009 i 76.474 € el 2010, fet que va generar 

unes pèrdues per valor de 15.861 € (vegeu l’apartat 4.2.3.8). Consegüentment, RASSA va 

mostrar la seva disconformitat amb el cànon a pagar i no va registrar cap import en la seva 

comptabilitat a l’espera d’una renegociació. Finalment s’acordà condonar el cànon de 

l’exercici 2009. 

 

Les altes en instal·lacions de l’exercici 2010 corresponien principalment a nous treballs de 

senyalització i adequació de l’aparcament de Park & Ride.  

 

 

4.2.2.2. Existències 

El detall de les existències durant el període 2005-2011 és el següent: 

Quadre 8. Existències 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Promocions acabades 208.304 1.764.285 1.256.118 1.222.301 1.188.663 10.182.929 8.368.255 

Promocions en curs 153.951 250.679 424.987 749.706 7.078.334 1.542.997 2.628.428 

Deteriorament existències - - - - - (439.121) (633.858) 

Total 362.255 2.014.964 1.681.105 1.972.007 8.266.997 11.286.805 10.362.825 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 
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En aquesta partida es van registrar les places d’aparcament que estaven destinades a la 

venda. Quan les promocions es trobaven en construcció es van anar donant d’alta les 

places en funció del grau d’avançament de l’obra com a existències en curs. 

 

Existències de promocions acabades 

El detall de les promocions acabades en el període 2005-2011 és el següent: 

 

Quadre 9. Detall de les existències de producte acabat 

Aparcament 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Plaça Maragall        

 Nombre places 10 - - - - - - 

 Import 38.641 - - - - - - 

Ernest Lluch        

 Nombre places 18 13 3 3 3 2 2 

 Import 169.663 117.626 19.642 21.226 21.226 3.142 3.142 

Cristòfol de Moura        

 Nombre places - 95 74 71 69 68 68 

 Import - 1.646.659 1.236.476 1.201.075 1.167.437 1.150.618 1.150.618 

Plaça Wagner        

 Nombre places - - - - - 365 260 

 Import - - - - - 6.061.476 4.292.907 

Torre Lluch *        

 Nombre places - - - - - 166 164 

 Import - - - - - 2.967.693 2.921.588 

Total imports 208.304 1.764.285 1.256.118 1.222.301 1.188.663 10.182.929 8.368.255 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada per RASSA. 

* Per a la promoció de Torre Lluch es va incorporar en el Balanç l’import d’existències que li corresponia segons el per-

centatge de participació a la UTE. El nombre de places és el total que estava en explotació. 

 

A continuació s’explica l’evolució de les existències durant el període de fiscalització. 

 

Aparcament dels Jardins d’Ernest Lluch al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet 

L’11 de novembre del 2002 es va signar una addenda al conveni de col·laboració entre el 

CCB i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per construir i explotar l’aparcament 

dels Jardins d’Ernest Lluch. Les obres, encarregades a RASSA, van finalitzar l’exercici 

2004. Fins a l’exercici 2011 s’havien venut totes les places d’aparcament llevat de dues, 

que eren les que estaven registrades en existències el 31 de desembre del 2011. 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 3 

24 

Aparcament de Cristòfol de Moura al terme municipal de Barcelona 

El 31 de març del 2004 se signà una addenda al conveni de col·laboració entre el CCB i 

l’Ajuntament de Barcelona per construir i conservar dos aparcaments subterranis per a 

vehicles en el subsòl de domini públic municipal del carrer Cristòfol de Moura a Barcelona, 

i perquè durant cinquanta anys els explotés el CCB, directament o a través de qualsevol 

dels seus ens de gestió directa. 

 

La construcció de l’aparcament va començar l’exercici 2005 i va finalitzar el 2006, moment 

en què es va activar la totalitat de l’aparcament, cent vuitanta-set places, com a exis-

tències. Durant el període 2006-2011 es van vendre 119 places. 

Atès que el mercat de venda d’aparcaments estava estancat, a partir de l’exercici 2008 

RASSA va destinar al lloguer la totalitat de les places de la promoció de Cristòfol de Moura 

pendents de vendre (69 places des del 2008 fins al novembre del 2010 i 68 places fins al 

2011). No obstant això, van continuar classificades com a existències i no com a immo-

bilitzat, per la qual cosa no es va efectuar la corresponent amortització. El valor d’aquesta 

manca de dotació en els exercicis 2008-2010 és de 83.274 €. En el 2011, RASSA va registrar 

l’amortització com a provisió per deteriorament d’existències per valor de 25.014 €. 

 

L’explotació d’aquestes places en règim de lloguer va generar uns ingressos anuals que 

oscil·laven entre 50.000 € i 70.000 €, aproximadament, en funció de l’exercici. Tenint en 

compte que es mantenen aquests ingressos, el valor actual d’aquestes rendes d’explotació 

garanteix la recuperació de la inversió en el període de la concessió, cinquanta anys, motiu 

pel qual, no es proposa cap provisió. 

 

Aparcament de la plaça Wagner al terme municipal de Barcelona 

S’inclouen les 372 places d’aparcament per 6,06 M€ que es van posar a la venda (vegeu 

l’apartat 4.2.2.1). Durant l’exercici 2010 es van vendre 7 places i en l’exercici 2011 se’n van 

vendre 105. En l’exercici 2012 es van vendre 2 places. RASSA no va registrar cap provisió. 

Es considera que, a causa de l’estancament de les vendes s’hauria d’haver registrat una 

provisió que cobrís el 50% del valor de les places no venudes, 2,15 M€. 

 

Aparcament de la plaça Torre Lluch al terme municipal de Gavà 

Les places d’aquest aparcament corresponen a la part que RASSA va integrar al seu 

Balanç com a resultat de la seva participació en la UTE Torre Lluch (vegeu l’apartat 

4.2.2.1). L’exercici 2009 es van registrar 2,78 M€ com a existències en curs, i durant 

l’exercici 2010 es van donar d’alta 187 places per valor de 3,39 M€. 

Durant l’exercici 2010 es van vendre 21 places i durant el 2011, 2 places, totes elles amb 

marge brut d’explotació positiu. Al final de l’exercici 2011 restaven per vendre 164 places 

per valor de 2,92 M€. RASSA va considerar que no s’estaven complint els terminis de 
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venda prèviament estimats i va realitzar una provisió per valor de 0,44 M€ en l’exercici 2010 

que va ser incrementada en 0,17 M€ en l’exercici 2011 i va quedar un saldo de 0,61 M€. No 

obstant això, tenint en compte que el nivell de vendes va ser molt reduït i no s’ha recuperat 

en exercicis posteriors, s’hauria d’haver registrat una provisió del 100% del seu valor. Així, 

a 31 de desembre del 2011 existia un defecte de provisió de 2,31 M€. 

 

Existències de promocions en curs 

En l’exercici 2005, les existències de promocions en curs més significatives eren les dels 

aparcaments de Cristòfol de Moura i del carrer Cantàbria, tots dos al municipi de 

Barcelona. El 2006, l’aparcament de Cristòfol de Moura es va reclassificar com a promoció 

acabada i va aparèixer com a promoció en curs l’aparcament de plaça Wagner. 

L’exercici 2007 les existències de promocions en curs més significatives eren els apar-

caments del carrer Cantàbria i el de la plaça Wagner i, en el 2008 s’hi va afegir l’apar-

cament del carrer Severo Ochoa i el de la Ronda Guinardó. 

 

L’increment de l’exercici 2009 va ser degut a la incorporació de la part proporcional del 

saldo de la UTE Torre Lluch i a l’increment de l’import de la plaça Wagner, que ja estava 

pràcticament finalitzada. En el 2010, aquestes dues promocions van passar a producte 

acabat i es donà d’alta la promoció del carrer Sancho de Àvila a la zona del 22@, que 

finalitzà en l’exercici 2013, moment en què començà la seva explotació. 

 

El 2011 les existències de promocions en curs més significatives eren la del carrer 

Cantàbria, la del carrer Severo Ochoa, la de la Ronda Guinardó i la del 22@. D’aquestes, 

les tres primeres estan estancades. A més, cal afegir-ne altres menys significatives que 

estaven en la mateixa situació. Així, RASSA tenia en el seu actiu promocions en curs per un 

valor de 0,67 M€ que no estava previst acabar ni vendre a curt termini, atès que la crisis 

immobiliària va suposar un fort estancament del mercat de places d’aparcament. Es 

considera que aquestes promocions haurien d’haver estat deteriorades al 100% en els 

estats financers. 

 

Deteriorament d’existències 

El deteriorament d’existències corresponia a la depreciació de l’aparcament de la Torre 

Lluch de Gavà per 0,44 M€ en l’exercici 2010 i per 0,61 M€ en l’exercici 2011. En aquest 

últim exercici, addicionalment, es va registrar en aquest compte l’amortització, per 

25.014 €, de les places de l’aparcament de Cristòfol de Moura que, tot i estar destinades a 

la venda, estaven essent temporalment explotades en règim de lloguer. 

 

 

4.2.2.3. Deutors comercials i altres deutes a cobrar 

El detall de Deutors comercials i altres deutes a cobrar durant el període 2005-2011 és el 

següent: 
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Quadre 10. Deutors comercials i altres deutes a cobrar 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Clients per vendes i pres-

tacions de serveis 54.105 1.359.353 212.790 159.820 820.106 2.423.897 212.033 

Empreses del grup 90.201 89.717 92.640 7.391 20.847 20.847 - 

Altres deutors 11.889 2.427 4.233 2.191 99.924 42.396 1.940 

Personal - - - 20.572 12.771 11.394 7.417 

Administracions públiques 3.176 505.686 11.401 17.933 402.131 711.997 38.846 

Administracions públiques 

UTE Torre Lluch - - - - 395.841 529.290 224.475 

Provisió per deutors de 

dubtós cobrament - - (5.640) (6.165) (20.803) (27.571) (28.337) 

Total 159.371 1.957.183 315.424 201.742 1.730.817 3.712.250 456.374 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 

 

Clients per vendes i prestacions de serveis 

En aquest compte es registren els clients per les vendes de les places d’aparcaments i els 

saldos deutors per la construcció d’equipaments a partir del 2010. Per tant, la seva 

evolució està directament relacionada amb les vendes realitzades en cada exercici. 

 

En l’exercici 2010 els clients més significatius van ser l’Ajuntament de Barcelona, el 

Consorci Sanitari de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona per la construcció 

del CAP i de l’escola bressol, imports que es van cobrar a posteriori. 

 

Empreses del grup 

Els saldos d’Empreses del grup corresponen a saldos amb REGESA pels serveis de 

comercialització de les places d’aparcament (vegeu l’apartat 4.1.2.1). Addicionalment, s’hi 

van incloure els saldos a cobrar pel servei de seguiment i control de l’execució de les 

obres de l’aparcament de la plaça de la Vila de Sant Adrià de Besòs que finalitzà l’exercici 

2008. Per aquesta gestió es va cobrar un 1,5% sobre el pressupost d’execució material de 

les obres. 

 

Altres deutors 

El saldo del compte Altres deutors no és significatiu en cap exercici, excepte en el 2009, 

en què es va registrar l’import pendent de cobrament a l’empresa Dragados, SA per 

despeses de publicitat relatives a la construcció de l’aparcament de la plaça Wagner 

pagades per RASSA i refacturades al constructor de les obres, d’acord amb el contracte. 

Aquestes factures es van cobrar en l’exercici posterior. 
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Provisió per deutors de dubtós cobrament 

RASSA provisiona les quotes d’abonats que no han estat satisfetes en els últims mesos i 

que considera que podria no arribar a cobrar. Aquelles quotes que es veuen de difícil 

recuperació es reclamen per via judicial. 

 

 

4.2.2.4. Inversions financeres a curt termini 

El detall de l’epígraf Inversions financeres a curt termini durant el període 2005-2011 és el 

següent: 

 

Quadre 11. Inversions financeres a curt termini 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Dipòsits a curt termini 1.000.000 - - - - - - 

Inversions en empreses del 

grup i associades curt termini - - - 1.044.433  2.754.300  198.596  161.397 

Total 1.000.000 - - 1.044.433  2.754.300  198.596  161.397 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 

 

En l’exercici 2005 es van incloure dos dipòsits d’estalvi a curt termini, de 0,80 M€ i 0,20 M€.  

 

RASSA va fer un traspàs d’efectiu a REGESA per 1,00 M€ en l’exercici 2008, i diversos 

traspassos per 2,65 M€ en l’exercici 2009, que es van retornar en l’exercici 2009 i 2010, 

respectivament. Els interessos meritats pendents de cobrament es van comptabilitzar com 

a més valor del préstec. Aquests préstecs no van ser degudament formalitzats. 

 

Els imports registrats en els exercicis 2010 i 2011 corresponien a saldos integrats de la 

UTE Torre Lluch. 

4.2.2.5. Efectiu i altres actius líquids equivalents 

El detall d’Efectiu i altres actius líquids equivalents a curt termini durant el període 2005-

2011 és el següent: 

 

Quadre 12. Efectiu i altres actius líquids equivalents 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Caixa  3.727 4.801 6.813 8.468 7.970 17.028 16.942 

Bancs 121.910 98.943 47.403 4.022 32.023 63.494 13.109 

Total 125.637 103.744 54.216 12.490 39.993 80.522 30.051 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 
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El compte de caixa es va anar incrementant al llarg dels exercicis a causa, principalment, 

de l’increment del cobrament en efectiu a partir de la incorporació de la caixa de 

cobrament automàtica de l’aparcament del Mercat de la Mercè en l’exercici 2006, quan 

s’inicià la seva explotació. En l’exercici 2010 s’incrementà també per la incorporació del 

caixer de l’aparcament de la plaça Wagner, que inicià la seva activitat en aquest exercici, 

per la incorporació d’un nou caixer als aparcaments de Francesc Macià i Park & Ride i per 

la integració al Balanç de la part corresponent de l’efectiu de la UTE Torre Lluch. En cap 

cas l’import dels caixers va superar els 3.000 €. 

 

 

4.2.2.6. Fons propis 

El detall de Fons propis durant el període 2005-2011 és el següent: 

 

Quadre 13. Fons propis 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Capital escripturat 4.548.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000 

Reserva legal 12.200 41.991 79.675 108.041 123.812 137.074 145.064 

Reserva voluntària 318.635 586.758 925.917 1.181.214 1.323.153 1.442.524 1.514.434 

Reserva UTE Torre Lluch - - - - (1.705) (1.719) (1.719) 

Resultat de l’exercici 297.914 376.843 283.663 157.709 132.619 79.900 1.068.688 

Total 5.176.749 5.553.592 5.837.255 5.994.964 6.125.879 6.205.779 7.274.467 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 

 

RASSA, tal com estableix la Llei de societats de capital, va destinar una xifra igual al 10% 

del benefici a la Reserva legal en cada exercici, distribució que ha de mantenir fins que 

aquesta reserva representi el 20% del capital social. La resta del benefici que excedia 

d’aquest 10% va ser utilitzat per incrementar la reserva voluntària cada any. 

 

 

4.2.2.7. Provisions a llarg termini 

La composició de les provisions a llarg termini en el període 2009-2011 és la següent: 

 

Quadre 14. Provisions a llarg termini 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2009 Altes Baixes 

Saldo a 

31.12.2010 Altes Baixes 

Saldo a 

31.12.2011 

Provisions per desmantellament 59.020 31.855 - 90.875 3.263 - 94.138 

Altres provisions 45.000 3.000 9.067 38.933 7.511 39.751 6.693 

Total 104.020 34.855 9.067 129.808 10.774 39.751 100.831 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 

Nota: En els exercicis 2005-2008 no hi ha provisions a llarg termini. 
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Provisions per desmantellament 

A partir de l’exercici 2009, seguint les indicacions del nou PGC, RASSA realitza una esti-

mació dels costos de reposició d’aquells actius que han de ser revertits als ajuntaments 

una vegada finalitzat el dret d’adscripció sobre els terrenys en què estan construïts. 

Anualment es realitza una actualització financera que genera una despesa en el Compte 

de pèrdues i guanys pel mateix valor. 

 

Aquest càlcul no es feia en els estats financers dels exercicis anteriors al 2009. Atès que el 

valor de les promocions es va incrementar considerablement a partir de l’esmentat exercici 

es considera que la provisió en exercicis anteriors seria poc significativa. La provisió 

registrada l’exercici 2009 corresponia al càlcul del valor net comptable de les inversions de 

reposició dels aparcaments que en aquell moment estaven en l’actiu, és a dir, Ferran 

Reyes, Francesc Macià, plaça Maragall i Mercat de la Mercè.  

 

Les altes de l’exercici 2010 corresponien a la provisió derivada de l’aparcament de la 

plaça Wagner per 29.686 € i a l’actualització financera per 2.169 €. L’alta de l’exercici 2011 

responia exclusivament a l’actualització financera. 

 

Altres provisions 

En aquest compte es registra l’import destinat a cobrir les possibles despeses derivades 

de les sentències desfavorables per incidències produïdes als aparcaments que explota 

RASSA. 

 

 

4.2.2.8. Deutes a llarg i a curt termini 

L’evolució de Deutes financers a llarg i a curt termini durant el període 2005-2011 va ser la 

següent: 

Quadre 15. Deutes a llarg i curt termini 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Préstecs - - - - - 961.724 706.743 

Pòlisses de crèdit - - - 1.798.117 5.715.309 - - 

Fiances i dipòsits rebuts 35.214  49.734  59.304  66.339 76.424 104.888 103.165 

Total a llarg termini 35.214  49.734  59.304  1.864.456 5.791.733 1.066.612 809.908 

Préstecs - - - - - 197.889 228.583 

Pòlisses de crèdit - 1.884.882 969.384 - 5.500 6.388.317 6.745.299 

Deutes per interessos - - - 23.641 28.644 50.605 69.446 

Altres deutes - - - - - - 104.129 

Total a curt termini - 1.884.882 969.384 23.641 34.144 6.636.811 7.147.457 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 
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L’import del compte de fiances i dipòsits a llarg termini correspon a l’import de les fiances 

rebudes per les places d’aparcament en lloguer. 

 

Per poder construir els diferents aparcaments, RASSA va haver de recórrer al finançament 

aliè mitjançant la contractació de pòlisses de crèdit i préstecs. La seva evolució en el 

període 2005-2011 va ser la següent: 

 

Quadre 16. Detall de les pòlisses de crèdit i els préstecs 

Any Entitat Producte Data alta Venciment Límit 

Deute 

pendent 

2006 La Caixa Pòlissa de crèdit 13.12.2005 13.12.2007 3.300.000 1.884.882 

 Total a 31 de desembre de 2006    1.884.882 

2007 La Caixa Pòlissa de crèdit 27.12.2007 15.01.2009 4.000.000 969.384 

 Total a 31 de desembre de 2007    969.384 

2008 La Caixa Pòlissa de crèdit 27.12.2007 15.01.2009 4.000.000 1.798.117 

 Total a 31 de desembre de 2008    1.798.117 

2009 La Caixa Pòlissa de crèdit 08.01.2009 31.01.2010 4.000.000 3.806.112 

 Banco Popular Pòlissa de crèdit 23.12.2009 23.12.2010 1.000.000 5.500 

 Caixa Sabadell Pòlissa de crèdit 15.09.2009 31.03.2011 2.000.000 1.909.197 

 Total a 31 de desembre de 2009    5.720.809 

2010 La Caixa Pòlissa de crèdit 31.01.2010 31.12.2011 4.000.000 3.518.992 

 Banco Popular Pòlissa de crèdit 23.12.2010 23.12.2011 1.000.000 891.474 

 Caixa Sabadell Pòlissa de crèdit 15.09.2009 31.03.2011 2.000.000 1.977.851 

 La Caixa Préstec 30.09.2010 01.10.2015 1.200.000 1.159.613 

 Total a 31 de desembre de 2010    7.547.930 

2011 La Caixa Pòlissa de crèdit 31.12.2011 23.02.2012 4.000.000 3.985.744 

 Banco Popular Pòlissa de crèdit garantia hipotecària 23.12.2011 31.04.2012 1.000.000 1.399.822 

 Caixa Sabadell Pòlissa de crèdit 31.03.2011 04.03.2012 1.200.000 962.613 

 La Caixa Préstec 30.09.2010 01.10.2015 1.200.000 935.326 

 Banco Popular Pòlissa de crèdit 07.12.2011 07.02.2012 400.000 397.120 

 Total a 31 de desembre de 2011    7.680.625 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 

El saldo a 31 de desembre del 2006 dels deutes a curt termini corresponia a la part 

disposada d’una pòlissa de crèdit amb un límit de 3,30 M€, amb comfort letter de REGESA. 

L’exercici 2007 es va contractar una nova pòlissa de crèdit amb la mateixa entitat amb un 

límit de 4,00 M€, també amb comfort letter de REGESA.  

 

El 8 de gener del 2009 es renovà l’anterior pòlissa de crèdit fins al 31 de gener del 2010. 

En aquest mateix exercici es contractaren dues noves pòlisses de crèdit, també amb 

comfort letter de REGESA, amb un límit de 2,00 M€ i 1,00 M€, respectivament. En l’exercici 
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2010 es varen renegociar les pòlisses vençudes actuant; el CCB va actuar de garant d’una 

d’elles, i es va contractar un préstec a llarg termini per 1,20 M€.  

En l’exercici 2011 es van renegociar les pòlisses: es va ampliar el seu venciment, en una 

d’elles es va modificar el límit a la baixa i en una altra, com a garantia hipotecària, s’hi va 

incloure l’aparcament del 22@. 

 

L’increment de les pòlisses de crèdit contractades al llarg dels exercicis mostra les 

tensions de tresoreria de l’entitat i la falta de capacitat de generar recursos. A partir de 

l’exercici 2009 no existien suficients actius de liquiditat immediata per poder fer front als 

deutes amb les entitats de crèdit. És per aquest motiu que, l’exercici 2012, RASSA va 

renegociar el deute per obtenir finançament a llarg termini formalitzant un préstec 

hipotecari de 4,50 M€ a quinze anys sobre l’aparcament de la plaça Wagner.  

 

 

4.2.2.9. Passiu corrent 

El detall de Passiu corrent durant el període 2005-2011 és el següent: 

 

Quadre 17. Passiu corrent 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

         

Provisions per acabament de 

promocions 330.832 282.138 273.329 233.562  191.659  475.695  439.841 

Total provisions a curt termini 330.832 282.138 273.329 233.562 191.659 475.695 439.841 
         

Deutes a curt termini amb 

entitats de crèdit - 1.884.882 969.384 23.641  34.144  6.636.812  7.147.458 

Total deutes a curt termini - 1.884.882 969.384 23.641 34.144 6.636.812 7.147.458 
         

Deutes a curt termini amb 

empreses del grup - - - 21.901  78.553 - - 

Total deutes amb empreses del 

grup i associades a curt termini - - - 21.901 78.553 - - 
         

Proveïdors  248.991 1.779.350 334.890 452.522 2.622.522 5.498.532 2.564.475 

Proveïdors UTE Torre Lluch - - - - 2.122.934 283.847 213.320 

Altres creditors - - 19.311 74.446 28.069 54.157 61.664 

Bestretes de clients 1.122 3.427 - 948 886.389 2.734.012 130.253 

Deutes a curt termini amb 

empreses del grup 202.302 71.302 - - 125.371 251.733 67.581 

Administracions públiques 204.051 172.554 89.338 71.418 67.597 341.556 243.960 

Total creditors comercials i 

altres comptes a pagar 656.466 2.026.633 443.539 599.334 5.852.882 9.163.837 3.281.253 
         

Total passiu corrent 987.298 4.193.653 1.686.252 878.438 6.157.238 16.276.344 10.868.552 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 3 

32 

Provisions a curt termini 

Aquestes provisions corresponien a despeses que RASSA preveia que es produirien en 

exercicis posteriors per poder finalitzar completament algunes promocions. La seva 

composició en el període 2005-2011 era la següent: 

 
Quadre 18. Provisions a curt termini 

Aparcament 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Ernest Lluch 48.694 - - - - - - 

Francesc Macià 20.775 20.775 - - - - - 

Plaça Maragall 261.363 111.363 38.000 38.000 - - - 

Cristòfol de Moura - 150.000 235.329 195.562 191.659 90.000 - 

Plaça Wagner - - - - - 360.000 49.841 

UTE Torre Lluch - - - - - 25.695 - 

Trinitat Vella - - - - - - 390.000 

Total 330.832 282.138 273.329 233.562 191.659 475.695 439.841 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 

 

RASSA, en el moment de finalitzar una promoció, realitza una estimació de les despeses 

que es podien rebre en exercicis següents per finalitzar completament l’obra. Aquestes 

despeses corresponien principalment a treballs addicionals que no impedien la posada en 

funcionament de l’aparcament, com, per exemple, treballs de senyalització, reparacions 

d’humitats, pintura, acabats d’obra, etc. La posició de la societat va ser mantenir sempre 

una provisió durant els dos exercicis següents per possibles despeses d’aquest tipus que 

es poguessin produir. Els imports de les dotacions es van basar en l’informe d’un tècnic 

que estimava en cada cas a quant podien ascendir aquestes despeses. A continuació es 

detalla l’evolució de les provisions de cada una de les promocions. 

 

• Ernest Lluch: Aquesta provisió es va anul·lar l’exercici 2006, atès que l’obra ja estava 

finalitzada i ja no s’esperava rebre més factures. 

 

• Francesc Macià: l’exercici 2007 s’aplicà la provisió a les despeses de senyalització que 

quedaven pendents per finalitzar l’aparcament. 

 

• Plaça Maragall: la provisió corresponia inicialment a les despeses d’urbanització de la 

superfície, calculades a partir d’un estudi d’un expert independent. Finalment, part 

d’aquestes despeses van ser assumides per l’Ajuntament de Barcelona, motiu pel qual 

en l’exercici 2006 es van anul·lar 150.000 € de la provisió. El 2007, a partir de l’estudi 

d’un tècnic, es va revertir la provisió per 73.363 € i, finalment, l’exercici 2009 es va 

revertir tota la provisió pendent. 

 

• Cristòfol de Moura: la promoció estava ja finalitzada en l’exercici 2006 excepte per la 

instal·lació d’un ascensor, per la qual cosa RASSA va dotar una provisió per valor de 
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150.000 €, que va ser ampliada l’exercici 2007, perquè es va estimar que existien 

despeses pendents per certificats mediambientals i reparacions diverses. Els exercicis 

2008-2010 es van aplicar les provisions en funció de les factures rebudes i les despeses 

que finalment s’esperava rebre. L’exercici 2011, finalment, es va aplicar la provisió a les 

últimes factures rebudes i es va revertir la provisió pendent per 87.630 €, ja que no 

s’esperaven més despeses en aquesta promoció. 

• Plaça Wagner: l’exercici 2010, amb la finalització de les obres, es dotà una provisió per 

les factures pendents de rebre de 360.000 €. Durant el 2011 es va anar aplicant la 

provisió en funció de les factures rebudes, en concret 10.159 €, i s’anul·là la provisió per 

300.000 € perquè es va considerar que finalment no hi hauria unes despeses que 

s’havien previst. Un cop finalitzat l’aparcament, quedaven 49.841 M€. D’aquest fet, es 

pot concloure que aquesta provisió per terminació d’obres dotada en l’exercici 2010 

estava excedida en 349.841 €, i en l’exercici 2011, en 49.841 €. 

 

• UTE Torre Lluch: en l’exercici 2010 s’incorporà la part corresponent del saldo integrat de 

la UTE Torre Lluch que quedà anul·lat l’exercici següent.  

 

• Trinitat Vella: l’exercici 2011 van finalitzar les obres de la construcció del CAP i de 

l’escola bressol del barri de Trinitat Vella, i es dotà una provisió per les factures 

pendents de rebre per despeses derivades de la possibilitat d’haver de construir un nou 

col·lector que unís l’aparcament amb la xarxa pública. Finalment, en l’exercici 2012 

aquesta provisió no es va utilitzar i s’ha revertit, així que la provisió dotada a l’exercici 

2011 estava excedida en la seva totalitat en 0,39 M€. 

 

En la revisió del registre comptable de les provisions s’ha detectat que, en alguns casos, 

en el moment de la seva dotació se’n donava l’alta al compte d’existències. No obstant 

això, quan aquestes provisions no eren aplicades a despeses i eren finalment anul·lades, 

no es donava de baixa la part corresponent al compte d’existències que prèviament havia 

estat activat sinó que s’anul·lava la provisió directament i es generava un ingrés per excés 

de provisió. Aquest fet va afectar les promocions de l’aparcament de la plaça Wagner i de 

Cristòfol de Moura. Així, en l’exercici 2011 s’hauria d’haver fet un ajustament minorant les 

existències i els ingressos d’aquestes promocions per un valor de 300.000 € i 37.744 €, 

respectivament. 

 

Deutes a curt termini 

Els deutes a curt termini corresponien a la part a curt termini dels deutes amb entitats de 

crèdit (vegeu l’apartat 4.2.2.8). 

 

Creditors comercials i altres comptes a cobrar 

A continuació es detallen els diferents comptes que componien el saldo d’aquesta partida 

explicant l’evolució en el període 2005-2011. 
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Proveïdors i altres creditors 

En aquest compte es registraven principalment els imports pendents de pagament als 

proveïdors que realitzaven les obres de construcció dels aparcaments de RASSA. El saldo 

d’aquest compte ha variat significativament en funció de l’exercici, atès que depèn 

directament de la construcció dels aparcaments. En l’exercici 2006 el saldo s’incrementà 

respecte de l’exercici anterior per l’adquisició de les places d’aparcament del Mercat de la 

Mercè i per la construcció de l’aparcament de Cristòfol de Moura. Durant els exercicis 

2007 i 2008 no es va dur a terme cap construcció, motiu pel qual el saldo d’aquest compte 

va ser més reduït; els deutes més importants de l’exercici 2007 van ser les factures pen-

dents de pagament de Cristòfol de Moura i en l’exercici 2008 les despeses per l’adequació 

de les instal·lacions de l’aparcament de Park & Ride. En l’exercici 2009 el saldo va tornar a 

augmentar a causa de l’inici de la construcció de l’aparcament de la plaça Wagner. El 

saldo en l’exercici 2010 va ser el més elevat del període atès que en aquest exercici es van 

concentrar la major part de factures pendents de la plaça Wagner i van aparèixer les 

despeses de construcció del CAP i l’escola bressol del barri de Trinitat Vella. En l’exercici 

2011 el saldo corresponia principalment a la construcció de l’aparcament de la zona del 

22@ i del CAP i l’escola bressol de Trinitat Vella. 

 

Bestretes de clients 

La comercialització de les places d’aparcament s’inicià abans de la finalització de les 

obres de construcció, i els imports cobrats es van registrar en el compte de bestretes de 

clients fins que es formalitzà la venda definitiva. Fins a l’exercici 2009 pràcticament la tota-

litat d’aquestes bestretes es formalitzaven abans del tancament, i per això el saldo d’a-

quest compte era molt reduït.  

 

Per al període fiscalitzat s’ha verificat que els imports registrats en aquest compte cor-

responien realment a bestretes de clients i que, un cop formalitzada la venta, es donaven 

de baixa d’aquest compte. 

 

Deutes a curt termini amb empreses del grup 

Els imports a 31 de desembre dels exercicis 2005-2011 corresponien a pagaments pen-

dents pels serveis de suport administratiu de REGESA a RASSA, derivats del contracte de 

l’1 de gener del 2004. 

 

Administracions públiques 

El saldo pendent de pagament amb les administracions públiques dels exercicis 2005-

2011 incloïa el deute per l’IRPF i el deute amb la Seguretat Social. En els exercicis 2005, 

2006 i 2011 l’import pendent de pagament era molt superior a causa del deute per l’Impost 

de societats a retornar. En la resta d’exercicis aquest import era molt reduït. 
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4.2.3. Compte de pèrdues i guanys 

El detall del Compte de pèrdues i guanys abreujat de RASSA dels exercicis finalitzats el 31 

de desembre, del 2005 al 2007 és el següent: 

 

Quadre 19. Compte de pèrdues i guanys abreujat de RASSA dels exercicis 2005-2007 

DEURE 2005 2006 2007 

DESPESES 2.067.917 3.025.292 2.442.213 

Consums d’explotació 1.167.485 2.084.894 1.380.551 

Despeses de personal 325.150 389.510 415.233 

Dotacions a l’amortització de l’immobilitzat 115.379 187.228 268.007 

Variacions de les provisions de tràfic 48.447 (46.715) (68.066) 

Altres despeses d’explotació 228.890 198.336 243.152 

BENEFICI D’EXPLOTACIÓ 471.719 556.206 464.542 

Despeses financeres i assimilades 7 1.050 61.695 

RESULTATS FINANCERS POSITIUS 8.450 11.190 - 

BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES  480.169 567.396 416.411 

Despeses extraordinàries - - - 

Despeses exercicis anteriors 22.144 8.073 5.062 

RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS - 12.363 3.831 

BENEFICIS ABANS D’IMPOSTOS 458.329 579.759 420.242 

Impost sobre societats 160.415 202.916 136.579 

RESULTAT DE L’EXERCICI (BENEFICIS) 297.914 376.843 283.663 

  

HAVER 2005 2006 2007 

INGRESSOS 2.365.831 3.402.135 2.725.876 

Ingressos d’explotació 2.357.070 3.369.459 2.703.419 

a) Import net de la xifra de negocis 1.927.298 2.996.833 2.562.069 

b) Altres ingressos d’explotació 200.804 320.931 141.350 

c) Existències de promocions acabades incorporades a l’immobilitzat 228.968 51.695 - 

PÈRDUES D’EXPLOTACIÓ - - - 

Ingressos financers 8.457 12.240 13.564 

RESULTATS FINANCERS NEGATIUS - - 48.131 

PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES - - - 

Ingressos extraordinaris - - 1.662 

Ingressos i beneficis d’altres exercicis 304 20.436 7.231 

RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS 21.840 - - 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 

 

Després de l’entrada en vigor del PGC, el detall del Compte de pèrdues i guanys de 

RASSA dels exercicis finalitzats el 31 de desembre del 2008 al 2011 és el següent: 
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Quadre 20. Compte de pèrdues i guanys abreujat de RASSA dels exercicis 2008-2011 

Concepte 

Exercici 

2008 

Exercici  

2009 

Exercici  

2010 

Exercici 

2011 * 

Import net de la xifra de negocis 2.133.053 2.553.378 6.181.727 8.606.248 

Variació d’existències de promocions acabades i en curs 290.902 6.334.626 7.087.863 (760.912) 

Aprovisionaments (1.172.951) (7.364.892) (11.716.492) (4.477.751) 

Altres ingressos d’explotació 120.629 41.817 41.232 26.067 

Despeses de personal (537.389) (649.226) (691.865) (679.544) 

Altres despeses d’explotació (270.501) (362.601) (374.075) (420.123) 

Amortització d’immobilitzat (296.727) (315.591) (310.985) (345.119) 

Excessos de provisions - 34.811 100.425 - 

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - (15.861) (208.881) (79.640) 

Altres resultats - (45.000) - - 

RESULTATS D’EXPLOTACIÓ 267.016 211.461 108.949 1.869.226 

Ingressos financers 45.289 60.273 210.949 243 

a) D’empreses del grup 44.433 59.867 40.692 - 

b) De tercers 856 406 9.907 243 

c) Altres ingressos de caràcter financer - - 160.350 - 

Despeses financeres (87.007) (82.278) (205.755) (342.772) 

RESULTAT FINANCER (41.718) (22.005) 5.194 (342.529) 

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 225.298 189.456 114.143 1.526.697 

Impost sobre beneficis (67.589) (56.837) (34.243) (458.009) 

RESULTAT DE L’EXERCICI 157.709 132.619 79.900 1.068.688 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 

* L’exercici 2011 RASSA va presentar el model normal dels comptes anuals perquè en aquest exercici sobrepassava els 

límits establerts per poder presentar el model abreujat. No obstant això, per facilitar la comparació entre exercicis, en 

aquest quadre es presenta el Compte de pèrdues i guanys del 2011 en model abreujat. La informació detallada dels 

comptes ja es presenta en cada un dels apartats de l’informe. 

 

 

4.2.3.1. Import net de la xifra de negocis 

L’evolució de l’epígraf Import net de la xifra de negocis durant el període 2005-2011 ha 

estat la següent: 

 

Quadre 21. Import net de la xifra de negocis 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Explotació d’aparcaments 1.108.934 1.455.276 1.884.302 2.065.862 1.999.777 1.614.724 1.720.244 

Vendes d’aparcaments 818.364 1.541.557 677.767 36.952 35.154 738.842 2.968.535 

Altres ingressos - - - 30.239 518.447 3.828.161 3.917.469 

Total 1.927.298 2.996.833 2.562.069 2.133.053 2.553.378 6.181.727 8.606.248 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 
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Com es pot observar, el total d’ingressos obtinguts en el període 2005-2009 provenen 

principalment de l’explotació dels aparcaments. Només en l’exercici 2006 els ingressos per 

vendes de places d’aparcament van superar lleugerament els ingressos d’explotació 

d’aquestes places. En els exercicis 2010 i 2011, els ingressos més importants van ser els 

derivats de la nova activitat de gestió d’actuacions per compte d’altres entitats públiques, 

que es va afegir a l’objecte social en l’exercici 2008. A continuació s’explica la naturalesa i 

l’evolució de cada un d’aquests ingressos. 

 

Ingressos per explotació d’aparcaments 

Totes les promocions tenen marge brut d’explotació positiu. Al llarg del període 2005-2008 

totes les promocions van augmentar l’activitat llevat de l’aparcament dels Jardins d’Ernest 

Lluch. És a partir de l’exercici 2009 que el sector va patir les conseqüències de 

l’estancament del sector immobiliari.  

 

El 2005 els abonats totals eren 700 i van anar incrementant fins a arribar a 1.057 l’exercici 

2008. A partir del 2009 van començar a disminuir, i a finals de l’exercici 2011 eren 807.  

 

A continuació s’expliquen els ingressos, les despeses i els marges bruts d’explotació per 

promoció:  

 

• Aparcament de la plaça Ferran Reyes: aquest aparcament representa aproximadament 

un 10% del total dels ingressos d’explotació. Els marges bruts d’explotació dels 

exercicis 2005 i 2006 es van mantenir aproximadament en un 45%. El 2007 el marge 

brut d’explotació augmentà fins al 59%, per l’augment d’abonats de 144 a 171, i per 

l’augment de les tarifes. El 2008, tot i la reducció del nombre d’abonats a 155, el marge 

brut d’explotació va continuar augmentant per l’increment de les tarifes i se situà en un 

62%. Aquesta tendència d’increment del marge brut d’explotació va desaparèixer el 

2009 quan s’inicià un procés de caiguda del nombre d’abonats fins als 128 del 2011. 

Com a conseqüència, el marge brut d’explotació va patir una disminució continuada i a 

finals de l’exercici 2011 era del 50%. 

 

• Aparcament de la plaça Maragall: els ingressos corresponents a aquest aparcament 

representaven entre un 11% i un 13% del total dels ingressos per explotació d’aparca-

ments en funció de l’exercici. Aquests ingressos no van experimentar grans canvis al 

llarg del període 2005-2011, ja que les disminucions del nombre d’abonats (el 2005 eren 

146 i el 2011 eren 136) es van compensar amb ingressos per rotació de places. Els 

marges bruts d’explotació, no obstant, van experimentar variacions significatives en 

funció de les despeses suportades, i es van situar entre el 50% i el 67%.  

 

• Aparcament de Francesc Macià: els ingressos d’aquest aparcament en el període 2005-

2011 van representar entre el 17% i el 20% del total d’aquests ingressos. Els marges 

bruts d’explotació derivats de l’explotació es van incrementar del 2005 al 2008: van ser 
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del 48% el 2005, del 57% el 2006, del 59% el 2007 i del 69% el 2008. L’augment del 

marge brut d’explotació en l’exercici 2008 va ser degut a l’augment de les tarifes i a la 

reducció de les despeses, tot i que s’inicià una reducció important en el nombre 

d’abonats. Des de l’exercici 2009 i fins al 2011 el nombre d’abonats va disminuir a 108, 

fet que suposà una reducció dels ingressos i del marge brut d’explotació fins al 58% a 

finals de l’exercici 2011. 

 

• Aparcament del Mercat de la Mercè: els ingressos d’aquest aparcament representen 

entre un 10% i un 30% en funció de l’exercici. L’activitat s’inicià el 2006 tot i que el mar-

ge brut d’explotació no va ser representatiu fins a l’exercici 2007, quan l’aparcament ja 

s’explotà durant tot l’any. Al llarg dels exercicis 2006-2010 es va anar incrementant el 

nombre d’abonats, que va passar dels 13 inicials a 88 a finals del 2010. i, en 

conseqüència, el marge brut d’explotació va augmentar i al llarg d’aquests períodes va 

ser d’entre un 67% i un 74%. El 2011 el marge brut d’explotació baixà fins a un 64%, ja 

que es van reduir els ingressos per la disminució del nombre d’abonats, que va passar 

a ser 84 i per una disminució dels ingressos per rotació. 

 

• Aparcament de la plaça Wagner: inicià l’activitat el novembre del 2010 amb uns in-

gressos poc significatius, tres abonats i un marge brut d’explotació negatiu. El 2011 ja 

representava el 12% dels ingressos, els abonats van passar a 71 i el marge brut d’ex-

plotació al 55%. 

 

• Aparcament Park & Ride: aquest aparcament representà fins a l’exercici 2009 aproxi-

madament un 50% del total dels ingressos d’explotació d’aparcaments. El marge brut 

d’explotació dels exercicis 2005 i 2006 era d’un 62% i d’un 69%, respectivament. A 

finals de l’exercici 2006 hi havia 396 abonats. El 2007 s’inicià el pagament d’un cànon 

per l’ocupació de l’espai on estava ubicat l’aparcament, motiu pel qual el marge brut 

d’explotació va baixar a un 39%. El nombre d’abonats al final d’aquest exercici era de 

475. L’exercici 2009, per acord de Ple del CCB del 17 de febrer del 2009, RASSA va 

passar a explotar una superfície menor de l’aparcament de Park & Ride, que es reduí de 

36.000 m
2 a 17.640 m

2 i de 507 abonats es va arribar a 275, amb la consegüent reducció 

dels ingressos. Addicionalment, RASSA va haver de fer front a les despeses d’adequa-

ció de la nova superfície, motiu pel qual manifestà la seva disconformitat amb el cànon 

pagat i, en aquell exercici, no va satisfer part de l’import per aquest concepte.  

 

A partir del 2010, tant els ingressos com el marge brut d’explotació es va reduir per la 

disminució de la superfície a explotar i del nombre d’abonats, que va passar a ser de 

252. El resultat va ser una reducció del marge brut d’explotació que va passar a ser del 

45%. La conseqüència més important d’aquest fet va ser l’impacte sobre la xifra de 

negocis, ja que els ingressos d’aquest aparcament representaven gairebé el 50% del 

total i, després de la reducció de l’espai explotat els ingressos d’aquest aparcament van 

representar el 35%. En l’exercici 2011 el marge brut d’explotació tornà a augmentar fins 

al 50% per una disminució de les despeses, tot i que el nombre d’abonats va baixar fins 

a 220.  
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• Aparcament dels Jardins d’Ernest Lluch: La seva activitat va ser residual, atès que 

suposà l’1% dels ingressos per explotació d’aparcaments. A partir del 2008, les places 

en explotació van ser tres, motiu pel qual el marge brut d’explotació va variar molt, en 

funció de l’activitat de rotació. 

 

• Aparcament de Cristòfol de Moura: aquesta promoció estava destinada a la venda en la 

seva totalitat. Atesa la situació del mercat, RASSA mantenia puntualment les places no 

venudes per l’explotació. Els ingressos van ser poc significatius: van representar el 2009 

un 2,6% amb 53 abonats, el 2010 un 3,7% amb 54 abonats i el 2011 un 3,8% amb 60 

abonats. El marge brut d’explotació va ser positiu en els tres exercicis, d’un 60%, 

aproximadament. 

 

Ingressos per vendes d’aparcaments 

Els ingressos per vendes de places d’aparcament varien molt en funció de l’exercici atès 

que, normalment, aquestes vendes es concentren en l’any en el qual les places es posen a 

la venda. Així, els exercicis en què aquestes vendes van ser més significatives són el 2006 

i el 2011 que són els exercicis en els quals es van materialitzar les vendes de les 

promocions de Cristòfol de Moura i de la plaça Wagner. 

 

En l’exercici 2005 les vendes corresponien als aparcaments de la plaça Ferran Reyes per 

0,48 M€, dels Jardins d’Ernest Lluch per 0,16 M€ i de la plaça de Francesc Macià per 

0,18 M€. En l’exercici 2006 els ingressos per vendes augmentaren de forma considerable 

per les vendes de l’aparcament de Cristòfol de Moura, noranta-dues places per 1,47 M€. 

En el 2007 es varen vendre vint-i-una places d’aquesta promoció per 0,50 M€. La resta 

d’ingressos dels exercicis 2006 i 2007 corresponien a vendes de l’aparcament dels Jardins 

d’Ernest Lluch. En els exercicis 2008 i 2009 aquests ingressos van tenir un import residual i 

corresponien en la seva totalitat a l’aparcament de Cristòfol de Moura, tres i dues places, 

respectivament. En el 2010 hi va haver una lleugera recuperació per la venda de vint-i-una 

places de la UTE Torre Lluch per 0,51 M€ i per la venda de set places de l’aparcament de 

la plaça Wagner per 0,19 M€. La resta d’ingressos, residuals, corresponien a Cristòfol de 

Moura i als Jardins d’Ernest Lluch.  

 

En l’exercici 2011 es va vendre la major part de les places de l’aparcament de la plaça 

Wagner, cent cinc places, per 2,92 M€ i dues places més de la UTE Torre Lluch per 

51.208 €. 

 

Altres ingressos 

Els altres ingressos derivaren, principalment, de l’activitat de gestió de la promoció i cons-

trucció d’equipaments i execució d’actuacions per compte d’entitats públiques i 

corresponien a l’aportació de les diferents entitats públiques que encarregaven aquestes 
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actuacions, que inclou la previsió del cost de l’obra més un percentatge addicional en 

concepte d’honoraris de gestió. També es van incloure en aquest compte altres ingressos 

derivats d’activitats de suport i assessorament en diferents aparcaments. 

 

Durant els exercicis fiscalitzats les principals actuacions van ser la construcció d’un CAP i 

d’una escola bressol al barri de Trinitat Vella, i la urbanització de la plaça Wagner: 

 

• Construcció d’un CAP i d’una escola bressol al barri de Trinitat Vella de Barcelona. El 12 

de desembre del 2008 se signà un conveni amb el Consorci Sanitari de Barcelona pel 

qual RASSA es comprometia a portar a terme la redacció del projecte i la gestió de les 

obres de construcció d’un CAP al barri de Trinitat Vella de Barcelona en un solar 

propietat de l’Ajuntament de Barcelona. Tanmateix, l’1 d’octubre del 2009 se signà un 

conveni amb el Consorci d’Educació de Barcelona pel qual RASSA es comprometia a 

portar a terme la redacció del projecte i la gestió de les obres de construcció d’una 

escola bressol a les mateixes instal·lacions on estava ubicat el CAP. Segons ambdós 

convenis, RASSA assumiria les despeses derivades de la construcció del CAP i de 

l’escola bressol, el Consorci Sanitari de Barcelona reintegraria la inversió per 4,11 M€ i el 

Consorci d’Educació de Barcelona per 2,74 M€. Aquests imports inclouen l’IVA i els 

honoraris de gestió. El cobrament es faria en funció del grau d’avançament de l’obra, 

que s’havia de justificar mensualment mitjançant uns informes de l’estat d’execució. Les 

desviacions de costos no imputables a RASSA serien assumides pels dos consorcis 

prèvia justificació. 

 

Tal com s’explica en l’apartat 4.1.2.1, RASSA només era mitjà propi del CCB. El 

Consorci d’Educació de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona eren dos con-

sorcis que depenien de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona. 

Aquestes obres només se li podien encomanar després del corresponent procediment 

de contractació en el qual RASSA resultés adjudicatària. 

 

El cost total de la construcció d’aquests dos equipaments va ser de 4,39 M€ i els co-

braments derivats de les aportacions del Consorci Sanitari de Barcelona i el Consorci 

d’Educació de Barcelona, d’acord amb el que establien ambdós convenis, de 5,72 M€, 

IVA exclòs, amb un marge brut d’explotació real d’aquesta activitat d’un 23,1%. 

 

• Urbanització de l’entorn de la plaça Wagner de Barcelona. El 12 de juliol del 2010 es va 

signar un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona mitjançant el qual aquest últim li 

encomana l’execució, prèvia licitació, de les obres d’urbanització de la superfície de 

l’aparcament de la plaça Wagner de Barcelona. L’Ajuntament compensaria RASSA per 

les despeses d’urbanització que no podia repercutir via explotació de l’aparcament i 

que es van establir en 2,04 M€, que incloïen l’IVA i els honoraris de gestió, i que es faria 

efectiu prèvia presentació de les factures i les certificacions corresponents. El marge 

brut d’explotació obtingut per aquesta gestió va ser d’un 7,1%. 
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4.2.3.2. Variació d’existències / Aprovisionaments 

Dins de Variació d’existències s’inclouen les altes registrades pels aparcaments construïts 

i les baixes produïdes per les vendes de places. Aquest compte està directament 

relacionat amb el compte d’aprovisionaments, ja que el minora o incrementa en funció del 

resultat net de la variació d’existències. En els exercicis anteriors al 2008 els comptes 

anuals presentaven aquest compte juntament amb els consums d’explotació, excepte en 

el cas dels traspassos d’existències de producte acabat a immobilitzat que es trobaven 

diferenciats. 

 

En els exercicis anteriors al 2008 els comptes anuals presenten aquest compte juntament 

amb els consums d’explotació, excepte en el cas dels traspassos d’existències de pro-

ducte acabat a immobilitzat que es troben diferenciats. 

 

Dins els aprovisionaments s’inclouen, per una part, les despeses relacionades amb els 

aparcaments que estan destinats al lloguer i, per l’altra, les despeses derivades de la 

construcció dels aparcaments. 

 

Les despeses per aprovisionaments corresponents als aparcaments en explotació han 

estat analitzades en l’epígraf de l’import net de la xifra de negocis. El resultat han estat les 

conclusions sobre el marge brut d’explotació de les diferents promocions (vegeu l’apartat 

4.2.3.1). 

 

Les despeses per la construcció dels aparcaments han estat analitzades en l’epígraf 

d’inversions immobiliàries o existències en funció del destí dels aparcaments construïts 

(vegeu els apartats 4.2.2.1 i 4.2.2.2). 

 

 

4.2.3.3. Altres ingressos d’explotació 

El detall del compte Altres ingressos d’explotació al llarg del període 2005-2011 és el 

següent: 

 

Quadre 22. Altres ingressos d’explotació 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Serveis de comercialització 198.854 104.002 24.656 6.195 - - - 

Serveis de gestió - 35.873 45.694 - - - - 

Altres ingressos de diversa naturalesa 1.950 181.056 71.000 114.434 41.817 41.232 26.067 

Total  200.804 320.931 141.350 120.629 41.817 41.232 26.067 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 
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Serveis de comercialització 

Aquests ingressos corresponen als serveis de comercialització dels aparcaments de 

promocions de REGESA que no estan vinculats a habitatges (vegeu l’apartat 4.2.2.3). 

 

Aquesta activitat es va prestar principalment en els exercicis 2005 i 2006 pels aparcaments 

del carrer Garcilaso, Passeig d’Urrutia i Travessera de les Corts. En els exercicis 2007 i 

2008 aquesta activitat va ser residual i a partir de l’exercici 2009 va desaparèixer. 

 

Serveis de gestió 

El 15 de gener del 2005 RASSA i REGESA van signar un contracte pel qual aquesta última 

encarregava el seguiment i control de la construcció de l’aparcament de la plaça de la Vila 

de Sant Adrià de Besòs. Aquesta obra va finalitzar l’exercici 2007. 

 

Altres ingressos de naturalesa diversa 

En Altres ingressos de naturalesa diversa s’hi inclouen ingressos de diferent naturalesa, els 

més importants dels quals són els rebuts de les comunitats de propietaris dels apar-

caments per gestions realitzades per RASSA. 

 

L’import de l’exercici 2006 va ser més elevat, atès que incloïa la refacturació a l’INCASOL 

d’unes despeses d’enderrocament, per 0,14 M€, prèvies a la construcció de l’aparcament 

de Cristòfol de Moura inicialment suportades per RASSA i finalment assumides per 

l’INCASOL. 

 

En els exercicis 2007 i 2008 aquests ingressos augmentaren pel cobrament dels anun-

ciants d’unes tanques publicitàries de l’aparcament de Park & Ride que deixà de cobrar-se 

a partir del 2009, any a partir del qual només quedaren els ingressos de les comunitats.  

 

 

4.2.3.4. Despeses de personal 

El detall de les depeses de personal durant el període 2005-2011 és el següent: 

 

Quadre 23. Despeses de personal 

Concepte 
Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Sous i salaris 259.690 307.918 330.120 422.002 515.876 545.270 547.913 

Seguretat Social 55.873 67.469 74.051 96.541 112.186 117.880 110.406 

Altres 9.587 14.123 11.062 18.846 21.164 28.715 21.225 

Total  325.150 389.510 415.233 537.389 649.226 691.865 679.544 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 
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Al llarg del període 2005-2011 la plantilla va passar de vuit a tretze treballadors. 

 

Des de l’exercici 2005 fins al 2011 l’increment en la despesa de sous i salaris va ser degut 

als increments de la plantilla, als increments salarials de l’IPC segons conveni i a altres 

increments aplicats als treballadors per adequar el seu salari a les responsabilitats de les 

tasques realitzades. 

 

L’entitat va aplicar els increments retributius que estableix el conveni col·lectiu de treball de 

la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona. L’aplicació 

d’aquests increments va fer que la massa salarial, en termes homogenis, experimentés un 

increment superior al que s’establia en la Llei de pressupostos de l’Estat. Atès, però, que 

és una societat mercantil que es finança amb ingressos de mercat, RASSA no està 

subjecta a les limitacions d’aquesta Llei. 

 

D’acord amb l’article 222.2 del ROAS i amb els principis rectors de l’accés a l’ocupació 

pública de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aplicables a 

les societats mercantils públiques, el personal ha de ser contractat respectant els criteris 

d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit. RASSA no va respectar aquests principis en els 

procediments de contractació del seu personal. 

 

 

4.2.3.5. Altres despeses d’explotació 

L’evolució d’Altres despeses d’explotació durant el període 2005-2011 va ser la següent: 

 

Quadre 24. Altres despeses d’explotació 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Arrendaments 6.390 22.841 19.427 41.536 38.410 44.017 48.832 

Serveis de professionals independents 127.960 89.914 133.088 129.055 185.160 159.569 200.302 

Transports 1.477 4.001 2.691 3.149 4.308 5.554 4.330 

Primes d’assegurances 643 8.124 8.521 3.091 4.338 13.129 (2.748) 

Serveis bancaris i similars 6.302 9.129 12.850 9.694 35.056 33.551 106.100 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 9.665 22.113 16.287 10.661 2.105 34.345 5.244 

Subministraments 5.130 11.362 13.439 14.592 22.918 21.061 20.330 

Altres serveis 17.114 17.418 20.145 24.467 30.567 28.992 25.992 

Tributs 54.209 13.434 16.704 26.871 17.473 19.911 40.668 

Pèrdues, deterioraments i variació provisions - - - 525 15.697 7.714 (20.330) 

Altres despeses  - - - 6.860 6.569 6.232 (8.597) 

Total 228.890 198.336 243.152 270.501 362.601 374.075 420.123 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 3 

44 

Com es pot observar, la part més significativa d’aquest compte correspon a les despeses 

per serveis de professionals independents i, a partir de l’exercici 2009 adquireixen 

importància les despeses per serveis bancaris.  

 

A continuació s’expliquen les variacions més significatives durant el període fiscalitzat. 

 

Arrendaments 

L’augment de la despesa d’arrendaments en l’exercici 2006 va ser degut al fet que fins a 

l’exercici 2005 el lloguer de la seu estava a nom de REGESA, la qual refacturava part del 

cost a RASSA. En l’exercici 2006 es renovà el contracte de lloguer de les antigues oficines 

situades a les Drassanes de Barcelona, i a partir d’aquell moment es facturà directament a 

RASSA. 

 

L’agost del 2008 es llogà un nou local al carrer Sant Oleguer amb més espai i, en 

conseqüència, s’incrementaren les despeses de lloguer. Entre agost i novembre, fins que 

es va fer el trasllat, es van pagar els dos locals. 

 

Serveis de professionals independents 

En l’exercici 2006 es va reduir la despesa pels serveis de professionals independents a 

causa que fins al 2005 s’havia registrat una despesa per serveis de gestió prestats per 

REGESA. A partir del 2006 RASSA va assumir directament aquestes tasques. L’exercici 

2007 s’incrementà de nou el saldo per la despesa refacturada del CCB en concepte de 

suport jurídic i altres procediments i per la contractació d’uns estudis de mercat per 

analitzar les noves promocions planificades per als exercicis següents. 

 

En l’exercici 2009 el saldo va disminuir atès que a mitjan l’exercici 2009 es prescindí dels 

serveis d’un arquitecte independent, i s’incorporà un treballador amb aquesta qualificació 

dins la plantilla de RASSA. D’altra banda, en el mateix exercici, s’incrementà la despesa 

pel pagament d’uns honoraris a REGESA per 94.000 € derivats de l’acord de col·laboració 

tècnica signat entre les parts el 16 de desembre del 2008, mitjançant el qual REGESA 

donaria suport a RASSA en el desenvolupament de les seves funcions a través de 

l’assessorament tècnic i coordinació sobre les obres a realitzar per part del departament 

tècnic de REGESA. RASSA va pagar 94.000 € l’any més IVA a REGESA en concepte 

d’honoraris a partir de l’1 de gener del 2009. 

 

En l’exercici 2011 l’increment va ser degut a la contractació d’una empresa de treball 

temporal per cobrir algunes places de personal temporal. 

 

Serveis bancaris i similars 

Les despeses per serveis bancaris i similars s’incrementaren considerablement al llarg del 

període per l’augment dels contractes de pòlisses de crèdit i préstecs, es va passar d’una 

pòlissa de crèdit l’exercici 2008 a tres pòlisses l’exercici 2009. El 2011 es contractà un 
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préstec amb garantia hipotecària i es renovaren diverses pòlisses de crèdit. Les despeses 

corresponien a les despeses de comissió d’obertura d’aquestes operacions. 

 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 

En l’exercici 2006 s’incrementà la despesa per la confecció d’uns panels informatius 

d’emergència instal·lats als aparcaments i, en l’exercici 2010, la gestió de l’aparcament de 

la Torre Lluch provocà un increment en aquestes despeses. 

 

Tributs 

El saldo del compte de tributs va ser elevat en els exercicis 2005 i 2011 respecte de la 

resta d’exercicis. La causa va ser el pagament de l’impost sobre transmissions patrimonials 

derivat de l’ampliació de capital, en el primer cas, i de la integració de les despeses de 

tributs de la UTE Torre Lluch, en el segon. 

 

Pèrdues, deterioraments i variació de provisions 

A partir de l’exercici 2008, amb els canvis introduïts en el PGC, es van registrar en l’epígraf 

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions el net resultant de les provisions, les 

pèrdues per operacions no relacionades amb l’activitat i altres despeses no ordinàries. 

 

En l’exercici 2011 es registrà l’ingrés per l’excés de provisió per terminació d’obres de la 

promoció de la plaça Wagner per 0,30 M€. Aquest import quedà compensat amb la 

dotació d’altres provisions pel mateix concepte d’altres promocions. No obstant això, en 

exercicis anteriors, els imports dels excessos de provisions es detallaven en el Compte de 

pèrdues i guanys separadament, motiu pel qual es considera que, per mantenir la 

uniformitat en la presentació dels comptes, aquest excés de provisió hauria d’haver estat 

registrat en el mateix epígraf que en exercicis anteriors (vegeu l’apartat 4.2.3.7). 

 

 

4.2.3.6. Amortització de l’immobilitzat 

El detall de l’amortització de l’immobilitzat durant el període 2005-2011 és el següent: 

 
Quadre 25. Despeses d’amortització de l’immobilitzat 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Despeses d’establiment 500 458 - - - - - 

Immobilitat intangible 4.253 4.900 4.955 5.367 6.121 2.870 4.560 

Immobilitzat material 110.626 181.870 263.052 17.089 42.800 43.624 44.491 

Inversions immobiliàries - - - 274.271 266.670 264.491 296.068 

Total  115.379 187.228 268.007 296.727 315.591 310.985 345.119 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 
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La part més significativa del cost d’amortització correspon a la dotació a l’amortització de 

les promocions dels diferents aparcaments. Fins a l’exercici 2007 l’amortització dels 

aparcaments estava classificada en l’immobilitzat material. A partir de l’exercici 2008 va 

aparèixer un nou compte d’amortitzacions d’inversions immobiliàries a conseqüència del 

canvi de classificació de les promocions per l’adaptació al PGC.  

 

Els canvis en l’amortització de les inversions immobiliàries responien a l’increment de les 

promocions en el Balanç. Aquests elements s’amortitzaven pel mètode lineal en el menor 

dels períodes entre la vida útil i el temps de la concessió del dret d’adscripció. 

 

Des de l’exercici 2008 van ser destinades al lloguer places d’aparcament de Cristòfol de 

Moura que en realitat estaven destinades a la venda sense canviar la seva naturalesa, 

d’existències a inversions immobiliàries i, per tant, sense dotar la corresponent amor-

tització. Així, mancava la dotació a l’amortització en els exercicis 2008, 2009 i 2010 que 

ascendia, en total, 83.274 €. En l’exercici 2011 ja es va dotar la corresponent amortització 

per 25.014 € que va estar registrada com a provisió per deteriorament d’existències (vegeu 

l’apartat 4.2.2.2). 

 

 

4.2.3.7. Variació de les provisions 

El detall de la variació de les provisions en els exercicis 2005-2011 és el següent: 

 

Quadre 26. Variació de les provisions 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Excessos provisions terminació obres - 46.715 73.706 - 34.811 100.425 - 

Variació provisió insolvències - - (5.640) (525) (14.638) (6.768) (766) 

Altres provisions de tràfic (48.447) - - - - - - 

Total  (48.447) 46.715 68.066 (525) 20.173 93.657 (766) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 

Nota: Els imports sense parèntesis representen aplicacions de provisions, és a dir, ingressos, i els imports entre parèntesis 

dotacions de provisions, és a dir, despeses. 

Les despeses per provisions per acabaments d’obres corresponien als costos que RASSA 

estimava que havia de rebre en exercicis futurs per acabar la construcció, tal com 

s’explica en l’apartat 4.2.2.9. El Compte de pèrdues i guanys només mostrava detallat els 

excessos d’aquestes provisions que van ser anul·lades amb el registre d’un ingrés com a 

contrapartida. Aquestes provisions han estat analitzades en l’epígraf Provisions a curt 

termini (vegeu l’apartat 4.2.2.9). 

 

En l’exercici 2011 es va registrar un ingrés per excés de provisió per terminació de la 

promoció de la plaça Wagner per 0,30 M€ en l’epígraf Altres despeses d’explotació (vegeu 

l’apartat 4.2.3.5). Aquest import, per mantenir la uniformitat de la informació amb els estats 
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financers s’hauria d’haver registrat en aquest compte. A més, com s’ha explicat en l’epígraf 

Provisions a curt termini de l’apartat 4.2.2.9, la dotació d’aquesta provisió es va fer amb 

contrapartida a un compte d’existències, motiu pel qual aquest excés de provisió no 

corresponia a un ingrés de l’exercici 2011. 

 

La variació de la provisió d’insolvències és el valor net resultat de les dotacions i les 

aplicacions que es van realitzar durant l’exercici.  

 

 

4.2.3.8. Deteriorament i resultats per alienacions de l’immobilitzat 

El compte Deteriorament i resultats per alienacions de l’immobilitzat forma part del Compte 

de pèrdues i guanys des de l’exercici 2008. Els saldos que componien aquest compte en 

el període 2008-2011 són els següents: 

 

Quadre 27. Deteriorament i resultats per alienacions de l’immobilitzat 

Aparcament 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Baixes d’immobilitzat Park & Ride - 15.861 - - 

Deteriorament UTE Torre Lluch - - 208.881 79.640 

Total - 15.861 208.881 79.640 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 

 

Dins d’aquest compte s’inclou la dotació pel deteriorament de les places d’aparcament 

destinades a lloguer (vegeu l’apartat 4.2.2.1). Cal esmentar que la dotació per dete-

riorament de les places destinades a la venda de la promoció de la UTE Torre Lluch, que 

ascendien a 0,44 M€ l’exercici 2010 i a 0,17 M€ l’exercici 2011 estava registrada en el 

Compte de pèrdues i guanys juntament amb els consums d’explotació. Aquests imports 

haurien d’haver estat classificats en aquest compte juntament amb la resta de la provisió 

atès que la seva naturalesa no responia a un consum que minorés directament el valor de 

les existències sinó a una correcció valorativa registrada separadament d’elles. 

 

 

4.2.3.9. Altres resultats 

L’import d’Altres resultats, 45.000 € en l’exercici 2009, corresponia a la provisió per les 

despeses derivades de les sentències desfavorables per incidències produïdes als apar-

caments que explotava RASSA. En els exercicis següents aquests provisions es van 

registrar dins el compte Altres despeses d’explotació. La sentència més important cor-

responia als desperfectes que van patir cinc capçals tractors amb els seus remolcs 

propietat d’una empresa que estaven estacionats a l’aparcament de Park & Ride, per 

33.562 €. L’exercici 2011 es va haver de pagar aquest import a l’empresa demandant. 
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4.2.3.10. Resultats financers 

L’evolució de Resultats financers durant el període 2005-2011 va ser la següent: 

 
Quadre 28. Resultats financers 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

D’empreses del grup - - - 44.433 59.867 40.692 - 

De tercers 8.457 12.240 13.564 856 406 9.907 243 

Altres ingressos financers - - - - - 160.350 - 

Total ingressos financers 8.457 12.240 13.564 45.289 60.273 210.949 243 

De tercers (7) (1.050) (61.695) (87.007) (82.278) (205.755) (342.772) 

Total despeses financeres (7) (1.050) (61.695) (87.007) (82.278) (205.755) (342.772) 

Resultat financer 8.450 11.190 (48.131) (41.718) (22.005) 5.194 (342.529) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de RASSA. 

 

Els ingressos financers dels exercicis 2005 i 2006 corresponien principalment als inte-

ressos meritats dels comptes corrents contractats amb entitats de crèdit i, en l’exercici 

2006 s’incrementaren a causa dels ingressos per interessos derivats d’efectes descomp-

tats. En l’exercici 2007 l’increment va ser degut als interessos cobrats per la devolució de 

l’Agència Tributària per l’Impost de societats. A partir del 2008 i fins al 2010 aquests in-

gressos experimentaren un increment significatiu tot i la disminució de l’efectiu en comptes 

corrents. Això va ser degut als préstecs que RASSA va atorgar a REGESA pels quals 

aquesta última va abonar en els exercicis 2008, 2009 i 2010 uns interessos de 44.433 €, 

59.867 € i 40.692 €, respectivament. En l’exercici 2010, addicionalment, es registraren els 

ingressos per interessos del préstec a la UTE Torre Lluch per 130.000 €. En l’exercici 2011 

només existien ingressos derivats dels comptes corrents, molt reduïts en aquest exercici. 

 

Les despeses financeres del període analitzat van augmentar en funció de l’import dis-

posat de les diferents pòlisses de crèdit i del tipus d’interès que es renegociava en cada 

renovació en funció del mercat. A partir del 2010, atesa la quantitat de pòlisses de crèdit 

contractades, aquesta despesa passà a ser molt significativa. 

4.3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DELS CONVENIS DE RASSA 

4.3.1. Fiscalització de la contractació de RASSA 

4.3.1.1. Normativa aplicable 

La normativa aplicable a la contractació es detalla en el volum 2, apartat 3.3.1.1. 

 

RASSA té penjades en el Perfil del contractant de la seva web les Instruccions internes de 

contractació (IIC), que són les mateixes que per a REGESA. 
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4.3.1.2. Mostra seleccionada per a la fiscalització 

Per a la fiscalització de la contractació administrativa de RASSA s’ha obtingut una llista de 

contractes del període fiscalitzat. Per validar la integritat de la llista s’ha verificat que els 

contractes detallats estaven reflectits en els estats financers, ja fos com a elements activats 

per construcció de promocions o com a despeses derivades de serveis contractats. 

Addicionalment, s’han revisat els estats financers del període 2005-2011 i s’ha verificat que 

no existeixen activitats susceptibles de ser contractades a través d’un procediment de 

contractació, que no estiguessin incloses en la llista. 

 

La llista inclou seixanta-un1 contractes, la major part d’aquests relacionats amb les pro-

mocions dels aparcaments. Els d’import més significatiu són els corresponents a les obres 

de construcció d’aquests aparcaments. Per a la fiscalització de la contractació s’han selec-

cionat els quatre contractes d’obres de construcció d’aparcaments que es van realitzar al 

llarg del període 2005-2011 i també tots aquells contractes i despeses relacionats amb les 

obres de construcció d’aquestes promocions. Com a resultat s’han seleccionat vint-i-dos 

contractes del període 2005-2011, que es detallen en el quadre següent:  

 

Quadre 29. Mostra de contractes fiscalitzats 

Núm. Objecte del contracte Adjudicatari 

Tipus de 

contracte 

Data 

adjudicació 

 Import 

adjudicació 

Llei 

aplicable 

Procediment 

adjudicació 

1 Redacció de projecte i direc-

ció d’obres construcció apar-

cament plaça Wagner  

CICSA Serveis 08.07.2005 190.000 TRLCAP  Negociat 

2 Construcció de l’aparcament 

de Cristòfol de Moura 

Benjumea Obres 19.01.2006 2.308.356 TRLCAP  Obert 

3 Consultoria tècnica, assesso-

rament, seguiment i tutela de 

projectes  

E.S.C. Serveis 01.03.2007 19.817 TRLCAP  Contracte 

menor 

4 Redacció de projecte i direc-

ció d’obres urbanització plaça 

Wagner 

L.C. Arquitec-

tes 

Serveis 31.07.2007 79.326 TRLCAP  Negociat 

5 Assessorament, seguiment 

pressupostari i control eco-

nòmic dels aparcaments  

V.P.P. Serveis 01.10.2007 19.817 TRLCAP  Contracte 

menor 

6 Addenda al contracte de 

l’aparcament de plaça Wag-

ner per ampliació de places 

CICSA Serveis 21.02.2008 23.862 TRLCAP  Negociat 

7 Redacció de l’avantprojecte i 

projecte de construcció d’un 

CAP i una escola bressol a 

Trinitat Vella 

J.L.C., D.D., 

V.C. Arquitec-

tes, SC 

Serveis 15.09.2008 298.470 LCSP  Obert 

 

 

1. Inclou el contracte de la UTE Torre Lluch, en la qual RASSA té una participació d’un 92,572%. 
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Núm. Objecte del contracte Adjudicatari 

Tipus de 

contracte 

Data 

adjudicació 

 Import 

adjudicació 

Llei 

aplicable 

Procediment 

adjudicació 

8 Direcció integrada del projec-

te executiu i de l’obra i direc-

ció d’execució obres Trinitat 

Vella 

EPTISA Serveis 24.11.2008 142.406 LCSP  Obert 

9 Construcció de l’aparcament 

de la plaça Wagner 

Dragados Obres 15.12.2008 8.150.992 LCSP  Obert 

10 Direcció execució obres plaça 

Wagner 

Gesco Serveis 18.12.2008 102.426 LCSP  Obert 

11 Auscultació topogràfica i geo-

tècnica obres plaça Wagner 

Soldata Serveis 07.03.2009 108.630 LCSP  Negociat 

12 Redacció pla especial urba-

nístic obres Trinitat Vella 

J.L.C., D.D., 

V.C. Arquitec-

tes, SC 

Serveis 26.03.2009 13.893 LCSP  Negociat 

13 Coordinació en matèria de 

seguretat i salut Trinitat Vella 

Payma Cotas 

SA 

unipersonal 

Serveis 26.03.2009 17.103 LCSP  Negociat 

14 Construcció de l’aparcament 

de Torre Lluch 

VOPI4 Obres 30.03.2009 4.316.232 LCSP  Obert 

15 Inserció publicitat de l’apar-

cament de la plaça Wagner 

Club Ornitoló-

gico de Santa 

Coloma de 

Gramenet 

Serveis 31.03.2009 7.150 LCSP  Contracte 

menor 

16 Auscultació obres plaça 

Wagner 

CICSA Serveis 17.04.2009 5.500 LCSP  Contracte 

menor 

17 Construcció d’un CAP i una 

escola bressol a Trinitat Vella 

Construccio-

nes Bosch 

Pascual 

Obres 11.02.2010 3.341.263 LCSP  Obert 

18 Retirada de coníferes a l’apar-

cament de la plaça Wagner 

Parcs i Jardins 

Ajuntament de 

Barcelona 

Serveis 24.02.2010 1.301 LCSP  Contracte 

menor 

19 Construcció sortida emergèn-

cia i ventilació a l’aparcament 

de la plaça Wagner 

Dragados Obres 18.03.2010 187.425 LCSP  Negociat 

20 Pla seguretat i salut obres 

Trinitat Vella 

Construccio-

nes Bosch 

Pascual  

Serveis 09.06.2010 46.403 LCSP  Directe 

21 Ampliació treballs retirada 

arbrat Trinitat Vella 

Ajuntament de 

Barcelona 

Serveis 04.10.2010 3.725 LCSP  Contracte 

menor 

22 Control ambiental obres plaça 

Wagner 

ATISAE Serveis 11.10.2010 3.637 LCSP  Contracte 

menor 

Total    19.387.734   

Imports en euros, sense IVA. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

L’import total dels contractes del període 2005-a 2011 va ser de 26,93 M€. El total de la 

mostra seleccionada ascendeix a 19,39 M€. Així, doncs, s’ha analitzat el 72,0% de l’import 

total de contractes del període fiscalitzat. 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 3 

51 

4.3.1.3. Resultats de la fiscalització 

Per als contractes de la mostra seleccionada s’ha verificat que es van tramitar seguint els 

requisits establerts en la legislació vigent en matèria de contractació.  

 

A continuació es presenten les observacions detectades en la fiscalització dels proce-

diments de contractació administrativa realitzats per RASSA en el període 2005-2011, en 

primer lloc, aquelles referents a les instruccions internes de contractació, i després les 

relatives als contractes analitzats. 

 

Instruccions internes de contractació 

A partir de l’entrada en vigor de la LCSP i d’acord amb l’article 175, les entitats que tenen 

caràcter de poder adjudicador, però no estan considerades administracions públiques es-

tan obligades a aprovar unes IIC que regiran els procediments de contractació que no 

estiguin subjectes a una regulació harmonitzada. Aquestes instruccions han de garantir el 

compliment dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, 

igualtat i no-discriminació i que els contractes estiguin adjudicats a l’oferta més avan-

tatjosa. 

 

En la revisió d’aquestes IIC, que són comunes per a RASSA i REGESA, s’han detectat les 

incidències que s’expliquen en l’apartat 3.3.1.3 del volum 2, relatiu a REGESA.  

 

Observacions sobre la mostra fiscalitzada 

Les observacions que s’han detectat en l’anàlisi de la mostra d’expedients de contractació 

són les següents: 

 

• Tant el TRLCAP, en l’article 13, com la LCSP, en l’article 22, estableixen que amb 

anterioritat a l’inici del procediment de contractació s’ha de deixar constància de les 

necessitats que pretenen cobrir-se i de la idoneïtat del contracte. Tot i que en un dels 

contractes existeix aquest informe, en cap cas es justifica la necessitat de la construcció 

de l’aparcament.  

 

• En tots els expedients analitzats, llevat dels contractes menors, en què no és necessari, 

manca l’aprovació i signatura del plec de clàusules administratives. 

 

• Els contractes 3 i 5 es contracten de forma directa quan l’import del contracte supera 

els límits establerts en la llei per als contractes menors. La Societat hauria de revisar els 

procediments de contractació administrativa per complir els requeriments legalment 

establerts. 

 

• En cap plec de clàusules s’establia la ponderació dels diferents criteris de valoració 

qualitatius de les ofertes, fet que no garanteix el compliment del principi de transpa-

rència en l’adjudicació dels contractes. 
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• L’informe d’adjudicació dels contractes analitzats no està degudament motivat. Es pre-

senta directament un quadre amb les puntuacions atorgades a cada un dels licitadors 

sense cap informe justificatiu dels criteris utilitzats. 

 

• La jurisprudència, entre d’altres, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Con-

tractuals ha establert que la fixació en el plec de clàusules d’un llindar de despro-

porcionalitat molt proper a la mitjana de les ofertes pot arribar a desnaturalitzar la fina-

litat de la figura de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats. Aquest és el 

cas dels contractes d’obres números 9, 14 i 17. 

 

• En tots els contractes analitzats que estan subjectes a la LCSP i adjudicats per concurs 

–els números 7, 8, 9, 10, 14 i 17– es pot observar que no es compleix amb el que 

estableix l’article 134 referent a la valoració dels criteris mesurables mitjançant una 

fórmula, que s’ha de realitzar amb posterioritat a la de la resta de criteris, i deixar-ne 

constància documental. RASSA va obrir l’oferta econòmica i la tècnica en el mateix 

moment sense que existís una valoració de les ofertes tècniques amb anterioritat a la 

valoració de les ofertes econòmiques, fet que no garantia el compliment del principi de 

transparència. 

 

• En tots els contractes analitzats subjectes a la LCSP i adjudicats per concurs –els 

números 7, 8, 9, 10, 14 i 17– els criteris objectius tenien el mateix pes o menys en la 

valoració final que els criteris la valoració dels quals depenia d’un judici de valor. Per 

donar una major seguretat a l’hora de valorar quina és l’oferta més avantatjosa, la 

Sindicatura considera que s’hauria de donar preponderància als criteris que fan refe-

rència a característiques de l’objecte del contracte que puguin valorar-se mitjançant 

xifres o percentatges obtinguts a través de l’aplicació de les fórmules establertes en els 

plecs. 

 

• En la fiscalització del contracte 2 s’han observat les incidències següents: 

 

• La composició de la Mesa de Contractació de valoració de les ofertes i proposta 

d’adjudicació del contracte de construcció de l’aparcament de Cristòfol de Moura no 

s’ajustava a allò que estableix el plec de clàusules administratives particulars del 

contracte, ja que no assistien ni el president ni el secretari. 

 

• Els criteris de valoració del contracte incloïen l’experiència de l’empresa en treballs 

similars. L’experiència és un requisit previ per accedir a la licitació i no pot ser en cap 

cas valorada com a criteri d’adjudicació. 

 

 

4.3.2. Fiscalització dels convenis de RASSA 

La major part de l’activitat de RASSA s’articula mitjançant la signatura de convenis en els 

quals s’estipulen les condicions que regiran per dur a terme les diferents actuacions. 
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Durant el període 2005-2011, RASSA va subscriure divuit convenis (incloent-hi modifi-

cacions) deu dels quals estaven relacionats directament amb les obres de construcció o 

amb l’explotació dels aparcaments que formaven part de la seva activitat. La resta es 

corresponia amb convenis de col·laboració de prestació de serveis entre RASSA i diferents 

entitats públiques. El detall d’aquests convenis és el següent: 

 

Quadre 30. Detall dels convenis de RASSA en el període 2005-2011 

Núm. Conveni Data 

1 Conveni amb Pro Nou Barris, SA de cessió de 99 places de pàrquing del passeig Fabra i Puig  23.12.2005 

2 Conveni de col·laboració entre l’ATM, Tramvia Metropolità del Besòs, SA i RASSA pel desviament de 

serveis en la construcció del Tramvia del Besòs i el pàrquing de Cristòfol de Moura 

12.05.2006 

3 Conveni amb el CCB d’ampliació de la durada de l’ocupació temporal del Park & Ride 04.12.2006 

4 Conveni entre l’EMT i RASSA per regular l’ocupació del Park & Ride 19.04.2007 

5 Conveni de col·laboració i assessorament d’EUSAB, SAU a RASSA per a la tutela i l’assessorament 

de la posada en marxa de l’aparcament de la plaça de la vila de Sant Adrià de Besòs 

25.10.2007 

6 Conveni marc de col·laboració tècnica entre RASSA i Barcelona Regional, SA 30.10.2008 

7 Conveni entre l’INCASOL i RASSA per a l’assessorament en matèria d’aparcaments  08.11.2008 

8 Conveni amb el Consorci Sanitari de Barcelona per a la construcció d’un CAP a Trinitat Vella 12.12.2008 

9 Conveni de col·laboració tècnica amb REGESA, pel qual REGESA donarà suport a RASSA en el 

desenvolupament de les seves funcions mitjançant l’assessorament i coordinació per part del 

departament tècnic de REGESA 

16.12.2008 

10 Conveni interadministratiu de col·laboració entre Prat Espais, SLU i RASSA per a l’assessorament i 

l’oferiment de serveis en matèria d’aparcaments 

29.05.2009 

11 Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i RASSA per a la construcció i posterior explotació de 

l’aparcament situat a la Ronda Guinardó 

04.09.2009 

12 Conveni entre el Consorci d’Educació de Barcelona i RASSA per a la prestació de serveis a favor 

del Consorci d’Educació de Barcelona, per a la gestió de la redacció del projecte i la construcció 

de les obres fins a la seva finalització, de l’Escola Bressol de Trinitat Vella 

01.10.2009 

13 Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i RASSA per a la construcció i posterior explotació de 

l’aparcament situat al carrer Sancho de Àvila 

05.10.2009 

14 Conveni interadministratiu de col·laboració entre Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA i RASSA i 

l’oferiment de serveis en matèria d’aparcaments  

02.11.2009 

15 Conveni entre el Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH) i RASSA pel qual s’autoritza RASSA a 

executar les obres de moviments de terres i construcció de pantalles perimetrals de l’aparcament 

situat al carrer Sancho de Avila 

21.12.2009 

16 Conveni aprovat mitjançant el qual s’aprova l’adhesió de RASSA al Sistema central d’adquisicions 

de la GC gestionat per la Comissió Central de Subministraments 

26.05.2010 

17 Conveni de col·laboració interadministrativa de diverses societats municipals, el CCB i RASSA per 

la ubicació de 49 punts de recàrrega de vehicles elèctrics en nou aparcaments de titularitat pública 

26.05.2010 

18 Conveni d’encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona d’execució de les obres de construcció i urbanit-

zació de la superfície de l’aparcament a la plaça Wagner 

12.07.2010 

Font: Elaboració pròpia. 
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En la revisió dels convenis s’han detectat les incidències següents: 

 

• D’acord amb el que s’explica en l’apartat 4.1.1, RASSA només és un mitjà propi del 

CCB, però no dels ajuntaments de la comarca ni de les seves societats, motiu pel qual, 

no podia rebre encàrrecs d’actuacions directament de la resta d’ens, els quals només 

podien ser encomanats a RASSA després del corresponent procediment de contrac-

tació en què resultés adjudicatària. 

 

En concret, els convenis números 8, 11, 12, 13 i 18 establien encàrrecs d’execució 

d’obres de construcció d’equipaments públics o de construcció d’aparcaments i/o la 

seva explotació i els convenis números 5, 7, 10 i 14 regulaven una prestació de serveis 

que RASSA havia de realitzar en diferents empreses municipals a canvi d’una contra-

prestació econòmica. Tots aquests encàrrecs haurien d’haver estat objecte d’un proce-

diment de contractació per part de l’entitat corresponent.  

 

• El conveni número 9 regula la prestació de suport i assessorament tècnic que REGESA 

prestaria a RASSA a canvi del pagament, per part d’aquesta, d’uns honoraris de 

94.000 €. Aquest conveni no queda prou justificat, atès que RASSA prestava el mateix 

servei a diverses empreses municipals, tal com s’ha vist en els convenis esmentats en el 

punt anterior. Així, doncs, es produïa, en definitiva, una transferència de fons entre les 

dues entitats (vegeu l’apartat 4.2.3.5). 

 

 

4.4. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest volum s’han anat assenyalant les observacions que es desprenen de la 

fiscalització realitzada sobre la gestió comptable i les despeses, la contractació i els con-

venis de RASSA durant el període 2005-2011. En aquest apartat es destaquen les obser-

vacions més significatives. 

 

 

4.4.1. Observacions 

Aspectes generals 

1. RASSA es va crear perquè dugués a terme les actuacions destinades a la promoció 

d’estacionaments de vehicles d’una manera diferenciada de la resta d’actuacions urba-

nístiques que duia a terme el CCB. A partir de l’exercici 2008 es modificà l’objecte 

social i s’inclogué en la seva activitat la promoció i construcció d’equipaments, pres-

tació de serveis públics, execució d’actuacions a la via pública o a altres construccions 

complementàries. Amb la inclusió d’aquesta nova activitat no quedava diferenciat 

l’objecte social de RASSA i el de REGESA, empresa matriu d’aquesta. No quedava 
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justificada l’existència de dues societats dintre del mateix grup amb les mateixes fun-

cions (vegeu l’apartat 4.1.2.1). 

2. El 20 de novembre del 2008 es va modificar l’article 3 dels Estatuts socials per fer 

constar que RASSA actuaria com a mitjà propi i servei tècnic de REGESA, del CCB i 

dels municipis que integraven la comarca del Barcelonès i dels ens instrumentals que 

en depenien. A partir d’aquell moment, RASSA, actuant com a mitjà propi dels ajun-

taments, va subscriure directament amb aquests els convenis que regulaven l’encàrrec 

de les seves actuacions.  

 

La Sindicatura considera que RASSA només era un mitjà propi del CCB, però no dels 

ajuntaments de la comarca, motiu pel qual no podia rebre encàrrecs d’actuacions 

directament de la resta d’ens, els quals només podien ser encomanats a RASSA 

després del corresponent procediment de contractació en què resultés adjudicatària 

(vegeu l’apartat 4.1.2.1). 

 

3. El 16 de gener del 2009 RASSA i la societat Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA 

van constituir una UTE per construir un aparcament a la Torre Lluch de Gavà, comarca 

del Baix Llobregat i, per tant, fora de l’àmbit territorial de competència del CCB (vegeu 

l’apartat 4.1.2.3). 

 

4. L’article 220 del TRLRHL estableix que les entitats locals han d’exercir la funció de 

control financer en les societats mercantils que depenguin d’elles i emetre un informe 

escrit en què es facin constar les observacions i conclusions de l’examen practicat. 

Durant el període 2005-2011 el Departament d’Intervenció del CCB no va emetre cap 

informe de control financer de RASSA (vegeu l’apartat 4.1.3). 

 

Gestió comptable i despeses 

5. Tots els aparcaments construïts o en fase de construcció ho són en terrenys muni-

cipals, cedits a RASSA en adscripció o cessió. RASSA no va registrar en els estats 

financers el valor dels drets d’aprofitament sobre aquests terrenys, en contra del que 

estableix l’article 216 del ROAS (vegeu l’apartat 4.2.2.1). 

 

6. Des de l’exercici 2008 RASSA va destinar al lloguer diverses places de la promoció 

Cristòfol de Moura que prèviament havien estat destinades a la venda. No obstant això, 

van continuar classificades com a existències en els estats financers. Fins al 2011, 

RASSA no va efectuar la corresponent dotació a l’amortització. El valor d’aquesta man-

ca de dotació ens els exercicis 2008-2010 va ser de 83.274 € (vegeu l’apartat 4.2.2.2). 

 

7. En l’anàlisi del deteriorament de les promocions de RASSA es van identificar promo-

cions amb indicis de deteriorament, que no estan provisionades. De l’anàlisi efectuada 

per la Sindicatura es desprèn l’existència d’una manca de provisió per deteriorament 
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d’aproximadament 5,13 M€ en existències i de 0,45 M€ en les inversions immobiliàries 

(vegeu els apartats 4.2.2.1 i 4.2.2.2). 

 

8. Durant l’exercici 2008 RASSA va realitzar un traspàs d’efectiu a REGESA, per 1,00 M€ i 

diversos traspassos a l’exercici 2009 per 2,65 M€, que es van retornar en l’exercici 

2009 i 2010, respectivament, i es van pagar els corresponents interessos. Tot i això, 

aquests préstecs no van ser degudament formalitzats entre les parts (vegeu l’apartat 

4.2.2.4). 

 

9. L’increment de les pòlisses de crèdit contractades al llarg dels exercicis mostra les 

tensions de tresoreria de l’entitat i la falta de capacitat de generar recursos. A partir de 

l’exercici 2009 no existeixen suficients actius de liquiditat immediata per poder fer front 

als deutes amb les entitats de crèdit. És per aquest motiu que, en l’exercici 2012, 

RASSA va renegociar el deute per obtenir finançament a llarg termini i va formalitzar un 

préstec hipotecari de 4,50 M€ a quinze anys sobre l’aparcament de la plaça Wagner. 

 

10. En les provisions a curt termini, les provisions corresponents als aparcaments de la 

plaça Wagner i de Trinitat Vella a 31 de desembre del 2011 estaven sobrevalorades en 

49.841 € i 390.000 €, respectivament. 

 

Cal afegir que la provisió per finalització d’obres de la plaça Wagner i de Cristòfol de 

Moura es va registrar contra existències i no com una dotació a la provisió del Compte 

de pèrdues i guanys. En canvi, en el moment de la reversió, RASSA les va registrar 

contra pèrdues i guanys en comptes de donar-les de baixa d’existències. Així, en 

l’exercici 2011 s’haurien de minorar les existències i els ingressos d’aquestes pro-

mocions per 300.000 € i 37.744 €, respectivament (vegeu l’apartat 4.2.2.9). 

 

11. D’acord amb l’article 222.2 del ROAS, i els principis rectors de l’accés a l’ocupació 

pública de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aplicables 

a les societats mercantils públiques, el personal ha de ser contractat respectant els 

criteris d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit. RASSA no va respectar aquests principis en 

els procediments de contractació del seu personal (vegeu l’apartat 4.2.3.4). 

 

Contractació 

Les observacions corresponents a la fiscalització de la contractació administrativa són les 

següents (vegeu l’apartat 4.3.1.3): 

 

12. Les IIC de RASSA, penjades a la seva web, no tenen ni la data ni l’òrgan d’aprovació. A 

més, s’observa una manca de regulació com, per exemple, pel que fa a l’òrgan com-

petent per realitzar l’adjudicació, o als procediments per modificar o prorrogar un 

contracte.  
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D’altra banda, aquestes IIC regulen que es podrà exigir una garantia provisional no 

superior al 5% de l’import de licitació. No obstant això, en l’article 91 de la LCSP 

s’estableix que la garantia provisional no podrà ser superior al 3% de la licitació. Atès 

que l’article 91 de la LCSP està dins el llibre I, que és d’obligat compliment, RASSA 

hauria d’ajustar aquest límit al que estableix la LCSP.  

 

13. S’ha detectat que dos contractes es van adjudicar de forma directa quan l’import dels 

contractes va superar els límits establerts en la llei per als contractes menors. RASSA 

hauria de revisar els procediments de contractació administrativa per complir els re-

queriments legals. 

 

14. En tots els expedients analitzats, llevat dels contractes menors, en què no és necessari, 

hi manca l’aprovació i signatura del plec de clàusules administratives. 

 

15. En el plec de clàusules no s’establia la ponderació dels diferents criteris de valoració 

qualitatius de les ofertes, fet que no garantia el compliment del principi de transpa-

rència en l’adjudicació dels contractes. 

 

16. L’informe d’adjudicació dels contractes analitzats no està degudament motivat. S’hi 

presenta directament un quadre amb les puntuacions atorgades a cada un dels lici-

tadors sense cap informe justificatiu dels criteris utilitzats. 

 

17. La jurisprudència, entre d’altres, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Con-

tractuals ha establert que la fixació en el plec de clàusules d’un llindar de despropor-

cionalitat molt proper a la mitjana de les ofertes pot arribar a desnaturalitzar la finalitat 

de la figura de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats. Aquest és el cas 

dels contractes d’obres números 9, 14 i 17, licitats per RASSA, 

 

18. En tots els contractes analitzats subjectes a la LCSP i adjudicats per concurs, els 

criteris objectius tenien igual pes o menys en la valoració final que els criteris que 

depenen d’un judici de valor. Per donar una major seguretat a l’hora de valorar quina 

és l’oferta més avantatjosa, la Sindicatura considera que s’hauria de donar preponde-

rància als criteris que fessin referència a característiques de l’objecte del contracte que 

puguin valorar-se mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l’aplicació de 

les fórmules establertes en els plecs. 

 

Convenis 

19. Cinc dels convenis analitzats establien encàrrecs d’execució d’obres de construcció 

d’equipaments públics o de construcció d’aparcaments i/o la seva explotació i, quatre 

regulaven una prestació de serveis que RASSA havia de realitzar a diferents empreses 

municipals a canvi d’una contraprestació econòmica. Tots aquests encàrrecs haurien 
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d’haver estat objecte d’un procediment de contractació per part de l’entitat correspo-

nent atès que RASSA no és mitjà propi (vegeu els apartats 4.1.1 i 4.3.2).  

 

20. El conveni entre REGESA i RASSA que regula la prestació de suport i assessorament 

tècnic de REGESA a RASSA, no queda prou justificat atès que RASSA prestava el 

mateix servei a diverses empreses municipals. Per aquest conveni es produeix una 

transferència de fons de 94.000 € anuals entre les dues entitats (vegeu l’apartat 4.2.3.5 

i 4.3.2). 
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ABREVIACIONS 

 

AU Aprofitament urbanístic 

BBW Badalona Building Waterfront, SL 

CCB Consell Comarcal del Barcelonès 

Engestur Ens de Gestió Urbanística, SA 

FCC FCC Construcción, SA 

Greco Promociones y Servicios Inmobiliarios Greco, SA 

IBI Impost sobre béns immobles 

ICO Institut de Crèdit Oficial 

IIC Instruccions internes de contractació 

IVA Impost sobre el valor afegit 

M€ Milions d’euros 

MBSA Marina Badalona, SA 

LCSP Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic 

PAIF Programa d’actuacions, inversions i finançament 

PGC Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, del 16 de 

novembre  

PGM Pla general metropolità 

REGESA Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA 

ROAS Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, aprovat pel Decret 

179/1995, del 13 de juny 

TRLCAP Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 

pel Reial decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny 

TRLRHL Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 

decret legislatiu 2/2004, del 5 de març 

UA Unitat d’aprofitament 
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5. MARINA BADALONA, SA 

5.1. ENS FISCALITZAT 

5.1.1. Antecedents 

Marina Badalona, SA (MBSA) és una societat mercantil constituïda el 23 de maig del 2000 

per l’Ajuntament de Badalona (en endavant l’Ajuntament) i el Consell Comarcal del Barce-

lonès (CCB) que, des de la seva creació, hi mantenen una participació del 50% cadascun 

d’ells. 

 

Segons els seus estatuts, MBSA té per objecte la gestió integral del procés de remodelació 

i desenvolupament urbanístic i econòmic del sector de la façana marítima de Badalona.  

 

Per acord del Ple de l’Ajuntament, del 25 de setembre del 2001, es va reconèixer a MBSA 

la condició d’administració urbanística actuant en la gestió per cooperació del Pla especial 

del port de Badalona, i se li adjudicaren les finques corresponents al 10% d’aprofitament 

mitjà del polígon A d’aquest Pla.  

 

El desenvolupament d’aquest Pla especial es materialitza en les dues activitats següents: 

 

• Desenvolupament de la reparcel·lació i urbanització del polígon A del Pla especial del 

port de Badalona. 

 

• Gestió de la concessió administrativa per a la construcció i explotació del port esportiu 

de Badalona al polígon B, que MBSA va obtenir per Acord del Govern de la Generalitat 

de Catalunya del 22 de gener del 2002.  

 

 

5.1.2. Activitats i organització 

5.1.2.1. Activitat 

Les principals activitats de MBSA són el desenvolupament de la reparcel·lació i la urba-

nització del polígon A del Pla especial del port de Badalona, i la construcció i explotació 

del port esportiu de Badalona en el polígon B. 

 

El 5 de maig de 1998, la Generalitat va aprovar definitivament la modificació del Pla ge-

neral metropolità (PGM)1 del sector del port de Badalona, amb l’objecte de promoure la 

 

 

1. El Pla general metropolità és un instrument de planejament general definit en la normativa urbanística com un 

instrument bàsic d’ordenació integral del territori d’un o diversos municipis, a través del qual es classifica el sòl, 

.../... 
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construcció d’un port urbà en la ciutat i de crear una àrea de nova centralitat. 

 

Per desenvolupar l’esmentat instrument de planejament, es va redactar el Pla especial del 

port de Badalona, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 20 

de gener de 1999. Aquest Pla va delimitar dos polígons d’actuació: el polígon A, que és el 

polígon objecte de reparcel·lació, amb una extensió de 231.495,73 m
2, i el polígon B, que 

és on s’havia de construir el port de Badalona, amb una extensió de 110.451 m
2, i va 

establir com a sistema d’actuació el sistema de cooperació.2 

 

Quant al polígon A, el 3 d’abril del 2001, l’Ajuntament va aprovar sotmetre a informació 

pública el projecte de reparcel·lació, que es va modificar arran de diverses al·legacions, i 

es va aprovar el 18 de febrer del 2003. Aquest projecte feia als propietaris inclosos en el 

polígon A una proposta d’adjudicació dels aprofitaments urbanístics resultants,3 en funció 

del sòl aportat dins aquell polígon. El projecte delimitava disset parcel·les, i incloïa el 

compte de liquidació provisional. 

 

Quant al polígon B, el 22 de gener del 2002, la Generalitat de Catalunya va aprovar 

definitivament el projecte de construcció del port esportiu de Badalona. El projecte deter-

minava la incorporació al domini públic marítim terrestre dels terrenys inclosos en el po-

lígon B, i atorgava a MBSA la concessió administrativa per a la construcció i explotació de 

les obres del port. Per aquest polígon, el 28 de febrer del 2002, l’Ajuntament aprovà el 

canvi de sistema d’actuació inicialment previst (de cooperació), pel d’expropiació, i de-

signà MBSA beneficiària de l’expropiació de la finca que l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) 

disposava en el polígon B, de 36.686 m
2. 

 

La primera fase del projecte del port comprenia la construcció, en el polígon B, dels molls, 

els dics, els contradics, un centre d’oci, la zona de capitania i de restauració, la llotja, el 

moll pesquer, l’escola de vela, els pantalans, la zona de marina seca i els tallers.  

 

En els plànols següents es poden veure les finques resultants de la reparcel·lació del 

polígon A i la ubicació del port esportiu de Badalona. 

 

 

es determina el règim aplicable a cada tipus de sòl, i es defineixen els elements fonamentals del sistema 

d’equipaments del municipi en qüestió. 

2. L’execució o la gestió del planejament urbanístic s’efectua mitjançant la reparcel·lació o l’expropiació. El sis-

tema de reparcel·lació inclou quatre modalitats: la de compensació bàsica, la de compensació per concer-

tació, la de cooperació i la prevista per sectors d’urbanització prioritària. En la modalitat de cooperació, els 

propietaris aporten el sòl, l’Administració actuant executa les obres d’urbanització amb càrrec als propietaris i, 

distribueix les parcel·les resultants entre els mateixos propietaris. En la modalitat d’expropiació, l’Administració 

expropia les finques als propietaris, els paga indemnització i executa les obres a càrrec seu.  

3. Aprofitament urbanístic és un concepte que equival als metres quadrats de sostre edificable que es poden 

obtenir d’una finca. 



 

 

 

  

11
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Límit d’actuació del polígon A 
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5.1.2.2. Òrgans de govern i directius 

MBSA gaudeix de personalitat jurídica pròpia i capacitat per al compliment de les seves 

finalitats. Els seus òrgans de govern i les seves funcions principals són els següents. 

 

Junta General d’Accionistes 

La Junta General d’Accionistes està formada per cinquanta-tres membres, vint-i-sis con-

sellers del CCB i vint-i-set membres del Ple de l’Ajuntament de Badalona, dels quals 

l’alcalde n’ocupa la Presidència. 

 

Consell d’Administració 

El Consell d’Administració està format per quinze administradors: vuit en representació de 

l’Ajuntament de Badalona i set en representació del Consell Comarcal. Els consellers són 

nomenats per la Junta General i han de ser persones professionalment qualificades, que 

no cal que siguin membres de les corporacions locals. La Presidència correspon a l’al-

calde de Badalona.  

 

Segons els estatuts de la societat, les facultats del Consell d’Administració són totes les 

necessàries per al desenvolupament de l’objecte social i que no estiguin reservades per 

llei a la Junta General.  

 

Els membres del Consell d’Administració durant el període fiscalitzat eren els següents: 

 

Quadre 1. Membres del Consell d’Administració 

Conseller/consellera 

De l’1.1.2005  

a l’1.6.2005 

De l’1.6.2005  

al 26.6.2008 

Del 26.6.2008  

al 17.12.2009 

Del 17.12.2009 

al 30.6.2010 

Del 30.6.2010  

al 31.12.2011 

      

Per part de l’Ajuntament      

Maite Arqué i Ferrer (presidenta) X X (a) - - - 

Jordi Serra Isern (president) - X (a) X X X (c) 

Francesc López i Guardiola X X - - - 

Xavier García Albiol (president) X X X X X (c) 

Pere Sió i Puig - X X X - 

Asunción García Cotillas X X - - - 

Alejandro Mañas i Ballesté X X - - - 

Joaquim Padrós i Giralt X X - - - 

Jaume Tomas i Vidal  X X X X X 

Ferran Falcó Isern X - X X X 

Jaume Vives Sobrino - - X (b)  - 

Carme Martínez Ruzafa - - X X X 

Francesc Panella Saquero - - X X X 

Mateu Chalmeta Torredemer - - - X (b) X 

Eva Aldeguer Vidal - - - - X 
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Conseller/consellera 

De l’1.1.2005  

a l’1.6.2005 

De l’1.6.2005  

al 26.6.2008 

Del 26.6.2008  

al 17.12.2009 

Del 17.12.2009 

al 30.6.2010 

Del 30.6.2010  

al 31.12.2011 

      

Per part del CCB      

Joan Carles Mas i Bassa  X X X X X 

Emili Mas i Margarit X X X (b) - - 

Ramón Riera i Macià X X X X X 

Juan Felipe Ruiz i Sabido X X X (b) - - 

Francesc Serrano i Vilarroya X X X X X 

Jordi Subirana i Ortells X X X X X 

Eduard Tortajada i Molina X X - - - 

Imanol Pujana Fernández   X X - 

José Durán Vázquez - - - X (b) X 

Albert Tomàs Canalís - - - - X 

Jaume Vendrell i Amat - - - - X (d) 
      

Notes: 

(a) Jordi Serra Isern passà a ser president quan va ser nomenat alcalde de Badalona, el 8 d’abril del 2008. 

(b) En l’exercici 2009 es van produir els canvis següents: 

- Jaume Vives va ser baixa per defunció el 13 d’agost del 2009. Mateu Chalmeta va ser nomenat el 17 de desembre 

del 2009 per cooptació. 

- Emili Mas i Margarit renuncià al càrrec el dia 16 de desembre del 2009. José Durán Vázquez va ser nomenat el 25 

de març del 2010 per cooptació.  

- Juan Felipe Ruiz Sabido renuncià al càrrec el 3 de desembre del 2009.  

(c) Xavier García Albiol passà a ser president quan va ser nomenat alcalde de Badalona, el 6 de juny del 2011. 

(d) Jaume Vendrell Amat va ser nomenat el 21 de juny del 2011. 

 

Conseller delegat 

El Consell d’Administració pot nomenar, entre els seus membres, un conseller delegat o 

més, que tindran totes les potestats que el Consell d’Administració els delegui.  

 

El càrrec de conseller delegat va ser exercit per Juan Felipe Ruiz i Sabido entre el 31 de 

maig del 2000 i el 17 de desembre del 2009. A partir d’aquesta data, el càrrec el va exercir 

Francesc Panella i Saquero.  

 

Les funcions delegades en el conseller delegat són, entre d’altres:  

 

• Fer cobraments i pagaments per qualsevol títol i quantitat. 

• Convenir, modificar, extingir i liquidar contractes de qualsevol tipus. 

• Concedir, reconèixer, acceptar, prorrogar, modificar, cobrar i pagar deutes i préstecs. 

• Gestionar la compravenda de béns immobles i mobles, drets reals i personals i esta-

bliments mercantils. 

• Constituir, acceptar, reconèixer, posposar, renunciar, modificar, dividir, gravar, redimir, 

extingir i cancel·lar totalment o parcialment usdefruits, servituds, cens, arrendaments, 

hipoteques, penyores, anticresi, drets d’opció, tempteig i retracte, prohibicions, condi-

cions i tota classe de drets reals i limitacions de domini. 
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• Parcel·lar i urbanitzar finques, intervenir en totes les actuacions previstes per la legis-

lació urbanística i per les ordenances municipals. 

• Constituir, prorrogar, modificar, transformar, rescindir parcialment, dissoldre i liquidar 

societats civils o mercantils, associacions i cooperatives, ampliar o reduir el seu capital, 

aportar diners, béns i drets, subscriure obligacions, accions i participacions, etc. 

• Fer d’apoderat davant les autoritats. 

• I, en general, gestionar directament i constantment els negocis socials. 

 

Com s’observa, el conseller delegat disposa de poders que li permeten fer qualsevol acció 

en nom de MBSA sense l’autorització prèvia del Consell d’Administració o dels accionistes. 

També disposa de signatura bancària unipersonal. La concentració del poder en una sola 

persona, i sense límits, i la signatura bancària unipersonal i sense límits, suposen un risc en 

la gestió i control de la societat. 

 

 

5.1.3. Treballs de control 

D’acord amb la normativa vigent, la funció de control intern en les entitats locals i en els 

seus ens dependents està reservada a la Intervenció i ha de ser realitzada per personal 

funcionari amb habilitació de caràcter estatal. 

 

Per acord de la Junta d’Accionistes de MBSA del 25 de gener del 2001, les funcions d’in-

tervenció, de control financer i control d’eficàcia van ser encomanades al CCB, encàrrec 

que va ser acceptat pel Ple del CCB el 30 de gener del 2001. 

Durant el període 2005-2011 el Departament d’Intervenció del CCB no va emetre cap 

informe de control financer de MBSA. 

 

El 25 de març del 2010 el Consell d’Administració adoptà l’acord d’encomanar el control 

econòmic de la societat al CCB i el control jurídic a l’Ajuntament. Aquest encàrrec va ser 

acceptat pel Ple del CCB el 28 d’abril del 2010.  

 

Durant el període fiscalitzat, MBSA va sotmetre els seus comptes anuals a una auditoria de 

comptes anuals realitzada per Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA. En els exercicis 

2005-2007 l’opinió d’auditoria va ser favorable. En els exercicis 2008 i 2009 l’opinió 

d’auditoria va ser favorable amb una incertesa per la manca de provisió per deteriorament 

del valor del port de Badalona, comptabilitzat en l’actiu intangible. MBSA esperava obtenir 

ingressos addicionals a mitjà termini que permetessin obtenir l’equilibri econòmic de la 

concessió i de la societat, motiu pel qual no va dotar cap provisió per deteriorament de 

l’actiu esmentat. Els auditors van considerar que existia una incertesa quant a la tempo-

ralitat i mesura en què s’assolirien els ingressos addicionals que permetessin assolir 

l’esmentat equilibri. En els exercicis 2010 i 2011 l’opinió d’auditoria va ser favorable amb un 

paràgraf d’èmfasi, també per la manca de provisió per deteriorament del valor de la 

concessió.  
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5.2. FISCALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DE MBSA 

L’activitat de MBSA al llarg dels anys fiscalitzats es va centrar en la reparcel·lació i pos-

terior urbanització del polígon A del Pla especial del port de Badalona, i en la construcció i 

explotació del port esportiu de Badalona. 

 

 

5.2.1. Reparcel·lació i urbanització del polígon A del Pla especial del port de 

Badalona 

El 25 de setembre del 2001, l’Ajuntament va reconèixer a MBSA la condició d’administració 

urbanística actuant, amb tots els drets i deures que la legislació urbanística li atribuïa en el 

procés de gestió urbanística del port de Badalona.  

 

El polígon A es componia de parcel·les d’ús industrial i d’ús mixt considerades sòl urbà 

sense urbanització consolidada.4 Anteriorment, ja havia estat objecte de diverses orde-

nacions urbanístiques prèvies, com ara l’Eixample Pons i Fradera, el Pla comarcal de 1953, 

el PGM de 1976, el Pla de costes de 1986 i la modificació del PGM.  

El projecte de reparcel·lació, aprovat el febrer del 2003, definia uns criteris quant als drets 

aportats pels propietaris dels terrenys, com ara els següents: 

 

• Els terrenys aportats es valoraven de forma proporcional a la seva superfície. 

 

• En els casos en què hi havia una edificació existent que donava dret a un aprofitament 

urbanístic (AU) superior a l’atribuït per la reparcel·lació, es va reconèixer aquest AU. 

 

• Els vials existents van donar també lloc a un AU a favor de l’Ajuntament, de forma 

proporcional a la seva superfície. 

 

• El projecte va distribuir entre els propietaris un sostre edificable de 277.795 m
2, que 

provenia d’aplicar el coeficient d’edificabilitat previst en el Pla especial a la superfície 

total. Aquest AU s’expressa en unitats d’aprofitament (UA), i equivalia a 265.171 UA, 

que es van determinar donant diferent valor a les parcel·les contigües al canal i/o al front 

marítim i a la resta, de manera que 1 m
2 de les primeres era 1 UA i, en la resta, 1 m

2 

corresponia a 0,90 UA. 

 

Les premisses més significatives del projecte de reparcel·lació eren les següents: 

 

 

4. Tenen la naturalesa de sòl urbà sense urbanització consolidada tots els terrenys que malgrat la seva 

classificació com a sòl urbà, han de ser objecte d’una àmplia acció urbanitzadora per tenir uns serveis 

urbanístics insuficients o inadequats. 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 4 

17 

• L’aprofitament objecte d’adjudicació seria el resultant d’aplicar la proporció que cada 

unitat de desenvolupament representava sobre el total, minorat en el 10% que cor-

respon a l’aprofitament urbanístic a cedir a MBSA com a administració actuant. 

 

• El Pla especial del port de Badalona preveia disset parcel·les que serien posteriorment 

desenvolupades mitjançant els corresponents estudis de detall. De les disset parcel·les, 

les unitats 1, 3, 5, 7 i 9 van ser dividides en vint-i-quatre finques més petites, la 1.1-1.3, 

la 3.1-3.5, la 5.1-5.6, la 7.1-7.6 i la 9.1-9.4. 

 

• La UA es valorava a 643 € a l’efecte d’indemnització substitutòria (en el cas dels petits 

propietaris en què no sigui possible la materialització de l’adjudicació en finques). 

 

• Les despeses d’urbanització es van valorar i distribuir a prorrata en proporció al per-

centatge de participació en les UA. 

 

• Les indemnitzacions a pagar (edificacions, instal·lacions industrials, drets d’arren-

dament, etc.) es calculaven amb criteris objectius, llevat de les corresponents per tras-

llat d’activitats industrials, en les quals s’indemnitzarien els conceptes que la juris-

prudència del Tribunal Suprem havia considerat, degudament acreditats. 

 

La distribució de les UA en el projecte de reparcel·lació era la següent: 

 

Quadre 2. Distribució de l’aprofitament en el projecte de reparcel·lació de febrer del 2003 

Propietari 

Unitats 

d’aprofitament 

% sobre  

el total Participació en les finques  

Ajuntament de Badalona, pels vials existents  44.239 16,7 1.3, 3.5, 4, 5.5, 6, 7.5, 8, 11, 13 i 16 

MBSA pel 10% de cessió a l’administració  26.517 10,0 10 i 12 

ADIF 21.195 8,0 12 i 14 

Residencial Urbemar, SA 20.680 7,8 7.1 a 7.5, 9.1 a 9.4 

Immobiliària Mar, SA 19.592 7,4 6 

MBSA per la finca adquirida a l’ICO i al CCB 17.167 6,5 15 

Landscape Promocions Immobiliàries 16.098 6,1 1.1,1.2, 1.3 i 2 

REGESA 13.334 5,0 17 

Vallehermoso, SA 12.422 4,7 4 

Hotel Badalona Port, SA 9.402 3,5 10 

CCB i MBSA, per la finca aportada al capital de MBSA  6.566 2,5 16 i 17 

Ens de Gestió Urbanística, SA (Engestur) 6.518 2,4 8 

Landscape Grupo Lar, SL 4.902 1,8 8 

Badalport, SA 3.886 1,5 8 

Construcciones Sarrià 2000, SA 3.003 1,1 7.5 i 7.6 

Altres petits propietaris 39.650 15,0 Altres 

Total 265.171 100,0  

Font: Projecte de reparcel·lació del polígon A del Pla especial del port de Badalona, de febrer del 2003.  
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Les conseqüències d’aquest repartiment van ser les següents: 

 

• MBSA es va quedar el 71,95% de la finca 10 i el 23,96% de la 12, fruit de la cessió del 

10% d’aprofitament a l’administració actuant, el 100% de la 15 com a contrapartida per 

la part de la finca adquirida a l’ICO i al CCB per ampliació de capital i, un 2,98% de la 

16 i un 8,87% de la 17, per la part de la finca aportada pel CCB al capital social en la 

primera ampliació de capital. 

 

• El CCB es va quedar un 6,44% de la finca 16 i un 19,13% de la 17, que posteriorment 

aportà a MBSA en la tercera ampliació de capital. 

 

• L’Ajuntament es va quedar amb part de les finques 1.3, 3.5, 4, 5.5, 6, 7.5, 8, 11, 13 i la 

16, aquesta darrera en la part que no rebia MBSA ni el CCB, és a dir, un 90,58%. 

 

• REGESA es va quedar la part de la finca 17 que no rebia MBSA ni el CCB. 

 

• Engestur5 es va quedar amb una participació del 23,00% de la finca 8, tot i que pos-

teriorment, rebria, via ampliació de capital, les participacions de l’Ajuntament en les fin-

ques 1.3 i 16. 

 

Posteriorment, i a causa d’una modificació en la delimitació entre els polígons A i B es va 

tramitar la modificació puntual del PGM en el sector del port de Badalona, que va ser 

aprovada definitivament el 22 de novembre del 2006 pel conseller de Política Territorial i 

Obres Públiques i publicada en el DOGC del 14 de desembre del 2006. Aquesta modifi-

cació comportava l’aprovació per part de l’Ajuntament dels plans següents: 

 

• El Pla especial urbanístic per a la regulació detallada dels usos i volumetria dels sòls 

edificables del polígon A, on es concretaven les característiques urbanístiques de cada 

illa del polígon A (excepte les illes 15 i 16), publicat en el DOGC del 21 de febrer del 

2007. 

 

• El Pla especial urbanístic en l’àmbit de les illes 15 i 16 del polígon A, publicat en el 

DOGC del 19 de gener del 2007. 

 

Com a conseqüència d’aquestes modificacions, les finques 7, 9 i 11 a 17, resultants del 

projecte de reparcel·lació van requerir un nou procés reparcel·latori, per la qual cosa 

l’Ajuntament aprovà els projectes següents: 

 

• Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística A1, aprovat per l’Ajunta-

ment el 17 de març del 2009, que feia referència a les finques 7, 9, 11, 12, 13, 14 i 17.  

 

 

5. Ens de Gestió Urbanística, SA (Engestur) és una societat íntegrament participada per l’Ajuntament.  
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• Projecte de delimitació del polígon d’actuació urbanística A2, aprovat per l’Ajuntament el 

17 de juliol del 2007, que feia referència a les finques 15 i 16, i que modificava l’orde-

nació de les construccions dins aquestes parcel·les. 

 

D’aquestes modificacions va resultar un increment de la superfície del polígon A de 

7.995 m2 de superfície, als quals correspon 9.595 m
2 de sostre edificable menys el 10% de 

cessió a MBSA, 8.635 m
2 de sostre edificable, a l’administrador d’Infraestructuras Ferro-

viarias, ADIF, propietari de les finques afegides al polígon A. Segons la descripció registral 

de les finques, aquestes només donaven dret a l’aprofitament de 5.854 m
2 de sòl, que equi-

valien a 7.024 m
2 de sostre. ADIF hauria de pagar 2,90 M€ addicionals a la seva aportació 

inicial al projecte de reparcel·lació, per l’excés d’aprofitament concedit, és a dir, per la 

diferència entre els 8.635 m
2 de sostre adjudicats i els 7.024 m

2 de sostre segons la nota 

registral. El 31 de desembre del 2011, aquesta aportació, que hauria de formar part dels 

ingressos del projecte de reparcel·lació, no havia estat comptabilitzada ni cobrada.6  

Despeses del projecte de reparcel·lació 

Les despeses del projecte de reparcel·lació van ser, principalment, els costos d’urba-

nització del polígon i les indemnitzacions per diferents conceptes a què tenen dret els 

propietaris. Aquestes despeses es van aprovar en la liquidació provisional, que s’incloïa en 

el projecte de reparcel·lació, que es va actualitzar en els anys 2006 i 2012. Les principals 

magnituds dels comptes de liquidació aprovats van ser les següents:  

 

Quadre 3. Evolució de les despeses del projecte de reparcel·lació 

Concepte 

Compte de 

liquidació 2003 

(A) 

Compte de 

liquidació 2006 

 

Compte de 

liquidació 2012 

(B) 

Increment 

(%) 

((B–A)/A) 

Indemnitzacions 30.720.236  37.475.739  41.173.220  34,0 

Urbanització 23.134.890  37.359.557  45.043.737  94,7 

Redacció de projectes, peritatges, serveis jurídics, 

demolicions, desviament de serveis existents, 

implantació de nous subministraments, etc. - 4.310.718  8.050.470  - 

Comissió de gestió de MBSA (4%) - 3.165.841  3.770.697  - 

Total 53.855.126  82.311.855  98.038.124  82,0 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes de liquidació aprovats. 

 

Com s’observa, existien importants diferències entre els comptes de liquidació aprovats el 

2003 i el 2006 (increment d’un 52,8%, 28,46 M€), i els del 2012 (increment d’un 82,0% 

respecte del 2003, 44,18 M€ i d’un 19,1% respecte del 2006, 15,73 M€). Aquestes dife-

 

 

6. Durant l’exercici 2014, MBSA va girar una quota de reparcel·lació extraordinària per aquest import i 

concepte, tot i que a finals de l’exercici 2014 no l’havia cobrada. 
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rències eren degudes, en general, a despeses no previstes, o indegudament planificades 

com, per exemple, les següents:  

 

• Les indemnitzacions a pagar als afectats per la reparcel·lació, que no es van estimar 

adequadament. 

 

• El volum d’obres d’urbanització a realitzar, que no es va planificar adequadament. 

 

• Diverses despeses a incórrer i no previstes en el projecte, com el 4% de gestió de 

MBSA, les direccions d’obra, demolicions, desviament de serveis, escomeses, etc. 

 

Aquesta diferència de 44,18 M€ entre el compte de liquidació provisional inicial del Pro-

jecte de reparcel·lació de l’exercici 2003 i l’actualització de l’exercici 2012 denota una 

inadequada planificació del Projecte. 

 

Indemnitzacions 

El projecte de reparcel·lació preveia indemnitzacions pel trasllat de l’habitatge als pro-

pietaris amb residència habitual en el polígon, per les construccions existents que s’havien 

d’enderrocar, pels costos del trasllat d’activitats industrial i per la finalització de contractes 

de lloguer de renda antiga les quals, en el compte de liquidació del 2012 ascendien 

41,17 M€. El detall d’aquestes despeses per indemnitzacions a 31 de desembre del 2011 

és el següent: 

 
Quadre 4. Despeses per indemnitzacions del projecte de reparcel·lació 

Concepte Saldo a 31 de desembre del 2011 

Trasllat de l’habitatge de persones amb residència habitual en el polígon afectat 981.000 

Valoració de construccions a enderrocar 23.834.603 

Trasllat d’activitats industrials 13.848.416 

Per extinció de contracte de lloguer de renda antiga 651.439 

Compensació per la cessió del 10% d’aprofitament * 539.685 

Interessos pagats per sentències en contra * 1.532.337 

Altres * 334.504 

Total 41.721.984 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

* Conceptes no previstos en el projecte de reparcel·lació. 

 

L’import de les despeses per indemnitzacions del projecte de reparcel·lació comptabilitzat 

a 31 de desembre del 2011 és superior a l’import previst en el compte de liquidació 

provisional de l’exercici 2012 (vegeu el quadre 3) a causa, principalment, que en el compte 

de liquidació l’import es presenta minorat pels ingressos per interessos produïts per 

retards en el pagament de quotes de reparcel·lació.  

 

De l’anàlisi de les indemnitzacions cal destacar els aspectes següents: 
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• El conseller delegat de MBSA va signar acords extrajudicials amb alguns propietaris 

que no estaven d’acord amb la indemnització prevista en el compte de liquidació 

provisional, i que havien reclamat una major indemnització per via judicial. En aquests 

acords extrajudicials, el conseller delegat pactà indemnitzacions superiors a les ini-

cialment previstes. Tot i que el conseller delegat disposava de poders per signar 

aquests acords, no s’ajustaven a dret els acords que va signar de forma unilateral que 

incrementaven les indemnitzacions previstes en el compte de liquidació aprovat per 

l’Ajuntament.  

 

• Tal com s’observa en el quadre 3, en el compte de liquidació 2012 hi ha 10,45 M€ 

d’indemnitzacions no previstes inicialment, a causa, principalment, de les sentències a 

favor dels propietaris que van reclamar majors imports per conceptes diversos i dels 

convenis signats amb diversos propietaris que no estaven d’acord amb les indemnitza-

cions del projecte, mitjançant els quals s’augmentaven aquestes indemnitzacions i 

s’evitava la via litigiosa. 

 

• L’import de compensació per la cessió del 10% d’aprofitament, 0,54 M€, correspon als 

imports a pagar derivats de les sentències que van donar la raó a diversos propietaris 

que no van cedir el 10% a MBSA en concepte d’AU. A aquest import s’hi han d’afegir 

0,45 M€ més d’indemnitzacions per sentències pendents de pagament no comptabi-

litzades. MBSA hauria d’assumir i pagar aquestes indemnitzacions, atès que ha estat la 

beneficiària de la cessió del 10%, i no haurien de formar part de la despesa del projecte 

de reparcel·lació. Per tant, caldria incloure aquesta despesa en la comptabilitat de 

MBSA i minorar-la del projecte de reparcel·lació. 

Urbanització 

El projecte identificava quatre sectors que es corresponien amb el desenvolupament de 

l’obra per fases. A 31 de desembre del 2011 només s’havien iniciat les obres dels sectors 

1 i 2. Restaven pendents les obres dels sectors 3 i 4: el sector 3 corresponia al darrer tram 

del carrer Ponent, entre el carrer Progrés i el límit amb el ferrocarril; el sector 4 es des-

glossava entre el sector 4.1, relatiu al passeig de Ribera al llarg del ferrocarril i paral·lel al 

sector 1B, i el sector 4.2, que ha de resoldre els accessos a llevant del port.7  

 

Com ja s’ha comentat, el cost de les d’obres d’urbanització a realitzar no es va planificar 

adequadament, i va passar de 23,13 M€ previstos en un inici, a 45,04 M€ previstos en el 

darrer compte de liquidació, el que suposa un augment del cost del 94,7%. MBSA va 

 

 

7. El 31 de desembre del 2014 havien finalitzat les obres del sector 4.2.1 relatiu al vial provisional per la cons-

trucció posterior de la rotonda de connexió dels carrers Eduard Maristany i Ponent, per sota de la via del 

ferrocarril. A més, es van adjudicar els projectes executius corresponents a les obres d’urbanització del 

sector 3. 
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aprovar el projecte de reparcel·lació sense disposar d’un projecte executiu de les obres 

d’urbanització. En l’exercici 2006 es va encarregar aquest projecte executiu, que va ser 

aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 20 de juny del 2006. Aquest pro-

jecte augmentava la despesa d’urbanització en 14,22 M€, un 61,5% més que la inicialment 

prevista. A partir d’aquest projecte la despesa d’urbanització es va incrementar 7,68 M€. 

 

Resta de despeses del compte de liquidació 

Pel que fa a les despeses corresponents a redacció de projectes, direccions d’obra, ser-

veis jurídics, etc., destaquen les següents:  

 

• 3,04 M€ de demolicions i retirada d’enderrocs. 

• 2,48 M€ de factures de les companyies proveïdores d’electricitat, gas i aigua, pel des-

viament de serveis i per les escomeses d’aquests serveis.  

• 0,84 M€ de despeses legals pels litigis amb tres de les companyies constructores que 

van participar en la urbanització. 

• El cost de la direcció de l’obra i la direcció mediambiental, que s’estima en 1,51 M€.  

 

Excepte el tercer concepte, la resta de despeses haurien d’haver estat previstes des del 

primer compte de liquidació.  

5.2.2. Construcció i explotació del port esportiu de Badalona 

El 22 de gener del 2002 el Govern de la Generalitat de Catalunya atorgà a MBSA la 

concessió administrativa per a la construcció i explotació del port esportiu, per un termini 

de trenta anys, que finalitza el 22 de gener del 2032. En aquesta data, hauran de revertir a 

la Generalitat les construccions i els terrenys afectats. 

 

El port va entrar en funcionament l’1 de juliol del 2005. Les principals activitats del port són 

la cessió i lloguer d’amarradors, els serveis relacionats amb la nàutica i el lloguer de locals 

comercials. 

 

A continuació s’expliquen les inversions de la construcció del port i el seu finançament. 

 

Cal observar, però, que al llarg del període fiscalitzat, MBSA no va elaborar cap Programa 

d’actuacions, inversions i finançament (PAIF) i que tant les inversions com el seu finan-

çament haurien d’haver-se previst en el PAIF que, d’acord amb l’article 225.1 del ROAS, en 

el capítol 2 del títol 6 que regula la gestió directa dels serveis públics locals, ha d’incloure 

el següent: 

 

a) El detall de les inversions a executar durant l’exercici. 
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b) L’especificació de les aportacions de les administracions públiques i altres fonts de 

finançament de les inversions, tot respectant les regles de la lliure concurrència, en 

especial, pel que fa a les ajudes públiques. 

c) Els objectius a aconseguir durant l’exercici, entre els quals han de figurar els ingressos 

que s’espera generar per mitjà de vendes, si s’escau. 

 

d) La memòria corresponent a l’avaluació econòmica de les inversions a fer en l’exercici. 

 

Tenint en compte el volum d’operacions efectuades per MBSA al llarg dels exercicis fisca-

litzats, operacions que implicaven grans inversions i vendes importants del seu patrimoni 

per poder efectuar-les, el PAIF constituïa un document fonamental per l’actuació de la 

societat. No tenir-lo implica una greu irregularitat, i més tenint en compte que és pràc-

ticament l’únic requisit que la normativa exigeix en relació amb les operacions d’alienació 

del patrimoni de les societats mercantils públiques. 

 

Inversions de la construcció del port 

La inversió realitzada en la construcció del port a 31 de desembre del 2011 ascendia a 

105,17 M€, als quals s’haurien d’afegir 19,20 M€, segons les estimacions de MBSA, per les 

obres que resten pendents de portar a terme: un viaducte pel pas del ferrocarril, un canal 

de mar que entra dins la ciutat, un edifici al moll de la ribera i la descontaminació de la 

platja de Ponent del port. El detall d’aquestes inversions a 31 de desembre del 2011, 

comparades amb les previsions dels projecte de construcció del port és el següent: 

 
Quadre 5. Obres de construcció del port 

Concepte 

Inversió 

prevista 

inicialment 

(A) 

Inversió 

realitzada a 

31.12.2011 

(B) 

Inversió 

pendent 

estimada 

(C) 

Total inversió + 

inversió pendent 

estimada 

(D=B+C) 

Desviació 

(D–A) 

Terrenys 4.808.097 6.143.366 -  6.143.366 1.335.269 

Projectes tècnics i direcció d’obres 3.176.278 4.635.259 -  4.635.259 1.458.981 

Obra i urbanització del port 24.239.246 39.313.249 7.000.000 46.313.249 22.074.003 

Col·lectors i interceptor de llevant 8.914.652 14.610.586 -  14.610.586 5.695.934 

Descontaminació i retirada de terres 

contaminades 2.467.279 28.884.002 1.200.000 30.084.002 27.616.723 

Construcció d’edificis 7.140.936 11.579.983 1.000.000 12.579.983 5.439.047 

Viaductes 15.615.509 - 10.000.000 10.000.000 (5.615.509) 

Cost  66.361.997 105.166.445 19.200.00 124.366.445 58.004.448 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA i el projecte constructiu del port. 

 

Els elements que han de formar part del port es regulen en el projecte constructiu del port 

esportiu de Badalona de setembre del 1998 (visat pel col·legi professional el 14 de 

setembre de 1999). El 31 de desembre del 2011, la construcció de les infraestructures que 

estaven previstes en la concessió del port no havia finalitzat. Les inversions pendents 
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estimades8, 19,20 M€ corresponien, principalment, al canal i al viaducte del ferrocarril per 

sobre del canal, 7,00 M€ i 10,00 M€, respectivament.  

 

A continuació, s’expliquen les principals desviacions entre la inversió prevista en el 

projecte constructiu i la inversió realitzada i/o pendent de realitzar. 

 

La desviació del cost d’obra i urbanització és deguda principalment a: 

 

• El canvi en la concepció del dic d’abric, previst com una barrera de blocs de formigó i 

posteriorment redissenyat per poder albergar un moll, panyols i un passeig al damunt 

per vianants. El dic d’abric també va ser ampliat en volum i amplada per motius de se-

guretat. Aquests canvis van suposar un increment del cost d’aproximadament 6,00 M€. 

 

• El cost del canal que s’endinsa a la ciutat des del port, previst en 1,00 M€, quantitat 

insuficient atès que s’estima en 7,00 M€ i resta pendent de realitzar. 

 

• Les despeses de l’escomesa de serveis com la llum, aigua i gas, no previstes, 1,00 M€. 

 

• El cost financer pagat al constructor pel retard en el pagament de les obres, 1,85 M€. 

 

• L’efecte de la inflació entre l’exercici 1998 en què es redactà el projecte i l’any 2003 en 

el qual es va portar a terme la major part de les obres, aproximadament 4,00 M€. 

 

Les causes principals de la desviació del cost del desviament de col·lectors i el nou traçat 

de l’interceptor de llevant van ser: 

 

• L’increment del cost del traçat de l’interceptor de llevant, que al projecte inicial vorejava 

el canal, i posteriorment es va decidir passar per sota del canal en línia recta, 1,00 M€. 

 

• Les instal·lacions de sanejament addicionals que l’Empresa Metropolitana de Saneja-

ment, SA va requerir i que no estaven previstes inicialment, 2,00 M€. 

 

• Diverses partides que estaven infravalorades o no contemplades en el projecte inicial, 

com el moviment de terres, desviació de serveis, etc., 2,50 M€. 

 

La desviació del cost de descontaminació i retirada de terres contaminades, de 27,61 M€, 

és deguda, principalment, a una inadequada planificació del cost d’aquestes partides, que 

en el projecte inicial es preveia en només 2,47 M€ (vegeu l’apartat 5.4.1.3). 

 

El cost de la construcció d’edificis també va ser superior, ja que en el projecte inicial 

estava previst un preu mitjà de 298 €/m2 mentre que, atès l’increment del cost de construc-

 

 

8. El 31 de desembre del 2014, aquestes inversions estimades continuaven pendents. 
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ció dels anys posteriors al projecte, la mitjana del cost dels edificis construïts ha estat de 

671 €/m2.  

 

L’estimació del cost de construcció del viaducte, pendent de construir, és inferior a la del 

projecte inicial atès que es preveu reduir-ne el cost amb la construcció d’un viaducte més 

curt i amb el pas inferior per la circulació de vehicles, vaixells i vianants més petit. 

 

Finançament del port 

Les obres de construcció del port es van iniciar sense el corresponent finançament previst. 

De fet, MBSA només disposava de 2,46 M€ de les aportacions al capital realitzades en 

efectiu, mentre que la resta es va anar aconseguint mitjançant la venda i/o permuta dels 

terrenys dels quals era propietària en el polígon A del port de Badalona, adquirits per 

aportacions de capital o per l’aprofitament del polígon A que l’Ajuntament li va cedir, 

mitjançant els ingressos obtinguts a posteriori per la cessió d’amarradors, i pel préstec 

sindicat obtingut de la Caixa i l’ICF, principalment. Així, les fonts de finançament per a la 

construcció del port, fins al 31 de desembre del 2011, van ser les següents: 

Quadre 6. Fonts de finançament per la construcció del port fins al 31 de desembre del 2011 

Concepte Import 

Alienació de les finques aportades com a capital social pels accionistes: el CCB va aportar una finca que 

prèviament havia estat de l’empresa química Ercros, SA, i l’Ajuntament les finques que va obtenir del pro-

jecte de reparcel·lació a canvi dels vials aportats 43.389.073 

Aportacions al capital social en efectiu  2.461.000 

Alienació de les finques aportades mitjançant un compte en participació per part d’Engestur 1.223.505 

Alienació de les finques obtingudes pel 10% d’aprofitament del polígon A, que corresponia a l’administra-

ció segons el projecte de reparcel·lació, i que va ser cedit per l’Ajuntament a MBSA  23.979.643 

Indemnitzacions rebudes com a propietari de finques subjectes al projecte de reparcel·lació  2.438.982 

Ingressos obtinguts de la venda d’amarradors.  13.425.176 

Préstec sindicat obtingut de la Caixa d’Estalvis i Pensions i l’Institut Català de Finances 17.220.000 

Altres 1.029.066 

Total 105.166.445 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

 

5.2.3. Els terrenys del Pla especial del port de Badalona 

El finançament de la construcció del port va ser, en bona part, obtingut de les operacions 

realitzades amb les finques que MBSA va obtenir del projecte de reparcel·lació del polígon 

A, ja fos directament amb la cessió del 10% de l’aprofitament, o indirectament a través de 

les aportacions al capital de la societat de les finques obtingudes per l’Ajuntament, 

Engestur i CCB, del mateix projecte de reparcel·lació (vegeu l’apartat 5.2.2). En el quadre 

següent es mostra l’origen de les finques obtingudes per MBSA i el destí de cadascuna 

d’elles (venda o permuta): 



 

 

2
6
 

Quadre 7. Finques obtingudes per MBSA i operacions de venda i permuta posteriors 

 Origen de les finques obtingudes per MBSA Destí de les finques obtingudes per MBSA 

Finca Origen 

Cost 

(A) 

% de 

partici-

pació en 

la finca 

m2 de 

sostre 

edificable 

Preu per 

m2 de 

sostre 

edificable  Data Adquirent 

Import 

sense 

 IVA  

(B)  

% de 

partici-

pació 

transmès 

m2 
de 

sostre 

edificable 

transmesos 

Preu per 

m2 de 

sostre 

edificable  

Import de 

venda 

menys cost 

(B–A) 

Finques del polígon A             

1.3 Engestur  512.586 88,2 2.075 247 19.01.2004 Landscape 1.223.506 88,2 2.075 590 710.920 

3.2 Tercers  406.100 22,5 539 753 30.05.2005 Inmoforum, SL 741.180 22,5 539 1.375 335.080 

3.3 Tercers   43.889 2,2 54 813 26.05.2005 Benignus, SL 73.687 2,2 54 1.365 29.798 

3.5 Ajuntament (a)  185.863 9,6 388 479  30.05.2005 Inmoforum, SL 1.737.718 31,0 1.264 1.375 739.495 

3.5 Tercers  812.360 21,5 876 927        

4 Ajuntament (a)  1.109.024 50,2 13.749 81 19.01.2004 Vallehermoso, Landscape i 

Inmobiliaria Mar, SA 

7.264.876 45,0 12.321 590 6.271.038 

       23.11.2006 Vallehermoso 2.714.000 5,2 1.428 1.901 2.598.814 

5.2 Tercers  75.480 3,9 86 878 30.05.2005 Inmoforum, SL 118.595 3,9 86 1.379 43.115 

5.5 Ajuntament (a)  109.405 16,3 358 306 24.04.2006 FCC 895.000 16,3 358 2.500 785.595 

6 Ajuntament (a)  1.062.829 14,5 3.666 290 19.01.2004 Inmobiliaria Mar SA 2.162.234 14,5 3.666 590 1.099.405 

7.5 Ajuntament (a) (d)  109.405 36,5 882 124 16.03.2005 Const. Sarria 2000 SA 109.405 36,5 882 124 0 

8 Ajuntament (a)  1.208.664 31,8 8.995 134 19.01.2004 Badalport SA 4.807.231 24,6 6.971 690 3.870.533 

  (c)       Landscape Grupo Lar, SL  7,2 2.024   

10 Cessió 10% AU  15.507.874 71,9 24.118 643 27.02.2004 FCC 21.614.232 71,9 24.118 896 6.106.358 

11 Ajuntament (a)  1.374.854 4,3 512 2.685 24.04.2006 FCC 2.827.500 9,5 1.131 2.500 1.382.746 

11 Permuta   69.900 5,2 619 113        

12 Cessió 10% AU  1.624.776 24,0 2.644 615 30.06.2005 FCC 2.369.427 24,0 2.644 896 744.651 

13 Ajuntament (a)  756.956 100,0 2.486 304 24.04.2006 FCC 6.214.525 100,0 2.486 2.500 5.457.569 

11, 13 i 17 Modificació polígons A i B  -  959  29.12.2006 FCC 1.679.084  959 1751 1.679.084 

15 ICO/CCB  11.038.374 100,0 17.167 643 18.12.2002 Badalona Building Waterfront, SL 12.510.000 100,0 17.167 728 1.779.768 

16 CCB (b)  884.005 9,4 1.375 643 16.02.2004 Greco 4.928.000 100,0 14.592 337,7 779.056 

16 Engestur  3.264.939 90,6 13.217 247        

17 CCB  3.338.080 28,0 5.191 643 24.04.2006 FCC 12.977.500 28,0 5.191 2.500 9.639.420 

Finques del polígon B             

136 ICO (e)  694.142 100,0 36.686         

137  CCB (e)  5.433.628 100,0 51.139   n/a      

Imports en euros.  

Font: Elaboració pròpia. 

Notes: 

(a) Vegeu l’observació sobre la valoració de les finques aportades a les ampliacions de capital en els apartats 5.3.2.1 i 5.3.2.7. 

(b) La permuta va ser pel 35% dels habitatges a construir, que tenia un valor superior, però comptablement només es va reconèixer aquest valor, que l’escriptura incloïa a efectes fiscals. 

(c) La permuta va ser pel 40% dels habitatges a construir, però no va ser comptabilitzada perquè tenia clàusules suspensives i no es va materialitzar fins a la data. 

(d) La permuta va ser per 619 m2 de la finca 11 més 127 m2 dels habitatges a construir a la finca 7.5. No es va reconèixer benefici en l’operació. 

(e) Les finques 136 i 137 corresponien als terrenys on es construïa el port. Els metres quadrats indicats són metres quadrats de sòl. 

n/a: No aplicable. 
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L’origen i el destí de les principals finques obtingudes per MBSA són els següents: 

 

• Finques aportades com a capital social per part dels dos accionistes (les finques, 

senceres o una part, 3.5, 4, 5.5, 6, 7.5, 8, 11, 13, 16 i 17): 

 

 El CCB va aportar una finca de 57.757 m
2, prèviament propietat d’Ercros, SA, de la •

qual 51.139 m
2 que estaven dins el polígon B es van destinar a la construcció del 

port. La resta de metres quadrats, que estaven dins el polígon A, van participar en el 

projecte de reparcel·lació, i MBSA va rebre una participació en les finques de nova 

creació 15 (4,3%), 16 (9,4%) i 17 (28,0%). La finca 15 es va vendre a Badalona 

Building Waterfront, SL (BBW). La finca 16, que després de l’aportació d’Engestur era 

100% de MBSA, es va permutar amb Promociones y Servicios Inmobiliarios Greco, 

SA (Greco) en l’exercici 2005 i la finca 17 (juntament amb la 5.5, 11 i 13) es va entre-

gar mitjançant dació en pagament per compensar deutes de les obres en l’exercici 

2006. 

 

 L’Ajuntament va aportar a MBSA totes les finques que va obtenir del projecte de •

reparcel·lació (finques 3.5, 4, 5.5, 6, 7.5, 8, 11 i 13, equivalents a 31.037 m
2 de sostre 

edificable). Totes aquestes finques es van permutar, es varen vendre o d’elles se’n 

va fer una dació en pagament a societats del sector de la construcció entre els exer-

cicis 2004 i 2006.  

 

• Finques 10 i 12, resultants de la cessió del 10% de l’AU a l’Ajuntament, que les va cedir 

a MBSA. Aquestes finques van servir per pagar una part de les obres de construcció del 

port (vegeu l’apartat 5.4.2). 

 

• Finques aportades per Engestur:9 1.3 (88,2%) i 16 (90,6%), equivalents a 15.292 m
2 de 

sostre edificable, per constituir el compte en participació. Com s’ha comentat, la finca 

16 va ser permutada amb Greco i la finca 1.3 va ser venuda a Landscape Promocions 

Immobiliàries, SL. 

 

• Les finques corresponents al polígon B són les destinades a la construcció del port. Una 

part provenia de la finca aportada pel CCB, com ja s’ha explicat i, l’altra, de l’ICO, com a 

resultat de l’acord extraexpropiatori pel qual MBSA va adquirir la finca.  

 

 

5.3. FISCALITZACIÓ DE LA GESTIÓ COMPTABLE I DE LES DESPESES DE MBSA 

5.3.1. Aprovació dels comptes anuals i retiment  

D’acord amb l’article 200 del TRLRHL, MBSA està sotmesa al règim de comptabilitat 

 

 

9. Les finques 1.3 i 16 aportades per Engestur a MBSA havien estat prèviament aportades per l’Ajuntament al 

capital social d’Engestur.  
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pública, la qual cosa comporta, entre d’altres, l’obligació de retre comptes de les seves 

operacions. En les societats mercantils, el president ha de remetre a la Intervenció de 

l’entitat local, abans del 15 de maig de l’exercici immediat següent al que corresponguin i 

degudament autoritzats, els comptes que s’hagin de retre a l’òrgan de control extern. 

 

L’obligació de retre el Compte general és de l’entitat local, en aquest cas el CCB. En el 

volum 1 d’aquest informe, corresponent al CCB, es pot veure el grau de retiment del 

Compte general del CCB a la Sindicatura de Comptes. 

 

Els comptes anuals de MBSA fins a l’exercici 2007, d’acord amb el que establia el Reial 

decret 1643/1990, del 20 de desembre pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat, 

incloïen el Balanç de situació, el Compte de pèrdues i guanys i la Memòria.  

 

A partir de l’exercici 2008, els comptes anuals es van presentar de forma abreujada i 

incloïen també, d’acord amb el PGC, l’estat de canvis en el patrimoni net.  

 

Els comptes anuals de MBSA van ser formulats pel Consell d’Administració i aprovats per 

la Junta General d’Accionistes en les dates següents: 

 
Quadre 8. Data de formulació i aprovació dels comptes 

anuals de MBSA 

Exercici Data de formulació Data d’aprovació 

2005 30.03.2006 15.06.2006 

2006 30.03.2007 07.06.2007 

2007 26.03.2008 26.06.2008 

2008 30.03.2009 25.06.2009 

2009 26.03.2010 30.06.2010 

2010 31.03.2011 21.06.2011 

2011 17.10.2012 (reformulats) * 19.12.2012 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals i de les actes 

de la Junta General. 

* Els comptes anuals de l’exercici 2011 van ser formulats el 28 de 

març del 2012, dins el termini legal, però posteriorment es van 

modificar i tornar a formular el 17 d’octubre del 2012 

 

Arran de la sentència del Tribunal Suprem 349/2012, de l’11 de juny del 2012, que 

desestimava els recursos interposats per MBSA en el litigi per contaminació dels terrenys 

del port, i que imposava a MBSA les costes judicials, la Junta General d’Accionistes del 

19 de juny del 2012 va acordar reformular els comptes anuals de l’exercici 2011, per 

recollir els efectes d’aquesta sentència. El 17 d’octubre del 2012 el Consell d’Adminis-

tració va reformular els comptes, que van ser aprovats per la Junta General d’Accionistes 

el 19 de desembre del 2012, i que incorporaven com a despesa les costes judicials, 

d’1,03 M€. 
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5.3.2. Balanç 

El Balanç de MBSA a 31 de desembre del 2005, del 2006 i del 2007 és el següent: 

 

Quadre 9. Balanç de MBSA a 31 de desembre del 2005, del 2006 i del 2007 

ACTIU 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 

     

B) IMMOBILITZAT 92.403.466 93.850.947 92.116.166 
     

I. Despeses d’establiment 86.493 44.378 13.799 
     

II. Immobilitzacions immaterials 85.808.597 86.868.008 84.970.665 

2. Concessions 86.733.696 89.869.656 90.771.871 

5. Aplicacions informàtiques 123.583 125.798 134.739 

7. Amortitzacions (1.048.682) (3.127.446) (5.935.945) 
     

III. Immobilitzacions materials 6.508.122 6.933.700 7.126.572 

1. Terrenys i construccions 6.386.425 6.386.425 6.386.425 

2. Instal·lacions tècniques i maquinària - 9.613 9.612 

3. Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 121.904 212.860 229.170 

5. Altre immobilitzat 70.596 442.071 678.459 

7. Amortitzacions (70.803) (117.269) (177.094) 
     

VI. Inversions financeres permanents 254 4.861 5.130 
     

     

C) DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS - 200.000 472.384 
     

     

D) ACTIU CIRCULANT 24.481.794 18.708.188 33.771.913 
     

I. Existències 15.972.393 12.396.261 5.506.951 

1. Comercials 48.663 36.378 44.934 

2. Finques realitzables 11.317.943 5.462.017 5.462.017 

3. Despeses projecte reparcel·lació 4.605.787 6.897.866 - 
     

II. Deutors 5.493.343 2.508.430 3.442.989 

1. Clients per vendes i prestacions de serveis 97.665 197.338 228.530 

4. Deutors diversos 1.070.049 882.946 2.916.082 

5. Personal - 400 - 

6. Administracions públiques 4.325.629 1.432.365 302.996 

7. Provisions - (4.619) (4.619) 
     

III. Inversions financeres temporals 147.400 391.195 9.348.854 

6. Altres crèdits - - 9.287.239 

7. Dipòsits i fiances a curt termini 147.400 391.195 61.615 
     

IV. Tresoreria 2.868.658 3.412.302 15.473.119 
     

TOTAL ACTIU 116.885.260 112.759.135 126.360.463 
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PASSIU 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 

     

A) FONS PROPIS 21.396.119 21.157.789 21.422.028 

     

I. Capital subscrit 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

     

IV. Reserves 1.500.819 1.500.819 1.500.819 

1. Reserva legal 245.326 245.326 245.326 

2. Altres reserves 1255.493 1255.493 1255.493 

     

V. Resultats d’exercicis anteriors - (88.066) (302.524) 

     

VI. Pèrdues i guanys (104.700) (254.964) 223.733 

     

     

B) INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 50.426.312 67.870.782 65.999.321 

     

     

C) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 69.687 209.060 407.904 

     

     

D) CREDITORS A LLARG TERMINI 4.089.580 21.316.942 21.277.610 

     

II. Deutes amb entitats de crèdit - 17.220.000 17.220.000 

     

IV. Altres creditors 4.089.580 4.096.942 4.057.610 

2. Altres deutes 3.976.875 3.960.241 3.919.735 

3. Fiances i dipòsits a llarg termini  112.705 136.701 137.875 

     

     

E) CREDITORS A CURT TERMINI 40.903.562 2.204.562 17.253.600 

     

IV. Creditors comercials 230.305 300.195 838.071 

1. Bestretes rebudes per comandes 4.504 8.644 3.612 

2. Deutes per compres o prestacions de serveis 225.801 291.551 834.459 

     

V. Altres deutes no comercials 40.673.257 1.904.367 16.415.529 

1. Administracions públiques 28.452 27.349 906.025 

3. Altres deutes 40.634.080 1.866.872 15.503.715 

4. Remuneracions pendents de pagament 9.665 9.086 4.729 

5. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 1.060 1.060 1.060 

     

TOTAL PASSIU 116.885.260 112.759.135 126.360.463 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

 

Després de l’entrada en vigor del PGC, el Balanç abreujat de MBSA del 31 de desembre 

del 2008 a 2011 és el següent: 
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Quadre 10. Balanç abreujat de MBSA a 31 de desembre del 2008, del 2009, del 2010 i del 2011 

ACTIU 31.12.2008 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2011 
      

ACTIU NO CORRENT 92.053.387 90.326.707 88.189.199 84.551.835 
      

Immobilitzat intangible 90.994.852 89.302.959 87.013.841 83.262.054 
      

Immobilitzat material 809.697 778.313 933.326 1.052.611 
      

Inversions immobiliàries 242.249 238.846 235.443 232.040 
      

Inversions financeres a llarg termini 5.130 5.130 5.130 5.130 
      

Actius per impost diferit 1.459 1.459 1.459 - 
      

      

ACTIU CORRENT 34.845.076 45.407.210 33.113.934 19.584.691 
      

Existències 5.491.645 5.352.278 5.422.064 5.377.565 
      

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 11.827.212 22.358.183 13.555.927 7.157.873 

Clients per vendes i prestacions de serveis 230.423 195.070 292.912 242.132 

Altres deutors  11.596.789 22.163.113 13.263.015 6.915.741 
      

Inversions financeres a curt termini 9.004.702 9.445.487 11.156.152 5.858.509 

Valors representatius de deute 8.705.115 - - - 

Imposicions a termini 246.000 9.396.251 11.134.392 5.824.454 

Dipòsits i fiances a curt termini 53.587 49.236 21.760 34.055 
      

Efectiu i altres actius líquids equivalents 8.521.517 8.251.262 2.979.791 1.190.744 
      

TOTAL ACTIU 126.898.463 135.733.917 121.303.133 104.136.526 

     

PATRIMONI NET I PASSIU 31.12.2008 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2011 
      

PATRIMONI NET 76.871.426 75.816.489 72.509.562 67.075.583 
      

FONS PROPIS 24.267.693 23.247.887 22.330.442 19.390.419 
      

Capital escripturat 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 
      

Reserves 1.038.467 1.038.467 1.038.467 1.038.467 
      

Resultats d’exercicis anteriors (136.709) (632.424) (1.490.214) (2.261.904) 
      

Altres aportacions de socis 3.955.279 3.861.650 3.699.634 3.553.879 
      

Resultat de l’exercici (589.344) (1.019.806) (917.445) (2.940.023) 
      

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 52.603.733 52.568.602 50.179.120 47.685.164 
      

      

PASSIU NO CORRENT 29.322.951 24.088.670 21.648.894 24.424.293 
      

Deutes a llarg termini 17.352.575 12.489.840 10.344.380 13.522.601 

Deutes amb entitats de crèdit 17.220.000 12.353.500 10.201.000 8.048.500 

Creditors per arrendament financer - - 15.059 10.515 

Altres deutes 132.575 136.340 128.321 5.463.586 
      

Passiu per impost diferit 165.190 158.263 151.070 143.203 
      

Periodificacions a llarg termini 11.805.186 11.440.567 11.153.444 10.758.489 
      

      

PASSIU CORRENT 20.704.086 35.828.758 27.144.677 12.636.650 
      

Deutes a curt termini 43.534 2.161.191 2.182.805 4.693.516 

Deutes amb entitats de crèdit 36.114 2.159.705 2.161.703 2.164.121 

Creditors per arrendament financer - - 4.135 4.547 

Altres deutes a curt termini 7.420 1.486 16.967 2.524.848 
      

Creditors comercials i altres comptes a pagar 20.345.997 33.343.503 24.621.653 7.588.903 

Proveïdors 4.410.316 9.505.117 20.142.629 6.855.341 

Altres creditors 15.935.681 23.838.386 4.479.024 733.562 
      

Periodificacions a curt termini 314.555 324.064 340.219 354.231 
      

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 126.898.463 135.733.917 121.303.133 104.136.526 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 
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5.3.2.1. Immobilitzat immaterial / intangible 

El detall de l’immobilitzat intangible durant el període 2005-2011 és el següent: 

 

Quadre 11. Detall de l’immobilitzat immaterial / intangible 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

         

Propietat industrial - - - 846 846 846 846 

Aplicacions informàtiques 123.583 125.798 134.739 142.892 146.328 162.938 196.910 

Concessió port 86.733.696 86.869.656 90.771.871 100.997.481 103.210.542 104.815.282 105.166.445 

Cost  86.857.279 86.995.454 90.906.610 101.141.219 103.357.716 104.979.066 105.364.201 

         

Amortització acumulada (1.048.682) (3.127.446) (5.935.945) (10.146.367) (14.054.757) (17.965.225) (22.102.147) 

         

Valor net comptable 85.808.597 83.868.008 84.970.665 90.994.852 89.302.959 87.013.841 83.262.054 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

 

El principal actiu comptabilitzat dins l’Immobilitzat intangible va ser el cost de la cons-

trucció del port de Badalona que es comptabilitzava com a concessió i s’amortitzava en els 

anys de durada de la concessió, el que va suposar uns 3,90 M€ de dotació a l’any, aproxi-

madament.  

 

Concessió del port 

Com es pot observar en el quadre 5, dins el valor de la concessió s’inclou el cost dels 

terrenys, 6,14 M€, el cost del projecte i de la direcció d’obra, 4,64 M€, el cost de cons-

trucció del port, 39,31 M€, el cost dels edificis que el componen, 11,58 M€, la descon-

taminació de terrenys, retirada de terres i runes contaminades i cànons dels abocadors, 

28,88 M€ i, el desviament de col·lectors/interceptors, 14,61 M€.  

 

Dins el cost de construcció del port s’inclouen 0,30 M€ de reparacions i 0,11 M€ d’indem-

nitzacions pagades a FCC, conceptes que no es poden considerar com a més valor del 

port i que s’haurien d’haver considerat com una despesa i no com un actiu. 

 

Dins el cost dels terrenys s’inclou el terreny corresponent al polígon B, una part del qual 

provenia del CCB com a aportació de capital i una part per l’acord extraexpropiatori entre 

MBSA i l’ICO pel qual MBSA li comprava el terreny.  

 

Deteriorament de la concessió del port 

MBSA no va dotar cap provisió per deteriorament del valor de la concessió del port. Ja 

s’ha comentat l’elevada desviació en el cost de construcció del port. El fet d’incloure con-
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ceptes com la descontaminació dels terrenys, la retirada de runes i terres contaminades 

o el desviament de col·lectors, va fer que el cost del port augmentés de forma con-

siderable.  

 

Tenint en compte que en els darrers anys, 2008-2011, els ingressos anuals del port van 

ascendir a 3,00 M€, aproximadament, el cost de la concessió era massa elevat pels 

ingressos que generava. 

 

La descontaminació de terrenys i el desviament de col·lectors eren despeses indispen-

sables per posar el port en condicions operatives. El PGC considera aquestes despeses 

de sanejament com a més valor d’un terreny. La situació del port estava determinada pel 

planejament urbanístic, que va planejar la construcció del port als terrenys que prèviament 

havien estat propietat d’Ercros, SA. El fet que aquests terrenys s’haguessin de descon-

taminar va suposar un sobrecost molt elevat del port. 

 

Dins el Pla de viabilitat aprovat pel Consell d’Administració el 21 de juliol del 2010, MBSA 

va realitzar una estimació del resultat de l’explotació de la concessió. D’acord amb aquest 

Pla, el resultat d’explotació anirà millorant fins al final de la concessió a mesura que els 

serveis del port augmentin la seva ocupació.  

 

A continuació es presenta la previsió de la caixa generada fins al final de la concessió10 

basada en l’esmentat Pla i el seu valor actual net amb diferents taxes de descompte: 

 

Quadre 12. Previsió de caixa generada fins a l’exercici 2031 

Període Caixa generada 

Valor actual net a una taxa de descompte 

15% 10% 3,3% * 

2012-2031 19.255.765 3.706.704 5.988.366 12.605.582 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Pla de viabilitat. 

* La taxa de descompte del 3,3% és el resultat de considerar la recuperació de la 

inversió en els trenta anys de durada de la concessió. 

 

Si les hipòtesis de creixement d’ingressos i despeses es compleixen en el futur i s’utilitzen 

taxes de descompte d’entre el 3,3% i el 15%, el valor actual net del port oscil·lava entre 

 

 

10. La caixa generada va ser calculada prenent com a base el resultat d’explotació del Pla de viabilitat, restant-

hi els ingressos per periodificacions i sumant-hi l’import de les amortitzacions.  

El Pla de viabilitat no considera les possibles inversions a realitzar per mantenir el port en bon estat d’ús, i que 

s’haurien de minorar de la caixa generada, ni els possibles ingressos derivats de l’hotel/centre de convencions, 

atès que fins a la data del Pla no s’havien trobat inversors per dur a terme aquesta inversió. 
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3,71 M€ i 12,61 M€. Si es comparen aquestes estimacions amb el valor net comptable del 

port a 31 de desembre del 2011, 83,26 M€ (vegeu el quadre 11), la provisió per dete-

riorament podria tenir un impacte molt significatiu en els estats financers.  

 

 

5.3.2.2. Immobilitzat material 

El detall de l’immobilitzat material durant el període 2005-2011 és el següent: 

 

Quadre 13. Detall de l’immobilitzat material 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

         

Terrenys 6.143.366 6.143.366 6.143.366 - - - - 

Construccions 243.059 243.059 243.059 - - - - 

Maquinària - 9.613 9.612 9.612 10.085 246.300 247.106 

Instal·lacions, utillatge i 

mobiliari 121.904 212.860 229.170 252.162 273.137 300.222 383.396 

Altre immobilitzat material 70.596 442.071 678.459 779.972 843.673 882.423 1.123.878 

Cost  6.578.925 7.050.969 7.303.666 1.041.746 1.126.895 1.428.945 1.754.380 

         

Amortització acumulada (70.803) (117.269) (177.094) (232.049) (348.582) (495.619) (701.769) 

         

Valor net comptable 6.508.122 6.933.700 7.126.572 809.697 778.313 933.326 1.052.611 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

 

A partir de l’exercici 2008, els terrenys del port es van classificar com a més valor de la 

concessió dins l’immobilitzat intangible (vegeu l’apartat 5.3.2.1). 

 

El registre d’immobilitzat que portava la societat consistia en una llista auxiliar d’immo-

bilitzat on es detallaven els actius per grans inversions, sense desgranar els elements que 

podien formar cada una d’aquestes inversions. Aquest fet ha dificultat el seguiment de 

cadascun dels elements que conformen una gran inversió, quant a les seves vides útils, o 

la seva baixa i/o substitució per un de nou. 

 

 

5.3.2.3. Despeses a distribuir en diversos exercicis 

El saldo de despeses a distribuir en diversos exercicis dels exercicis 2006 i 2007, 0,20 M€ i 

0,47 M€, respectivament, correspon al 0,5% de comissió d’obertura i al 0,5% de comissió 

d’estudi del préstec sindicat, i a l’Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics 

documentats per la constitució d’hipoteca. 
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Amb l’adaptació al PGC en l’exercici 2008 aquest import va ser cancel·lat contra reserves, 

comptabilització que és incorrecta atès que les despeses per comissions s’han de 

comptabilitzar com a més cost dels préstecs. Per tant, les reserves de l’exercici 2008 i 

següents estaven infravalorades en 200.000 € i els resultats d’aquests exercicis sobre-

valorats en aproximadament 18.000 €, per la part meritada cada any. 

 

 

5.3.2.4. Existències 

El detall d’Existències durant el període 2005-2011 és el següent: 

 

Quadre 14. Detall d’Existències 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Carburants 48.663 36.378 44.934 29.628 47.472 72.597 72.759 

Projecte de reparcel·lació 

(polígon A) 4.605.787 6.897.866 - - - - - 

Finques realitzables 11.317.943 5.462.017 5.462.017 5.462.017 5.304.806 5.304.806 5.304.806 

Altres - - - - - 44.661 - 

Total 15.972.393 12.396.261 5.506.951 5.491.645 5.352.278 5.422.064 5.377.565 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

 

Projecte de reparcel·lació 

Fins a l’exercici 2006, dins aquest compte s’incloïen les despeses incorregudes en el 

projecte de reparcel·lació i urbanització del polígon A minorades per les quotes girades als 

propietaris i cobrades, que no es comptabilitzaven en el Compte de pèrdues i guanys. 

Aquestes quotes es giraven un cop feta una part de l’obra.  

 

A partir de l’exercici 2007 es va decidir cobrar per anticipat les quotes per tal de no haver 

de finançar la reparcel·lació, d’acord amb la legislació vigent, que permetia girar quotes 

per les despeses previstes pels sis mesos següents. Atès aquest canvi de política, el saldo 

net d’ambdós comptes passà a ser creditor, i es van deixar d’utilitzar comptes del grup 

d’existències per utilitzar comptes de creditors, que mostren el saldo creditor amb els 

propietaris (vegeu l’apartat 5.3.2.12). 

 

Finques realitzables 

Dins les finques realitzables MBSA va anar comptabilitzant els terrenys que obtenia, el 

destí dels quals era la venda o la permuta. L’evolució d’aquestes finques durant el període 

fiscalitzat va ser la següent: 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 4 

36 

Quadre 15. Evolució de les finques realitzables 

Descripció 

 Saldo a 

31.12.2004 

Altes/ 

(Baixes) 

Saldo a 

31.12.2005 (Baixes) 

 Saldo a 

31.12.2006  

i fins al 2008 (Baixes) 

Saldo a 

31.12.2009  

i fins al 2011 

Terreny finca 3.2 406.100 (406.100) - - - - - 

Terreny finca 3.3 43.889 (43.889) - - - - - 

Terreny finca 3.5 998.223 (998.223) - - - - - 

Terreny finca 4 157.211 - 157.211 - 157.211 (157.211) - 

Terreny finca 5.2 75.480 (75.480)  - - - - 

Terreny finca 5.5 119.940 - 119.940 (119.940) - - - 

Terreny finca 7.5 137.939 (109.406) 28.533 (28.533) - - - 

Permuta finca 7.5 (Sarrià) - 39.505 39.505 - 39.505 - 39.505 

Terreny finca 8 337.301 - 337.301 - 337.301 - 337.301 

Terreny finca 11 1.374.853 69.901 1.444.754 (1.444.754) - - - 

Terreny finca 12 1.624.776 (1.624.776) - - - - - 

Terreny finca 13 756.956 - 756.956 (756.956) - - - 

Terreny finca 16 4.148.944 (4.148.944) - - - - - 

Permuta finca 16 (Greco) - 4.928.000 4.928.000 - 4.928.000 - 4.928.000 

Terreny finca 17 3.505.743 - 3.505.743 (3.505.743) - - - 

Cost 13.687.355 (2.369.412) 11.317.943 (5.855.926) 5.462.017 (157.211) 5.304.806 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

 

Les finques realitzables a 31 de desembre del 2011 corresponen als compromisos d’obra 

futura obtinguts com a conseqüència de la permuta de les finques 7.5, 8 i 16 que no s’han 

materialitzat. MBSA hauria d’haver considerat el possible deteriorament, i dotar la corres-

ponent provisió, atès que els projectes constructius no es van dur a terme.11  

 

Com es pot observar, els principals moviments es van produir durant els exercicis 2005 i 

2006.  

 

A continuació es descriuen les operacions realitzades de venda i/o permuta de les finques: 

 

• Finques 3.2, 3.3, 3.5 i 5.2: aquestes finques es varen vendre a les societats Inmoforum 

21 i Benignus, SL durant l’exercici 2005, amb un benefici d’1,15 M€. 

 

• Finca 4: la participació en la finca 4 es va permutar el 23 de novembre del 2006 amb 

Vallehermoso División Promoción, SAU, a canvi d’obra futura valorada en 2,71 M€. 

Aquesta finca es donà de baixa en l’exercici 2009, atès que el 29 d’abril del 2009 

 

 

11. A finals de l’exercici 2014, els projectes constructius encara no s’havien dut a terme. 
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s’escripturà la novació de la permuta i se substituí l’obligació de satisfer les cons-

truccions acordades pel seu valor monetari. Així, es generà un benefici de 2,53 M€.  

• Finques 7.5 i 11: la finca 7.5 es va permutar en l’exercici 2005 amb Construcciones 

Sarriá 2000, SA, a canvi del 5,2% de la finca 11 i el 40% dels habitatges a construir en 

les 319 UA de diferència entre una finca i l’altra. La baixa de la finca 7.5 va ser 

incorrectament comptabilitzada per 109.406 € en lloc de 137.939 €, i en l’exercici 2006 

es passà a pèrdues la diferència, 28.533 € que restaven com a saldo d’aquesta finca. 

Aquest import s’hauria d’haver considerat com a més valor del béns rebuts a canvi, és a 

dir, com a més valor de la finca 11 i de la “Permuta finca 7.5” i, per tant, menys pèrdua 

de l’exercici 2006. 

 

• Finca 8: el 18 de novembre del 2004 es va signar un contracte de promesa de permuta 

amb Landscape Grupo Lar, SL pel qual MBSA s’obligava a transmetre el 7,2% de 

participació en la finca 8, equivalent a 2.024 m
2 de sostre edificable, i Vallehermoso 

s’obligava a transmetre el 40% dels metres quadrats de sostre de l’obra futura, equi-

valent a 809 m
2. A finals de l’exercici 2013 aquesta permuta no havia estat materia-

litzada.  

• Finca 12 i finques 5.5, 11, 13 i 17: aquestes finques es van utilitzar per pagar part de les 

obres de construcció del port. En l’exercici 2005, es pagà part de les certificacions 

d’obra amb la finca 12, d’acord amb la previsió contractual de pagar fins al 50% del 

cost d’obra amb les finques 10 i 12 (la finca 10 ja es va cedir en els exercicis 2003 i 

2004). El benefici generat amb les finques 10 i 12 va ser de 6,85 M€. Les finques 5.5, 11, 

13 i 17 van generar un benefici de 19,03 M€.  

 

• Finca 16: aquesta finca es permutà amb Greco, a canvi d’un 34,53% de l’obra futura. La 

permuta es va valorar als efectes fiscals en 4,93 M€, valor que es va fer servir per la 

seva comptabilització i per fixar el valor de l’aval presentat pel promotor com a garantia, 

generant un benefici de 0,78 M€. Segons una resolució de l’ICAC del 30 de juliol de 

1991 les permutes s’havien de valorar pel valor net comptable del bé entregat a canvi. 

Per tant, no s’hauria d’haver reconegut aquest benefici.  

 

A més, en aquesta operació hi ha indicis d’infravaloració del terreny permutat, si es 

compara amb el percentatge rebut en la permuta de la finca 8 en l’exercici 2004 i en la 

valoració del terreny de la finca adquirida a l’ICO, que en ambdós casos és del 40,0%.  

 

 

5.3.2.5. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

El detall de Deutors comercials i altres comptes a cobrar durant el període 2005-2011 és el 

següent: 
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Quadre 16. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

        

Clients per vendes i pres-

tacions de serveis 97.665 197.338 228.530 230.423 195.070 292.912 242.132 
        

Administracions públiques 4.325.629 1.432.365 302.996 625.429 1.115.876 2.824.201 2.577.533 
        

Deutors diversos 1.070.049 883.346 2.916.082 11.027.635 21.206.511 10.704.772 4.631.332 

- Per quotes reparcel·lació 26.417 - 460.621 10.222.862 19.305.908 9.600.057 4.079.988 

- Clients dubtós cobrament - - - 56.275 159.274 265.958 293.124 

- Despeses legals - - 192.805 349.204 1.307.194 426.104 - 

- Marina Puertos del 

Mediterráneo - - 1.979.529 - - - - 

- Altres 1.043.632 883.346 283.127 399.294 434.135 412.653 258.220 
        

Provisions - (4.619) (4.619) (56.275) (159.274) (265.958) (293.124) 
        

Total 5.493.343 2.508.430 3.442.989 11.827.212 22.358.183 13.555.927 7.157.873 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

 

A continuació s’expliquen els conceptes més significatius d’aquest epígraf: 

 

• Dins els Clients per vendes i prestacions de serveis es van incloure els saldos pendents 

de cobrament dels clients per l’activitat ordinària del port, com és el lloguer de locals 

comercials i dels amarradors, les quotes de manteniment dels amarradors, etc. 

 

• El saldo amb les administracions públiques corresponia, principalment, a l’IVA suportat. 

 

• Els deutors per quotes de reparcel·lació corresponien a les quotes urbanístiques 

girades als propietaris participants en el projecte de reparcel·lació del polígon A, 

pendents de cobrament. Inicialment el criteri que se seguia era el de no comptabilitzar 

les quotes girades fins que es cobraven, L’augment en el saldo a 31 de desembre del 

2008 va ser a causa que es va decidir registrar totes aquelles quotes que no s’havien 

cobrat anteriorment per tal d’iniciar la via executiva. En l’exercici 2010, es canvià el 

criteri i es van comptabilitzar totes les quotes girades estiguessin cobrades o no, tot i 

que no es liquidava IVA fins que es cobrava. Aquest tractament de l’IVA podia suposar 

un risc fiscal. 

 

A 31 de desembre del 2011 els deutors per quotes de reparcel·lació eren els següents: 

 
Quadre 17. Deutors per quotes de reparcel·lació 

Deutor Saldo a 31.12.2011 

REGESA 1.932.429 

Deutors per quotes urbanístiques pendents de girar 733.887 

Deutors per quotes urbanístiques pendents de cobrar 1.413.672 

Total 4.079.988 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels registres extracomptables de MBSA. 
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El 21 de desembre del 2010 es va signar un conveni de reconeixement de deute amb 

REGESA pel saldo a cobrar d’aquesta per les quotes urbanístiques que li corres-

ponien. 

 

L’import de 0,73 M€ corresponia a les quotes urbanístiques pendents de girar a 31 de 

desembre del 2011, per despeses d’urbanització ja incorregudes.  

 

Dins els deutors per quotes urbanístiques pendents de cobrar, hi ha 0,82 M€ de saldos 

a cobrar pels quals l’Ajuntament va iniciar les accions oportunes pel seu cobrament per 

via executiva. Aquests saldos corresponents a quotes urbanístiques no es van proveir 

atès que estaven garantits per les finques objecte de reparcel·lació.  

 

• Dins les despeses legals es van incloure les despeses pel litigi contra Ercros, SA per la 

contaminació de les finques del port. La sentència del Tribunal suprem de l’11 de juny 

del 2012 va desestimar el recurs i imposà les costes del procediment a MBSA. Per 

aquest motiu es van reformular els comptes anuals de l’exercici 2011 (vegeu l’apartat 

5.3) i es va comptabilitzar com a despesa l’import de les costes del procediment, 

1,03 M€. En l’exercici 2009 es van incloure, a més, 0,88 M€ de despeses pels danys que 

va causar al port el temporal de l’exercici, i que van ser cobertes per l’assegurança en 

l’exercici 2010.  

 

• El saldo a 31 de desembre del 2007 amb Marina Puertos del Mediterráneo, a què es va 

atorgar la concessió per l’explotació de la zona de restauració, l’hotel, el centre i l’espai 

polivalent, corresponia a l’import a cobrar pels edificis de restauració. Segons l’acord de 

concessió aquesta empresa construiria els diferents edificis, excepte els de restauració, 

que ja s’estaven construint i, per tant, n’abonaria directament el cost a MBSA. Per tant, 

en l’exercici 2007 es va comptabilitzar el cost de les obres dels edificis de restauració 

com un import a cobrar d’aquesta empresa. A posteriori es va cancel·lar l’acord de 

concessió i MBSA es va quedar aquests edificis, que els va comptabilitzar com a més 

valor de la concessió.  

 

• Els clients de dubtós cobrament incloïen els saldos dels clients que havien deixat de 

pagar. La provisió per deutors de dubtós cobrament cobria íntegrament aquest saldo.  

 

 

5.3.2.6. Inversions financeres a curt termini i Efectiu i altres actius líquids 

equivalents 

Els saldos d’Inversions financeres a curt termini i de l’Efectiu i altres actius líquids equi-

valents, durant el període de fiscalització són els següents: 
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Quadre 18. Inversions financeres a curt termini / Efectiu i altres actius líquids equivalents 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Valors representatius de 

deute - - - 8.705.115 - - - 

Imposicions a termini - - 9.287.239 246.000 9.396.251 11.134.392 5.824.454 

Dipòsits i fiances a curt 

termini 147.400 391.195 61.615 53.587 49.236 21.760 34.055 

Total inversions financeres 147.400 391.195 9.348.854 9.004.702 9.445.487 11.156.152 5.858.509 

Caixa  23.124 8.290 8.582 8.018 12.032 5.803 19.704 

Bancs 2.845.534 3.404.012 15.464.537 8.513.499 6.239.230 2.973.988 1.171.040 

Imposicions - - - - 2.000.000 - - 

Total efectiu i altres actius 

líquids equivalents 2.868.658 3.412.302 15.473.119 8.521.517 8.251.262 2.979.791 1.190.744 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

 

Els excedents de tresoreria es van invertir, principalment, en dipòsits a termini, en valors de 

renda fixa a curt termini o en imposicions amb venciment inferior a tres mesos. 

 

El saldo d’Inversions financeres i el de comptes d’efectiu va augmentar en l’exercici 2007 

quan es van girar les quotes urbanístiques per avançat, 19,93 M€ (vegeu l’apartat 5.3.2.5). 

 

 

5.3.2.7. Fons propis 

El detall de Fons propis durant el període 2005-2011 és el següent: 

 

Quadre 19. Detall de Fons propis 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Capital  20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

Reserva legal 245.326 245.326 245.326 267.699 267.699 267.699 267.699 

Altres reserves 1.255.493 1.255.493 1.255.493 770.768 770.768 770.768 770.768 

Resultats exercicis anteriors - (88.066) (302.524) (136.709) (632.424) (1.490.214) (2.261.904) 

Altres aportacions de socis - - - 3.955.279 3.861.650 3.699.634 3.553.879 

Resultat de l’exercici (104.700) (254.964) 223.733 (589.344) (1.019.806) (917.445) (2.940.023) 

Total 21.396.119 21.157.789 21.422.028 24.267.693 23.247.887 22.330.442 19.390.419 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

 

Capital 

El capital social de MBSA pertany 50% a l’Ajuntament de Badalona i 50% al CCB. La seva 

evolució ha estat la següent:  
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Quadre 20. Capital social 

Concepte Exercici Import Capital social  Import/soci Aportacions de l’Ajuntament Aportacions del CCB 

Capital inicial 2000 60.101 60.101 30.051 Dinerària Dinerària 

Ampliació 2001 1.899 62.000 949 Dinerària Dinerària 

Ampliació 2001 6.312.000 6.374.000 3.156.000 Projecte tècnic del port + 1,50 M€ 32% de la finca 12649 

Ampliació 2002 1.792.000 8.166.000 896.000 Dinerària 9% de la finca 12649 

Ampliació 2003 11.834.000 20.000.000 5.917.000 Finques rebudes de reparcel·lació 59% de la finca 12649 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les escriptures d’ampliació de capital de MBSA. 

 

Com s’observa en el quadre, llevat de 3,35 M€ aportats en forma dinerària, la resta d’apor-

tacions han estat no dineràries, principalment, mitjançant l’aportació de terrenys. L’Ajun-

tament va aportar les finques rebudes de la reparcel·lació i el CCB va aportar l’anomenada 

finca 12649. Aquestes aportacions de béns patrimonials d’un ens local a una societat com 

a capital social es consideren permutes i, com a tals, segons l’article 194 de la Llei 8/1987, 

municipal i de règim local, l’article 214 del ROAS i l’article 38 de la Llei de societats 

anònimes, s’han d’efectuar amb un informe de valoració previ. A continuació s’analitzen les 

valoracions d’aquestes finques. 

 

Valoració de les finques aportades per l’Ajuntament 

En l’ampliació de capital del 2003 l’Ajuntament va aportar la part de les finques 3.5, 4, 5.5, 

6, 7.5, 8, 11 i 13 (31.037 m
2 de sostre edificable) obtingudes del projecte de reparcel·lació.  

En l’ampliació de capital, s’assignà un valor de 603,18 €/m2 de sòl, que resulta de la valo-

ració de l’expert independent designat pel registrador mercantil d’acord amb l’article 38 de 

la Llei de societats anònimes. En canvi, en la comptabilitat aquestes finques es van valorar 

de forma errònia, ja que es va dividir l’import de l’aportació en l’ampliació de capital, 

5,92 M€, pels metres quadrats de sòl totals de les finques aportades, sense considerar el 

percentatge de la finca que s’havia aportat. El quadre següent mostra la diferència entre la 

valoració realitzada per MBSA i la valoració resultant de l’informe de valoració: 

 
Quadre 21. Valoració de les finques aportades per l’Ajuntament 

Finca 

Total m2  

de la finca 

Valoració comptable de MBSA 

(A) Preu/m2 

Valoració d’informe de valoració 

(B) 

Diferència 

(A–B) 

3.5 917,38 185.862,68 202,60 74.090,71 111.771,97 

4 5.473,92 1.109.024,52 202,60 2.621.168,43 (1.512.143,91) 

5.5 540,00 109.404,93 202,60 68.337,16 41.067,77 

6 5.245,91 1.062.829,35 202,60 699.063,27 363.766,08 

7.5 540,00 109.404,92 202,60 168.172,02 (58.767,10) 

8 5.965,72 1.208.663,93 202,60 1.714.691,60 (506.027,67) 

11 6.786,00 1.374.853,89 202,60 97.579,58 1.277.274,31 

13 3.736,18 756.955,78 202,60 473.897,23 283.058,55 

Total 29.205,11 5.917.000,00 202,60 5.917.000,00 0,00 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Valoració de la finca aportada pel CCB 

En les diferents ampliacions de capital el CCB va aportar la finca 12649, on se situaven 

part de les antigues instal·lacions d’Ercros, SA (vegeu l’apartat 5.2.3), que es va valorar en 

9,97 M€, import que resulta de la valoració de l’expert independent designat pel registrador 

mercantil d’acord amb l’article 38 de la Llei de societats anònimes. En el quadre següent 

s’inclou el detall d’aquesta valoració comptable i la comparació amb la valoració resultant 

de l’informe de valoració:  

 
Quadre 22. Valoració de les finques aportades pel CCB 

Finca 

Metres 

quadrats 

Valoració comptable de MBSA 

 (A) 

Preu/m2 

de sostre 

Valoració d’informe de valoració 

(B) 

Diferència 

(A–B)  

Polígon A m2 de sostre     

15 487 313.286,23 643   

16 1.375 884.004,76 643   

17 5.191 3.338.080,49 643 1.748.460,00 2.786.911,48 

Polígon B m2 de sòl     

 51.139 5.433.628,53 106,25 8.220.418,00 (2.786.789,47) 

Total  9.969.000,00  9.968.878,00 122 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Un cop aprovat el projecte de reparcel·lació, MBSA va comptabilitzar la part corresponent 

al polígon A al preu amb què es va valorar la UA en el projecte de reparcel·lació, i el 

polígon B es va valorar per diferència. Així, les finques del polígon A es van valorar al preu 

de la UA del projecte de reparcel·lació, 643 €/m2 de sostre, i la finca del polígon B es va 

valorar a 106 €/m2 en comptes dels 161 €/m2 que proposava l’expert independent. Per tant, 

comptablement, la distribució del valor de la finca entre el polígon A i el polígon B va ser 

diferent de la proposada per l’expert independent, per adequar la valoració de les finques 

del polígon A a la UA del projecte de reparcel·lació.  

Altres aportacions de socis 

Dins d’Altres aportacions de socis s’inclou el compte en participació signat el 6 d’octubre 

del 2003 amb Engestur pel qual aquesta societat: 

 

• Aportava el 88,2% de la finca 1.3 i el 90,6% de la finca 16, equivalents a 15.292 m
2 de 

sostre edificable, que es valoraven en 3,78 M€. Aquestes finques les havia obtingut 

l’Ajuntament en el projecte de reparcel·lació, i les aportava al capital d’Engestur.  

 

• Participava en el 15,887% dels resultats de MBSA fins al venciment de la concessió. 

 

De la fiscalització d’aquesta operació es desprèn que el preu per metre quadrat al qual es 

va valorar aquesta aportació era de 247 €/m2 de sostre, lluny dels 643 €/m2 al qual es 

valorava la UA en el projecte de reparcel·lació aprovat el febrer del 2003 (vegeu l’apartat 

5.2.1). 
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5.3.2.8. Ingressos a distribuir en diversos exercicis / Subvencions, 

donacions i llegats rebuts 

El detall de l’epígraf Ingressos a distribuir en diversos exercicis 2005-2007, i de l’epígraf 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 2008-2011 és el següent: 

 

Quadre 23. Ingressos a distribuir en diversos exercicis / Subvencions, donacions i llegats rebuts 

Ingressos a distribuir en 

diversos exercicis 

Aprofitament 

mitjà 

Transformació 

de l’aprofitament Indemnitzacions  

Cessió 

d’amarradors Total 

Saldo a 1.1.2005 17.055.402 12.953.490 - 11.619.475 41.628.367 

Altes de l’exercici - 7.608.605 - 1.770.247 9.378.852 

Traspassos a resultats (194.235) (234.188) - (152.484) (580.907) 

Saldo a 31.12.2005 16.861.167 20.327.907 - 13.237.238 50.426.312 

Altes de l’exercici - 19.025.126 - 33.454 19.058.580 

Traspassos a resultats (391.994) (916.368) - (305.748) (1.614.110) 

Saldo a 31.12.2006 16.469.173 38.436.665 - 12.964.944 67.870.782 

Altes de l’exercici - - 320.077 2.000 322.077 

Traspassos a resultats (531.141) (1.233.814) (10.490) (418.093) (2.193.538) 

Saldo a 31.12.2007 15.938.032 37.202.851 309.587 12.548.851 65.999.321 

Impost diferit nou PGC (47.814) (110.090) (7.286) -  (165.190) 

Reclassificació ingressos 

cessió d’amarradors * - - - (12.548.851) (12.548.851) 
      

Subvencions, donacions i 

llegats * 

Aprofitament 

mitjà 

Transformació 

de l’aprofitament Indemnitzacions  * Total 

Saldo a 1.1.2008 15.890.218 37.092.761 302.301 - 53.285.280 

Altes de l’exercici - - 2.118.905 - 2.118.905 

Baixes de l’exercici - (506.151) - - (506.151) 

Traspassos a resultats (664.085) (1.529.029) (101.187) - (2.294.301) 

Saldo a 31.12.2008 15.226.133 35.057.581 2.320.019 - 52.603.733 

Altes de l’exercici - 2.532.254 - - 2.532.254 

Baixes de l’exercici - (177.903) - - (177.903) 

Traspassos a resultats (662.006) (1.626.606) (100.870) - (2.389.482) 

Saldo a 31.12.2009 14.564.127 35.785.326 2.219.149 - 52.568.602 

Traspassos a resultats (662.006) (1.626.606) (100.870) - (2.389.482) 

Saldo a 31.12.2010 13.902.121 34.158.720 2.118.279 - 50.179.120 

Baixes de l’exercici - (109.714) - - (109.714) 

Traspassos a resultats (662.006) (1.621.366) (100.870) - (2.384.242) 

Saldo a 31.12.2011 13.240.115 32.427.640 2.017.409 - 47.685.164 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

* Amb l’adaptació al PGC en l’exercici 2008 els conceptes inclosos en Ingressos a distribuir van ser reclassificats, nets de 

l’efecte impositiu, en l’epígraf de subvencions dins el Patrimoni net, excepte els ingressos per la cessió d’amarradors, que 

es van traspassar al compte Periodificacions a llarg i a curt termini. 

 

A continuació s’expliquen els conceptes d’aquest epígraf: 
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• El saldo del compte Aprofitament mitjà corresponia al valor dels terrenys 10 i 12 cedits 

per l’Ajuntament, per 17,21 M€. Aquest import s’hauria d’haver reconegut en els fons 

propis com una aportació de l’Ajuntament (vegeu l’apartat 5.2.3).  

 

• El saldo del compte Transformació de l’aprofitament corresponia als beneficis obtinguts 

en les operacions d’alienació o permuta dels terrenys, que es detallen en el quadre 

següent, en total, 42,12 M€, els quals s’haurien d’haver reconegut com a ingrés en el 

moment de la venda i no al llarg de la vida de la concessió. 

 

Quadre 24. Detall i origen dels ingressos diferits per Transformació de l’aprofitament 

Any Origen Benefici obtingut 

2003 Dació en pagament del 36,25% de la finca 10 a FCC 585.230 

2004 11,79 M€ de la venda amb grans propietaris de les finques 1.3, 4, 6 i 8 i 

0,58 M€ de la dació en pagament d’un 35,7% de la finca 10 a FCC 

12.368.260 

2005 Els beneficis obtinguts al 2005 provenen de: 

- Venda de les finques 3.2, 3.3, 3.5 i 5.2, 1,15 M€ 

- Permuta finca 16 amb Greco, 0,78 M€ 

- Dació en pagament a FCC de la finca 12, 0,74 M€ 

- Dació en pagament finques 10 i 12, 4,94 M€ 

7.608.605 

2006 Dació en pagament a FCC de les finques 5.5, 11, 13 i 17 19.025.126 

2009 Venda de la finca 4 a Vallehermoso 2.532.255 

Total 42.119.476 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

 

L’alienació de les finques 10 i 12, que formaven part del patrimoni municipal del sòl, 

s’explica quan s’analitzen els contractes signats amb FCC (vegeu l’apartat 5.4.2). 

 

Pel que fa a l’alienació de la resta de finques, que formaven part del patrimoni de MBSA, 

però que no tenien la consideració de patrimoni municipal del sòl, aquestes operacions 

haurien d’haver estat previstes en el PAIF. 

 

• Dins el compte Indemnitzacions s’incloïen les rebudes per MBSA com a propietària de 

parcel·les afectades per la reparcel·lació. L’import de l’exercici 2008, 2,12 M€ corres-

ponia a la compensació per les construccions que hi havia a la finca aportada pel CCB 

al capital, construccions de les antigues instal·lacions d’Ercros, SA, que estaven en 

desús i en terrenys contaminats.12 A diferència de la resta d’indemnitzacions que es 

 

 

12. Un dels criteris del projecte de reparcel·lació pels quals no correspon indemnització per construccions 

existents, és l’estat ruïnós o manifestament inhabitable dels edificis. 
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pagaven a la resta de propietaris dels terrenys objecte de reparcel·lació, el projecte de 

reparcel·lació no incloïa el càlcul dels 2,12 M€. De fet, d’acord amb els criteris del pro-

jecte, a causa de l’estat dels edificis i el seu desús, no corresponia abonar cap indem-

nització, per la qual cosa aquest import s’hauria de compensar a la resta de propietaris 

de la reparcel·lació i, comptablement, s’hauria de reconèixer una despesa i un passiu 

amb els propietaris del polígon A, per 2,12 M€.  

 

Per la resta d’indemnitzacions, 0,32 M€, s’hauria d’haver reconegut un ingrés per aquest 

import en l’exercici 2007.  

• El saldo del compte Cessió d’amarradors correspon a l’import cobrat per les cessions 

d’amarradors a tercers per un període igual a la vida de la concessió, el qual es 

periodifica al llarg de la vida d’aquesta. A partir de l’exercici 2008, es comptabilitza com 

periodificacions, amb la distinció entre el curt i el llarg termini, de la forma següent: 

 

Quadre 25. Periodificacions dels amarradors durant el període 2008-2011 

Concepte Llarg termini Curt termini Total 

Saldo a 1.1.2008 12.247.841 301.010 12.548.851 

Traspassos a resultats - (301.010) (301.010) 

Traspassos a curt termini (314.555) 314.555 - 

Baixes de l’exercici (128.100) - (128.100) 

Saldo a 31.12.2008 11.805.186 314.555 12.119.741 

Traspassos a resultats - (310.109) (310.109) 

Traspassos a curt termini (319.619) 319.619 - 

Baixes de l’exercici (45.000) - (45.000) 

Saldo a 31.12.2009 11.440.567 324.065 11.764.632 

Traspassos a resultats - (325.568) (325.568) 

Traspassos a curt termini (341.723) 341.723 - 

Altes de l’exercici 54.600 - 54.600 

Saldo a 31.12.2010 11.153.444 340.220 11.493.664 

Traspassos a resultats - (338.977) (338.977) 

Traspassos a curt termini (352.988) 352.988 - 

Baixes de l’exercici (59.967) - (59.967) 

Altes de l’exercici 18.000 - 18.000 

Saldo a 31.12.2011 10.758.489 354.231 11.112.720 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

 

Les altes corresponien a les noves cessions d’amarradors que hi va haver durant aquest 

període i les baixes corresponien a la recompra d’amarradors.  
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5.3.2.9. Passiu per impost diferit 

Aquest epígraf inclou, a partir de l’exercici 2008, l’efecte fiscal de les periodificacions dels 

ingressos per l’aprofitament, transformació d’aprofitament i indemnitzacions classificats 

com a subvencions dins de Patrimoni net (vegeu l’apartat 5.3.2.8). 

 

 

5.3.2.10. Provisions per riscos i despeses 

Des de l’inici de les activitats del port fins a l’exercici 2007 es va dotar un fons de reversió 

pel valor dels terrenys del port que s’havien d’entregar a la finalització de la concessió. 

Amb l’adaptació al PGC, aquest fons, 0,41 M€ a 31 de desembre del 2007, es va classificar 

com a amortització de la concessió. 

 

 

5.3.2.11. Deutes a curt i a llarg termini 

El detall dels deutes a curt i a llarg termini durant el període 2005-2011 és el següent: 

 

Quadre 26. Detall dels deutes a curt i a llarg termini 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Compte en participació 3.976.875 3.960.241 3.919.735 - - - - 

Préstec sindicat - 17.220.000 17.220.000 17.220.000 12.353.500 10.201.000 8.048.500 

Arrendaments financers - - - - - 15.059 10.515 

Fiances i dipòsits rebuts 112.705 136.701 137.875 132.575 136.340 128.321 151.333 

Deute amb FCC - - - - - - 5.312.253 

Total a llarg termini 4.089.580 21.316.942 21.277.610 17.352.575 12.489.840 10.344.380 13.522.601 

Préstec sindicat - - - 36.114 2.159.705 2.161.703 2.164.121 

Arrendaments financers - - - - - 4.135 4.547 

Fiances i dipòsits rebuts 1.060 1060 1060 7.420 1.486 16.967 28.702 

Partides pendents aplicació - - - - - - 345.750 

Deute amb FCC - - - - - - 2.124.901 

Provisió int. a pagar - - - - - - 25.495 

Total a curt termini 1.060 1.060 1.060 43.534 2.161.191 2.182.805 4.693.516 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

 

A continuació s’expliquen els conceptes més significatius d’aquests epígrafs: 

 

• El compte en participació es classificava com a passiu fins a l’exercici 2007 i, amb 

l’adaptació al PGC, es classifica dins de Fons propis (vegeu l’apartat 5.3.2.7). 
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• El 12 de desembre del 2006 es va signar un préstec sindicat amb la Caixa i l’Institut 

Català de Finances de 20,00 M€, del qual s’havia de disposar abans del 12 de de-

sembre del 2007. La disposició efectiva va ser de 17,22 M€. El préstec s’havia d’amor-

titzar en trenta-dues quotes trimestrals (la primera el 12 de març del 2010 i la darrera el 

12 de desembre del 2017), però en l’exercici 2009, es van amortitzar de forma antici-

pada 2,71 M€, obtinguts amb la venda de la finca 4, i es va establir un nou venciment 

pel 12 de setembre del 2016 (vegeu l’apartat 5.3.2.4). 

 

Com a garanties, es va constituir garantia hipotecària de totes les finques realitzables 

que posseïa la societat a la data de constitució. La venda d’aquestes finques s’ha de 

destinar a amortitzar el préstec. 

 

El 24 de juliol del 2012 es formalitzà en escriptura pública la novació d’aquest préstec. 

Les principals modificacions van ser l’increment del tipus d’interès, el diferiment en el 

pagament de quotes fins al juny del 2014 i la inclusió com a garantia de les cartes de 

conformitat de l’Ajuntament i del CCB.  

 

• Dins les partides pendents d’aplicació del curt termini es va incloure l’import cobrat per 

liquidar el deute pendent del contracte amb Inmobiliaria Colonial, SA. 

 

• El deute amb FCC a 31 de desembre del 2011 corresponia a l’import pendent de pa-

gament per les obres realitzades, que es pagava segons el pla de pagament establert 

en l’acord que van signar el 10 de juny del 2011 (vegeu els apartats 5.5 i 5.4.2). 

 

 

5.3.2.12. Creditors a curt termini 

El detall de Creditors a curt termini durant el període 2005-2011 és el següent: 

 

Quadre 27. Creditors a curt termini 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

        

Proveïdors 230.305 300.195 838.071 4.410.316 9.505.117 20.142.628 6.855.341 
        

Altres creditors 40.673.257 1.904.367 16.415.529 15.935.681 23.838.386 4.479.025 733.562 

Bestretes de clients - - - 76.278 70.060 69.587 71.277 

Administracions públiques 28.452 27.349 906.025 631.200 1.284.513 120.064 66.176 

Projecte de reparcel·lació - - 13.158.341 15.217.008 22.478.037 4.285.011 - 

Proveïdors d’immobilitzat 40.634.080 1.866.872 2.345.374 - - - - 

Remuneracions pendents 9.665 9.086 4.729 11.195 5.776 4.363 2.956 

Fiances i dipòsits rebuts c. t. 1.060 1.060 1.060 - - - - 

Provisió costos judicials - - - - - - 593.153 
        

Total 40.903.562 2.204.562 17.253.600 20.345.997 33.343.503 24.621.653 7.588.903 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 
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A continuació s’expliquen els conceptes més significatius d’aquest epígraf: 

 

• El saldo del compte de proveïdors augmentà significativament en l’exercici 2008, ja 

que amb l’adaptació al PGC els deutes amb proveïdors d’immobilitzat s’havien de 

classificar dins aquest epígraf i no dins Altres creditors, com s’havien classificat fins a 

l’exercici 2007. És per això, també, que el compte de proveïdors d’immobilitzat es va 

eliminar el 2008. Addicionalment, en els exercicis 2010 i 2011 es comptabilitzaren les 

indemnitzacions del projecte de reparcel·lació pendents de pagament per 5,06 M€ 

i 4,56 M€, respectivament, que fins llavors no es comptabilitzaven fins que no es 

pagaven. 

 

A més d’això, s’hi va incloure la provisió de 0,36 M€ per diversos recursos contenciosos 

administratius contra l’Ajuntament per discrepàncies en el valor cadastral del port i en 

l’import de l’IBI (Impost sobre béns immobles) corresponent als exercicis 2009-2011. Els 

recursos contra la valoració cadastral del port i contra l’IBI de l’exercici 2009 van ser 

desestimats en primera instància i recorreguts. MBSA va comptabilitzar com a deute 

amb l’Ajuntament dins el compte de proveïdors 0,36 M€, mentre que el deute exigit per 

l’Ajuntament era de 0,96 M€, per la qual cosa s’hauria d’haver fet una provisió de 

0,60 M€ per l’import addicional que reclamava l’Ajuntament.13 

 

• El saldo d’Administracions públiques correspon a l’IVA repercutit en les quotes de 

reparcel·lació, que s’incrementà substancialment en els exercicis 2007, 2008 i 2009, 

que és quan se’n va facturar la major part (vegeu l’apartat 5.3.2.5). 

 

• Dins el projecte de reparcel·lació s’inclou, a partir del 2007, el deute amb els propietaris 

per les quotes urbanístiques cobrades per avançat (vegeu l’apartat 5.3.2.4).  

 

• La provisió per costos judicials corresponia a la part de les despeses legals relatives al 

litigi amb Ercros, SA pendents de pagament (vegeu l’apartat 5.3.2.5).  

 

 

5.3.3. Compte de pèrdues i guanys 

El detall del Compte de pèrdues i guanys de MBSA dels exercicis finalitzats el 31 de 

desembre del 2005, del 2006 i del 2007 és el següent: 

 

 

 

13. En l’exercici 2012, MBSA ja va efectuar la provisió per l’import addicional que reclamava l’Ajuntament. 
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Quadre 28. Compte de pèrdues i guanys de MBSA dels exercicis 2005-2007 

DEURE 2005  2006  2007  

    

A) DESPESES 2.045.993 3.649.199 5.896.464 
    

2. Aprovisionaments 18.220 147.720 184.599 

a) Consum de mercaderies 18.220 147.720 184.599 
    

3. Despeses de personal 481.913 660.862 769.924 

a) Sous, salaris i similars 365.963 484.481 587.015 

b) Càrregues socials 115.950 176.381 182.909 
    

4. Dotacions per amortitzacions d’immobilitzat 1.086.101 2.167.345 2.898.902 
    

5. Variació de les provisions de tràfic - 5.091 4.719 

a) Variació de provisions d’existències - 5.091 4.719 
    

6. Altres despeses d’explotació 410.203 666.089 1.167.988 

a) Serveis exteriors 340.406 525.763 843.253 

b) Tributs 110 953 125.890 

c) Dotació al fons de reversió 69.687 139.373 198.845 
    

A.I) BENEFICIS D’EXPLOTACIÓ - - 728.756 
    

7. Despeses financeres i similars 735 54 853.209 

c) Per deutes amb tercers 735 54 853.209 
    

A.II) RESULTATS FINANCERS POSITIUS 36.550 28.778 - 
    

A.III) BENEFICI DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES - - 202.748 
    

11. Pèrdues procedents de l’immobilitzat 47.822 - - 
    

13. Despeses extraordinàries 999 2.038 17.123 
    

A.IV) RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS - - 20.985 
    

A.V) BENEFICI ABANS D’IMPOSTOS - - 223.733 
    

A.VI) RESULTAT DE L’EXERCICI (BENEFICIS) - - 223.733 
    

    

HAVER 2005  2006 2007  

    

B) INGRESSOS 1.941.293 3.394.235 6.120.197 
    

1. Import net de la xifra de negocis 1.323.064 1.750.304 3.561.350 

a) Vendes 1.323.064 1.750.304 3.561.350 
    

4. Altres ingressos d’explotació 580.907 1.614.109 2.193.538 
    

B.I) PÈRDUES D’EXPLOTACIÓ 92.466 282.694 - 
    

7. Altres interessos i ingressos similars  37.285 28.832 327.201 

c) Altres interessos 37.285 28.832 327.201 
    

B.II) RESULTATS FINANCERS NEGATIUS - - 526.008 
    

B.III) PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES 55.916 253.916 - 
    

12. Ingressos extraordinaris 37 989 38.108 
    

A.IV) RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS 48.784 1.048 - 
    

A.V) PÈRDUES ABANS D’IMPOSTOS 104.700 254.964 - 
    

A.VI) RESULTAT DE L’EXERCICI (PÈRDUES) 104.700 254.964 - 
    

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 
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Després de l’entrada en vigor del PGC, el detall Compte de pèrdues i guanys abreujat de 

MBSA dels exercicis finalitzats el 31 de desembre del 2008 al 2011 és el següent: 

 

Quadre 29. Compte de pèrdues i guanys abreujat de MBSA dels exercicis 2008-2011 

Concepte 2008  2009  2010  2011 

Import net de la xifra de negocis 3.855.940 3.357.446 3.052.371 2.721.839 

Aprovisionaments (196.485) (170.030) (150.744) (191.668) 

Despeses de personal (849.818) (888.253) (820.799) (836.886) 

Altres despeses d’explotació (959.397) (963.586) (1.022.990) (926.488) 

Amortització d’immobilitzat (3.858.283) (4.028.325) (4.060.909) (4.346.476) 

Imputació de subvencions  2.294.301 2.403.493 2.396.676 2.391.778 

Altres resultats  286 (60.198) (12.030) (1.023.413) 

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 286.544 (349.453) (618.425) (2.211.314) 

Ingressos financers 713.458 252.948 441.895 257.966 

Despeses financeres (1.589.346) (923.301) (740.915) (986.675) 

RESULTAT FINANCER (875.888) (670.353) (299.020) (728.709) 

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (589.344) (1.019.806) (917.445) (2.940.023) 

RESULTAT DE L’EXERCICI (589.344) (1.019.806) (917.445) (2.940.023) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

 

 

5.3.3.1. Import net de la xifra de negocis 

El detall de l’import net de la xifra de negocis durant el període 2005-2011 és el següent: 

 

Quadre 30. Detall de l’import net de la xifra de negocis 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Ingressos locals comercials 75.817 339.684 468.925 445.433 220.545 245.052 225.411 

Ingressos serveis del port 386.408 1.213.552 1.523.152 1.466.950 1.515.319 1.406.001 1.504.952 

Ingressos periodificació de 

la cessió d’amarradors - - - 865.708 853.473 857.434 854.303 

Ingressos gestió projecte 

reparcel·lació 23.420 (1.023) 1.323.227 763.892 506.270 239.358 - 

Altres ingressos 837.419 198.091 246.046 313.957 261.839 304.525 137.173 

Total 1.323.064 1.750.304 3.561.350 3.855.940 3.357.446 3.052.370 2.721.839 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

 

Ingressos locals comercials 

Els ingressos dels locals comercials corresponen al lloguer dels locals de restauració i als 

locals de serveis relacionats amb la nàutica. Arran de la manca d’afluència de públic al 
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port, a conseqüència de la no-finalització de les obres del canal i del seu accés, entre els 

exercicis 2008 i 2009 es van concedir descomptes d’entre el 30% i el 50% sobre la quota 

del contracte de lloguer signat, per tal d’ajudar els llogaters a superar la situació. Aquests 

descomptes no es van formalitzar en cap document i, per tant, en els exercicis 2009 i 

següents les quotes facturades no coincidien amb les condicions contractuals.  

 

Ingressos per serveis del port 

Els ingressos per serveis del port corresponen als ingressos per serveis diversos com ara 

el lloguer d’amarradors per períodes semestrals, mensuals o diaris, l’aparcament, la ben-

zinera, el manteniment dels amarradors, consum d’aigua i llum, varador, grua, etc. En 

l’anàlisi d’aquests ingressos s’ha observat el següent:  

 

• Pel que fa als ingressos pel lloguer dels amarradors, el procediment per verificar que 

tots els vaixells que amarraven al port havien contractat l’amarrament, consistia que un 

mariner fes regularment un control de presència física dels vaixells amarrats i comparés 

el nombre resultant amb els amarradors contractats en cessió o lloguer segons el 

sistema. La llista de vaixells amarrats que feia el mariner es reportava a les persones 

encarregades de fer els contractes, facturar el lloguer d’amarradors i cobrar-los, la qual 

cosa suposava una manca de segregació de funcions, i, consegüentment, una manca 

de control intern, atès que la persona que cobrava era la mateixa que rebia la llista de 

presència. Addicionalment, no sempre es va conservar el document de verificació fet 

per marineria.  

 

• Pel que fa als ingressos corresponents a la benzinera, fins a l’exercici 2011 hi havia una 

manca de control sobre la recaptació de la benzinera, ja que no es comparava l’import 

recaptat per la venda de benzina amb els litres que s’havien dispensat. 

 

• En la gestió dels ingressos del pàrquing hi havia una manca de segregació de funcions 

i, consegüentment, una manca de control intern, atès que la persona que comptabi-

litzava els ingressos era la mateixa que la que rebia els diners dels caixers i els portava 

al banc.  

 

Ingressos per periodificació de la cessió d’amarradors 

Fins a l’exercici 2007 aquests ingressos es classificaven dins d’Altres ingressos. Amb 

l’adaptació al PGC, aquests ingressos es comptabilitzen dins l’import net de la xifra de 

negocis, considerant l’efecte financer de cobrar anticipadament l’import total de la cessió.  

 

Fins a l’exercici 2007, es reconeixia com a ingrés només el 60,6% de la part que cor-

respondria de dividir el total cobrat entre els vint-i-sis anys i mig que restaven de la con-

cessió, per coherència amb el criteri per calcular l’amortització del port, de no amortitzar el 
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total de la inversió fins que totes les activitats del port estiguessin en funcionament (vegeu 

l’apartat 5.3.3.5). Aquest tractament és incorrecte i els ingressos dels exercicis 2005-2007 

(mig any) estan infravalorats en 0,10, 0,20 i 0,10 M€, respectivament.  

Ingressos per gestió de projecte de reparcel·lació 

Aquests ingressos corresponien al 4% de les quotes de reparcel·lació girades, que es 

cobrava per la gestió del projecte esmentat. A 31 de desembre del 2011, l’import total 

cobrat per aquest concepte era de 2,86 M€, el qual, d’acord amb els càlculs propor-

cionats, cobria les despeses de gestió en què s’havia incorregut fins a aquella data. 

 

Altres ingressos 

Dins d’Altres ingressos s’incloïen diferents conceptes, entre els quals destaquen, la fac-

turació de l’1,5% de cada certificació rebuda als proveïdors de les obres per la direcció 

d’obra i control de seguretat i salut que efectuava MBSA. Aquests ingressos van ser més 

significatius en l’exercici 2005, però van disminuir en exercicis posteriors perquè hi va 

haver una menor activitat d’obra. Entre 2005 i 2007 van suposar en total 0,80 M€.  

 

També s’hi va incloure l’ingrés pel lloguer de terrenys a PROMSA per a la instal·lació d’una 

planta de formigó per donar millor servei a les constructores de la reparcel·lació i del port, 

que ascendia a 0,93 M€ entre els exercicis 2005 i 2009.  

 

 

5.3.3.2. Altres ingressos d’explotació / Imputació de subvencions 

El detall de l’epígraf Altres ingressos d’explotació durant el període 2005-2007 i de l’epígraf 

Imputació de subvencions durant el període 2008-2011 és el següent: 

 

Quadre 31. Altres ingressos d’explotació / imputació de subvencions 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Ingressos per periodificació 

de la cessió d’amarradors 152.484 305.748 418.093 - - - - 

Ingressos per periodificació 

aprofitament urbanístic, trans-

formació i indemnitzacions 428.423 1.308.362 1.775.445 2.294.301 2.403.493 2.396.676 2.391.778 

Total  580.907 1.614.110 2.193.538 2.294.301 2.403.493 2.396.676 2.391.778 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

 

Els ingressos per periodificació de la cessió d’amarradors s’inclouen dins d’Import net de 

la xifra de negocis a partir de l’exercici 2008 (vegeu l’apartat 5.3.2.8). 
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5.3.3.3. Despeses de personal 

El detall de Despeses de personal durant el període 2005-2011 és el següent: 

 

Quadre 32. Despeses de personal 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Sous i salaris 365.962 484.481 587.016 652.715 697.217 638.978 636.385 

Seguretat Social 99.973 136.585 161.108 170.069 171.037 152.438 173.693 

Altres 15.978 39.796 21.800 27.034 19.999 29.383 26.808 

Total 481.913 660.862 769.924 849.818 888.253 820.799 836.886 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

 

Al llarg del període 2005-2011 la plantilla va passar de cinc a vint-i-tres treballadors. 

L’evolució del nombre de personal durant els anys fiscalitzats va ser la següent: 

 

Quadre 33. Nombre de treballadors per anys 

Concepte 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Personal a 1 de gener 5 14 19 21 23 22 26 

Altes 11 8 8 8 1 11 4 

Baixes 2 3 6 6 2 7 7 

Personal a 31 de desembre 14 19 21 23 22 26 23 

Plantilla mitjana 10 20 25 23 24 25 23 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

La plantilla va anar augmentant de forma progressiva en consonància amb l’augment de 

l’activitat de MBSA.  

 

La variació interanual de la despesa en els anys 2006 i 2008 s’explica per l’augment de la 

plantilla. En els exercicis 2007 i 2009, addicionalment a l’increment de plantilla, l’increment 

de la despesa s’explica per increments de retribucions al personal tècnic per adequar el 

seu salari a les responsabilitats de les tasques realitzades. En l’exercici 2010 la despesa va 

disminuir malgrat l’increment de la plantilla atès que hi va haver la baixa el conseller 

delegat, i el nou conseller delegat va cobrar d’Engestur, SA durant l’esmentat exercici.  

 

El personal de MBSA es regeix, pel que fa al personal de capitania, pel conveni col·lectiu 

de treball per al sector d’oficines i despatxos de Catalunya, mentre que el personal de 

marineria es regeix per l’Estatut dels treballadors. Els increments retributius aplicats van fer 

que la massa salarial, en termes homogenis, experimentés un increment superior al que 

s’establia en la Llei de pressupostos de l’Estat. Atès, però, que MBSA és una societat mer-

cantil que es finança amb ingressos de mercat, no està subjecta a les limitacions d’a-

questa Llei. 
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En la fiscalització realitzada en les despeses de personal s’ha observat el següent: 

• D’acord amb l’article 222.2 del ROAS, i els principis rectors de l’accés a l’ocupació 

pública de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aplicables 

a les societats mercantils públiques, el personal ha de ser contractat respectant els 

criteris d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit. MBSA no va respectar aquests principis en 

els procediments de contractació del seu personal.  

 

• Manquen els expedients de contractació de personal dels exercicis 2005 al 2009, i dels 

exercicis 2010 i 2011, mancaven dos dels vuit expedients seleccionats.  

 

• Els increments de remuneracions per canvi de responsabilitats o per canvi de lloc de 

treball, no van ser degudament autoritzats per l’òrgan competent. 

 

 

5.3.3.4. Altres despeses d’explotació 

El detall d’Altres despeses d’explotació durant el període 2005-2011 és el següent: 

 

Quadre 34. Altres despeses d’explotació 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Arrendaments 22.940 833 1.218 1.624 1.730 2.904 2.904 

Reparacions i manteniment 29.180 149.127 186.304 237.317 199.165 201.993 188.567 

Serveis professionals 41.107 71.085 166.906 66.980 123.801 124.287 98.981 

Assegurances 33.451 52.556 54.207 50.803 69.922 68.360 79.054 

Despeses bancàries 2.152 5.791 11.205 11.442 10.347 27.337 22.519 

Promoció 58.589 87.382 204.745 181.691 106.213 57.544 66.334 

Subministraments 68.749 82.951 108.719 114.624 127.188 143.380 160.532 

Altres despeses 84.328 76.038 109.949 96.431 66.810 103.831 95.851 

Tributs 110 953 125.890 128.503 137.346 157.120 138.542 

Dotació fons de reversió * 69.687 139.373 198.845 - - - - 

Pèrdues per insolvència i 

dotacions provisió morositat - - - 69.982 121.064 136.234 73.204 

Total 410.293 666.089 1.167.988 959.397 963.586 1.022.990 926.488 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

* Vegeu l’apartat 5.3.2.10. 

 

De la fiscalització d’aquestes despeses, cal destacar les observacions següents:  

 

• Fins a l’exercici 2010 no hi havia cap procediment establert que regulés la realització de 

despeses. En la fiscalització de les despeses s’ha comprovat que no consta cap 
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proposta de despesa, pressupost o comanda autoritzada, i en molts casos, no consta la 

signatura de la persona responsable de conformitat amb la factura. 

• Dins els serveis professionals de l’exercici 2007 s’hi van incloure 100.000 € d’un estudi 

encarregat a Horwath HTL per analitzar possibles usos dels edificis de restauració del 

moll de capitania, contractat de forma directa, fet que suposa l’incompliment dels prin-

cipis de publicitat i concurrència d’acord amb la disposició addicional sisena del 

TRLCAP (vegeu l’apartat 5.4.1.3). 

 

 

5.3.3.5. Dotacions per amortitzacions d’immobilitzat 

El detall de la despesa per amortització durant el període 2005-2011 és el següent: 

 

Quadre 35. Despeses d’amortització 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Despeses d’establiment 48.348 42.115 30.579  - - -  -  

Immobilitat intangible 1.016.057 2.078.764 2.808.498 3.802.518 3.908.389 3.910.469 4.136.922 

Immobilitzat material 21.696 46.466 59.825 54.955 116.533 147.037 206.151 

Inversions immobiliàries - - - 810 3.403 3.403 3.403 

Total 1.086.101 2.167.345 2.898.902 3.858.283 4.028.325 4.060.909 4.346.476 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

 

De l’inici de les activitats del port fins a l’1 de juliol del 2007, s’amortitzava només el 60,6% 

del valor de la concessió del port (equivalent als metres quadrats que ocupava el port 

sense la zona de restauració). A partir d’aquesta data, coincidint amb la finalització de la 

zona de restauració, es passà a amortitzar el 100%. Aquest criteri no és acceptable atès 

que el cost de construcció de la zona de restauració és tan sols el 4% respecte del cost 

total del port. Per tant, entre els exercicis 2005 i 2007 es va produir una infravaloració de 

l’amortització d’aproximadament 4,09 M€.  

 

Per altra banda, tots els elements que formaven part del port s’amortitzaren al llarg de la 

durada de la concessió, encara que tinguessin una vida útil inferior. En cas de substitució, 

el cost de les noves inversions es carregava en el Compte de pèrdues i guanys mentre que 

els elements amb una vida útil inferior a la durada de la concessió s’haurien d’amortitzar 

d’acord amb la seva vida útil. Aquest criteri generà un defecte de dotació a l’amortització 

de 0,34 M€ per tots els exercicis fiscalitzats. 

 

 

5.3.3.6. Resultats extraordinaris / Altres resultats 

El detall dels Resultats extraordinaris durant el període 2005-2007 i dels Altres resultats 

durant el període 2008-2011 és el següent: 
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Quadre 36. Resultats extraordinaris / Altres resultats 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Ingressos 37 989 38.108 7.544 913.466 9.420 21.195 

Despeses (48.821) (2.037) (17.123) (7.258) (973.664) (21.450) (1.044.608) 

Total (48.784) (1.048) 20.985 286 (60.198) (12.030) (1.023.413) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

 

Les despeses de l’exercici 2009 corresponien principalment als danys causats per un 

temporal en aquest exercici, i els ingressos a l’estimació de la part a recuperar de l’asse-

gurança, que va ser cobrada en l’exercici 2010 (vegeu l’apartat 5.3.2.5).  

 

Les despeses de l’exercici 2011 corresponien, principalment, a les costes pel litigi contra 

Ercros, SA (vegeu l’apartat 5.3.2.5). 

 

 

5.3.3.7. Resultats financers 

El detall dels Resultats financers durant el període 2005-2011 és el següent: 

 
Quadre 37. Resultats financers 

Concepte 

 Saldo a 

31.12.2005 

 Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

 Saldo a 

31.12.2008 

 Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

Ingressos financers 37.285 28.832 327.201 713.458 252.948 441.895 257.966 

Despeses financeres (735) (54) (853.209) (1.589.346) (923.301) (740.915) (986.675) 

Interès préstec sindicat - - (853.159) (1.024.612) (379.899) (209.023) (243.522) 

Interès acord amb FCC - - - - - - (226.069) 

Altres despeses financeres (735) (54) (50) (37) (39) (27) (1.758) 

Efecte financer cobrament 

avançat cessió d’amarradors - - - (564.697) (543.363) (531.865) (515.326) 

Total 36.550 28.778 (526.008) (875.888) (670.353) (299.020) (728.709) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de MBSA. 

 

Els ingressos financers corresponien a la col·locació dels excedents de tresoreria en 

dipòsits a termini, i van ser més alts en l’exercici 2008 per l’augment de la tresoreria com a 

conseqüència de la decisió de girar les quotes urbanístiques per avançat.  

 

La despesa per interessos del préstec sindicat es va reduir a partir de l’exercici 2009 a 

causa de la baixada del tipus d’interès i per la disminució del principal.  

 

Amb l’adaptació al PGC, els ingressos de la periodificació dels contractes de cessió 

d’amarradors es van classificar com a xifra de negocis i es va comptabilitzar l’efecte 

financer de cobrar anticipadament l’import total de la cessió (vegeu l’apartat 5.3.3.1).  
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5.4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DELS CONVENIS DE MBSA 

5.4.1. Contractació administrativa 

5.4.1.1. Normativa aplicable 

La normativa aplicable a la contractació administrativa és la mateixa que la de REGESA, 

que s’explica en el volum 2, apartat 3.3.1.1. 

 

 

5.4.1.2. Mostra seleccionada per a la fiscalització 

Per a la fiscalització de la contractació de MBSA, s’han obtingut, per cada un dels anys 

fiscalitzats, les llistes dels contractes d’obra, de subministraments i de serveis, i de con-

cessions. Aquestes llistes, però, no inclouen tota l’obra realitzada ni tots els serveis i submi-

nistraments. Per tant, per seleccionar la mostra a fiscalitzar s’ha obtingut també: 

 

• El detall de les obres relacionades amb la construcció del port; d’aquestes només han 

format part de l’abast de la fiscalització les obres realitzades entre el 2005 i el 2011, que 

ascendeixen a 39,37 M€. D’aquestes obres, s’han seleccionat nou contractes, a criteri 

de l’auditor, i s’han obtingut les cobertures següents: 

 

Quadre 38. Contractes de construcció del port fiscalitzats 

Any Nombre de contractes Import analitzat Import total Cobertura (%) 

2005 2 19,29 27,08 71,2 

2006 2 0,37 3,15 11,7 

2007 0 0 0,45 - 

2008 1 4,04 4,54 89,0 

2009 2 1,40 2,21 63,3 

2010 2 1,06 1,60 66,3 

2011 0 0 0,34 - 

Total 9 26,16 39,37 66,4 

Imports en milions d’euros, sense IVA. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

• El detall de les obres de reparcel·lació i urbanització, a 31 de desembre del 2011, de 

32,64 M€, de les quals els imports analitzats i les cobertures obtingudes són les següents: 

Quadre 39. Contractes fiscalitzats en relació amb projectes de reparcel·lació  

Sectors Import d’adjudicacions Import analitzat Cobertura (%) 

1A 12,56 12,56 100,0 

1B 9,02 8,01 88,8 

1C 0,96 0,69 71,9 

2 10,10 10,10 100,0 

3 (obres pendents d’execució) - - - 

4 (obres pendents d’execució) - - - 

Total 32,64 31,36 96,1 

Imports en milions d’euros, sense IVA. 

Font: Elaboració pròpia. 
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També s’han seleccionat els tres contractes relacionats amb el projecte, la direcció 

d’obres i direcció ambiental del projecte de reparcel·lació. 

 

• Els majors comptables de les despeses d’explotació relacionats amb l’activitat del port, 

dels quals s’analitzen els imports i/o conceptes susceptibles de contractació per un 

procediment que garanteixi els principis de publicitat i concurrència.  

 

Així, s’han fiscalitzat els contractes següents:  

 
Quadre 40. Mostra de contractes fiscalitzats 

Núm. Objecte del contracte Adjudicatari 

Data signatura 

contracte 

Import 

adjudicació 

Llei 

aplicable 

Procediment 

adjudicació 

Construcció del port      

1 Treballs d’emergència en el dra-

gatge de les sorres afectades de la 

dàrsena pesquera del port de 

Badalona 

FCC 04.04.2005 6.485.907 TRLCAP Emergència 

2 Urbanització del port i edifici de 

capitania 

FCC 28.06.2004 12.839.065 TRLCAP Obert 

3 Instal·lació de divuit pèrgoles de 

protecció de terrasses 

Hermakit, SL 15.03.2006 128.540 TRLCAP Directe 

4 Projecte i direcció d’obra de tres 

edificis de restauració 

Greccat, SL 10.02.2006 258.004 TRLCAP Directe 

5 Execució claus en mà del projecte 

dels edificis de restauració del moll 

de capitania del port 

FCC 13.02.2007 3.819.305 TRLCAP Obert  

6 Execució obres tres edificis, redis-

tribució d’amarradors, i urbanit-

zació que confrontava amb la dàr-

sena de ponent del port de 

Badalona 

TAU Ingeniería 

Construcciones 

Especiales, SA 

29.04.2009 1.102.371 LCSP Negociat amb 

publicitat 

7 Excavacions Excavaciones 

Artuñedo, SL 

2009 * 358.361 LCSP Directe 

8 Execució obra de l’edifici Marina 

Seca 

UTE Lupiañez 

Ficumetal Nova 

Renovables, SL  

03.05.2010 656.482 LCSP Negociat amb 

publicitat 

9 Condicionament de la base de 

pesca artesanal 

TAU Ingeniería 

Construcciones 

Especiales, SA 

26.07.2010 406.635 LCSP Obert amb 

tramitació 

urgent 

Urbanització      

10 Redacció del projecte i direcció 

facultativa 

CICSA 28.07.2004 347.436 TRLCAP Obert  

11 Direcció ambiental Entorn, SA 2008 * 207.371 TRLCAP Directe 

12 Direcció executiva obres d’urba-

nització del polígon A del Pla 

especial del port 

Greccat, SL 05.02.2007 592.992 TRLCAP Directe 

13 Obres urbanització sector 1-A UTE Tiferca 

Tapusa 

19.07.2007 8.544.698 TRLCAP Obert  
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Núm. Objecte del contracte Adjudicatari 

Data signatura 

contracte 

Import 

adjudicació 

Llei 

aplicable 

Procediment 

adjudicació 

14 Execució obres projecte d’urgèn-

cia per a la finalització de l’estruc-

tura metàl·lica del pont Sant Lluc 

FCC 21.04.2009 4.014.515 LCSP Negociat amb 

publicitat  

15 Obres urbanització sector 1-B UTE SRH-OCA 26.06.2007 8.005.549 TRLCAP Obert  

16 Obres urbanització sector 1-C MAESSA 26.06.2007 693.385 TRLCAP Obert  

17 Obres urbanització sector 2 FCC 19.12.2008 10.104.159 LCSP Obert  

Serveis      

18 Servei de vigilància del port Sociedad Autóno-

ma de Servicios y 

Sistemes, SA 

2011 34.854 TRLCAP Directe 

19 Servei d’assessorament legal Engestur 10.02.2010 34.390/any LCSP Directe 

20 Servei de varador Marenautic 3000, 

SL 

14.10.2005 * 146.182  TRLCAP Directe 

21 Insercions publicitàries Sóc Periodista, 

SL 

29.10.2008 58.000 LCSP Directe 

22 Servei d’assessorament en 

premsa, comunicació i imatge 

EGR (persona 

física) 

04.05.2010 22.200/any LCSP Negociat 

sense 

publicitat 

23 Estudi de mercat Horwath HTL 05.09.2006 100.000 TRLCAP Directe 

24 Elaboració d’un llibre d’història i 

divulgació del port 

Nautilus Comuni-

cació i Cultura, 

SL 

16.05.2008 22.428 LCSP Directe 

25 Servei de neteja edifici capitania, 

vestuaris amarristes i lavabos 

públics 

Limpieza Arima 

SL 

18.07.2010 25.116 LCSP Negociat 

sense 

publicitat 

Contractes de concessió       

26 Cessió del dret d’ús d’hotel, centre 

activitats comercials, espai poliva-

lent i àrea de restauració i 

comercial 

Nova IX Grupo 

Inmobiliario 

02.03.2007 - TRLCAP Directe 

Imports en euros, sense IVA. 

Font: Expedients dels contractes seleccionats. 

* L’import i la data corresponen als de la comptabilització de la despesa, ja que no hi ha contracte. 

5.4.1.3. Resultats de la fiscalització 

Les observacions detectades en la fiscalització de la contractació administrativa durant el 

període fiscalitzat, 2005-2011, es presenten a continuació.  

 

Instruccions internes de contractació 

Durant el període fiscalitzat, MBSA va fer ús de dues Instruccions internes de contractació 

(IIC): les aprovades pel Consell d’Administració del 25 de març del 2010, i les anteriors a 

aquestes, en les quals no hi constava cap document d’aprovació.  
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En les IIC aprovades el 25 de març del 2010 s’observa que en el perfil del contractant no hi 

consta la data ni l’òrgan que les va aprovar, i que no regulen com s’ha de justificar la 

necessitat de la despesa i el contracte, ni les possibles modificacions de contractes i les 

pròrrogues. 

 

Perfil del contractant 

No s’ha pogut verificar el funcionament del perfil del contractant per licitacions anteriors al 

2010, atès que es va perdre la informació en un canvi de sistema informàtic.  

 

Plecs de clàusules administratives 

Els plecs de clàusules administratives utilitzats són comuns en tots els contractes fisca-

litzats. En l’exercici 2010 van ser modificats i corregits en alguns aspectes. De la fisca-

lització realitzada es fan les observacions següents: 

 

• Els plecs preveien l’obertura dels sobres 1 (documentació general) i 2 (proposta tèc-

nica) abans de l’obertura de pliques, fet contrari a l’article 88 del TRLCAP i a la dis-

posició addicional 18.3 de la LCSP, que preveuen l’obertura de les ofertes en acte 

públic i la confidencialitat d’aquestes fins al moment fixat per la seva obertura.  

 

• Els plecs preveien que la valoració econòmica i tècnica de les ofertes es fes al mateix 

temps, un cop feta l’obertura de les propostes econòmiques. D’acord amb l’article 134 

de la LCSP, la valoració dels criteris tècnics que és més subjectiva, s’ha de fer amb 

anterioritat a conèixer l’oferta econòmica. 

 

• En els procediments negociats els plecs no determinaven els aspectes a negociar. 

 

• Pel que fa als criteris utilitzats per avaluar les ofertes rebudes, cal esmentar el següent: 

 

 Els plecs establien uns criteris per determinar la valoració de les ofertes, però els •

tècnics utilitzaven subcriteris més concrets per cada un d’aquests criteris. Aquests 

subcriteris s’haurien d’haver inclòs en els plecs per garantir els principis d’igualtat, 

publicitat i concurrència. Aquest aspecte es va corregir a partir de l’exercici 2010.  

 

 En la valoració de les ofertes, s’establia l’experiència professional de l’empresa i la •

idoneïtat dels equips materials i humans com a criteris d’adjudicació. La consideració 

d’aquests criteris com a criteris de valoració de les ofertes no s’ajusta a les dispo-

sicions contingudes en les directives comunitàries ni en les lleis de contractes, que 

els consideren criteris de solvència. Aquest aspecte es va corregir a partir de 

l’exercici 2010.  
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En dos contractes, el resultat de l’adjudicació hauria estat un altre si no s’haguessin 

tingut en compte aquests criteris. 

 La fórmula utilitzada per valorar l’oferta econòmica es basava en puntuacions •

mitjanes. Aquesta fórmula no lineal penalitzava les ofertes més baixes i no permetia 

adjudicar la màxima puntuació a l’oferta més avantatjosa econòmicament.  

 

Observacions sobre la mostra de contractes administratius fiscalitzada 

• Manca de procediment de licitació: en dotze dels vint-i-sis contractes fiscalitzats no es va 

portar a terme cap procediment de licitació i en l’expedient no quedà justificada aquesta 

adjudicació directa. Són els contractes 3, 4, 7, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 24 i 26. 

 

• En el contracte 22, en què sí s’havia licitat mitjançant el procediment negociat, es van 

demanar tres ofertes, però només se’n va rebre una; els altres dos convidats van refusar 

presentar-s’hi, i la societat no va demanar més ofertes, fet pel qual no es va donar la 

concurrència adequada. 

 

• Publicitat: en els contractes fiscalitzats d’import superior als fixats per l’article 2.1 del 

TRLCAP, o subjectes a regulació harmonitzada i al contracte de concessió, s’hi troben 

mancances significatives en el compliment de la publicitat legalment exigida, pel que fa 

a la licitació i a l’adjudicació, com es pot veure en el quadre següent: 

Quadre 41. Contractes amb manca de publicitat 

 Publicitat 

 Licitació Adjudicació 

Contracte DOUE BOE/DOGC BOE/DOGC 

2 No No No 

10 No No No 

13 Sí No No 

15 Sí No No 

17 No No No 

26 No No No 

Font: Expedients fiscalitzats. 

En els dos contractes en què es va fer publicitat de la licitació en el DOUE, no es va 

complir el termini de presentació d’ofertes de cinquanta-dos dies des de la data d’en-

viament de l’anunci en el DOUE, ja que el termini va ser de trenta-nou dies. 

• Fins a l’exercici 2010, la Mesa de Contractació no feia una proposta d’adjudicació sinó 

que signava l’informe tècnic que valorava les ofertes amb conformitat. En els contractes 

2 i 5, aquest informe tècnic no estava signat per tots els membres de la Mesa. 
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• En les modificacions de contracte no es van reajustar les garanties. 

 

• El contracte 1, de 6,49 M€, és un contracte complementari del contracte signat el 9 de 

maig del 2002 per 19,17 M€, per la construcció del port. Aquest contracte, d’abril del 

2005, va ser contractat per tramitació d’emergència d’acord amb un informe de la 

direcció d’obra i de la direcció ambiental, que alertava de la presència de materials con-

taminants en les dàrsenes del port, i recomanava la tramitació d’emergència i l’adju-

dicació directa a l’adjudicatari de l’obra principal.  

 

En la revisió de la tramitació d’emergència s’ha verificat que manca la declaració 

d’emergència signada per l’òrgan de contractació, i la comunicació al Ple del CCB i al 

Ple de l’Ajuntament de Badalona, en el termini establert en l’article 72.1 del TRLCAP 

(abans de seixanta dies un cop declarada l’emergència). Tan sols hi havia una remissió 

en l’acta del Consell d’Administració de MBSA de març del 2005 al fet que calia con-

tractar aquests treballs per un procediment d’emergència. 

 

La contaminació dels terrenys en què s’havia d’ubicar el port ja quedava palesa en la 

compravenda del terreny a l’ICO el 12 de desembre del 2002. En aquell moment, ja es 

van realitzar diversos estudis (estudi d’impacte ambiental del port de març de 1998, 

estudi de la Junta de Residus i informe de situació ambiental de juny del 2001). En 

aquest darrer informe ja es preveia un cost per la descontaminació dels terrenys de 

8,01 M€. En canvi, en el contracte principal de construcció del port signat el maig del 

2002 no es preveia la descontaminació, només es preveien 2,79 M€ per demolició, 

excavació i dragatge d’aquests terrenys.  

 

Amb posterioritat a l’adjudicació del contracte principal, la direcció ambiental de l’obra 

va fer un informe, el juliol del 2003, en el qual s’analitzaven els residus existents en els 

terrenys del port, i es feia una estimació del cost de descontaminació, que oscil·lava 

entre 22,08 M€ i 27,79 M€, imports que s’aproximen al cost real de la descontaminació.  

 

Amb tots aquests antecedents, no quedava justificada la utilització del procediment 

d’emergència.  

 

Atès el greu problema de contaminació, en els exercicis 2002 i 2003 es van signar set 

contractes complementaris més i, en l’exercici 2004, cinc modificacions de cadascun 

d’aquests contractes complementaris, a més del contracte que s’està analitzant.  

Aquest fet posa de manifest una manca de rigor en la planificació general i en la rea-

lització del projecte de l’obra de construcció del port. Tots aquests contractes comple-

mentaris i modificats van suposar una desviació de 138,7% del cost sobre l’import del 

contracte inicial i, per tant, un sobrecost de 23,88 M€, com es pot veure en el quadre 

següent: 
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Quadre 42. Contractes complementaris i modificats 

Contracte 

Any del 

projecte 

Import 

contractat  

Import del 

contracte 

modificat 

Import 

liquidat 

Contracte inicial de construcció del port:      

Desglossat del projecte constructiu del port esportiu-pesquer de 

Badalona: Infraestructura marítima Fase 1 2001 19.166.468 22.897.547 21.878.347 

Projectes complementaris:     

Projecte d’excavació, tractament i transport a abocador de sòls con-

taminats de les obres de moviment de terres. 2002 3.832.694 - 4.185.272 

Projecte complementari del projecte modificat de construcció del 

port, per l’excavació i retirada d’enderrocs d’edificació amb terres 

contaminades. 2003 1.918.334 2.301.041 2.463.083 

Projecte segregat del projecte de desviament del col·lector intercep-

tor de llevant, estació de bombeig i descontaminació dels terrenys. 2003 2.022.291 2.425.738 2.431.705 

Projecte complementari del projecte de desviament del col·lector 

interceptor de llevant, estació de bombeig, per la descontaminació 

dels terrenys contaminats amb plom i sulfat de coure. 2003 1.950.456 2.339.572 2.381.657 

Projecte d’excavació, tractament i transport de residus especials 

(amiant i fibrociment) 2003 2.290.648 - 1.656.712 

Projecte complementari del projecte d’excavació, tractament i trans-

port a abocador autoritzat de sòls contaminats de les obres de 

moviment de terres per la descontaminació dels residus de pirita en 

espigons i camins existents. 2003 766.534 919.457 951.899 

Projecte complementari del projecte modificat de construcció del 

port, per la demolició i gestió dels residus de formigó impregnats 

amb residus de pirita de les edificacions existents. 2003 2.679.118 3.213.603 3.431.835 

Treballs d’emergència en el dragatge de les sorres afectades de la 

dàrsena pesquera del port. 2005 6.485.907 - 6.375.080 

Total projectes complementaris  21.945.982 - 23.877.243 

Total import final  41.112.450 - 45.755.590 

Imports en euros. 

Font: Projectes, contractes i certificacions. 

 

Tots aquests contractes complementaris i modificats es van adjudicar de forma directa 

a l’adjudicatari de l’obra principal mentre que, alguns per ells mateixos, i per suposat en 

conjunt, van comportar una modificació substancial de les condicions inicials del con-

tracte, en augmentar el cost de l’obra en un 138,7% respecte de l’import inicial. El fet de 

no licitar de nou els contractes complementaris i modificats va suposar un incompliment 

dels principis de publicitat i de concurrència. 

• A banda de les successives modificacions i dels complementaris del contracte de cons-

trucció del port, explicat en el punt precedent, també en els contractes 10 i 14 es van 

produir modificacions significatives, tant del cost com de les obres a executar respecte 

de les previsions inicials.  

 

El contracte 10, adjudicat per 0,35 M€ va comportar finalment una despesa de 0,67 M€, 

és a dir, un 91,4% d’augment sobre el cost inicial. L’increment va ser degut a les múl-

tiples modificacions del projecte d’urbanització del polígon A.  
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En el contracte 14 es van produir diverses modificacions per un import equivalent al 

7,4% del contracte inicial i un contracte complementari per un import equivalent al 

17,5% del contracte inicial, per urbanitzar l’entrada i sortida del pont de Sant Lluc, és a 

dir, en total un 24,9% d’augment sobre el preu inicial.  

 

En ambdós contractes, les successives modificacions al contracte inicial denoten una 

inadequada planificació de les obres, bàsicament en el projecte. Aquests encàrrecs 

addicionals haurien d’haver comportat una nova licitació, ja que modificaven els ele-

ments essencials del contracte i incomplien els principis de publicitat i concurrència. 

 

• El contracte 26, de concessió per a la redacció del projecte, la construcció, gestió i 

explotació de l’hotel i dels espais d’oci, restauració i comercials, es va adjudicar el 2 de 

març del 2007 de forma directa a Livanex Ibérica, SL14 amb una durada fins a la fi de la 

concessió del port. Les obligacions de la cessionària eren les següents: 

 

 Construir al seu càrrec i risc els immobles objecte de la cessió, a excepció de tres •

edificis ja construïts, pels quals satisfaria 4,71 M€. 

 

 Presentar el projecte bàsic i d’execució de les obres i l’estudi de seguretat i salut en •

un termini de vuit mesos des de la formalització del contracte. 

 

 Construir els edificis en trenta-sis mesos des de l’obtenció de la llicència d’obres. •

 

 Construir al seu càrrec i risc un edifici destinat a aparcament de vehicles, de 9.750 m
2 i •

un espai destinat a plaça pública de 7.636 m
2, que no eren objecte de la concessió. 

 

 Pagar un cànon del 3% dels ingressos d’explotació en el cas de pròrroga de la •

concessió del port, que comportaria la pròrroga d’aquest contracte de concessió.  

 

Les observacions en aquest contracte són les següents: 

 

 El contracte es va adjudicar de forma directa, sense cap justificació, fet que con-•

travenia l’article 235 del TRLCAP.  

 El 7 de juliol del 2008, el conseller delegat de MBSA i la concessionària van signar •

una modificació del contracte que establia un règim de resolució per incompliment 

de contracte diferent de l’inicial, anul·lava les penalitzacions previstes en un inici; es 

donava una pròrroga per presentar la documentació dels edificis a construir, la qual 

cosa retardava les opcions de MBSA per reclamar el compliment del contracte; es 

cedia el dret d’ús dels edificis, i es permetia substituir el pagament de la demora per 

la rescissió del contracte. Tots aquests canvis implicaven una modificació substan-

cial del contracte inicial.  

 

 

14. Actualment Nova Marina Port Badalona, SL. 
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Finalment, MBSA va haver de rescindir el contracte per incompliment del contrac-

tista, sense possibilitat d’imposar penalitzacions. 

 

 El conseller delegat tenia poders concedits per signar aquests tipus de contractes •

sense demanar permís al Consell d’Administració. Malgrat això, atès que es va 

demanar autorització per a la signatura del primer contracte, es considera que hauria 

d’haver demanat també autorització per a les posteriors modificacions.  

 

 

5.4.2. Contractes privats 

Durant els anys fiscalitzats, MBSA va signar diversos contractes de dret privat relacionats 

amb els terrenys, per venda, permuta, dació en pagament i/o liquidació de deutes contrets, 

els quals han estat objecte de fiscalització. A més, s’ha analitzat el contracte de venda de 

la finca 15, de l’exercici 2002, perquè fa referència a la venda de part de la finca adquirida 

a l’ICO, necessària per a la construcció del port.  

 

El detall d’aquests contractes és el següent: 

 

Quadre 43. Contractes privats 

Núm. Data contracte/escriptura  Tercer Descripció 

1 20.12.2002 BBW Venda de la finca 15 

2 09.02.2005 Greco Permuta de la finca 16 

3 16.03.2005 Construcciones Sarria 2000, SA Permuta de la finca 7.5 

4 26.05.2005 Benignus, SL Venda de la finca 3.3 

5 30.05.2005 Inmoforum 21, SL Venda de la finca 3.2 

6 30.05.2005 Inmoforum 21, SL Venda de la finca 3.5 

7 30.05.2005 Inmoforum 21, SL Venda de la finca 5.2 

8 30.06.2005 FCC Construcción, SA Dació en pagament de la finca 10  

9 30.06.2005 (b) FCC Construcción, SA Dació en pagament de la finca 12 

10 24.04.2006 (b) FCC Construcción, SA Dació en pagament finques 5.5, 11, 13, 17 

11 16.10.2006 FCC Construcción, SA Liquidació de les obres del port 

12 28.11.2005 REGESA Compravenda de dos pisos 

13 29.12.2006 (b) FCC Construcción, SA Modificació de la dació en pagament del 24.4.2006 

per increment dels metres quadrats de les finques  

14 03.04.2007 (a) Grans propietaris (c) Modificació a l’alça del topall a les despeses 

d’urbanització 

15 14.01.2009 Vallehermoso División Promoción, 

SA Unipersonal 

Venda de la finca 4 

16 27.01.2011 Inmobiliaria Colonial, SA Liquidació deute: acord de 2.11.2000 

17 10.06.2011 FCC Construcción, SA Reconeixement de deute i calendari de pagament 

Font: Documentació facilitada per MBSA. 

Notes: 

(a) Contracte privat no escripturat. 

(b) Aquests contractes, tot i estar signats en aquestes dates, es van escripturar l’exercici 2011. 

(c) Els grans propietaris són Vallehermoso División Promoción, SA; Landscape Promocions Immobiliàries, SL; Landscape 

Grupo Lar, SL; Badalport, SL, i Immobiliària Mar, SA. 
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Els contractes del 2 al 7 i 15 corresponien a vendes i/o permutes de terrenys (vegeu l’apar-

tat 5.3.2.4), el contracte 12 corresponia a la compravenda de dos pisos a REGESA i el 

contracte 16, a la liquidació de deute pendent de cobrament d’Inmobiliaria Colonial, SA 

(vegeu l’apartat 5.3.2.11).  

 

A continuació s’analitzen la resta de contractes. La valoració d’aquestes operacions s’ha 

fet tenint en compte que aquestes es varen portar a terme en el marc d’un procés urba-

nístic de transformació de la façana marítima de Badalona, de caràcter complex. com era 

l’execució de les obres del port de Badalona i del desenvolupament urbanístic del sector 

del port, procés urbanístic que, per tant, requeria del màxim rigor en tota la seva tramitació. 

És per això que cal tornar a fer referència a la manca del PAIF, que havia de reflectir les 

previsions d’inversions i d’ingressos (vegeu l’apartat 5.2.2).  

 

Contracte 1, amb BBW 

L’ICO era propietari d’una finca que abastava els dos polígons en què hi havia previstes 

les actuacions urbanístiques del Pla especial del port de Badalona. Concretament, es 

tractava de 17.264 m
2 situats en el polígon A, subjecte a reparcel·lació, materialitzats en la 

finca 15, i de 36.686 m
2 situats en el polígon B, on s’havia de fer el port. Quan s’aprovà el 

Projecte de construcció del port de Badalona, l’ICO intentà vendre la finca per subhasta a 

un preu de sortida d’11,42 M€, però la subhasta quedà deserta. 

 

L’Ajuntament havia d’expropiar el terreny per executar les obres del port derivades del 

planejament, d’acord amb el que disposava l’article 104 de la Llei 2/2002, d’urbanisme de 

Catalunya. Això implicava que l’Ajuntament portés a terme el procediment d’expropiació, 

que era el procediment que d’acord amb la normativa corresponia portar a terme i que, de 

fet, l’Ajuntament ja havia iniciat fins al punt que en el Registre de la propietat hi constaven 

les anotacions preventives d’embargament per nota marginal derivades de l’expedient 

d’expropiació que preveu l’article 32 del Reglament hipotecari. 

 

En lloc d’aquest procediment, MBSA va adquirir la finca de l’ICO al preu de sortida de la 

subhasta que havia quedat deserta, però no disposava de finançament. Per això, MBSA va 

demanar ofertes a diverses empreses per tal de vendre la part d’aquesta finca inclosa en 

el polígon A, i al mateix temps obtenir el finançament per adquirir la finca de l’ICO. 

 

El 8 d’octubre del 2002 el Consell d’Administració de MBSA aprovà l’oferta per la qual, el 

18 de desembre del mateix any, BBW li concedia un préstec de 13,24 M€ (preu de compra 

més IVA) per comprar la finca de l’ICO. El 19 de desembre, MBSA va adquirir la finca 

mencionada, l’endemà va vendre a BBW la part de la finca corresponent al polígon A per 

12,51 M€, i va obtenir un benefici d’1,78 M€. Aquesta venda s’escripturà el 27 de març del 

2003. 

 

El 20 de març del 2003 MBSA entrà en el capital de la societat compradora mitjançant 

l’adquisició del 10% del capital social, 60.000 €. El 27 de març del mateix any MBSA i la 
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societat compradora signaren un contracte de compte en participació, pel qual MBSA 

aportava 1,49 M€ a canvi del 10% dels beneficis d’aquella societat en la promoció d’habi-

tatges en la finca esmentada. En aquest contracte MBSA es comprometia a beneficiar la 

societat en l’estudi de detall de la finca 15 (la seva) i 16 (Ajuntament). També es com-

prometia a gestionar amb l’Ajuntament la cancel·lació registral tant de l’anotació preventiva 

d’embargament com de la nota marginal de l’expedient d’expropiació.  

 

El març del 2004, els altres accionistes de la societat BBW varen vendre per 25,80 M€ la 

seva participació a parts iguals, a societats del grup Espais i a PROCAM, i MBSA signà 

una novació del contracte de compte en participació que tenia amb la societat.  

 

El 18 de novembre del 2004, MBSA vengué la seva participació en la societat als nous 

socis a parts iguals, per 111.828 €, és a dir, amb un benefici de 51.828 €, i la finalització del 

compte en participació, obtenint 2.777.062 € i generant un benefici d’1.287.062 €.15 

 

Atès que la finca 15 era l’únic actiu de la societat, es pot deduir que els nous socis van 

valorar la finca en 29,75 M€, la qual cosa equival a 1.732 €/m2 de sostre edificable. Si es 

compara aquest preu amb l’utilitzat quinze mesos abans quan MBSA vengué la finca a la 

societat, 728 €/m2, es pot veure que es va produir una revalorització del 137,9%. 

 

En relació amb aquesta operació es fan les observacions següents: 

 

• La finca 15 va ser venuda a BBW a un preu inferior al seu valor de mercat. 

 

En aquesta operació s’incompleix l’article 136.2 del ROAS: malgrat que una entitat local 

pot desenvolupar activitats econòmiques en règim de lliure concurrència, aquestes han 

de respondre a l’interès públic local. 

 

• MBSA es comprometé a beneficiar la societat en l’estudi de detall, i a agilitar els pro-

cessos administratius davant l’Ajuntament. 

 

Contracte 14, contracte amb grans propietaris 

El contracte 14 derivava del contracte signat el 9 de desembre del 2002 amb les societats 

Vallehermoso División Promoción, SA, Landscape promocions immobiliàries, SL, Lands-

cape Grupo Lar, SL, Badalport, SL i Immobiliària Mar, SA, propietàries de terrenys afectats 

pel projecte de reparcel·lació, que havien presentat escrits d’al·legacions contra la seva 

aprovació inicial, i demandes de reclamació. Mitjançant el contracte del desembre del 

 

 

15. L’import rebut per MBSA era equivalent en percentatge al rebut pels accionistes de la societat quan van 

vendre la seva participació. El benefici d’aquesta operació per als socis va ser de 14,20 M€, equivalent a un 

91,9%, en quinze mesos.  
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2002 aquestes societats acceptaren el projecte de reparcel·lació i es posà fi als processos 

judicials. Les principals clàusules d’aquest contracte són les següents:  

 

• MBSA es comprometia a instar l’Ajuntament perquè aprovés el projecte de repar-

cel·lació en el termini de dos mesos. 

 

• MBSA reconeixia la propietat de Landscape promocions immobiliàries SL, de 1412 m
2, i 

8.603 m
2 com a superfície de les finques 1 a 3. 

 

• MBSA es comprometia a transmetre a les promotores 19.440 UA, ampliables en 3.967 

unitats, a canvi d’obra futura en l’execució de la infraestructura portuària, un cop aprovat 

el projecte de reparcel·lació.  

• S’establí un import fix de 165 €/UA com a aportació de les societats a les despeses 

d’urbanització, amb independència del que resultés de la liquidació definitiva. MBSA 

assumiria les variacions que es produïssin.  

 

• Es va preveure una indemnització per les societats en cas que MBSA incomplís alguna 

de les seves obligacions contractuals. 

 

El 20 de gener del 2004 se signà un nou contracte pel qual s’anul·lava l’obligació de les 

societats a participar en les obres del port, i es van transmetre les 19.440 UA més les 

3.967 UA addicionals, amb participacions en les finques 1.3, 4, 6 i 8 per 15,46 M€, és a dir, 

a 617 €/m2 de sostre edificable.  

 

En el contracte 14, signat el 3 d’abril del 2007, els principals acords van ser els següents:  

 

• S’augmentà l’import a pagar per les societats en concepte de despeses d’urbanització, 

dels 165 €/UA fixats en el contracte inicial, a 300 €/UA16 Aquest nou import es considerà 

definitiu amb independència del que resultés de la liquidació definitiva del projecte 

assumint de nou, MBSA, les variacions que es produïssin.  

 

• MBSA es comprometia que les societats poguessin sol·licitar i obtenir llicències d’obres 

de forma simultània a l’execució de la urbanització del polígon, i es comprometia a 

emetre informes favorables de les sol·licituds que es tramitessin.  

 

Les observacions que es poden fer són les següents: 

 

• Adjudicació directa d’obres futures, atès que MBSA es comprometia a transmetre 

finques a les constructores a canvi de l’execució d’obra futura en la construcció del port, 

adjudicades sense publicitat ni concurrència.  

 

 

16. En aquell moment el compte de liquidació del projecte havia estat actualitzat fins als 300 €/UA. 
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• Rebaixa en l’import de les quotes d’urbanització. El compromís pres per MBSA respecte 

de les quotes d’urbanització, implicava que aquesta assumia una despesa que no li 

pertocava, ja que la fixació de l’import de les quotes derivava d’un procediment reglat i 

establert en la normativa urbanística que excloïa que aquestes es poguessin fixar al 

marge d’aquest procediment. A més, aquestes quotes no eren ni tan sols objecte del 

procediment judicial del que varen desistir les grans constructores i, malgrat això, es 

van utilitzar per fer transaccions i arribar als pactes finalment acordats. Per tant, es pot 

concloure que no quedava dins l’àmbit decisori de MBSA establir un import a tant alçat 

de les quotes que havien d’abonar aquestes societats al marge del procediment legal-

ment establert i, per tant, la fixació d’aquestes quotes no s’ajustava a dret. 

 

Aquests acords eren, a més, contraris a l’article 7 de la Llei 2/2002, d’urbanisme de 

Catalunya, que fixa com un dels principis de l’actuació urbanística el repartiment equi-

tatiu de beneficis i càrregues. 

 

• Venda a preu per sota del preu de mercat, atès que se substituí la permuta d’obra futura 

per la venda a 617 €/m2 de sostre edificable. Els indicis per afirmar que aquest preu 

estava per sota del preu de mercat són que, en el mateix període, MBSA havia adquirit 

finques similars a preus entre 730 € i 874 €/m2, i que quinze mesos després, les finques 

3.2, 3.3, 3.5 i 5.2 es vengueren a 1.365 € i 1429 €/m2. 

 

• Compromís de dictar resolucions amb arbitrarietat en els casos que l’Ajuntament 

adoptés acords que es poguessin considerar contraris a la normativa urbanística i 

contraris a l’interès públic. MBSA no podia signar documents que comprometessin 

llicències d’obra, potestats que en tot cas, corresponien a l’Ajuntament i que no es po-

dien comprometre de forma arbitrària abans d’haver complert els tràmits corresponents.  

 

• Arran de les peticions de MBSA d’incrementar les aportacions al finançament de les 

despeses del projecte de reparcel·lació, el 7 de juny del 2011 les societats promotores 

interposaren una nova demanda, la qual, si finalment prosperés podria suposar a MBSA 

un cost de 4,43 M€, que caldria provisionar17 

 

Contractes 8, 9, 10, 11, 13 i 17, amb FCC 

El contracte de construcció del port, signat el 9 de maig del 2002, concedia al constructor 

la possibilitat de cobrar les obres amb terrenys derivats de la reparcel·lació. Per això, 

durant els exercicis 2004 i 2005 es va compensar el deute per certificacions d’obra, amb 

les participacions de MBSA en les finques 10 i 12, a un preu de 896 €/m2.  

 

 

17. A principis de l’exercici 2016, les societats promotores van acordar resoldre aquesta demanda i signar 

cadascuna de les societats promotores amb MBSA, acords extrajudicials. Derivat d’aquests acords, es des-

prèn que el febrer del 2016 el cost a assumir per MBSA ascendia a 1,39  M€ en concepte de despeses d’urba-

nització.  
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Durant l’exercici 2006 també se signaren dos contractes de compensació de deutes per 

certificacions d’obra pels quals es transmetien les finques 5.5, 11, 13 i 17, a 2.500 €/m2 

més IVA, més 0,25 M€ de quotes d’urbanització. Per valorar aquestes finques, MBSA 

disposava d’un estudi del per metre quadrat d’abril del 2006 en què s’estimava que el preu 

per metre quadrat de sostre edificable al front marítim de Badalona estaria entre 2.400 € i 

2.700 €.  

 

En aquestes finques, la modificació del PGM18 introduïa l’obligatorietat de destinar 192 m
2 a 

habitatge protegit i 96 m
2 a habitatge concertat, els quals es van transmetre a 1 €/m2 i 

2 €/m2, respectivament, preus clarament per sota de mercat, que no queden justificats.  

 

En el contracte 11, de liquidació de les obres del port, s’incloïen 14,24 M€ corresponents a 

les obres i 2,49 M€ corresponents a altres conceptes, dels quals MBSA no disposa de 

documentació suport. El seu detall és el següent: 

 

• Un import d’1,85 M€ d’interessos de demora en l’entrega de les finques, que no van 

estar a disposició del constructor fins a l’aprovació del Pla urbanístic en el qual s’en-

globaven. 

 

• Un import de 0,23 M€ d’estudis de dimensionament del dic i de redacció de projectes 

modificats. 

 

• Un import de 0,30 M€ pels danys causats per un temporal, no coberts per l’asse-

guradora. 

 

• Un import de 0,11 M€ d’indemnització al constructor per l’allargament de termini.19  

 

Posteriorment, s’acumularen nous deutes per les obres d’urbanització del polígon A, i el 10 

de juny del 2011 se signà un contracte per al pagament de 8,50 M€, diferit en setze quotes 

trimestrals i amb el compromís de MBSA de dedicar els cobraments de la cessió d’amarres 

o locals de l’edifici de restauració al pagament d’aquest deute. 

 

Les observacions relatives a aquests contractes són les següents: 

 

• En l’alienació de les finques 10 i 12, que tenen la consideració de patrimoni municipal 

del sòl, MBSA havia d’aplicar el procediment legalment establert per la normativa regu-

ladora d’aquest tipus de patrimoni, atesa la seva consideració d’entitat urbanística es-

 

 

18. El 29 de desembre del 2006, la Generalitat de Catalunya aprovà el text refós de la modificació puntual del 

PGM en el sector del port.  

19. Es consideren els costos indirectes de dos mesos calculats com el 6% de l’import del contracte inicial del 

port dividit pel termini contractual, és a dir, 57.499 € de costos indirectes al mes. 
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pecial. Concretament, en cas de venda, la normativa preveu la forma de concurs com a 

procediment general (l’alienació directa està prevista només en casos determinats, que 

no es compleixen en aquesta alienació), pel preu resultant de la valoració corresponent, 

i que en l’escriptura s’indiqui la destinació final dels terrenys transmesos i el termini 

màxim de construcció (en aquest cas, i com que es tracta de patrimoni municipal del sòl 

cedit per l’Ajuntament, aquests terrenys s’havien de destinar a habitatge públic) (articles 

160 i 161 de la Llei 2/2002, del 14 de març, d’urbanisme). 

 

Pel fet d’alienar aquestes finques a un preu inferior al resultant d’una valoració dels 

terrenys (en aquest cas, a un preu inferior al de mercat) l’alienació s’havia d’ajustar a la 

regulació prevista per la cessió de terrenys a títol gratuït (article 159 de la Llei 2/2002),20 

cosa que tampoc no es va fer.  

 

MBSA va incomplir els requisits exposats atès que va alienar directament a FCC les 

finques que estaven qualificades com a patrimoni municipal del sòl. 

 

• L’alienació de les finques 10 i 12 es va fer a un preu de 896 €/m2, inferior al preu de 

mercat, fet que suposa un perjudici per a la societat, atès que si s’hagués venut a preu 

de mercat s’hauria pogut fer front a més certificacions d’obra emeses per FCC.  

 

• L’alienació dels 192 m
2 d’habitatge protegit i els 96 m

2 d’habitatge concertat es va fer a 

1 €/m2 i 2 €/m2, respectivament, preus clarament per sota de mercat. En la informació 

proporcionada no hi consta cap document que justifiqui aquesta valoració.  

 

• En la liquidació de les obres de construcció del port, MBSA va assumir 2,49 M€ de 

conceptes diversos, dels quals no disposa de documentació suport.  

 

Irregularitats en els contractes privats 

De l’anàlisi detallada de totes les operacions i del seu contingut es desprèn que la finalitat 

de MBSA va ser la d’obtenir un finançament que no tenia quan va adquirir l’obligació 

relativa a la gestió de la construcció i explotació del port de Badalona.  

 

D’aquestes operacions se’n desprèn que existeixen irregularitats en l’adopció de diversos 

acords i/o convenis per part del conseller delegat relatius a transaccions d’alienació del 

 

 

20. Article 159:  

1. Totes les cessions de terrenys a títol gratuït queden condicionades al fet que siguin efectivament destinades a 

atendre necessitats d’habitatge de caràcter social o finalitats d’equipament comunitari, a generar activitat eco-

nòmica en àrees deprimides o a gestionar les reserves determinades per l’article 153.4.d. 

2. L’òrgan competent per acordar la cessió a què es refereix l’apartat 1 n’ha de concretar i justificar la destinació. 

El compromís dels adquirents de respectar aquesta destinació s’ha de fer constar en el document públic de 

cessió. 
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patrimoni de MBSA, a preus inferiors al seu valor de mercat; en l’adopció d’acords que 

suposen l’adquisició de compromisos no assumibles per l’Administració com la resolució 

de determinats tràmits administratius o l’assumpció de despeses de reparcel·lació de 

tercers; en la licitació, adjudicació i execució de les obres de construcció del port i la 

urbanització del polígon A, en els quals s’incompleixen els principis generals de publicitat, 

concurrència i igualtat de tracte que regeixen la contractació pública.  

 

Les irregularitats descrites podrien donar lloc a fets perseguibles administrativament i judi-

cialment. Aquesta afirmació es fa respecte a la possible existència d’indicis de responsa-

bilitats, ja que l’apreciació únicament correspon a la jurisdicció competent. 

 

 

5.4.3. Fiscalització dels convenis de MBSA 

Per a la fiscalització dels convenis, MBSA va proporcionar una llista dels convenis signats 

durant el període fiscalitzat, que no estava completa, atès que al llarg de la fiscalització es 

van detectar altres convenis que no hi estaven inclosos. És per això que no s’ha pogut 

verificar que la relació de convenis obtinguts inclogués tots els signats per MBSA en el 

període de fiscalització. S’ha analitzat una mostra de convenis per indemnitzacions del 

projecte de reparcel·lació (vegeu l’apartat 5.2.1) i altres convenis que suporten operacions 

fiscalitzades.  

 

5.5. FETS POSTERIORS 

Com es pot observar en el Compte de pèrdues i guanys dels anys fiscalitzats, els in-

gressos d’explotació del port eren suficients per cobrir les despeses d’explotació, però no 

per cobrir l’amortització de la inversió del port ni per fer front al retorn dels deutes. Aquesta 

situació va comportar que el resultat d’explotació fos negatiu. 

 

A mesura que s’acumulin pèrdues, els fons propis de la societat s’aniran reduint, i si 

l’activitat del port i els resultats no s’incrementen substancialment, es podria arribar a entrar 

en el supòsit regulat per l’article 363 de la Llei de societats de capital, de dissolució de la 

societat. Si es consideren els efectes de les observacions detallades en aquest informe i el 

possible efecte del deteriorament del valor del port, es podria estar ja en la situació pre-

vista per aquest article (vegeu l’apartat 5.3.2.1). 

 

Paral·lelament, els recursos generats per les operacions no eren suficients per fer front al 

retorn dels deutes de la companyia. En aquest sentit, MBSA va negociar l’ajornament dels 

seus deutes principals: el 10 de juny del 2011 se signà un acord de reconeixement de 

deute a favor de FCC per 8,50 M€, per diferir el pagament en setze quotes trimestrals, i el 

24 de juliol del 2012 s’acordà diferir el pagament de quotes del préstec sindicat fins al 12 
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de juny del 2014. Aquest acord va suposar un encariment substancial de les condicions 

del préstec i l’atorgament de garanties per part de l’Ajuntament i el CCB. 

Tot i això, en l’exercici 2013 encara continuaven existint importants tensions de tresoreria, 

situació que s’agreujà pel fet que la finca 16, permutada amb Terres i Projectes, SLU es va 

traspassar a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Ban-

caria (Sareb), amb posterioritat a l’exercici 2011. MBSA està fent gestions pel cobrament 

de l’aval, de venciment 31 de desembre del 2013, de 4,93 M€.21 

 

 

5.6. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest volum s’han assenyalat les observacions que resulten pertinents sobre la 

gestió comptable, les despeses, els procediments de contractació i els convenis signats, 

de MBSA durant el període 2005-2011. En aquest apartat es recullen les observacions més 

significatives que es desprenen de la fiscalització realitzada. 

 

 

5.6.1. Observacions 

Aspectes generals 

1. Durant el període fiscalitzat, el conseller delegat disposava de poders per actuar en 

nom de MBSA sense l’autorització prèvia del Consell d’Administració o dels accio-

nistes, i de signatura bancària unipersonal, la qual cosa suposava un risc en la gestió i 

control de la societat (vegeu l’apartat 5.1.2.2). 

 

2. L’article 220 del TRLRHL estableix que les entitats locals han d’exercir la funció de 

control financer en les societats mercantils que en depenguin i emetre un informe 

escrit en què es facin constar les observacions i conclusions de l’examen practicat. 

Durant el període 2005-2011, el Departament d’Intervenció del CCB no va emetre cap 

informe de control financer de MBSA (vegeu l’apartat 5.1.3). 

 

3. El conseller delegat va signar acords extrajudicials amb alguns propietaris que no 

estaven d’acord amb les indemnitzacions previstes en el compte de liquidació pro-

visional i que havien reclamat una major indemnització per via judicial per incrementar-

les. En aquests acords extrajudicials, el conseller delegat pactà indemnitzacions su-

periors a les inicialment previstes. Tot i que el conseller delegat disposava de poders 

per signar aquests acords, els acords signats de forma unilateral amb propietaris per 

 

 

21. En el mes de març del 2016 MBSA continuava fent gestions pel cobrament de l’aval i/o la recuperació de la 

finca. 
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augmentar les indemnitzacions previstes en el compte de liquidació aprovat per 

l’Ajuntament no s’ajustaven a dret (vegeu l’apartat 5.2.1). 

 

4. La diferència de 44,18 M€ entre el compte de liquidació provisional inicial del projecte 

de reparcel·lació de l’exercici 2003 i l’actualització del projecte feta en l’exercici 2012 

denota una inadequada planificació (vegeu l’apartat 5.2.1). 

5. La diferència de 58,00 M€ entre la inversió inicialment prevista per a la construcció del 

port i la darrera estimació disponible indica també una inadequada planificació del 

projecte (vegeu l’apartat 5.2.2). 

 

6. MBSA presentava els comptes a partir del principi d’empresa en funcionament. De la 

fiscalització realitzada es desprenen dubtes raonables sobre la seva continuïtat (vegeu 

l’apartat 5.5).  

 

7. En el període fiscalitzat, MBSA no va elaborar el PAIF, document que havia d’incloure 

totes les inversions previstes i el seu finançament, d’acord amb l’article 225 del ROAS.  

 

Tenint en compte el volum d’operacions efectuades per MBSA al llarg dels exercicis 

fiscalitzats, operacions que implicaven grans inversions i vendes importants del patri-

moni per poder efectuar-les, el PAIF constituïa un document fonamental per a l’actua-

ció de la societat i el fet de no tenir-lo implicava una greu irregularitat, i més tenint en 

compte que és pràcticament l’únic requisit que la normativa exigeix en relació amb les 

operacions d’alienació del patrimoni de les societats mercantils públiques. 

 

8. De l’anàlisi detallada dels contractes privats es desprèn que la finalitat de MBSA va ser 

obtenir un finançament que no tenia quan va adquirir l’obligació relativa a la gestió de 

la construcció i explotació del port de Badalona. 

 

D’aquestes operacions se’n desprèn que existien irregularitats en l’adopció de diver-

sos acords i/o convenis per part del conseller delegat relatius a transaccions d’alie-

nació del patrimoni de MBSA, a preus inferiors al seu valor de mercat; en l’adopció 

d’acords que suposaven l’adquisició de compromisos no assumibles per l’Admi-

nistració com la resolució de determinats tràmits administratius o l’assumpció de des-

peses de reparcel·lació de tercers; en la licitació, adjudicació i execució de les obres 

de construcció del port i la urbanització del polígon A, en els quals es van incomplir els 

principis generals de publicitat, concurrència i igualtat de tracte que regeixen la con-

tractació pública.  

 

Les irregularitats descrites podrien donar lloc a fets perseguibles administrativament i 

judicialment. Aquesta afirmació es fa respecte a la possible existència d’indicis de 

responsabilitats, ja que l’apreciació únicament correspon a la jurisdicció competent. 
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Gestió comptable i despeses 

En la fiscalització de la gestió comptable i de les despeses les observacions detectades 

més significatives són les següents:  

9. En la redacció del Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística A-1 del 

port de Badalona, que augmentava la superfície del polígon A en 7.995 m
2 i l’as-

signava a ADIF, s’interpreta que ADIF havia de pagar 2,90 M€ addicionals a la seva 

aportació inicial per aquesta nova superfície. El 31 de desembre del 2011, aquesta 

aportació, que hauria de formar part dels ingressos del Projecte de reparcel·lació, no 

havia estat comptabilitzada ni cobrada (vegeu l’apartat 5.2.1).  

 

10. En la valoració de les finques aportades en les successives ampliacions de capital, 

tant per l’Ajuntament com pel CCB, es produeixen diferències entre el valor assignat 

per l’expert independent i la comptabilització de MBSA (vegeu l’apartat 5.3.2.7):  

 

 Pel que fa a les finques aportades per l’Ajuntament, en l’ampliació de capital s’as-•

signà un valor de 603,18 €/m2 de sòl, que resultava de la valoració de l’expert inde-

pendent. En canvi, en la comptabilitat es van valorar aquestes finques de forma 

errònia, ja que es va dividir l’import de l’aportació en l’ampliació de capital, 5,92 M€, 

pels metres quadrats de sòl totals de les finques aportades, sense considerar el 

percentatge de la finca que s’havia aportat.  

 

 Pel que fa a la finca aportada pel CCB, un cop aprovat el projecte de reparcel·lació, •

MBSA va comptabilitzar la part corresponent al polígon A al preu amb què s’havia 

valorat la UA en el projecte de reparcel·lació, i el polígon B es va valorar per dife-

rència. Així, les finques del polígon A es van valorar al preu de la UA del projecte 

de reparcel·lació, 643 €/m2 de sostre, i la finca del polígon B es va valorar a 

106 €/m2 en comptes dels 161 €/m2 que proposava l’expert independent. Per tant, 

comptablement, la distribució del valor de la finca entre el polígon A i el polígon B 

va ser diferent de la proposada per l’expert independent, per tal d’adequar la 

valoració de les finques del polígon A a la UA del projecte de reparcel·lació. 

 

11. MBSA no va avaluar el possible deteriorament del valor de la construcció del port de 

Badalona, tal com exigeix el PGC. El valor actual net del port, tenint en compte la seva 

recuperació dins del període concessional, trenta anys, s’estima molt inferior al valor 

net comptable del port a 31 de desembre del 2011, per la qual cosa l’impacte de la 

provisió per deteriorament de la construcció del port podria haver estat molt signi-

ficatiu en els estats financers (vegeu l’apartat 5.3.2.1).  

 

MBSA tampoc va avaluar el possible deteriorament de les finques realitzables a 31 de 

desembre del 2011 comptabilitzades dins d’Existències per 5,30 M€, que corresponien 
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als compromisos d’obra futura obtinguts com a conseqüència de la permuta de les 

finques 7.5, 8 i 16 que no es van materialitzar (vegeu l’apartat 5.3.2.4). 

 

12. S’han observat indicis d’infravaloració respecte del preu de mercat de les permutes i/o 

compravendes següents: 

 

 En la permuta de la finca 16 amb Promociones y Servicios Inmobiliarios Greco, SA, •

a canvi del 34,53% dels elements immobiliaris a construir en aquesta finca, valo-

rada en 4,93 M€ (vegeu l’apartat 5.3.2.4). 

 

 En l’alienació de les finques 10 i 12 a FCC a un preu de 896 €/m2, inferior al preu de •

mercat. També, en l’alienació dels 192 m
2 d’habitatge protegit i els 96 m

2 d’ha-

bitatge concertat que es va fer a 1 €/m2 i 2 €/m2, respectivament, preus clarament 

per sota dels preus de mercat (vegeu l’apartat 5.4.2).  

 

 De la fiscalització de les finques aportades per Engestur l’octubre del 2003 es •

desprèn que el preu per metre quadrat al qual es van valorar és de 247 €/m2 de 

sostre, lluny dels 643 €/m2 amb què es valorava la UA en el projecte de repar-

cel·lació aprovat el febrer del 2003 (vegeu l’apartat 5.3.2.7). 

 

 En la venda de la finca 15 per 12,51 M€, que equivalia a 728 €/m2 (vegeu l’apartat •

5.4.2). 

 

 En la transmissió de les finques 1.3, 4, 6 i 8 als grans propietaris del polígon A per •

15,46 M€, és a dir, a 617 €/m2 de sostre edificable (vegeu l’apartat 5.4.2). 

 

13. MBSA va reconèixer un benefici de 0,78 M€ en la permuta de la finca 16 amb Greco. 

D’acord amb la normativa comptable, les permutes s’havien de valorar pel valor net 

comptable del bé entregat a canvi, per tant, no s’hauria d’haver reconegut aquest 

benefici (vegeu l’apartat 5.3.2.4).  

 

14. La societat va considerar com a ingressos a periodificar el valor de les finques 10 i 12 

cedides per l’Ajuntament, 17,21 M€; els beneficis obtinguts en les operacions d’alie-

nació o permuta dels terrenys obtinguts del projecte de reparcel·lació, 42,12 M€, i la 

indemnització rebuda per MBSA com a propietària de parcel·les afectades al projecte 

de reparcel·lació, 0,32 M€. Comptablement es va reconèixer l’ingrés periodificat al llarg 

de la vida de la concessió, i el saldo pendent de passar a resultats a 31 de desembre 

del 2011 era de 13,24 M€, de 32,43 M€ i de 0,26 M€, respectivament. Aquests imports 

s’haurien d’haver reconegut com una aportació de l’Ajuntament, el primer, i com un 

ingrés de l’exercici, els altres (vegeu l’apartat 5.3.2.8). 

 

15. Entre els exercicis 2008 i 2009, MBSA va concedir als llogaters de locals comercials 

descomptes d’entre el 30% i 50% sobre la quota del contracte, per ajudar els llogaters 

a superar la situació econòmica. Aquests descomptes no es van formalitzar en cap 
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document i, per tant, en els exercicis 2009 i següents les quotes facturades no coin-

cidien amb les condicions contractuals (vegeu l’apartat 5.3.3.1).  

 

16. Des de l’inici de les activitats del port fins a l’1 de juliol del 2007, s’amortitzava només 

el 60,6% del valor de la concessió del port (equivalent als metres quadrats que ocu-

pava el port sense la zona de restauració). En coherència amb aquest criteri, també es 

reconeixia com a ingrés el 60,6% dels ingressos periodificats per cessió d’amarradors. 

Aquest tractament és incorrecte, per la qual cosa l’amortització del port dels exercicis 

2005, 2006 i 2007 (mig any) estava infravalorada en 4,09 M€, i els ingressos dels 

mateixos exercicis infravalorats en 0,40 M€.  

Per altra banda, tots els elements que formaven part del port es van amortitzar durant 

el període restant de la concessió, encara que tinguessin una vida útil inferior. Segons 

la Memòria, en cas de substitució, el cost de les noves inversions es carregava al 

compte de pèrdues i guanys mentre que els elements amb una vida útil inferior a la 

durada de la concessió s’haurien d’haver amortitzat d’acord amb la seva vida útil. 

Aquest criteri generà un defecte de dotació a l’amortització de 0,34 M€ per tots els 

exercicis fiscalitzats (vegeu els apartats 5.3.3.1 i 5.3.3.5).  

 

17. Fins a l’exercici 2010 no hi havia cap procediment que regulés la realització de 

despeses. En la fiscalització d’aquestes s’ha comprovat que no hi havia proposta de 

despesa, pressupost o comanda autoritzada, i en molts casos, no hi havia la signatura 

de la persona responsable de donar la conformitat a la factura (vegeu l’apartat 5.3.3.4).  

 

18. MBSA va pagar 0,54 M€ per indemnitzacions de les sentències que donaven la raó a 

diversos propietaris de no cedir el 10% d’aprofitament, que van ser inclosos com a 

despesa del projecte de reparcel·lació. A aquest import s’havien d’afegir 0,45 M€ més 

d’indemnitzacions per sentències pendents de pagament no comptabilitzades. MBSA 

hauria d’haver assumit i pagat aquestes indemnitzacions, atès que va ser la bene-

ficiària de la cessió del 10%, i no haurien de formar part de la despesa del projecte de 

reparcel·lació. Per tant, caldria incloure aquesta despesa en la comptabilitat de MBSA 

i minorar-la del projecte de reparcel·lació (vegeu l’apartat 5.2.1).  

 

19. En la fiscalització de les despeses de personal s’ha observat el següent: 

 

 D’acord amb l’article 222.2 del ROAS i els principis rectors de l’accés a l’ocupació •

pública de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, apli-

cables a les societats mercantils públiques, el personal ha de ser contractat res-

pectant els criteris d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit. MBSA no va respectar 

aquests principis en els procediments de contractació del seu personal. 

 

 Els increments de remuneracions per canvi de responsabilitats o per canvi de lloc •

de treball no van ser degudament autoritzats per l’òrgan competent (vegeu l’apartat 

5.3.3.3). 
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Contractació 

Contractació administrativa 

Les observacions més significatives corresponents a la fiscalització de la contractació ad-

ministrativa són les següents (vegeu l’apartat 5.4.1.3):  

 

20. En les IIC aprovades el 2010 no s’indicava la data ni l’òrgan que les va aprovar. A més 

caldria que regulessin la justificació de la necessitat de la despesa i el contracte, i les 

possibles modificacions i pròrrogues dels contractes. 

21. En els plecs de clàusules administratives utilitzats s’han observat les incidències 

següents: 

 

 Els plecs preveien l’obertura dels sobres 1 (documentació general) i 2 (proposta •

tècnica) abans de l’obertura de pliques, fet contrari a l’article 88 del TRLCAP i a la 

disposició addicional 18.3 de la LCSP, que preveuen l’obertura de les ofertes en un 

acte públic i la seva confidencialitat fins al moment de l’obertura. 

 

 Els plecs utilitzats preveien que la valoració econòmica i tècnica de les ofertes es •

fes al mateix temps, un cop feta l’obertura de les propostes econòmiques. D’acord 

amb l’article 134 de la LCSP, la valoració dels criteris tècnics, que és més sub-

jectiva, s’ha de fer abans de conèixer l’oferta econòmica. 

 

 En els procediments negociats els plecs no determinaven els aspectes a negociar.  •

 

 Fins a l’exercici 2009, en els criteris utilitzats per avaluar les ofertes rebudes, s’ha •

observat que els tècnics utilitzaven subcriteris més concrets per valorar cada un 

dels criteris especificats en els plecs, els quals s’haurien d’incloure en els plecs, 

per tal de garantir els principis d’igualtat, publicitat i concurrència. També es valo-

rava l’experiència professional de l’empresa i la idoneïtat dels equips materials i 

humans com a criteris d’adjudicació, criteris que no s’ajustaven ni a les directives 

comunitàries ni a les lleis de contractes, que els consideren un criteri de solvència. 

En dos contractes, el resultat de l’adjudicació hauria estat un altre si no s’haguessin 

tingut en compte aquests criteris. Per últim, la fórmula que s’utilitzava per valorar 

l’oferta econòmica es basava en puntuacions mitjanes. Aquesta fórmula no lineal 

penalitza les ofertes més baixes i no permet adjudicar la màxima puntuació a 

l’oferta més avantatjosa econòmicament.  

 

22. En dotze dels vint-i-sis contractes fiscalitzats no es va portar a terme cap procediment 

de licitació, i l’obra o servei es va adjudicar de forma directa, sense cap justificació.  

 

23. En els sis contractes fiscalitzats d’import superior als fixats per l’article 2.1 del 

TRLCAP, o subjectes a regulació harmonitzada i en el contracte de concessió, s’han 
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trobat mancances significatives en el compliment de la publicitat legalment exigida, 

com ja s’ha descrit en el cos de l’informe. 

 

24. El contracte 1, Treballs d’emergència en el dragat de les sorres afectades de la dàr-

sena pesquera del port de Badalona, presenta les incidències següents: 

 

 Manca la declaració d’emergència signada per l’òrgan de contractació i també la •

comunicació de l’emergència al Ple del CCB i al Ple de l’Ajuntament de Badalona, 

en el termini establert en l’article 72.1 del TRLCAP. 

 

 Atès que la contaminació de les dàrsenes ja es coneixia en l’exercici 2002 des de la •

compravenda del terreny a l’ICO, i que havia estat analitzada i quantificada en 

diversos estudis, no es considera justificada la utilització del procediment d’emer-

gència en aquest cas. A més, es considera una manca de planificació el fet d’ar-

ribar a trobar-se en una situació com la descrita, que va provocar la contractació 

per emergència. 

 

 Atès el greu problema de contaminació, en els exercicis 2002 i 2003 es van signar •

set contractes complementaris més i, en l’exercici 2004, cinc modificacions de 

cadascun d’aquests contractes complementaris, a més del contracte 1, per pal·liar 

el problema de la contaminació. Aquest fet posa de manifest una manca de plani-

ficació en la realització del projecte de l’obra de construcció del port.  

 

 Tots aquests contractes complementaris i modificats es van adjudicar de forma •

directa a l’adjudicatari de l’obra principal mentre que, alguns per ells mateixos, i 

per suposat en conjunt, comportaven una modificació substancial de les con-

dicions inicials del contracte, en augmentar el cost de l’obra en un 138,7% respecte 

de l’import inicial i, per tant, un sobrecost de 23,88 M€. El fet de no licitar de nou 

aquests contractes va suposar un incompliment dels principis de publicitat i de 

concurrència. 

 

25. El contracte 26, de concessió per a la redacció del projecte, construcció, gestió i 

explotació de l’hotel i espais d’oci, restauració i comercials es va adjudicar de forma 

directa, sense cap justificació, fet que contravenia l’article 235 del TRLCAP.  

 

Contractes privats 

En relació amb la fiscalització dels contractes privats signats amb tercers les observacions 

detectades més significatives són les següents (vegeu l’apartat 5.4.2):  

 

26. Les operacions de compravenda de finques es varen portar a terme en el marc d’un 

procés urbanístic de transformació de la façana marítima de Badalona, de caràcter 

complex, com era l’execució de les obres del port de Badalona i del desenvolupament 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 4 

80 

urbanístic del sector del port, procés urbanístic que, per tant, requeria del màxim rigor 

en tota la seva tramitació. És per això que cal fer referència a la manca del PAIF com a 

document que havia de reflectir les previsions d’inversions i d’ingressos, 

 

Tenint en compte el volum d’operacions efectuades per MBSA al llarg dels exercicis 

fiscalitzats, que implicaven grans inversions i alhora vendes importants del seu patri-

moni per poder efectuar-les, es considera que el PAIF constituïa un document fona-

mental per a l’actuació de la societat i que el fet de no tenir-lo implicava una greu 

irregularitat, i més tenint en compte que és pràcticament l’únic requisit que la nor-

mativa exigeix en relació amb les operacions d’alienació del patrimoni de les societats 

mercantils públiques (vegeu l’apartat 5.3.2.8). 

27. En l’alienació de les finques 10 i 12, que tenien la consideració de patrimoni municipal 

del sòl, MBSA havia d’aplicar el procediment legalment establert per la normativa 

reguladora d’aquest tipus de patrimoni, atès la seva consideració d’entitat urbanística 

especial. En cas de venda, la normativa preveu la forma de concurs com a proce-

diment general (l’alienació directa està prevista només en casos determinats, que no 

es compleixen en aquesta alienació), pel preu resultant de la valoració corresponent, i 

que en l’escriptura s’indiqui la destinació final dels terrenys transmesos i el termini 

màxim de construcció (en aquest cas, i com es tractava de patrimoni municipal del sòl 

cedit per l’Ajuntament, els terrenys s’havien de destinar a habitatge públic) (articles 

160 i 161 de la Llei 2/2002, del 14 de març, d’urbanisme). 

 

Pel fet d’alienar aquestes finques a un preu inferior al de mercat, l’alienació s’havia 

d’ajustar a la regulació prevista per la cessió de terrenys a títol gratuït (article 159 de la 

Llei 2/2002), cosa que tampoc no es va fer.  

 

MBSA va incomplir els requisits exposats atès que va alienar directament a FCC les 

finques que estaven qualificades com a patrimoni municipal del sòl. 

 

28. En el contracte signat el 16 d’octubre del 2006 amb FCC, s’incloïen 2,49 M€ a pagar 

per MBSA, dels quals no es disposa de documentació de suport.  

 

29. En el contracte signat amb grans propietaris MBSA es comprometia a transmetre a les 

promotores unitats d’aprofitament a canvi d’obra futura en l’execució de la infraestruc-

tura portuària, i es limitava l’aportació d’aquests propietaris a les despeses d’urba-

nització en un import fix de 165 €/UA, amb independència del que resultés de la liqui-

dació definitiva; MBSA assumiria les variacions que es produïssin. Les observacions 

són les següents: 

 

 MBSA va adjudicar l’obra futura de la construcció del port de forma directa.  •

 

 MBSA es comprometia a rebaixar l’import de les quotes d’urbanització: Aquest •

compromís implicava que MBSA assumia una despesa que no li pertocava, ja que 
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la fixació de l’import de les quotes derivava d’un procediment reglat i establert en la 

normativa urbanística que excloïa que aquestes es poguessin fixar al marge 

d’aquest procediment. No quedava dins l’àmbit decisori de MBSA establir un im-

port a tant alçat de les quotes que havien d’abonar aquestes societats al marge del 

procediment legalment establert i, per tant, no s’ajustava a dret la fixació d’a-

questes quotes.  

 

Aquests acords eren, a més, contraris a l’article 7 de la Llei 2/2002, d’urbanisme de 

Catalunya, que fixa com un dels principis de l’actuació urbanística el repartiment 

equitatiu de beneficis i càrregues. 

 

 MBSA vengué sostre edificable a un preu, 617 €/m2, per sota del preu de mercat. •

Els indicis per afirmar que el preu estava per sota del preu de mercat són que, en 

el mateix període, MBSA va adquirir finques similars a preus entre 730 € i 874 €/m2 i, 

quinze mesos després, les finques 3.2, 3.3, 3.5 i 5.2 es van vendre a 1.365 € i 

1429 €/m2.  

 

 MBSA es comprometia a dictar resolucions amb arbitrarietat en els casos que •

l’Ajuntament adoptés acords que es podrien considerar contraris a la normativa 

urbanística i a l’interès públic. MBSA no podia signar documents que compro-

metessin llicències d’obra, potestat que, en tot cas, corresponia a l’Ajuntament.  

 

 El 7 de juny del 2011 les societats promotores van interposar una nova demanda •

contra MBSA per no pagar més despeses del projecte de reparcel·lació. Si final-

ment la demanda prosperés podria suposar un cost de 4,43 M€ a MBSA que 

caldria provisionar. A principis de l’exercici 2016, s’acordà resoldre l’esmentada 

demanda i MBSA signà acords extrajudicials amb cadascuna de les societats 

promotores, pels quals el cost que assumia en concepte de despeses d’urbanit-

zació era, fins a l’esmentada data, d’1,39 M€. 

 

30. En relació amb les operacions amb BBW, es fan les observacions següents: 

 

 La finca 15 va ser venuda a un preu inferior al seu valor de mercat. •

 

 Es va incomplir l’article 136.2 del ROAS, atès que malgrat que una entitat local pot •

desenvolupar activitats econòmiques en règim de lliure concurrència, aquestes han 

de respondre a l’interès públic local. Actuar com a promotora d’habitatge lliure no 

es pot considerar una activitat d’interès públic.  

 

 MBSA es va comprometre a beneficiar la societat en l’estudi de detall, i a agilitar els •

processos administratius davant l’Ajuntament.  

 





INFORME  23/2016 

GRUP CONSELL 
COMARCAL 
DEL BARCELONÈS 
RESOLUCIÓ  281/IX
DEL PARLAMENT VOL. 5 



 



INFORME 23/2016
 

GRUP  CONSELL 
COMARCAL  
DEL  BARCELONÈS 
RESOLUCIÓ  281/IX 
DEL  PARLAMENT 
 
VOLUM  5: 
– FUNDACIÓ  PISOS 

DE  LLOGUER
 



Aquest informe consta de sis volums (sis fitxers PDF). 

 

Edició: gener de 2017 

 

Document electrònic etiquetat per a persones amb discapacitat visual 

 

Pàgines en blanc inserides per facilitar la impressió a doble cara 

 

Autor i editor: 

 

Sindicatura de Comptes de Catalunya 

Via Laietana, 60 

08003 Barcelona 

Tel. +34 93 270 11 61 

sindicatura@sindicatura.cat 

www.sindicatura.cat 

 

Publicació subjecta a dipòsit legal d’acord amb el que preveu el Reial decret 635/2015, del 10 de juliol 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ DE L’INFORME EN VOLUMS 

Volum 1: 1. Introducció 

  

 2. Consell Comarcal del Barcelonès 

  

Volum 2: 3. Societat Urbanística Metropolitana de 

Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA) 

  

Volum 3: 4. Regesa Aparcaments i Serveis, SA 

  

Volum 4: 5. Marina Badalona, SA 

  

Volum 5: 6. Fundació Pisos de Lloguer 

  

Volum 6: 7. Tràmit d’al·legacions 

 

 

www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2016_23_ca_vol_1.pdf
www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2016_23_ca_vol_2.pdf
www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2016_23_ca_vol_3.pdf
www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2016_23_ca_vol_4.pdf
www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2016_23_ca_vol_6.pdf


 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 5 

7 

ÍNDEX DEL VOLUM 5 

ABREVIACIONS ..................................................................................................................... 8 

6. FUNDACIÓ PISOS DE LLOGUER ................................................................................... 9 

6.1. ENS FISCALITZAT ................................................................................................... 9 

6.1.1. Antecedents ............................................................................................. 9 

6.1.2. Activitats i organització ............................................................................ 9 

6.1.3. Control i fiscalització .............................................................................. 14 

6.2. FISCALITZACIÓ DE LA GESTIÓ COMPTABLE I DE LES DESPESES DE LA 

FUNDACIÓ ........................................................................................................... 15 

6.2.1. Aprovació dels comptes anuals i retiment .............................................. 15 

6.2.2. Balanç abreujat ...................................................................................... 16 

6.2.3. Compte de resultats abreujat ................................................................. 30 

6.3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DELS CONVENIS DE LA FUNDACIÓ ......... 40 

6.3.1. Fiscalització de la contractació .............................................................. 40 

6.3.2. Fiscalització dels convenis de la Fundació ............................................ 41 

6.4. VIABILITAT DE LA FUNDACIÓ I FETS POSTERIORS ................................................. 42 

6.5. CONCLUSIONS .................................................................................................... 43 

6.5.1. Observacions ......................................................................................... 43 

 

 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 5 

8 

ABREVIACIONS 

 

ADIGSA Administració, Promoció i Gestió, SA 

CCB Consell Comarcal del Barcelonès 

Fundació Fundació Pisos de Lloguer 

HPO Habitatges de protecció oficial 

IBI Impost sobre béns immobles 

INCASOL Institut Català del Sòl 

IPC Índex de preus al consum 

IRPF Impost sobre la renda de les persones físiques 

IVA Impost sobre el valor afegit 

LCCC Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 

a les persones jurídiques 

M€ Milions d’euros 

LCSP Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic 

Protectorat Protectorat de fundacions i associacions d’utilitat pública de la Generalitat de 

Catalunya 

REGESA Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA 
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6. FUNDACIÓ PISOS DE LLOGUER 

6.1. ENS FISCALITZAT 

6.1.1. Antecedents 

La Fundació Pisos de Lloguer (en endavant, la Fundació) es va constituir el 12 de desem-

bre del 2003 amb el nom de Fundació Privada Pisos de Lloguer, amb personalitat jurídica 

pròpia i plena capacitat d’obrar i una durada il·limitada. Va ser creada pel Consell 

Comarcal del Barcelonès (CCB) i els ajuntaments que integren la comarca del Barcelonès: 

Badalona, Barcelona, l’Hospitalet del Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de 

Besòs, per impulsar la promoció d’habitatges de lloguer. El fons fundacional va ser de 

360.000 €, 60.000 € per entitat. 

 

Segons els estatuts, la Fundació té com a finalitat dur a terme totes aquelles tasques que 

consideri adients per promoure, impulsar i afavorir l’accés a un habitatge digne a ciuta-

dans en situació de risc social, afectats per planejaments urbanístics, titulars de drets d’ús 

i habitació, joves, immigrants i en general a aquelles persones que no poden tenir accés a 

un habitatge per al seu ús personal i familiar. 

 

Així mateix, la Fundació és mitjà propi tant del CCB com dels ajuntaments de la comarca 

del Barcelonès. 

 

La Fundació es regeix per la Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions privades de 

Catalunya fins a l’1 d’agost del 2008 i, a partir d’aquesta data, per la Llei 4/2008, del 24 

d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a persones jurídiques (LCCC). 

 

La LCCC, en l’article 331.2 estableix que poden constituir fundacions les persones físiques 

i jurídiques tant privades com públiques. Les persones jurídiques públiques només ho 

poden fer conjuntament amb entitats privades. Les fundacions ja constituïdes disposaven 

fins al 31 de desembre del 2012 per adaptar els seus estatuts i, consegüentment, 

inscriure’ls en el Registre de Fundacions del Protectorat de fundacions i associacions 

d’utilitat pública de la Generalitat de Catalunya (Protectorat).  

 

 

6.1.2. Activitats i organització 

6.1.2.1. Activitat 

La principal activitat de la Fundació durant els exercicis 2005-2011 va ser la gestió (con-

tractació del lloguer, cobrament de les rendes mensuals, manteniment i neteja de les 

instal·lacions comunes de l’edifici, etc.) de 298 habitatges de lloguer, sota règim de pro-

tecció, propietat d’ella, distribuïts en quatre promocions situades al municipi de Barcelona. 

Les principals característiques d’aquestes promocions eren les següents: 
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Quadre 1. Promocions d’habitatges 

Any Nombre Cost 

Hipoteca Subvenció * 

Capital Percentatge Percentatge 
Promoció adquisició habitatges d’adquisició pendent sobre el preu Import sobre el preu 

Garcilaso 2006 66 2.858.004 2.068.274 72,37 602.759 21,09

Travessera 2007 62 3.637.212 1.692.925 46,54 601.856 16,55

Manuel Sancho 2008 72 3.857.388 2.181.396 56,55 897.634 23,27 

Urrutia 2008 98 5.783.116 2.708.449 46,83 1.445.168 24,99

Total  298 16.135.720 8.651.044 53,61 3.547.417 21,98

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la Fundació. 
* Subvenció de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat per a habitatges de protecció oficial. 

 

Promoció Garcilaso  Promoció Manuel Sancho 

Promoció Travessera  Promoció Urrutia 

Aquestes promocions es van comprar a REGESA entre els exercicis 2006 i 2008. Es pre-
veia la compra de més promocions, però la compra es va interrompre en l’exercici 2009. 
 
Les quatre promocions estaven formades per habitatges de protecció oficial de 30 a 45 m2. 
El lloguer anual màxim a cobrar pels habitatges estava taxat i es podia actualitzar anual-
ment en funció de les variacions de l’IPC. Els llogaters eren joves de menys de 35 anys amb 
una renda inferior a 3,5 vegades l’IPREM (Indicador públic de renda d’efectes múltiples), 
que no disposaven de cap altre habitatge i amb una unitat familiar de màxim tres persones.  

Des dels inicis, la Fundació va contractar l’administració dels 298 habitatges a un adminis-
trador de finques extern, concretament Finques Feliu (vegeu l’apartat 6.3.1).  
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A més de la gestió dels lloguers, des de l’any 2007, arran del Conveni signat el desembre 

del 2006 amb el CCB, la Fundació va gestionar la Borsa jove d’habitatge1 de Sant Adrià de 

Besòs. Aquesta gestió consistia a realitzar les tasques d’informació i recepció dels usuaris 

del servei i en el manteniment del registre informàtic de les dades de les ofertes i de-

mandes d’habitatges. Les tasques es prestaven en dependències de l’Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs, amb personal contractat a aquest efecte per la Fundació. Per a la realit-

zació d’aquesta gestió, la Fundació rebia 24.000 € anuals. 

 

Així mateix, a partir de l’exercici 2008 la Fundació va gestionar el Fons de garantia al 

lloguer, creat per acord de Ple de CCB el 28 de novembre del 2007 per ampliar les 

garanties als propietaris particulars que lloguessin els seus habitatges als joves de la 

comarca. En el mateix acord de Ple se li va encarregar la gestió del Fons i es va establir 

una dotació inicial de 60.000 € que no es va incrementar en tot el període fiscalitzat. La 

Fundació no va rebre cap contraprestació econòmica per gestionar d’aquest Fons. 

 

 

6.1.2.2. Òrgans de govern i directius 

A continuació s’expliquen els diferents òrgans de govern de la Fundació. 

 

Patronat 

Els estatuts estableixen que la representació, govern i administració de la Fundació cor-

respon al seu Patronat. Aquest el formen un mínim de dotze membres, persones físiques o 

jurídiques, i poden ser membres nats (amb mandat de durada indefinida) o de lliure 

designació (per cinc anys). 

 

Els estatuts estableixen que són membres nats del Patronat, els fundadors: els ajuntaments 

de Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià 

de Besòs i el CCB. Cadascun dels fundadors designa dos patrons. 

Els estatuts estableixen que són membres de lliure designació els nomenats pels membres 

nats en el nombre que en cada moment determini el Patronat. 

Durant els exercicis objecte de fiscalització, 2005-2011, la composició del Patronat era la 

següent: 
 

 

1. Integrada en la Xarxa Comarcal de Borses Joves d’Habitatges. La Fundació ha de desenvolupar totes les tas-

ques de gestió i funcionament de la Borsa jove d’habitatge de Sant Adrià de Besòs, que inclouen, entre d’altres: 

- Tasques d’informació i recepció d’usuaris: recepció de sol·licitants i de possibles oferents d’habitatges. 

- Captació d’habitatges (incloent-hi els habitatges compartits i borsa d’habitacions). 

- Oferta d’habitatges amb la selecció de demandants. 

- Informació sobre legislació bàsica sobre lloguers, contractes, etc. 

- Informació als propietaris sobre assegurances multirisc i assegurances de caució en cas d’impagament de 

les rendes. 

- Foment de la mobilitat geogràfica dels joves. 

- Foment de l’ús del Centre de Recursos Virtual Joves i Habitatge en la web.  
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Quadre 2. Composició del Patronat de la Fundació 

Membres del 

Patronat 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

Membres nats 

Ajuntament de 

Badalona 

Núria 

Camposo 

Lecumberri 

Núria 

Camposo 

Lecumberri 

Jordi  

Serra i Isern 

Jordi  

Serra i Isern 

Francesc 

Serrano 

Villarroya 

Francesc 

Serrano 

Villarroya 

Francesc 

Serrano 

Villarroya 

Ajuntament de 

Barcelona 

Eugeni 

Forradellas 

Bombardó 

Eugeni 

Forradellas 

Bombardó 

Antoni 

Sorolla 

i Edo 

Antoni 

Sorolla 

i Edo 

Antoni 

Sorolla 

i Edo 

Antoni 

Sorolla 

i Edo 

Antoni 

Sorolla 

i Edo 

Ajuntament de 

l’Hospitalet de 

Llobregat 

José Antonio 

Molina Flores 

José Antonio 

Molina Flores 

Ana Maria 

Prados i 

Fernández 

Ana Maria 

Prados i 

Fernández 

Ana Maria 

Prados i 

Fernández 

Ana Maria 

Prados i 

Fernández 

Ana Maria 

Prados i 

Fernández 

Ajuntament de Sant 

Adrià de Besós 

Joaquim 

Miquel Rigau 

Joan Callau 

Bartolí 

Joan Callau 

Bartolí 

Joan Callau 

Bartolí 

Joan Callau 

Bartolí 

Joan Callau 

Bartolí 

Joan Callau 

Bartolí 

Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet 

Bartomeu 

Muñoz 

Calvet 

Raúl Moreno 

Montaña 

Raúl Moreno 

Montaña 

Raúl Moreno 

Montaña 
Raúl Moreno 

Montaña 
Raúl Moreno 

Montaña 
Raúl Moreno 

Montaña 

CCB Joan Carles 

Mas Bassa 

Joan Carles 

Mas Bassa 

Joan Carles 

Mas Bassa 

Joan Carles 

Mas Bassa 

Joan Carles 

Mas Bassa 

Joan Carles 

Mas Bassa 
Joan Carles 

Mas Bassa 

Ajuntament de 

Badalona 

Francesc 

López 

Guardiola 

Francesc 

López 

Guardiola 

Albert  

Tomàs i 

Canals 

Albert  

Tomàs i 

Canals 

Albert  

Tomàs i 

Canals 

Albert  

Tomàs i 

Canals 

Albert 

Tomàs i 

Canals 

Ajuntament de 

Barcelona 

Ricard 

Frigola i 

Pérez 

Ricard 

Frigola i 

Pérez 

Josep M. de 

Torres i 

Sanahuja 

Josep M. de 

Torres i 

Sanahuja 

Josep M. de 

Torres i 

Sanahuja 

Josep M. de 

Torres i 

Sanahuja 

Josep M. de 

Torres i 

Sanahuja 

Ajuntament de 

l’Hospitalet de 

Llobregat 

Carles 

Puiggrós 

Lluelles 

Carles 

Puiggrós 

Lluelles 

Carles 

Puiggrós 

Lluelles 

Carles 

Puiggrós 

Lluelles 

Carles 

Puiggrós 

Lluelles 

Carles 

Puiggrós 

Lluelles 

Carles 

Puiggrós 

Lluelles 

Ajuntament de Sant 

Adrià de Besós 

Isabel 

Marcuello 

García 

Isabel 

Marcuello 

García 

Pedro  

Ribero 

Hidalgo 

Pedro  

Ribero 

Hidalgo 

Pedro  

Ribero 

Hidalgo 

Pedro  

Ribero 

Hidalgo 

Pedro  

Ribero 

Hidalgo 

Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet 

Carmen 

Moraira 

Reina 

Carmen 

Moraira 

Reina 

Carmen 

Moraira 

Reina 

Carmen 

Moraira 

Reina 

Carmen 

Moraira 

Reina 

Esteve 

Serrano  

Ortín 

Esteve 

Serrano 

Ortín 

CCB Manuel 

Jesús Pujana 

Fernández 

Manuel 

Jesús Pujana 

Fernández 

Manuel 

Jesús Pujana 

Fernández 

Manuel 

Jesús Pujana 

Fernández 

Manuel 

Jesús Pujana 

Fernández 

- Jaume 

Vendrell 

Amat 

Membres de lliure designació 

Pel Patronat Ferran Julian 

Gonzalez 

Ferran Julian 

Gonzalez 

Ferran Julian 

Gonzalez 

Ferran Julian 

Gonzalez 

Ferran Julian 

Gonzalez 

Ferran Julian 

Gonzalez 

Ferran Julian 

Gonzalez 

Pel Patronat Jordi 

Portabella 

Calvete 

Jordi 

Portabella 

Calvete 

Francesc 

Sutrias Grau 

Francesc 

Sutrias Grau 

Francesc 

Sutrias Grau 

Francesc 

Sutrias Grau 

Francesc 

Sutrias Grau 

Pel Patronat Carles 

Esquerra 

Corominas 

Carles 

Esquerra 

Corominas 

Carles 

Esquerra 

Corominas 

Carles 

Esquerra 

Corominas 

Carles 

Esquerra 

Corominas 

Carles 

Esquerra 

Corominas 

Carles 

Esquerra 

Corominas 

Pel Patronat Núria 

Massana 

Navarro 

Núria 

Massana 

Navarro 

Núria 

Massana 

Navarro 

Núria 

Massana 

Navarro 

Núria 

Massana 

Navarro 

Jordi Martí i 

Galbis 

Jordi Martí i 

Galbis 

Pel Patronat Ramon 

Gironès 

Pagès 

Ramon 

Gironès 

Pagès 

Ramon 

Gironès 

Pagès 

Ramon 

Gironès 

Pagès 

Ramon 

Gironès 

Pagès 

Alexandre 

de la Torre i 

Sánchez 

Alexandre 

de la Torre i 

Sánchez 

Pel Patronat David 

Martínez 

García 

David 

Martínez 

García 

David 

Martínez 

García 

David 

Martínez 

García 

David 

Martínez 

García 

Helena 

Mogas i 

Pujol 

Helena 

Mogas i 

Pujol 

Font: Elaboració pròpia a partir de les actes del Patronat  
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President 

La Presidència del Patronat ha de recaure, segons els estatuts, en un membre nat d’a-

quest. Durant els exercicis 2005-2011 el president va ser Joan Carles Mas Bassa, membre 

nat en representació del CCB. Les funcions de la Presidència són, entre d’altres, les 

següents: 

 

• La representació de la Fundació en tota classe d’actes i negocis jurídics, a formalitzar 

en documents públics o privats. 

• Les tasques d’administració ordinària, que inclouen, entre d’altres, les corresponents al 

funcionament de les oficines i dependències, la contractació dels serveis externs, dels 

treballs de subministraments necessaris pel desenvolupament de les activitats, l’apro-

vació i l’ordenació de les despeses ordinàries, la signatura de documents corresponents 

al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i l’atorgament dels 

contractes de lloguer dels habitatges. 

• La contractació, organització i direcció del personal. 

• La formalització de documents per a la sol·licitud de subvencions o ajuts. 

 

Comissió Executiva 

L’article onzè dels estatuts estableix que el Patronat pot delegar part de les seves facultats 

en una Comissió Executiva, formada per un terç dels seus membres. El Patronat va cons-

tituir el 21 de maig del 2004 aquesta Comissió, la composició de la qual va ser la següent: 

 

Quadre 3. Membres de la Comissió Executiva 

Des de la sessió de 

Patronat del 21.04.2004 

Des de la sessió de 

Patronat del 16.12.2005 

Des de la sessió de 

Patronat del 26.10.2007 

Des de la sessió de  

Patronat del 3.12.2010 

Joan Carles Mas Bassa 

Ferran Julián González 

Carles Puiggrós Lluelles 

Emili Mas Margarit 

Salvador Droch López 

Joaquim Miquel Rigau 

Joan Carles Mas Bassa 

Ferran Julián González 

Carles Puiggrós Lluelles 

Imanol Pujana Fernández 

David Martínez García 

Joaquim Miquel Rigau 

Joan Carles Mas Bassa 

Ferran Julián González 

Carles Puiggrós Lluelles 

Imanol Pujana Fernández 

David Martínez García 

Joan Callau i Bartolí 

Joan Carles Mas Bassa 

Ferran Julián González 

Carles Puiggrós Lluelles 

Helena Mogas i Pujol 

Joan Callau i Bartolí 

Jordi Martí i Galbís 

Alexandre de la Torre Sánchez 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la Fundació. 

 

L’article catorzè dels estatuts estableix que la Comissió Executiva s’ha de reunir amb 

caràcter mensual, o quan sigui convocada pel Patronat o pel president. Des de la seva 

creació fins a l’exercici 2011 només s’ha reunit un total de sis sessions. 

 

Altres 

 

L’article desè dels estatuts estableix la possibilitat de designar un vicepresident d’entre els 

membres del Patronat. El 29 d’abril del 2011, el Patronat va nomenar, per primer cop, un 

vicepresident, Jaume Vendrell i Amat.  
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L’article desè dels estatuts també estableix que el Patronat ha de nomenar un tresorer i un 

secretari, el qual, a partir de la modificació dels estatuts del 15 de maig del 2009, ha de ser 

membre del Patronat. 

 

Quadre 4. Secretaris i tresorers fins al juliol del 2012 

Període Secretari Tresorer 

Del 12.12.2003 fins al 16.12.2005 Emili Mas Margarit - 

Del 17.12.2005 fins al 3.12.2010  Manuel Jesús Pujana Fernández Ramon Gironès Pagès (a) 

Del 4.12.2010 en endavant Alexandre de la Torre i Sánchez Inmaculada Vila Català (b) 

Font: Elaboració pròpia a partir de les actes del Patronat. 

Notes: 

(a) Conseller a REGESA en els anys 2005 i 2006, i director de serveis del CCB amb contracte d’alta direcció del 

2004 al 2007. Amb anterioritat, des del 1996 al 2004, havia estat en el CCB com a personal eventual. 

(b) Tresorera del CCB. 

 

 

6.1.3. Control i fiscalització 

La LCCC preveu que el control de l’activitat economicofinancera d’una fundació l’ostenti el 

seu Patronat. Aquest control s’estableix en l’article 332.1, segons el qual, el Patronat ha 

d’elaborar i aprovar el pressupost. Així mateix, ha d’aprovar els comptes anuals que, a 

més, s’han de presentar al Protectorat.  

 

Des de l’exercici 2006 la Fundació sotmet els seus comptes a una auditoria de comptes 

anuals realitzada per l’empresa Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA. Els informes 

d’auditoria dels exercicis 2006 al 2011 expressen una opinió favorable dels comptes 

anuals.  

 

A continuació es posen de manifest les incidències detectades en el compliment de la 

normativa vigent en matèria de control: 

 

• Els comptes anuals del 2005 i del 2009 no s’han retut al Protectorat, tot i estar aprovats 

pel Patronat el 24 de març del 2006 i el 16 d’abril del 2010, respectivament. 

 

• Manca l’aprovació del pressupost de l’exercici 2005, i la remissió del pressupost de 

l’exercici 2006 al Registre de Fundacions tal com estableix l’acord d’aprovació del 

Patronat del 16 de desembre del 2005.  

 

• Les actes d’aprovació del pressupost i dels comptes anuals del Patronat no mostren 

cap informació sobre aspectes com ara l’import dels ingressos i despeses a nivell 

agregat o desagregat, l’import total del Balanç, del resultat de l’exercici, etc. 

 

El 3 de desembre del 2010, la Fundació va sol·licitar al CCB la tutela en l’àmbit de la gestió 

juridicoadministrativa i en l’economicofinancer per tal que els seus equips humans po-
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guessin donar suport a les tasques de gestió diàries de la Fundació, responsabilitat que el 

CCB va acceptar per acord del Ple, i que porta a terme des de l’exercici 2011.  

 

Com a conseqüència d’això, el tresorer del CCB va ser nomenat tresorer de la Fundació, i 

el gerent del CCB, vicepresident de la Fundació. 

 

 

6.2. FISCALITZACIÓ DE LA GESTIÓ COMPTABLE I DE LES DESPESES DE LA FUNDACIÓ 

6.2.1. Aprovació dels comptes anuals i retiment 

El règim comptable de les fundacions està definit en la LCCC i en el Pla de comptabilitat 

de les fundacions. Els comptes anuals per als exercicis 2006 i 2007, d’acord amb el Pla de 

comptabilitat per les fundacions privades de Catalunya, aprovat pel Decret 43/2003, del 20 

de febrer, inclouen els estats financers següents: 

 

• Balanç abreujat 

• Compte del resultat abreujat 

• Memòria abreujada 

 

A partir de l’exercici 2008, amb l’entrada en vigor del Decret 259/2008, del 23 de de-

sembre, que aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes 

a la legislació de la Generalitat de Catalunya, els comptes anuals inclouen, a més, l’estat 

abreujat de canvis en el patrimoni net. 

 

Els comptes anuals de l’exercici 2010, juntament amb l’informe de l’auditoria, van ser retuts 

a la Sindicatura el 30 de juny del 2011.  

 

Des de la seva creació fins a l’exercici 2010, inclòs, la comptabilitat la va portar a terme 

l’empresa Global Red, SL, a partir de la informació i dels documents aportats per la Fun-

dació, que eren, fonamentalment, les liquidacions mensuals de l’administrador de finques 

relatives als ingressos i despeses associades a les quatre promocions de lloguer, les liqui-

dacions mensuals bancàries relatives als quatres préstecs hipotecaris, a les nòmines dels 

empleats i a les despeses de gestió. 

 

La gestió comptable de la Fundació ha patit diverses disfuncions, generades principalment 

per la manca d’uns circuits adequats de control i comptabilització de les seves activitats, i 

per la manca d’un registre d’arrendataris que inclogui informació sobre les rendes meri-

tades mensualment, les rendes cobrades i les pendents de pagament, fiances i avals re-

buts, tant en valors com en efectiu, procediments en curs per impagaments, etc. 
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A principis de l’any 2011, arran de l’encàrrec de tutela al CCB (vegeu l’apartat 6.1.3), la 

comptabilitat va passar a mans del personal de la Fundació, supervisat pels tècnics del 

CCB. En aquell moment, es van trobar diverses irregularitats provinents d’anys anteriors 

que es van corregir en la comptabilitat de l’exercici 2011 mitjançant una sèrie d’assen-

taments de regularització que van suposar pèrdues de 28.795 €.  

 

 

6.2.2. Balanç abreujat 

El Balanç abreujat de la Fundació del 31 de desembre del 2005, del 2006 i del 2007 és el 

següent: 

 

Quadre 5. Balanç abreujat de la Fundació a 31 de desembre del 2005 al 2007 

ACTIU 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 

    

B) IMMOBILITZAT  3.483 2.859.875 6.492.865 

I. Despeses d’establiment 1.369 1.011 666 

II. Immobilitzat immaterial - 97 87.625 

IV. Immobilitzat material 2.114 2.858.767 6.404.574 
    

E) ACTIU CIRCULANT 359.960 960.530 975.259 

I. Fundadors per desemborsaments exigits 102.000 - - 

III. Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats - 54.984 319.391 

IV. Altres deutors - 2 4.590 

VI. Tresoreria 257.960 905.544 651.278 
    

TOTAL ACTIU  363.443 3.820.405 7.468.124 

    

PASSIU 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 

    

A) FONS PROPIS  359.161 385.086 416.747 

I. Fons dotacional 360.000 360.000 360.000 

IV. Excedents d’exercicis anteriors (238) (839) 25.086 

VI. Resultat de l’exercici (positiu o negatiu) (601) 25.925 31.661 
    

B) INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS - 943.268 2.150.926 
    

D) CREDITORS A LLARG TERMINI - 1.990.607 3.569.456 
    

E) CREDITORS A CURT TERMINI 4.282 501.444 1.330.995 
    

TOTAL PASSIU  363.443 3.820.405 7.468.124 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de la Fundació. 

Nota: Les xifres de l’exercici 2005 s’han obtingut del Balanç abreujat a 31 de desembre del 2006. 

 

Després de l’entrada en vigor del Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions 

subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, del 

23 de desembre, el Balanç abreujat de la Fundació del 31 de desembre, del 2008 al 2011, 

era el següent: 
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Quadre 6. Balanç abreujat de la Fundació a 31 de desembre del 2008 al 2011 

ACTIU 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

     

A) ACTIU NO CORRENT 15.979.039 15.744.999 15.542.038 15.305.986 
     

I. Immobilitzat intangible  224.428 221.112 217.825 215.882 

2. Aplicacions informàtiques 35 3 - 1.341 

3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 224.393 221.109 217.825 214.541 
     

II. Immobilitzat material  15.754.611 15.523.887 15.293.213 15.069.191 

1. Terrenys i construccions 15.752.558 15.522.423 15.292.288 15.062.205 

2. Altre immobilitzat material 2.053 1.464 925 6.986 
     

VI. Inversions financeres - - 31.000 20.913 
     

B) ACTIU CORRENT 129.419 254.427 128.205 311.907 
     

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres 

comptes a cobrar 

22.989 90.696 43.863 90.231 

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 22.505 82.691 43.759 88.327 

4. Altres deutors 78 3.544 29 1.544 

5. Personal - 4.386 - - 

7. Altres crèdits amb les administracions públiques 406 75 75 360 
     

IV. Inversions financeres a curt termini - - 15.000 15.000 
     

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 106.430 163.731 69.342 206.676 
     

TOTAL ACTIU  16.108.458 15.999.426 15.670.243 15.617.893 

     

PASSIU 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

     

A) PATRIMONI NET 6.241.271 6.527.440 6.588.491 7.286.556 
     

A-1) FONS PROPIS 504.515 628.094 628.720 904.678 
     

I. Fons dotacionals 360.000 360.000 360.000 360.000 
     

III. Excedents d’exercicis anteriors 56.080 144.516 268.094 268.720 
     

V. Excedent de l’exercici 88.435 123.578 626 275.958 
     

A-2) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 5.736.756 5.899.346 5.959.771 6.381.878 
     

B) PASSIU NO CORRENT 8.900.302 8.236.272 7.793.197 7.374.514 
     

I. Deutes a llarg termini 8.900.302 8.236.272 7.793.197 7.374.514 

1. Deutes amb entitats crèdit 8.166.145 7.890.750 7.568.751 7.263.022 

3. Altres passius no corrents 734.157 345.522 224.446 111.492 
     

C) PASSIU CORRENT 966.885 1.235.714 1.288.555 956.823 
     

II. Deutes a curt termini 898.617 1.131.314 1.210.969 875.876 

1. Deutes entitats crèdit 271.594 314.175 297.187 305.343 

3. Altres deutes a curt termini 627.023 817.139 913.782 570.533 
     

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar  28.268 45.281 32.662 63.677 

1. Proveïdors a curt termini 17.451 17.454 17.702 35.093 

2. Creditors varis 2.440 4.732 7.500 21.438 

4. Passiu per impost corrent i altres deutes amb les 

administracions públiques 

8.377 23.095 7.460 7.146 

     

V. Periodificacions a curt termini 40.000 59.119 44.924 17.270 
     

TOTAL PASSIU 16.108.458 15.999.426 15.670.243 15.617.893 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de la Fundació. 

A continuació s’expliquen els principals epígrafs de Balanç.  
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6.2.2.1. Immobilitzat immaterial / intangible i Immobilitzat material 

El detall de l’immobilitzat immaterial o intangible durant els exercicis 2005-2011 és el 

següent: 

 
Quadre 7. Immobilitzat immaterial / intangible. Exercicis 2005-2011 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

         

Aplicacions informàtiques - 125 125 125 125 125 1.870 
         

Drets sobre béns cedits 

en ús gratuïtament: - - 87.559 227.677 227.677 227.677 227.677 

- Edifici Garcilaso - - 10.026 10.026 10.026 10.026 10.026 

- Edifici Travessera - - 77.533 77.533 77.533 77.533 77.533 

- Edifici Manuel Sancho - - - 26.691 26.691 26.691 26.691 

- Edifici Passeig Urrutia - - - 113.427 113.427 113.427 113.427 
         

Cost - 125 87.684 227.802 227.802 227.802 229.547 
         

Amortització acumulada - (28) (59) (3.374) (6.690) (9.977) (13.665) 
         

Immobilitzat immaterial - 97 87.625 224.428 221.112 217.825 215.882 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes facilitats per la Fundació dels exercicis 2006-2011. 

 

Els drets sobre béns cedits en ús gratuïtament de l’immobilitzat immaterial corresponen als 

drets de superfície sobre terrenys propietat de l’Ajuntament de Barcelona cedits gratuï-

tament a REGESA, per un termini de setanta-cinc anys, per a la construcció i gestió dels 

quatre edificis adquirits. Aquests drets es van comptabilitzar amb abonament al compte de 

passiu Subvencions i altres ingressos de capital, amb el valor assignat als drets en les 

escriptures de cessió de l’ajuntament a REGESA. 

 

El detall d’Immobilitzat material durant els exercicis 2005 al 2011 és el següent: 

 

Quadre 8. Immobilitzat material. Exercicis 2005-2011 

Concepte 

Saldo a 

31.12.2005 

Saldo a 

31.12.2006 

Saldo a 

31.12.2007 

Saldo a 

31.12.2008 

Saldo a 

31.12.2009 

Saldo a 

31.12.2010 

Saldo a 

31.12.2011 

         

Terrenys - * 17.278 - - - - - 

Construccions - 2.858.004 6.495.216 16.044.500 16.044.500 16.044.500 16.044.500 

Utillatge - - 240 240 240 240 7.232 

Mobiliari 2.487 2.487 2.487 2.487 2.487 2.487 2.487 

Equips informàtics - 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 

Cost 2.487 2.878.941 6.499.115 16.048.399 16.048.399 16.048.399 16.055.391 
         

Amortització acumulada (373) (20.174) (94.541) (293.788) (524.512) (755.186) (986.200) 
         

Immobilitzat material 2.114 2.858.767 6.404.574 15.754.611 15.523.887 15.293.213 15.069.191 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes facilitats per la Fundació dels exercicis 2006 a 2011. 

* En la compra de l’edifici Garcilaso es va comptabilitzar la cessió del dret de superfície, de forma incorrecta, en l’epígraf 

Terrenys de l’immobilitzat material pel valor total de la cessió de la finca, 17.278 €. En l’exercici següent, 2007, es va regu-

laritzar en l’epígraf Drets sobre béns cedits de l’immobilitzat immaterial i, també, es va modificar el valor de la cessió, 

10.027 €, per ajustar-lo al coeficient que ocupaven els habitatges sobre el total de l’edifici, 58,03%. 
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El compte Construccions, de 16.044.500 €, està format pels quatre edificis adquirits a 

REGESA entre els exercicis 2006 i 2008 (vegeu l’apartat 6.1.2.1), que es va comptabilitzar 

en el moment de l’escriptura de compravenda, i no en el moment del contracte privat de 

compravenda, que és quan ho va comptabilitzar REGESA. A més, en la comptabilització 

de les promocions Manuel Sancho i Urrutia, adquirides el 2008, s’ha minorat del preu d’ad-

quisició els interessos implícits associats al venciment pel saldo pendent de pagament a 

REGESA a 31 de desembre del 2008, d’acord amb el Pla de comptabilitat, 48.829 € i 

42.391 €, respectivament.  

 

Les adquisicions es van finançar de la forma següent: 

 

Quadre 9. Finançament de les promocions destinades a lloguer  

Tipus de finançament  Garcilaso Travessera Manuel Sancho Urrutia Total 

Subrogació de la hipoteca  2.068.274 1.692.925 2.181.396 2.708.449 8.651.044 

Subvenció rebuda per REGESA per ser 

habitatges de protecció oficial 602.759 601.856 897.634 1.445.168 3.547.417 

Rendes, anteriors a la venda, generades pels 

edificis i cedides per REGESA, comptabilitza-

des com a subvenció rebuda * 186.971 119.355 144.827 206.729 657.883 

Efectiu - 237.948 252.353 438.335 928.635 

Ajornament del pagament:      

- 31 de desembre del 2007  328.376 - - 328.376 

- 31 de desembre del 2008 - 328.376 - 300.000 628.376 

- 31 de desembre del 2009 - 328.376 - 250.000 578.376 

- 31 de desembre del 2010 - - - 434.435 434.435 

- 31 de desembre del 2011 - - 190.589 - 190.589 

- 31 de desembre del 2012 - - 190.589 - 190.589 

Total preu compravenda 2.858.004 3.637.212 3.857.388 5.783.116 16.135.720 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les escriptures de compravenda. 

* Imports cobrats per REGESA, que minoren el preu a pagar per la Fundació. 

 

L’amortització dels edificis es practica pel mètode lineal, en funció de la vida útil estimada 

que es corresponia amb els anys que restaven, a la data d’adquisició, als drets de super-

fície associats als terrenys sobre els quals es van construir els edificis, en concret: 

 

Quadre 10. Vida útil de les promocions 

Edifici Anys 

Garcilaso 71 

Travessera 70 

Manuel Sancho 69 

Urrutia 69 

Font: Memòria dels comptes anuals. 
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Les incidències detectades en el treball de fiscalització són les següents: 

• La Fundació va comptabilitzar els drets de superfície cedits gratuïtament per l’Ajun-

tament de Barcelona a REGESA, per 0,23 M€, mentre que aquests drets ja formaven 

part del preu de venda dels edificis i, per tant, ja estaven inclosos dins de Construc-

cions de l’Immobilitzat material. Per tant, l’actiu i el passiu estaven sobrevalorats en 

0,23 M€. 

 

• La comptabilitat del valor dels quatre edificis es va fer en el moment de l’escriptura de 

compravenda i no en la data del contracte de compravenda, per la qual cosa l’actiu a 

31 de desembre del 2006 i 2007 es trobava infravalorat en 3,64 M€ i en 9,64 M€, respec-

tivament, i el benefici dels exercicis 2006 a 2008 estava sobrevalorat en 21.143 €, 

92.239 € i 32.796 €, respectivament, per la manca de dotació a l’amortització dels 

edificis.  

 

6.2.2.2. Inversions financeres 

El detall d’Inversions financeres és el següent: 

 

Quadre 11. Inversions financers. Exercicis 2005-2011 

Concepte 31 de desembre del 2005 al 2009 31.12.2010 31.12.2011 

Dipòsits a llarg termini - 31.000 15.000 

Fiances a llarg termini - - 5.913 

Total - 31.000 20.913 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes facilitats per la Fundació dels exercicis 2006-2011. 

 

El compte Dipòsits a llarg termini incloïa, des de l’any 2010, un dipòsit de 31.000 € amb 

venciment el 2013. El maig del 2011, per necessitats de tresoreria, se’n van retirar 

16.000 €. 

 

A partir de l’exercici 2011, dins de Fiances a llarg termini s’hi van incloure les fiances obli-

gatòries dels contractes d’arrendament dels habitatges dipositades a l’INCASOL en l’exer-

cici 2011. 

Fins a l’exercici 2010, les fiances es comptabilitzaven en un sol compte dins d’Altres pas-

sius no corrents (vegeu l’apartat 6.2.2.7) carregant les fiances obligatòries (d’un mes) i les 

garanties complementàries (de sis mesos) cobrades dels llogaters, i abonant les fiances 

obligatòries quan es dipositaven a l’INCASOL; tot això, sense una identificació individua-

litzada per pisos i/o contracte de lloguer i sense control periòdic dels moviments d’aquest 

compte. Tampoc hi havia cap control respecte de les fiances que encara anaven a nom de 

REGESA ni de les garanties complementàries que es cobraven mitjançant aval. Aquesta si-



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 5 

21 

tuació generava incertesa sobre la integritat dels moviments comptables. De fet, com s’ex-

plica en l’apartat 6.2.2.4, part dels imports que el tresorer va transferir als seus comptes 

corrents particulars, provenien d’aquest compte de fiances. 

A partir de l’exercici 2011, el compte de les fiances va deixar de ser únic i cada nova 

fiança i garantia complementària es registrava en un compte individualitzat, amb la correc-

ta identificació del llogater, de l’edifici i del pis. Així mateix, la fiança obligatòria es compta-

bilitzava dins les inversions financeres quan es dipositava a l’INCASOL, com a fiances a 

cobrar, i es portava un control extracomptable de les garanties complementàries (sis me-

sos) en aval.  

 

Com a resultat d’aquest nou procediment, es desprèn que mancava per comptabilitzar 

fiances i garanties complementàries cobrades, fiances dipositades a l’INCASOL i imports a 

cobrar de REGESA per fiances que aquesta societat havia cobrat d’habitatges que ja per-

tanyien a la Fundació El detall és el següent: 

 

Quadre 12. Imports no comptabilitzats a 31 de desembre del 2011 

Concepte Actiu Passiu 

Fiances cobrades dels llogaters - 44.704 

Fiances dipositades a l’INCASOL 41.567 - 

Imports pendents de cobrar de REGESA per fiances que l’INCASOL va retornar 17.925 - 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

En el Balanç a 31 de desembre del 2011 hi manca comptabilitzar 41.567 € dins d’Inver-

sions financeres, 17.925 € com a deute a cobrar de REGESA i 44.704 € dins d’Altres pas-

sius no corrents. A més, en la Memòria s’hauria d’informar sobre les garanties comple-

mentàries en aval, que el 31 de desembre del 2011 ascendien a 231.904 €. 

 

Aquestes diferències i la manca d’informació posen de manifest una manca de control in-

tern en aquesta àrea, fet que suposa una incorrecta comptabilització de les fiances i avals, 

especialment durant els anys anteriors al 2011, agreujat per la manca de registres infor-

màtics extracomptables, a partir dels quals s’haurien de conciliar els saldos comptables de 

les fiances i les garanties complementàries, com a mínim a finals de cada exercici. Pel que 

s’ha exposat, no s’ha pogut validar la integritat dels saldos a 31 de desembre dels exer-

cicis fiscalitzats. 

 

 

6.2.2.3. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a 

cobrar 

L’epígraf Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar pre-

senta els saldos següents: 
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Quadre 13. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 

Concepte 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

         

Deutors per lloguers - 984 3.619 14.863 35.778 47.409 17.079 

Junta Distribuïdora 

d’Herències  - 54.000 308.572 - - - - 

CCB - - 7.200 7.642 7.200 7.200 18.582 

ADIGSA - - - - 39.713 - - 

Administrador de finques - - - - - - 53.529 

Deteriorament  - - - - - (10.850) (863) 

Total usuaris i deutors per 

vendes i prestació de serveis - 54.984 319.391 22.505 82.691 43.759 88.327 

         

Altres deutors - 2 4.590 78 3.544 29 1.544 

         

Personal - - - - 4.386 - - 

         

Altres crèdits amb les admi-

nistracions públiques - - - 406 75 75 360 

         

Total - 54.986 323.981 22.989 90.696 43.863 90.231 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes facilitats per la Fundació dels exercicis 2006-2011. 

 

A continuació s’expliquen els conceptes més significatius d’aquest epígraf: 

 

• El saldo de Deutors per lloguers va augmentar de forma significativa entre l’exercici 

2006 i l’exercici 2010 a causa de l’increment d’impagats i de la manca de seguiment del 

seu cobrament. Arran del canvi de gestió comptable, en l’exercici 2011 es van donar de 

baixa saldos incobrables per 25.086 € i es van iniciar accions per reduir la morositat. 

 

• El saldo a cobrar de la Junta Distribuïdora d’Herències de la Generalitat de Catalunya 

corresponia al saldos pendents de cobrament de tres donacions que va fer la Junta en 

els anys 2006 i 2007. El detall és el següent: 

 

Quadre 14. Donacions de la Junta Distribuidora d’Herències de la Generalitat 

Data de concessió Projecte Import concedit  

26.03.2006 Suport i dotació dels primers recursos 99.595 

04.10.2006 Inversió en HPO, adquisició d’habitatges per a ús social 180.000 

05.12.2007 Adquisició d’habitatges d’ús social 308.572 

Total  588.167 

Imports en euros. 

Font: Acords de concessió de la Junta Distribuidora d’Herències de la Generalitat de Catalunya.  

 

• El saldo a cobrar del CCB a 31 de desembre de cada exercici corresponia a l’import 

pendent de cobrament per la gestió de la Borsa jove d’habitatge (vegeu l’apartat 
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6.1.2.1). Aquests saldos dels exercicis 2008-20112 s’haurien d’haver mostrat dins l’epí-

graf Deutors, entitats del Grup, associades i altres parts vinculades, del Balanç. 

 

• El saldo d’Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) a 31 de desembre del 2009, 

39.713 €, cobrat en l’exercici 2010, corresponia a l’import pendent de cobrament derivat 

del Conveni de col·laboració amb ADIGSA per la prestació dels serveis de la Borsa 

d’Habitatge per al Lloguer Social, de l’exercici 2005 al 2009. 

 

• El saldo pendent de cobrament de l’administrador de finques correspon a la liquidació 

del mes de desembre de l’exercici 2011 per l’administració dels habitatges, cobrada el 

gener del 2012. 

 

• El deteriorament correspon a la provisió per cobrir la part pendent de cobrament dels 

rebuts corresponents als desnonats. Aquesta provisió es va començar a dotar en l’exer-

cici 2010, ja que fins a aquella data no es gestionaven els saldos incobrables (vegeu 

l’apartat 6.2.3.5). 

 

De la fiscalització realitzada es desprèn que la provisió per deteriorament de Deutors 

per lloguers era raonable pels exercicis 2010 i 2011. No obstant això, a causa de la 

manca d’informació en els exercicis anteriors al canvi de gestió comptable, la Sindi-

catura no ha pogut validar els saldos de Deutors per lloguers. Pel que fa a la resta de 

deutes, no es va dotar cap provisió per deteriorament perquè no presentava risc d’im-

pagament. 

 

• El saldo d’Altres deutors a 31 de desembre del 2007, 4.590 €, corresponia a les reten-

cions a compte, practicades per les entitats financeres, pels rendiments financers 

obtinguts del comptes corrents, cobrades el 2008. Pel que fa al saldo a 31 de 

desembre del 2009, no s’ha obtingut documentació de suport, per la qual cosa, no s’ha 

pogut validar. 

 

El saldo a 31 de desembre del 2011 corresponia a la diferència entre el saldo comp-

table i la liquidació de l’IRPF del quart trimestre de l’exercici 2010. Aquest saldo s’hauria 

d’haver regularitzat contra el Compte de resultats. 

 

• El saldo a 31 de desembre del 2009 de Personal corresponia, principalment, a una 

bestreta de 4.000 €. 

 

 

2. El Pla de comptes de les fundacions, en vigor fins a l’any 2007, no distingia els deutors del grup, associats 

i/o vinculats. 
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6.2.2.4. Inversions financeres a curt termini i Tresoreria 

La composició d’Inversions financeres a curt termini i de Tresoreria era la següent: 

Quadre 15. Inversions financeres a curt termini i Tresoreria des del 2005 al 2011 

Concepte 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

Dipòsits a llarg termini - - - - - 15.000 15.000 

Inversions financeres a 

curt termini - - - - - 15.000 15.000 

Formalització   - - - - - 5.679 

Bancs  905.544 651.278 106.430 163.731 69.342 200.997 

Tresoreria 257.960 905.544 651.278 106.430 163.731 69.342 206.676 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Balanç facilitat per la Fundació dels exercicis 2006-2011. 

Nota: No es disposa d’informació del detall de l’exercici 2005. 

 

El 5 d’agost del 2010 la Fundació va invertir 35.000 € en un fons d’inversió, dels quals l’11 

de novembre es van vendre participacions per 20.000 €, restant un total de 15.000 €. 

 

El saldo en formalització de l’exercici 2011 corresponia a despeses gestionades i pagades 

per l’administrador de finques descomptades directament de les liquidacions mensuals. El 

31 de desembre del 2011, l’administrador no havia presentat les corresponents factures 

suport de les despeses, motiu pel qual es mantenien en formalització sense ser aplicades 

en el Compte de resultats. Aquest import s’hauria d’haver comptabilitzat com a despesa de 

l’exercici i provisionar en un compte de factures pendents de rebre. 

 

El 21 de maig del 2004, el Patronat va facultar el president i el tresorer del Patronat perquè, 

indistintament, i sense límit, poguessin gestionar els comptes bancaris de la Fundació i 

disposar dels seus fons. La signatura única i il·limitada per a la disposició dels fons dels 

comptes bancaris és una debilitat important de control intern. 

 

Durant l’exercici 2010, el tresorer va transferir 16.500 €, sense cap autorització, als seus 

comptes particulars. Quan la Fundació se’n va adonar, el tresorer va retornar 28.500 € tot i 

que un mes més tard encara va ordenar una darrera sortida d’efectiu de 3.000 € al seu 

nom i sense cap justificació. 

 

El Patronat, el 3 de desembre del 2010, va acceptar la renúncia del tresorer de la Fundació 

del càrrec de membre del Patronat, va aprovar encarregar la tutela de la Fundació al CCB 

en els àmbits de la gestió juridicoadministrativa i economicofinancera i va nomenar la 

tresorera del CCB tresorera de la Fundació. 

 

Aquests fets podrien ser perseguits administrativament i judicialment. Aquesta afirmació es 

fa respecte a la possible existència d’indicis de responsabilitat, ja que l’apreciació úni-

cament correspon a la jurisdicció competent.  
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El 31 de desembre del 2011 l’antic tresorer continuava amb firma autoritzada a la Caixa, 

pels productes d’estalvi a termini i fons d’inversió i, al Banc Santander com a representant 

legal de la Fundació. 

 

 

6.2.2.5. Fons propis 

El detall dels fons propis al llarg dels exercicis 2005-2011 és el següent: 

 
Quadre 16. Evolució de Fons propis. Exercicis 2005-2011 

Concepte 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

Fons dotacional 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 

Excedents d’exer-

cicis anteriors  (238) (839) 25.086 56.080 144.516 268.094 268.720 

Excedent de 

l’exercici (601) 25.925 31.661 88.435 123.578 626 275.958 

Total fons propis 359.161 385.086 416.747 504.515 628.094 628.720 904.678 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes facilitats per la Fundació dels exercicis 2006-2011. 

 

La composició del Fons dotacional i les dates dels desemborsaments són les següents: 

 
Quadre 17. Composició del Fons dotacional i dates dels desemborsaments 

Fundadors Aportació segons escriptura Data de desemborsament Import 

Ajuntament Badalona 60.000 12.12.2003 

29.11.2006 

6.000 

54.000 

Ajuntament Barcelona 60.000 05.12.2003 

24.02.2005 

30.000 

30.000 

Ajuntament Hospitalet del Llobregat 60.000 09.12.2003 

09.12.2003 

6.000 

54.000 

Ajuntament Sant Adrià de Besòs  60.000 18.11.2003 

23.12.2005 

30.08.2006 

30.11.2006 

6.000 

24.000 

27.000 

3.000 

Ajuntament Santa Coloma de Gramenet 60.000 22.11.2003 

21.12.2004 

20.10.2005 

21.04.2006 

6.000 

18.000 

18.000 

18.000 

CCB 60.000 28.11.2003 60.000 

Total fons dotacional 360.000  360.000 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Fundació. 

 

El 31 de desembre del 2005, hi havia 102.000 € pendents de desemborsament, classificats 

correctament com a Fundadors per desemborsament exigits, dins l’Actiu circulant. 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 5 

26 

6.2.2.6. Subvencions i altres ingressos de capital 

L’evolució de Subvencions i altres ingressos de capital durant els anys fiscalitzats és la 

següent: 

Quadre 18. Evolució de Subvencions de capital 

Concepte Garcilaso Travessera Manuel Sancho Urrutia Total 

Saldo a 1.1.2006 - - - - - 

Donació de JDH (a) 99.595 - - - 99.595 

Subvenció Pla d’habitatges 602.759 - - - 602.759 

REGESA rendes prevenda (d) 229.837 - - - 229.837 

Drets de superfície 17.278 - - - 17.278 

Imputació a resultats (b) (6.201) - - - (6.201) 

Saldo a 31.12.2006 943.268 - - - 943.268 

Donació de JDH (a) - 180.000 - - 180.000 

Transferència capital CCB - 260.000 - - 260.000 

Subvenció Pla d’habitatges - 601.856 - - 601.856 

REGESA rendes prevenda - 119.355 - - 119.355 

Drets de superfície  - 77.533 - - 77.533 

Imputació a resultats (b) (13.159) (10.676) - - (23.835) 

Modificació drets cedits en ús (c) (7.251) - - - (7.251) 

Saldo a 31.12.2007 922.858 1.228.068 - - 2.150.926 

Donació de JDH (a) - - - 308.572 308.572 

Transferència capital CCB - - 250.000 250.000 500.000 

Subvenció Pla d’habitatges - - 897.634 1.445.168 2.342.802 

REGESA rendes prevenda - - 144.827 (d) 222.053 366.880 

Drets de superfície  - - 26.691 113.427 140.118 

Imputació a resultats (b) (13.304) (17.698) (11.094) (30.447) (72.542) 

Saldo a 31.12.2008 909.554 1.210.370 1.308.058 2.308.773 5.736.756 

Transferència capital CCB - - - 250.000 250.000 

Imputació a resultats (b) (13.300) (17.689) (18.998) (37.422) (87.410) 

Saldo a 31.12.2009 896.254 1.192.681 1.289.060 2.521.351 5.899.346 

Transferència capital CCB - 100.000 - 50.000 150.000 

Imputació a resultats (b) (13.300) (19.117) (18.998) (38.160) (89.575) 

Saldo a 31.12.2010 882.954 1.273.564 1.270.062 2.533.191 5.959.771 

Transferència capital CCB  222.518 - 296.629 519.147 

Imputació a resultats (b) (13.301) (22.296) (18.998) (42.446) (97.041) 

Saldo a 31.12.2011 869.653 1.473.786 1.251.064 2.787.374 6.381.878 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la Fundació. 

Notes: 

(a) JDH: Junta Distribuidora d’Herències de la Generalitat de Catalunya. 

(b) Vegeu el detall en l’apartat 6.2.3.3. 

(c) Els 7.251 € són la diferència entre 10.027 € i 17.278 € (vegeu l’apartat 6.2.2.1). 

(d) La renda a compensar, segons l’escriptura de compra de Garcilaso, és de 186.971 €. La diferència de 42.866 €, per ar-

ribar a 229.837 €, és l’import de la renda efectivament traspassat per REGESA. El mateix passa amb la promoció 

d’Urrutia: segons l’escriptura de compra la renda és de 206.729 €. 
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Les donacions i subvencions s’apliquen com a ingressos al Compte de resultats en funció 

de l’amortització dels edificis (anys de durada del dret de superfície de cada edifici). 

 

Com ja s’ha comentat en l’apartat 6.2.2.1, les rendes generades pels edificis quan eren 

propietat de REGESA i el valor dels drets de superfície cedits gratuïtament per l’Ajuntament 

de Barcelona a REGESA no s’havien de considerar subvencions sinó com a menys preu de 

compra dels edificis, per la qual cosa no havien de formar part del passiu del Balanç. 

 

La Memòria hauria d’incloure les obligacions assumides en la compra dels habitatges de 

protecció oficial en règim d’ús de lloguer a vint-i-cinc anys, concretament, l’obligació d’ha-

ver de retornar les subvencions cobrades per REGESA, com a promotora dels habitatges, 

si no es compleixen les condicions d’ús i de preus màxims durant un mínim de vint-i-cinc 

anys. 

 

 

6.2.2.7. Deutes / Creditors a llarg termini 

El detall dels deutes o creditors a llarg termini durant el període fiscalitzat és el següent: 

 

Quadre 19. Deutes / Creditors a llarg termini 

Concepte 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

         

Deutes amb entitats de crèdit - 1.990.607 3.569.160 8.166.145 7.890.750 7.568.751 7.263.022 
         

Deutes llarg t. amb REGESA - - - 734.010 345.633 168.880 - 

Fiances a llarg termini - - - 147 (111) 55.566 111.492 

Altres passius no corrents - - - 734.157 345.522 224.446 111.492 
         

Total - 1.990.607 3.569.160 8.900.302 8.236.272 7.793.197 7.374.514 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes facilitats per la Fundació dels exercicis 2006 a 2011. 

 

Els deutes amb entitats de crèdit corresponen als préstecs hipotecaris dels quatre edificis, 

amb el detall següent: 

 

Quadre 20. Deutes amb entitats de crèdit 

Edifici Banc 

Data 

formalització  

Últim 

venciment 

Capital pendent 

subrogat en 

l’adquisició 

Capital pendent a 31.12.2011 

Curt termini Llarg termini Total 

Garcilaso Santander 28.07.2003 2031 2.068.274   1.761.369 

Travessera Santander 12.07.2004 2032 1.692.925   1.452.796 

Manuel Sancho Santander 01.07.2005 2033 2.181.396   1.980.923 

Urrutia Santander 30.06.2004 2032 2.708.449   2.373.277 

Total 8.651.044 305.343 7.263.022 7.568.365 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes facilitats per la Fundació dels exercicis 2006 a 2011. 
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Els préstecs s’amortitzen per quotes constants mensuals fins a la data de venciment. El 

Ministeri de Foment subvenciona el 50,0% de les quotes mensuals durant els cinc primers 

anys d’amortització i del 40,0% en la resta dels exercicis. L’import del subsidi el liquida el 

Ministeri directament al banc, a partir d’un conveni entre ells, i aquest aplica directament 

l’import del subsidi com a menys quota del préstec a pagar per la Fundació.  

 

Els imports subvencionats en els exercicis objecte de l’informe es detallen en el Quadre 32. 

 

En la fiscalització s’ha posat de manifest una diferència entre el capital pendent d’amortitzar 

dels préstecs hipotecaris i el saldo comptable, que és superior, a 31 de desembre del 2008, 

del 2009, del 2010 i del 2011 de 63.730 €, 59.387 €, 59.355 € i 59.355 €, respectivament. 

Aquesta diferència s’hauria d’haver regularitzat i passat a resultats d’exercicis anteriors. 

Els deutes a llarg termini amb REGESA incloïa la part a llarg termini del pagament ajornat 

de l’adquisició dels edificis de Manuel Sancho i Urrutia. La part a llarg termini a 31 de de-

sembre del 2007 de l’edifici de Travessera es va incloure dins els creditors a curt termini, 

de forma incorrecta (vegeu l’apartat 6.2.2.8).  

 

Les fiances a llarg termini s’expliquen en l’apartat 6.2.2.2. 

 

 

6.2.2.8. Deutes a curt termini 

El detall dels deutes a curt termini dels exercicis 2008-2011 és el següent: 

 

Quadre 21. Deutes a curt termini 

Concepte 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

     

Deutes amb entitats de crèdit 271.594 314.175 297.187 305.343 
     

REGESA 627.023 817.139 854.427 511.178 

Regularització saldos préstecs hipotecaris - - 59.355 59.355 

Altres deutes a curt termini 627.023 817.139 913.782 570.533 
     

Total 898.617 1.131.314 1.210.969 875.876 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes facilitats per la Fundació dels exercicis 2006-2011. 

 

El saldo de Deutes amb entitats de crèdit corresponia als deutes a curt termini dels prés-

tecs hipotecaris (vegeu l’apartat 6.2.2.7). Fins a l’exercici 2007, la part a curt termini es 

comptabilitzava dins de Creditors a curt termini (vegeu l’apartat 6.2.2.9). 

 

Els saldos amb REGESA corresponien també a la part a curt termini dels pagaments ajor-

nats en la compra dels quatre edificis. Segons les escriptures de compra dels edificis, 

l’import ajornat a 31 de desembre del 2011 hauria d’haver estat de 0,19 M€ de l’edifici 
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Manuel Sancho. Tot i això, la Fundació no va poder fer front als terminis de pagament pac-

tats en la compra, per la qual cosa, a 31 de desembre del 2011 restaven 0,51 M€, que es 

desglossaven en 0,13 M€ de l’edifici Urrutia i 0,38 M€ de Manuel Sancho. 

 

La regularització dels saldos dels préstecs hipotecaris corresponia a la diferència entre el 

capital pendent d’amortitzar i el saldo comptable (vegeu l’apartat 6.2.2.7). 

 

 

6.2.2.9. Creditors a curt termini / Creditors per activitats i altres comptes a 

pagar 

El detall d’aquest epígraf durant el període fiscalitzat és el següent:  

 

Quadre 22. Creditors per activitats i altres comptes a pagar. Exercicis 2005-2011 

Concepte 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

Proveïdors  1.445 673.568 17.451 17.454 17.702 35.093 

Creditors  994 3.540  2.440 4.732 7.500 21.438 

Ingressos anticipats  440.000 558.572 - - - - 

Deutes entitats de crèdit a 

curt termini  54.960 88.618 - - - - 

Hisenda pública, creditora  4.045 6.697 8.377 23.095 7.460 7.146 

Total * 4.282 501.444 1.330.995 28.268 45.281 32.662 63.677 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes de la Fundació dels exercicis 2006-2011. 

* No es disposa d’informació del detall de l’exercici 2005. 

 

A continuació s’expliquen els conceptes més significatius d’aquest epígraf: 

 

• El saldo dels proveïdors a 31 de desembre del 2007 correspon, fonamentalment, al pa-

gament ajornat a REGESA per la compra de l’edifici Travessera 0,66 M€, del qual, la part 

a llarg termini, és a dir, 0,33 M€, s’hauria d’haver comptabilitzat dins de Creditors a llarg 

termini (vegeu l’apartat 6.2.2.1). 

 

• El compte Creditors incloïa els saldos pendents de pagament al final de cada exercici 

per la compra de subministraments i la prestació de serveis propis de l’activitat. L’incre-

ment del saldo en l’exercici 2011 corresponia, fonamentalment, a la comptabilització de 

factures de manteniment dels edificis dels habitatges de lloguer pendents de rebre a 31 

de desembre per 9.012 €. 

 

• El saldo del compte Ingressos anticipats corresponia a les transferències de capital del 

CCB (0,26 M€ del 2006 i 0,25 M€ del 2007) i de la Junta d’Herències de la Generalitat 

(0,18 M€ del 2006 i 0,31 M€ del 2007) que es van aplicar com a subvenció a les com-
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pres dels edificis dels exercicis 2007 i 2008 i, per tant, comptabilitzat en l’epígraf Sub-

vencions de capital (vegeu el quadre 18). 

 

• Els saldos amb la hisenda pública corresponien als imports pendents de pagament a 31 

de desembre de cada exercici, per les retencions practicades en concepte d’IRPF i per 

la Seguretat Social, principalment. A més, en l’exercici 2009, es va incloure l’IBI de l’edi-

fici de Manuel Sancho de 15.353 €.  

La Fundació no ha facilitat les liquidacions d’IVA dels exercicis 2006-2008. D’altra ban-

da, l’Impost de societats de l’exercici 2006 es va presentar fora de termini. 

 

 

6.2.2.10. Periodificacions a curt termini 

En l’epígraf Periodificacions a curt termini es va comptabilitzar el saldo pendent d’aplica-

ció, a final de cada exercici, del Fons de garantia al lloguer (vegeu l’apartat 6.1.2.1), l’evo-

lució del qual, des de la seva constitució, tant pel que fa als ingressos com a les despeses, 

és la següent:  

 

Quadre 23. Evolució del Fons de garantia des de la seva constitució 

Exercici Ingressos Despeses Saldo a 31 desembre  

2008 40.000 - 40.000 

2009 20.000 881 59.119 

2010 0 14.195 44.924 

2011 0 27.654 17.270 

Total 60.000 42.730  

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes de la Fundació. 

 

La dotació al Fons va ser de 60.000 €: 40.000 € dotats en l’exercici 2008 i 20.000 € en 

l’exercici 2009. Les despeses corresponien a indemnitzacions pagades als arrendadors, i 

a despeses de procuradors i advocats. Durant l’exercici, les despeses es comptabilitzen 

en comptes del grup 6. Al final d’exercici, es fa un assentament per imputar aquestes des-

peses al Fons, disminuint el Fons de garantia contra un compte d’ingressos. 

 

La Fundació no va rebre cap contraprestació econòmica per a la gestió del Fons de ga-

rantia al lloguer ni va calcular el cost que representava la prestació d’aquest servei.  

 

 

6.2.3. Compte de resultats abreujat 

El Compte de resultats abreujat de la Fundació dels exercicis finalitzats el 31 de desembre, 

del 2005 al 2007, és el següent: 
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Quadre 24. Compte de resultats abreujat de la Fundació dels exercicis 2005-2007 

DEURE Exercici 2005 Exercici 2006 Exercici 2007 

     

DESPESES 601 127.061 433.202 
     

Despeses de personal - 48.172 105.573 

Sous, salaris i assimilats - 37.923 81.991 

Càrregues socials - 10.249 23.582 
     

Dotacions per amortització de l’immobilitzat 601 20.087 74.743 
     

Altres despeses d’explotació - 31.182 120.519 
     

RESULTATS POSITIUS D’EXPLOTACIÓ - 48.949 135.594 
     

Despeses financeres i despeses assimilades - 27.219 125.526 

Despeses financeres - 27.219 125.526 
     

RESULTATS POSITIUS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES - 21.744 37.659 
     

Despeses i pèrdues d’altres exercicis - 401 6.841 
     

RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS - 4.181 0 
     

RESULTATS POSITIUS ABANS D’IMPOSTOS - 25.925 31.661 
     

EXCEDENT POSITIU DE L’EXERCICI (ESTALVI) - 25.925 31.661 
     

    

HAVER Exercici 2005 Exercici 2006 Exercici 2007 

     

INGRESSOS - 152.986 464.863 
     

Ingressos per les activitats - 148.390 436.429 

Ingressos per vendes i prestacions de serveis - 61.508 285.566 

Subvencions oficials a les activitats - 80.681 127.028 

Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat  - 6.201 23.835 
     

RESULTATS NEGATIUS D’EXPLOTACIÓ 601 - - 
     

Ingressos financers - 13 27.590 

Rendiments financers - 13 27.590 
      

Diferencies positives de canvi - - 1 
     

RESULTATS FINANCERS NEGATIUS - 27.206 97.935 
     

RESULTATS NEGATIUS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES 601 - - 
     

Ingressos extraordinaris - - 511 
     

Ingressos i beneficis d’altres exercicis - 4.582 332 
     

RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS - - 5.998 
     

RESULTATS NEGATIUS ABANS D’IMPOSTOS 601 - - 
     

EXCEDENT NEGATIU DE L’EXERCICI (DÈFICIT) 601 - - 
     

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de la Fundació. 

Nota: Les xifres de l’exercici 2005 s’han obtingut del Compte de resultats a 31 de desembre del 2006. 

 

El Compte de resultats abreujat de la Fundació dels exercicis finalitzats el 31 de desembre, 

del 2008 al 2011, és el següent: 
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Quadre 25. Compte de resultats abreujat de la Fundació dels exercicis 2008-2011 

INGRESSOS / DESPESES 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

      

1. Ingressos per les activitats 1.051.613 1.181.759 1.076.053 1.061.586 

 a) Vendes i prestacions de serveis 687.508 788.241 772.440 799.671 

 b) Subvencions oficials a les activitats 364.105 393.518 303.613 261.915 
      

6. Altres ingressos de les activitats - 969 886 25.634 

 c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - 969 886 25.634 
      

7. Despeses de personal (147.500) (155.608) (153.845) (88.114) 
      

8. Altres despeses d’explotació (296.803) (367.772) (517.995) (361.399) 

 a) Serveis exteriors     

  Arrendaments i cànons - - (2.024) (30) 

  Reparació i conservació (129.448) (153.236) (232.364) (97.756) 

  Serveis professionals independents (79.286) (77.976) (85.755) (88.266) 

  Transports (67) - - - 

  Primes d’assegurances (10.773) (8.704) (12.433) (9.075) 

  Serveis bancaris i similars (365) (637) (726) - 

  Publicitat, propaganda i relacions públiques (41) - - - 

  Subministraments (34.109) (43.490) (46.382) (35.843) 

  Altres serveis (11.852) (6.512) (24.031) (18.332) 

 b) Tributs (30.862) (77.217) (103.430) (96.998) 

 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 

operacions de l’activitat - - (10.850) (15.099) 
      

9. Amortització de l’immobilitzat (202.561) (234.040) (233.960) (234.702) 
      

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat  72.542 87.410 89.575 97.041 
      

13. Altres resultats - 4.451 1.243 1.124 
      

I. RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 477.291 517.169 261.957 501.170 

      

14. Ingressos financers 13.718 368 82 513 
      

15. Despeses financeres (402.574) (393.959) (261.413) (225.725) 
      

II. RESULTATS FINANCERS (388.856) (393.591) (261.331) (225.212) 

      

III. RESULTATS ABANS D’IMPOSTOS 88.435 123.578 626 275.958 

      

IV. RESULTAT DE L’EXERCICI 88.435 123.578 626 275.958 
      

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de la Fundació. 

 

 

6.2.3.1. Vendes per prestació de serveis 

Dins de Vendes per prestació de serveis es comptabilitzaven els ingressos dels rebuts 

mensuals pel lloguer dels habitatges. El detall, per promocions i anys, és el següent: 
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Quadre 26. Ingressos per promocions i anys 

Promoció Exercici 2006 Exercici 2007 Exercici 2008 Exercici 2009 Exercici 2010 Exercici 2011 

Garcilaso 61.508  161.339 153.561 157.552  170.641  181.627  

Travessera - 124.227 159.445  162.260  166.210  178.189  

Manuel Sancho - - 135.835  206.801 188.847  181.448  

Urrutia - - 237.385  261.628  246.742  258.407  

Altres ingressos - - 1.282  - - - 

Total 61.508 285.566 687.508 788.241 772.440 799.671 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes facilitats per la Fundació dels exercicis 2006-2011. 

 

Els ingressos per arrendament dels habitatges es van incrementar progressivament durant 

els exercicis 2006, 2007 i 2008 en funció de la compra dels quatre edificis, un en el 2006 

(66 habitatges) i 2007 (62 habitatges) i dos en el 2008 (98 i 72 habitatges), amb un total de 

298 habitatges. A partir del 2009 els ingressos es van estabilitzar. 

 

L’administrador de finques portava la gestió dels habitatges i s’encarregava de la confecció, 

emissió i cobrament dels rebuts de lloguer i de la recepció i pagament de les factures 

afectes a l’explotació dels edificis, com són els subministraments, el manteniment dels 

ascensors, la neteja i les reparacions dels edificis. Per a cada una de les finques emetia una 

liquidació mensual, de la qual no hi ha constància que fos revisada a posteriori per la 

Fundació, i ingressava l’import a cobrar per la Fundació mitjançant transferència bancària. 

 

La selecció del llogater la realitzava el Consorci d’Habitatge de Barcelona,3 mitjançant una 

resolució de l’expedient d’adjudicació per part del gerent del Consorci. La Fundació con-

feccionava i signava el contracte d’arrendament d’habitatge de protecció oficial, on entre 

altres aspectes s’establia la renda mensual a pagar, la fiança legal d’un mes i la garantia 

complementària de sis mesos, i la durada del contracte, que era de cinc anys. L’import de 

la renda mensual a pagar incloïa tres conceptes: 

 
Quadre 27. Conceptes que formen la renda mensual 

Concepte Càlcul inicial Actualització 

Renda bàsica Preu per metre quadrat establert en el Pla d’habitatge de 

la Generalitat 

Revisable anualment en base a l’IPC dels 

dotze mesos anteriors 

Quotes comple-

mentàries 

Despeses comunes, que inclouen, fonamentalment, els 

subministraments i la neteja dels espais comuns dels 

edificis 

Correcció anual en funció del cost real 

IBI Despesa de l’IBI segons el coeficient del pis sobre el total Revisable segons els increments anuals 

Font: Elaboració pròpia. 

 

 

3. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona és un ens creat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, per a la gestió 

conjunta d’activitats i serveis en matèria d’habitatge públic a la ciutat de Barcelona. El Consorci és l’ens que 

regula l’adjudicació de l’habitatge protegit a la ciutat, d’acord amb el criteri del registre únic, a partir del qual 

s’han de millorar els processos d’informació, gestió i transparència en l’adjudicació dels habitatges protegits. 
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Les incidències trobades en la revisió de la confecció dels rebuts són les següents: 

 

Quadre 28. Incidències trobades en la revisió de la confecció dels rebuts mensuals de lloguer 

Concepte Incidències 

Renda bàsica Manca l’increment de l’IPC en els rebuts del 2010 de les promocions següents: 

- Travessera, en 32 dels 62 habitatges, un 51,6% del total  

- Manuel Sancho, en 21 dels 72 habitatges, un 28,7% del total 

Quotes comple-

mentàries 

Per a les quatre promocions, la quota complementària aplicada als rebuts dels exercicis 2009 i 2010 

corresponia a la calculada a partir del cost anual de l’exercici 2007, sense l’actualització a les des-

peses reals, tal com estableix el contracte de lloguer. 

L’import de les quotes complementàries aplicades als rebuts mensuals no cobria el cost anual de les 

despeses comunes dels immobles, dels serveis de porteria i neteja i de les despeses d’administració. 

L’import del dèficit era d’aproximadament 25.000 € en l’exercici 2009 i 54.000 € en el 2010. 

IBI Per a totes les promocions, no es cobrava l’IBI durant el primer any de vigència del contracte de llo-

guer. El nombre d’habitatges afectats per aquesta mancança en l’exercici 2010 van ser: 

- Sagrera, 14 dels 66 pisos. 

- Travessera, 11 dels 62 pisos. 

- Urrutia, 13 dels 98 pisos. 

- Manuel Sancho, 10 dels 72 pisos, que corresponien als nous contractes signats en l’exercici 2010. 

Els imports aplicats als rebuts dels habitatges llogats no fan front a la totalitat de l’import de l’IBI. L’im-

port del dèficit era d’aproximadament 15.000 € en l’exercici 2009 i 10.675 € en el 2010. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió dels rebuts mensuals de lloguer del 2010.  

 

En les pròrrogues i en la liquidació dels contractes de lloguer, cal posar de manifest les 

incidències següents: 

 

Quadre 29. Incidències trobades en la revisió de les pròrrogues i liquidació dels contractes de lloguer 

Concepte Incidències 

Pròrrogues dels 

contractes de 

lloguer 

En els expedients de pròrroga dels contractes no hi ha cap document que acrediti que es continuen 

mantenint les condicions del llogater per accedir a un pis de protecció oficial. Tampoc no s’actualitzen 

les fiances a partir dels imports actualitzats de la renda mensual, tal com estableix l’article 36.3 de la 

Llei 29/1994, d’arrendaments urbans, ni es fa el canvi de nom de les fiances provinents de REGESA.  

Liquidació dels 

contractes de 

lloguer 

No hi ha documentació sobre la liquidació amb l’arrendatari on es detalli l’import de la fiança a retornar 

menys els imports necessaris per cobrir els subministraments pendents de pagament o els desper-

fectes dels habitatges, ni la signatura de l’arrendatari de conformitat amb aquesta i de la devolució de 

la garantia complementària. 

Així mateix, pel 73,7% de les fiances retornades per la resolució de contractes manca qualsevol tipus 

de documentació que permeti comprovar que a l’arrendatari se li ha retornat la fiança o la liquidació 

d’aquesta.  

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió dels contractes de lloguer. 

6.2.3.2. Subvencions oficials a les activitats 

El compte Subvencions oficials a les activitats mostra els conceptes i imports següents: 
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Quadre 30. Subvencions oficials a les activitats 

Entitat/concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Ministeri de Foment  - 24.963 103.028 290.105 291.578 247.186 217.120 

CCB:        

Borsa jove d’habitatge - - 24.000 24.000 23.558 24.000 17.141 

Fons de garantia al lloguer - - - - - 14.195 27.654 

Sense conveni o similar - 55.718 - 50.000 - - - 

ADIGSA  - - - - 78.382 18.232 - 

Total - 80.681 127.028 364.105 393.518 303.613 261.915 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes facilitats per la Fundació dels exercicis 2006-2011. 

 

Ministeri de Foment – Subvenció dels préstecs pel lloguer protegit 

El Ministeri de Foment subvencionava la quota dels préstecs per la compra dels edificis 

d’habitatges destinats a lloguer de protecció oficial (vegeu l’apartat 6.2.2.7). 

 

CCB 

El CCB va aportar 24.000 € anuals del 2007 al 2010, i 17.141 € en l’any 2011 per a la gestió 

de la Borsa jove d’habitatge (vegeu l’apartat 6.1.2.1). Com s’observa en el quadre següent, 

en cap dels exercicis els ingressos cobrien les despeses d’aquest encàrrec: 

 

Quadre 31. Borsa jove d’habitatge 

Exercici Aportació 

Despesa del responsable 

de l’oficina 

Altres 

despeses 

Total 

despesa Dèficit 

2007 24.000 18.788 6.728 25.516 (1.516) 

2008 24.000 22.222 14.088 36.310 (12.310) 

2009 24.000 26.203 - 26.203 (2.203) 

2010 24.000 25.117 - 25.117 (1.117) 

2011 17.141 22.897 - 22.897 (5.756) 

Imports en euros. 

Font: Liquidació anual de les despeses de la Borsa jove d’habitatge emesa per la Fundació. 

 

D’altra banda, el CCB va aportar 55.718 € en l’exercici 2006 com a transferència de capital 

i 50.000 € en l’exercici 2008 com a transferència corrent, sota el concepte d’aportació per 

funcionament. Tot i que el primer import va ser transferit com a transferència de capital, 

com que aquests imports es van destinar a cobrir despeses de l’exercici, la seva compta-

bilització es considera correcta. 

El Fons de garantia al lloguer s’explica en l’apartat 6.2.2.10. 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 5 

36 

ADIGSA4 – Programa de mediació per al lloguer social 

L’11 de març del 2008 la Generalitat de Catalunya, mitjançant ADIGSA, l’Ajuntament de 

Sant Adrià de Besòs i la Fundació van signar un conveni de col·laboració i encàrrec de 

gestió per gestionar el Programa de mediació5 per al lloguer social en el municipi de Sant 

Adrià de Besòs. Aquest encàrrec es va mantenir durant els exercicis 2008-2011.6 ADIGSA 

va pagar la despesa originada pels serveis que presti l’Ajuntament d’acord amb una quan-

titat fixa anual (15.000 € en els anys 2008 i 2009 i 15.210 € en el 2010 i el 2011) i una 

quantitat variable, en funció dels tràmits i serveis realitzats. Els imports pagats per ADIGSA 

van ser de 78.382 € en l’exercici 2009, encara que corresponien a l’exercici 2009 i anteriors; 

18.232 € en l’exercici 2010, i 24.962 € en l’exercici 2011. Aquesta última quantitat, de l’exer-

cici 2011, es va aplicar comptablement a Ingressos accessoris i altres de gestió corrent. La 

Fundació no va calcular si aquests ingressos cobrien les depeses que generava l’activitat. 

 

 

6.2.3.3. Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultats 

En l’epígraf Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultats es va incloure el tras-

pàs a resultats de les subvencions aplicades a la compra dels edificis de lloguer (vegeu 

l’apartat 6.2.2.6) en funció dels anys d’amortització dels edificis objecte de la subvenció. El 

detall és el següent: 

 

Quadre 32. Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultats 

Edifici 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Garcilaso - 6.201 13.159 13.304 13.300 13.300 13.301 

Travessera - - 10.676 17.697 17.690 19.117 22.296 

Manuel Sancho - - - 11.094 18.998 18.998 18.998 

Urrutia - - - 30.447 37.422 38.160 42.446 

Total - 6.201 23.835 72.542 87.410 89.575 97.041 

Imports en euros 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes facilitats per la Fundació dels exercicis 2006-2011. 
 

 

4. El 12 de novembre del 2010 ADIGSA va passar a denominar-se Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

5. El Decret 13/2010, del 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012, regula el Programa de 

mediació per al lloguer social, que té per objecte incrementar el parc d’habitatges que es destina a lloguer so-

cial per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos baixos, mitjançant l’establiment d’un sis-

tema de garanties públiques per als propietaris d’habitatges desocupats. 

6. L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, a través de la Fundació, s’obliga a prestar, entre d’altres, les tasques 

següents per a implementar en el municipi de Sant Adrià de Besòs el Programa de mediació per l’habitatge de 

lloguer social del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat: 

- Tasques d’informació sobre el programa de mediació per al lloguer social. 

- Assessorament jurídic i tècnic sobre l’habitatge i la normativa aplicable als contractes de lloguer. 

- Conciliació entre l’oferta i la demanda. 

- Tramitació i gestió de les sol·licituds d’ajuts a llogaters. 

- Col·laboració amb ADIGSA en el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de la Borsa d’habitatge per 

al lloguer social.  
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6.2.3.4. Despeses de personal 

El detall de les despeses de personal durant els exercicis fiscalitzats és el següent: 

 

Quadre 33. Despeses de personal 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Sous - 37.923 81.991 118.973 128.076 123.790 67.926 

Despeses socials i altres - 10.249 23.582 28.527 27.532 30.055 20.188 

Total - 48.172 105.573 147.500 155.608 153.845 88.114 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes facilitats per la Fundació dels exercicis 2006-2011. 

 

Els primers treballadors (un administratiu i un tècnic) es van contractar en l’exercici 2006, 

any de l’adquisició del primer edifici d’habitatges de lloguer. L’exercici 2007 es va con-

tractar una segona administrativa perquè realitzés, fonamentalment, les tasques de gestió 

de la Borsa jove d’habitatge en el municipi de Sant Adrià de Besòs. L’exercici 2008, es va 

contractar el tresorer amb una dedicació parcial de 9,75 hores a la setmana. 

 

A finals de l’exercici 2010 el tresorer va ser baixa voluntària i el gener del 2011 un dels 

administratius també va ser-ho. A finals del 2011 la plantilla estava formada per un admi-

nistratiu i un tècnic. 

 

El conveni laboral aplicable al personal de la Fundació era el Conveni col·lectiu estatal per 

a les empreses de gestió i mediació immobiliària. 

 

Quant a la selecció del personal, no existeixen expedients de contractació del personal on 

consti el tipus de procés selectiu realitzat per a la contractació d’aquest. D’altra banda, els 

contractes del personal laboral estan signats pel secretari i no pel president, mentre que és 

aquest en qui el Patronat va delegar la contractació, organització i direcció del personal. 

 

Pel que fa als increments retributius anuals, les fundacions públiques estan subjectes als 

límits d’increment de la massa salarial que fixa l’article 22 de les lleis de pressupostos de 

l’Estat per als exercicis 2009 a 2011. L’única incidència respecte dels increments retribu-

tius va ser l’increment de la massa salarial en termes homogenis de l’exercici 2009, 4,1%, 

que va ser per sobre del límit del 3,0% que establia la Llei de pressupostos de l’exercici 

esmentat. 

 

Retribucions al tresorer 

El 16 de desembre del 2005 es va nomenar el tresorer, que també era membre del Patro-

nat, sense retribucions. El 23 de gener del 2007 el tresorer va cobrar 4.200 € per la dedi-
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cació especial en els treballs de posada en marxa de l’entitat. La proposta de pagament va 

ser signada, sense data, pel president i el secretari. L’1 de gener del 2008, la Fundació el 

contractà com a coordinador amb una dedicació de 9,75 hores setmanals. El sou cobrat 

en l’exercici 2009 (últim en el qual va cobrar dotze mesos) va ser de 21.844 €. 

 

Durant l’exercici 2010 va percebre 4.137 € en concepte de dietes, abonades amb caràcter 

mensual i idèntic import (376,55 €/mes), les quals no estaven aprovades per l’òrgan com-

petent ni degudament justificades. 

 

 

6.2.3.5. Altres despeses d’explotació 

Les altres despeses d’explotació estan formades pels conceptes següents: 

 

Quadre 34. Altres despeses d’explotació 

Concepte 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Arrendaments i cànons - - - - - 2.024 30 

Reparació i conservació - 9.099 34.518 129.448 153.236 232.364 97.756 

Serveis professionals independents - 17.080 61.345 79.286 77.976 85.755 88.266 

Primes d’assegurances - - 2.276 10.773 8.704 12.433 9.075 

Subministraments - 2.032 8.307 34.109 43.490 46.382 35.843 

Altres serveis - 2.409 5.248 12.325 7.149 24.757 18.332 

Total serveis exteriors - 30.620 111.694 265.941 290.555 403.715 249.302 

Tributs - 562 8.825 30.862 77.217 103.430 96.998 

Deteriorament i variació de provisions  - - - - - 10.850 15.099 

Total altres despeses d’explotació - 31.182 120.519 296.803 367.772 517.995 361.399 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes facilitats per la Fundació dels exercicis 2006-2011. 

 

La principal despesa de l’activitat d’arrendament d’habitatges és la del manteniment i repa-

ració dels edificis, a més de la neteja de les parts comunes dels edificis i de subminis-

traments d’electricitat i aigua.  

 

Durant els anys fiscalitzats, l’import de Serveis exteriors van augmentar a mesura que es 

van anar adquirint els edificis. L’import màxim de despesa va ser al 2010, a causa d’un fort 

increment en les despeses de reparació i conservació dels edificis, dels desperfectes en 

les instal·lacions dels edificis a causa del seu ús. En l’exercici 2011, la tendència va can-

viar en restringir les despeses de conservació i controlar les de subministraments.  

 

Serveis professionals independents 

El detall de Serveis professionals independents per exercicis és el següent: 
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Quadre 35. Serveis professionals independents 

Concepte 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Administrador de finques  2.514 19.322 36.765 34.648 37.136 37.706 

Global Red, SL 2.764 4.188 3.082 7.309 8.973 - 

V.P.P. - 3.722 5.916 7.106 5.439 15.535 

Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA - 3.422 3.538 3.625 3.666 5.805 

CCB 9.496 16.820 17.451 17.962 17.622 17.335 

Tresorer - 4.200 - - - - 

Altres  2.306 9.671 12.533 7.326 12.919 11.885 

Total 17.080 61.345 79.285 77.976 85.755 88.266 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes facilitats per la Fundació dels exercicis 2006-2011. 

 

A continuació s’expliquen els conceptes més significatius d’aquest epígraf: 
 

• La despesa de l’administrador de finques corresponia al 5% de la recaptació bruta men-

sual fins al 2008 i del 4% a partir del 2009. Per aquest servei no es va signar cap 

contracte. 
 

• Els serveis que prestava Global Red, SL eren els de la confecció de la comptabilitat i la 

presentació dels comptes anuals, la confecció i presentació dels impostos i la Seguretat 

Social, i l’assessoria fiscal. No es va signar cap contracte per aquests serveis.  
 

• La despesa de V.P.P., persona física, corresponia a la facturació, al llarg dels exercicis 

pel seguiment mensual de la Fundació en qualitat d’economista. No es va signar cap 

contracte per la prestació d’aquests serveis. 
 

• Els imports que es pagaven al CCB corresponien als costos del serveis que aquest 

prestava en concepte de col·laboració en la gestió ordinària. Aquest servei es prestava 

des de la signatura d’un Conveni, el 9 de febrer del 2005, on el CCB assumia amb els 

seus equips humans i tècnics, el funcionament de la Fundació, durant la seva consti-

tució. Aquesta col·laboració s’incrementà a partir de l’exercici 2011, quan se li encar-

regà la tutela.  
 

De l’anàlisi realitzada es desprèn que mancava abonar les despeses següents: 

Quadre 36. Costos de col·laboració del CCB 

Concepte 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Despeses generals (a) 7.230 7.498 8.432 9.675 8.798 10.103 

Ús d’espais (lloguer) (b) 5.431 5.667 5.777 5.671 5.837 5.362 

Personal del CCB (c) - - - - - 41.682 

Total 12.661 13.165 14.209 15.346 14.635 57.147 

Imports en euros. 

Font: Informació facilitada per la Fundació. 

Notes: 

(a) Les despeses generals s’han calculat a partir de les despeses generals del pressupost liquidat del CCB i a partir 

de la superfície útil ocupada en la seu del CCB. 

(b) L’ús d’espais s’ha calculat en funció dels preus mitjans del lloguer d’oficines al districte de Ciutat Vella. 

(c) S’inclouen les despeses de personal de cinc treballadors en funció del temps de dedicació. 
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Primes d’assegurances 

De l’anàlisi de les assegurances cal destacar, per als exercicis 2007, 2008 i 2010, la man-

ca de rebuts que justifiquin la despesa comptabilitzada per 2.276 €, 1.544 € i 12.433 €, res-

pectivament, i el pagament de l’assegurança (mateix concepte) de l’edifici Garcilaso del 

període de l’11 de maig del 2009 a l’11 de maig del 2010 a dues companyies diferents. 

 

Per últim, cal esmentar que, llevat en l’edifici de Manuel Sancho, els imports assegurats no 

cobrien el valor net comptable de l’edifici. 

 

Tributs 

Aquest concepte inclou, fonamentalment, els IBI dels edificis, dels quals la Fundació no ha 

facilitat els rebuts dels exercicis 2006 i 2007, per la qual cosa la Sindicatura no ha pogut 

validar aquest compte per aquells exercicis.  

 

 

6.2.3.6. Despeses financeres 

El detall de Despeses financeres és el següent: 

 
Quadre 37. Despeses financeres 

Concepte 

Exercici 

2005 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 

Interessos per hipoteques - 27.219 125.526 402.574 354.983 230.878 205.046 

Despeses financeres per 

actualitzacions de provisions - - - - 38.976 30.535 20.679 

Total - 27.219 125.526 402.574 393.959 261.413 225.725 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes facilitats per la Fundació dels exercicis 2006 a 2011. 

 

Els interessos de deutes per hipoteques corresponien als interessos meritats per les hipo-

teques de la compra de les quatre promocions.  

 

Les despeses financeres per actualització de provisions corresponien als interessos im-

plícits associats a la compra de les promocions de l’exercici 2008 a REGESA, segons es-

criptures de compravenda.  

 

 

6.3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DELS CONVENIS DE LA FUNDACIÓ 

6.3.1. Fiscalització de la contractació 

6.3.1.1. Normativa aplicable 

La normativa aplicable a la contractació es detalla en el volum 2, apartat 3.3.1.1. 
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El 14 de novembre del 2008 el Patronat de la Fundació va aprovar les instruccions internes 

de contractació, d’acord amb l’article 175 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP), 

si bé no va signar cap contracte seguint aquestes instruccions ni disposa de perfil del 

contractant. 

 

 

6.3.1.2. Mostra seleccionada per a la fiscalització 

A més dels contractes de compra dels edificis signats entre els exercicis 2006 i 2008, s’ha 

obtingut la relació de contractes vigents, cinc en total, corresponents a neteja i manteni-

ment dels edificis, que s’han analitzat. A més, per comprovar que no existien altres despe-

ses amb imports superiors als que fixava la normativa per ser contractats de forma directa, 

i que haurien d’haver estat licitades mitjançant un procediment de contractació d’acord 

amb la normativa, s’han revisat els comptes de resultats dels exercicis fiscalitzats.  

 

La relació de proveïdors analitzats és la següent: 

 
Quadre 38. Proveïdors amb una despesa superior a 13.500 € en els exercicis 2006-2007 i 21.000 € en els 

exercicis 2008-2011 

Proveïdor Exercici 2006 Exercici 2007 Exercici 2008 Exercici 2009 Exercici 2010 Exercici 2011 

Finques Feliu - 19.800 38.104 35.608 35.866 37.706 

Solnet, SL - 17.485 41.344 - 29.713 24.885 

G.E. (persona física) - - 21.761 73.858 115.118 28.586 

T.A. (persona física) - - - - 28.122 - 

Imports en euros 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la Fundació. 

 

 

6.3.1.3. Resultats de la fiscalització 

Les observacions a la fiscalització realitzada són les següents: 

 

• Quatre dels cinc contractes vigents van ser signats pel tresorer i no pel president, que 

és l’òrgan competent per fer-ho. El cinquè no està signat, tot i que hi ha el segell de la 

Fundació. 

 

• A partir de l’exercici 2008, tots els serveis corresponents a l’administració de finques, el 

servei de neteja i les reparacions, s’haurien d’haver contractat seguint les instruccions 

internes de contractació, tal com estableix l’article 175 de la LCSP. 

 

 

6.3.2. Fiscalització dels convenis de la Fundació 

Els convenis facilitats per la Fundació han estat els següents: 

 

1. Conveni del 9 de febrer del 2005 amb el CCB per posar en funcionament la Fundació.  
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2. Conveni amb el CCB per gestionar la Borsa jove d’habitatge de Sant Adrià de Besòs. 

Exercicis 2007-2011. 

3. Conveni amb ADIGSA de col·laboració i encàrrec de gestió per a la gestió del 

Programa de mediació per al lloguer social. Exercicis 2008-2011. 

4. Conveni amb la Generalitat de Catalunya pel qual la Fundació participa en el Sistema 

central d’adquisicions de béns i serveis a partir del 22 de setembre del 2011. 

 

Els convenis 1, 2 i 3 s’expliquen en els apartats 6.2.3.5, 6.1.2.1 i 6.2.3.2, mentre que el 

conveni número 4 no ha estat utilitzat en el període fiscalitzat.  

 

 

6.4. VIABILITAT DE LA FUNDACIÓ I FETS POSTERIORS 

El fons de maniobra a 31 de desembre dels diferents exercicis era el següent: 

 

Quadre 39. Fons de maniobra a 31 de desembre dels exercicis 2006-2011 

Concepte Exercici 2006 Exercici 2007 Exercici 2008 Exercici 2009 Exercici 2010 Exercici 2011 

Actiu corrent 960.530 975.259 129.419 254.427 128.205 311.907 

Passiu corrent (501.444) (1.330.995) (966.885) (1.235.714) (1.288.555) (956.823) 

Fons de maniobra 459.086 (355.736) (837.466) (981.287) (1.160.350) (644.916) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Balanç de la Fundació. 

 

A partir de l’exercici 2007 el fons de maniobra era negatiu, en l’exercici 2010 va arribar a 

1,16 M€ negatius, i en el 2011 va disminuir fins a 0,64 M€ negatius, a causa, entre altres 

raons, d’una transferència de capital del CCB, de 0,52 M€. Les raons principals van ser el 

deute amb REGESA pel pagament ajornat i vençut de la compra dels edificis, 0,51 M€ a 31 

de desembre del 2011, i l’elevat pes del deute a curt termini amb les entitats financeres per 

la compra dels edificis, d’aproximadament 0,30 M€ anuals.  

El detall de les transferències atorgades pel CCB per a l’activitat ordinària de la Fundació 

és el següent: 

 

Quadre 40. Transferències rebudes del CCB 

Concepte 

Exercici 

2006 

Exercici 

2007 

Exercici 

2008 

Exercici 

2009 

Exercici 

2010 

Exercici 

2011 Total 

Transferències corrents 60.300 0 50.000 0 0 0 110.300 

Transferències de capital 0 260.000 500.000 250.000 150.000 519.147 1.679.147 

Total 60.300 260.000 550.000 250.000 150.000 519.147 1.789.447 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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En l’anàlisi del Compte de resultats s’ha observat que la Fundació no cobria les despeses 

amb els ingressos de les activitats ordinàries, i per això van ser necessàries les apor-

tacions que cada any va fer el CCB. D’altra banda, com s’ha posat de manifest en la fisca-

lització, la Fundació estava suportant despeses que no li corresponien atès que no s’es-

taven repercutint totes les despeses pagades per compte dels llogaters. Aquesta manca 

de control va fer que els rebuts de lloguer no cobrissin les despeses.  

 

El 26 de gener del 2012, en previsió d’una hipotètica liquidació de la Fundació, el Patronat 

va aprovar la modificació dels estatuts per ampliar les entitats beneficiàries del romanent 

patrimonial en una possible liquidació, a altres fundacions, a entitats sense ànim de lucre 

amb finalitats anàlogues, o a entitats públiques.  

 

El 25 de febrer del 2013 la Fundació i REGESA van convocar una licitació pública per 

transmetre el dret de superfície dels habitatges de protecció oficial de la Fundació i dels 

aparcaments de REGESA construïts sota les finques objecte de licitació. El 21 de març del 

2013 s’adjudicà la venda a Colón Viviendas, Sociedad de Inversión Inmobiliaria, SAU per 

9,58 M€, i el 15 de juliol del 2013 el Patronat acordà la dissolució de la Fundació. 

 

Finalment, l’11 de febrer del 2014 es van elevar a públics els acords del Patronat del 29 de 

gener del 2014, d’aprovació dels comptes formulats per l’òrgan liquidador i d’adjudicació del 

patrimoni romanent resultat del producte obtingut en la transmissió de les finques, 1,76 M€ al 

CCB, que ho transferiria a REGESA per a la construcció de la promoció Reina Amàlia. 

 

 

6.5. CONCLUSIONS 

6.5.1. Observacions 

Al llarg d’aquest volum s’han assenyalat les observacions que es desprenen de la fisca-

lització realitzada sobre la gestió comptable i les despeses, la contractació i els convenis 

de la Fundació durant el període 2005-2011. En aquest apartat se’n destaquen les més 

significatives. 

 

Aspectes generals 

1. La Fundació no va ser un bon instrument per gestionar els 298 habitatges de protecció 

oficial, a causa de la manca de finançament adequat per la compra dels edificis i per 

una gestió poc acurada de l’activitat de lloguer d’habitatges que s’ha posat de ma-

nifest: pel que fa als ingressos, en la manca de repercussió en els rebuts a cobrar, de 

tots els possibles conceptes previstos, i pel que fa a les despeses en la manca d’un 

control efectiu de les despeses de manteniment i reparació dels edificis que, a més, 

s’han realitzat sense cap vincle contractual ni procediment de contractació. 
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El 21 de març del 2013 s’adjudicà la venda dels 298 habitatges a la societat Colón 

Viviendas, Sociedad de Inversión Inmobiliaria, SAU per 9,58 M€, i el 15 de juliol del 

2013 el Patronat acordà la dissolució de la Fundació. L’11 de febrer del 2014 es van 

elevar a públics els acords del Patronat del 29 de gener del 2014, d’aprovació dels 

comptes formulats per l’òrgan liquidador i d’adjudicació del patrimoni romanent re-

sultant de la transmissió de les finques, 1,76 M€ al CCB, que ho havia de transferir a 

REGESA per la construcció de la promoció Reina Amàlia (vegeu l’apartat 6.4). 

 

2. La Fundació prestava serveis addicionals de caràcter residual com la gestió de la 

Borsa jove d’habitatge i el Programa de mediació per al lloguer social en el municipi de 

Sant Adrià de Besòs, pels quals rebia una compensació econòmica. En el primer cas, 

aquesta compensació no cobria els costos de la prestació i en el segon cas la Fun-

dació no va calcular si aquests ingressos cobrien les depeses que generava l’activitat 

(vegeu l’apartat 6.2.3.2). També gestionava el Fons de garantia al lloguer sense rebre 

compensació econòmica pel servei prestat i sense calcular el cost que aquesta acti-

vitat li representava (vegeu l’apartat 6.2.2.10). 

 

3. Tota la gestió vinculada al cobrament dels lloguers i al pagament de les despeses 

vinculades la feia un administrador de finques. La selecció dels arrendataris la feia, en 

virtut de la normativa vigent, el Consorci d’Habitatge de Barcelona (vegeu els apartats 

6.1.2.1 i 6.2.3.1). 

 

Gestió comptable i despeses 

4. La Fundació no va retre els comptes del 2009 al Protectorat, tot i estar aprovats pel 

Patronat el 16 d’abril del 2010. Pel que fa al pressupost, mancava l’aprovació del de 

l’exercici 2005, i la remissió al Protectorat del de l’exercici 2006 (vegeu l’apartat 6.1.3).7 

 

5. El 21 de maig del 2004, el Patronat va facultar el president i el tresorer perquè, indis-

tintament, i sense límit, poguessin gestionar els comptes corrents i disposar dels seus 

fons. La signatura única i il·limitada per a la disposició dels fons dels comptes bancaris 

és una debilitat important de control intern (vegeu l’apartat 6.2.2.4). 

 

6. S’ha comprovat que en l’exercici 2010 el tresorer va ordenar transferències de fons de 

la Fundació als seus comptes particulars, sense documentació suport ni motivació eco-

nòmica, per 19.500 €. Posteriorment, en el mateix exercici, va retornar 28.500 €. 

Aquests fets podrien ser perseguits administrativament i judicialment. Aquesta afir-

mació es fa respecte a la possible existència d’indicis de responsabilitat, ja que l’apre-

ciació únicament correspon a la jurisdicció competent (vegeu l’apartat 6.2.2.4). 

 

 

7. Text modificat arran de les al·legacions rebudes. 
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7. La gestió comptable de la Fundació va patir diverses disfuncions generades, principal-

ment, per la manca d’uns circuits adequats de control i comptabilització de les seves 

activitats, i per la manca d’un registre complet d’arrendataris. 

En l’exercici 2011, quan la comptabilitat va passar a mans del personal de la Fundació, 

supervisat pels tècnics del CCB, es van trobar irregularitats provinents d’anys anteriors 

que es van corregir en la comptabilitat de l’exercici 2011 i que van suposar pèrdues de 

28.795 €. 

 

8. Les incidències detectades en la comptabilització de la compra dels edificis són les 

següents (vegeu l’apartat 6.2.2.1): 

 

• La Fundació va comptabilitzar els drets de superfície cedits gratuïtament per l’Ajun-

tament de Barcelona a REGESA, per 0,23 M€, mentre que aquests drets ja formaven 

part del preu de venda dels edificis i, per tant, ja estaven inclosos dins l’Immobilitzat 

material. Per tant, l’actiu i el passiu estaven sobrevalorats en 0,23 M€. 

 

• La comptabilització dels quatre edificis es va fer en el moment de l’escriptura i no en 

el moment del contracte de compravenda, per la qual cosa l’actiu a 31 de desembre 

del 2006 i 2007 es trobava infravalorat en 3,64 M€ i en 9,64 M€, respectivament, i el 

benefici dels exercicis 2006, 2007 i 2008 estava sobrevalorat en 21.143 €, 92.239 € i 

32.796 €, respectivament, per la manca de dotació a l’amortització dels edificis.  

 

9. Com a resultat del treball de depuració dels saldos comptables realitzat pel CCB, es 

van detectar fiances no comptabilitzades a 31 de desembre del 2011; en concret, 

44.704 € de fiances a pagar, 41.567 € de fiances a cobrar i 17.925 € de fiances a 

cobrar de REGESA. Aquestes diferències detectades en l’exercici 2011, i la manca de 

registres informàtics, posen de manifest una greu manca de control intern en aquesta 

àrea i han fet que la Sindicatura no hagi pogut validar la integritat dels saldos a 31 de 

desembre dels exercicis fiscalitzats (vegeu l’apartat 6.2.2.2). 

 

10. La Fundació no ha facilitat les liquidacions d’IVA dels exercicis 2006-2008 ni els rebuts 

d’IBI dels exercicis 2006 i 2007 (vegeu l’apartat 6.2.2.9 i 6.2.3.5). 

 

11. Quant als ingressos per lloguers, s’han posat de manifest diverses incidències com ara 

la manca de repercussió de l’IBI i de l’increment de l’IPC en els rebuts de lloguer del 

2010 de dues promocions i la repercussió insuficient d’aquest en els rebuts mensuals 

del 2009 i del 2010, que va suposar un dèficit aproximat de 15.000 € i de 10.675 €, res-

pectivament, i la manca d’actualització de la quota complementària per les despeses 

dels exercicis 2009 i 2010, que va suposar un dèficit aproximat de 25.000 € i de 

54.000 €, respectivament (vegeu el quadre 28 de l’apartat 6.2.3.1). 
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12. En els expedients de pròrroga dels contractes no hi havia constància que es con-

tinuessin mantenint les condicions del llogater per accedir a un pis de protecció oficial. 

Així mateix, no s’actualitzaven les fiances a partir dels imports actualitzats de la renda 

mensual, en contra de l’article 36.3 de la Llei 29/1994, d’arrendaments urbans, ni es 

feia el canvi de nom de les fiances de REGESA (vegeu el quadre 29 de l’apartat 

6.2.3.1). 

 

13. No hi havia documentació sobre la liquidació amb l’arrendatari on es detallés l’import 

de la fiança a retornar, els subministraments pendents de pagament i/o els desper-

fectes dels habitatges, ni hi havia la signatura de l’arrendatari de conformitat amb 

aquesta liquidació i de la devolució de la garantia complementària. Així mateix, pel 

73,7% de les fiances retornades per la resolució de contractes, manca qualsevol tipus 

de documentació que permeti comprovar que a l’arrendatari se li hagi retornat la fiança 

o la liquidació d’aquesta (vegeu el quadre 29 de l’apartat 6.2.3.1). 

 

14. En les despeses de personal s’ha observat que no existien expedients de contractació 

de personal; que en l’exercici 2009 la massa salarial en termes homogenis es va incre-

mentar un 4,1%, per sobre del límit del 3,0% que establia la Llei de pressupostos de 

l’esmentat exercici, i s’han trobat també diverses incidències respecte del tresorer 

quant a dietes i retribucions extraordinàries (vegeu l’apartat 6.2.3.4). 

 

15. A partir de l’exercici 2008, el servei d’administració de finques, el servei de neteja i les 

reparacions s’haurien d’haver contractat seguint les instruccions internes de contrac-

tació, tal com estableix l’article 175 de la LCSP (vegeu l’apartat 6.3.1.3). 
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ABREVIACIONS 

 

CAP Centre d’atenció primària 

CCAAC Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès 

CCB Consell Comarcal del Barcelonès 

CEIP Centre d’educació infantil i primària 

DGAL Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 

Relacions Institucionals 

Engestur Ens de Gestió Urbanística, SA 

Fundació Fundació Pisos de Lloguer 

HPO Habitatges de protecció oficial 

IBI Impost sobre béns immobles 

IIC Instruccions internes de contractació 

INCASOL Institut Català del Sòl 

IPC Índex de preus al consum 

IRPF Impost sobre la renda de les persones físiques 

IVA Impost sobre el valor afegit 

M€ Milions d’euros 

MBSA Marina Badalona, SA 

LCSP Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic 

PAIF Programa d’actuacions, inversions i finançament 

PGC Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, del 16 de 

novembre  

PGM Pla general metropolità 

Protectorat Protectorat de fundacions i associacions d’utilitat pública de la Generalitat de 

Catalunya 

PUOSC Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 

RASSA Regesa Aparcaments i Serveis, SA 

REGESA Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA 

ROAS Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, aprovat pel Decret 

179/1995, del 13 de juny 

RPEL Reglament del personal al servei dels ens locals de Catalunya, aprovat pel 

Decret 214/1990, del 30 de juliol 

TRLCAP Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 

pel Reial decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny 

TRLOCC Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre 

TRLRHL Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 

decret legislatiu 2/2004, del 5 de març 

UA Unitat d’aprofitament 

 

 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 6 

9 

7. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A l’efecte del que preveu la normativa vigent, els cinc volums del projecte d’informe de 

fiscalització varen ser tramesos al president del Consell Comarcal del Barcelonès el 15 de 

setembre del 2016 per complir el tràmit d’al·legacions. 

 

Els ens fiscalitzats van demanar una pròrroga per presentar les al·legacions, i el termini es 

va ampliar fins al dia 21 d’octubre del 2016. 

 

 

7.1 AL·LEGACIONS REBUDES 

L’escrit d’al·legacions presentat pel Consell Comarcal a través del portal Eacat, amb re-

gistre d’entrada número E/004173-2016, del 21 d’octubre del 2016, es reprodueix literal-

ment a continuació: 

 

 

Títol: Al·legacions a un projecte d’informe 

Cos de la tramesa: 

 

Data de recepció del projecte d’informe: 15/09/2016 

 

Adjunt us fem a mans les al·legacions legacions al projecte d’informe de fiscalització 

sobre la gestió comptable, les despeses, els contractes i els convenis del grup del 

Consell Comarcal del Barcelonès en el període 2005-2011. 

 

Serveixi també aquest escrit per agrair-vos el temps addicional concedit en aplicació 

de les previsions contingudes a l’article 39.3 del Reglament Règim Interior de la 

Sindicatura de Comptes de Catalunya, que ens ha permès donar una resposta més 

acurada i completa a les observacions i continguts de l’informe. 

 

 

Francesc Josep Belver Vallès 

 

 

Data de la signatura: 15:19:29 21/10/2016 

 

Signant: CPISR-1 C Francisco José Belver Vallès 
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SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 

Sr. Jaume Amat i Reyero 

Síndic Major 

Av. Litoral, 12-14 

08005 BARCELONA 

 

 

Il·lustre senyor, 

 

 

Ens complau enviar-vos la resposta en forma d’al·legacions al projecte d’informe de 

fiscalització sobre la gestió comptable, les despeses, els contractes i els convenis del 

grup del Consell Comarcal del Barcelonès en el període 2005-2011. 

 

Serveixi també aquest escrit per agrair-vos el temps addicional concedit en aplicació 

de les previsions contingudes a l’article 39.3 del Reglament Règim Interior de la 

Sindicatura de Comptes de Catalunya, que ens ha permès donar una resposta més 

acurada i completa a les observacions i continguts de l’informe. 

 

El document es presenta en format Word, fent referència als diferents apartats i es 

tramet per la plataforma EACAT tal i com ens indiqueu. 

 

Aprofito l’ocasió per a saludar-vos ben atentament, 

 

 

Francesc Josep Belver Vallès 

President 

 

Barcelona, 21 d’octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

AL·LEGACIONS A L’INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

REF. 40/2011-F 

 

 

GRUP CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS 

RESOLUCIÓ 281/IX DEL PARLAMENT 

 

 

VOLUM 1/5  

INTRODUCCIÓ 

 

El projecte d’informe 40/2011-F emès per la Sindicatura de comptes deriva de la 

Resolució 281/IX del Parlament de Catalunya, que demana l’elaboració d’informe de 

fiscalització del Grup Consell Comarcal del Barcelonès en determinats àmbits. 
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L’exposició de motius que incorpora la proposta de Resolució presentada pel Grup 

Parlamentari del Partit Popular (Butlletí oficial del Parlament de Catalunya núm. 130 

de 5 de setembre de 2011) defineix el concepte de Grup Consell Comarcal del Bar-

celonès, concepte que és el que la Sindicatura hauria d’haver respectat en l’elabo-

ració del seu informe. La proposta de resolució indica clarament que considera que 

el Grup CCB estaria integrat pel propi Consell Comarcal del Barcelonès i per tres so-

cietats mercantils: REGESA, REGESA Aparcaments i Serveis, SA i Marina de Ba-

dalona, SA. No és fa esment a altres entitats, organitzacions o ens dependents, per la 

qual cosa podria considerar-se una extralimitació de funcions la inclusió en l’informe 

de la fiscalització de la Fundació Pisos de Lloguer. 

 

Pel que fa a l’esmentada fundació, a dia d’avui, ja dissolta i liquidada, la Sindicatura 

ja adverteix que el CCB només era titular del 16,7% de la mateixa, però considera 

que era l’entitat que en feia el control efectiu. Per a justificar aquesta afirmació, s’enu-

meren tres arguments, que aquesta part entén que són mancats de fonamentació, 

pels motius que a continuació s’exposen: 

 

- S’indica que el president del CCB ho és també de la Fundació, però els seus 

estatuts preveuen que poden ser-ne president qualsevol dels cinc municipis 

que la integren o el president comarcal. 

- Se sosté que l’objecte social de la Fundació era gestionar promocions d’habi-

tatges de REGESA, però aquesta no és la finalitat de la Fundació, finalitat que 

s’establia a l’article 3 dels seus estatuts i que pretenia posar al serveis dels 

municipis de la comarca habitatges en règim de lloguer protegit o social; en el 

moment en que es va constituir la Fundació era una modalitat no contemplada 

per la legislació en matèria d’habitatge. 

- S’afirma que l’activitat habitual de la Fundació estava finançada pel CCB. Res 

més lluny de la realitat: la principal font d’ingressos eren els lloguers que per-

cebia dels arrendataris dels habitatges gestionats, seguida de les dotacions 

rebudes de la Junta Distribuïdora d’Herències Intestades. 

 

Serveixi aquesta informació per confirmar la consideració de la Fundació Pisos de 

Lloguer com a entitat no integrant del Grup CCB i per advertir de les dificultats per a 

presentar al·legacions al bloc de informe de Sindicatura referit a les actuacions de la 

Fundació. La resposta a aquesta part de l’informe ha estat elaborada des del CCB 

atès que la Fundació, com ja s’ha dit, és una entitat inexistent en el moment de recep-

ció l’informe. 

S’ha inclòs també dins l’àmbit de l’informe, aquest cop sí d’acord amb el contingut de 

la resolució del Parlament, a la societat Marina de Badalona, SA, en la que participen 

per meitats el CCB i l’Ajuntament de Badalona. En les reunions mantingudes el juliol 

de 2012 amb l’equip d’auditors de la Sindicatura encarregats del treball d’estudi per 

a l’elaboració de l’informe, la Societat Marina de Badalona hauria de considerar-se 

societat “associada” i no tant “integrada” dins del grup CCB. 

 

S’ha de posar de relleu que l’any 2013, en el marc del procés efectuat per la Inter-

venció General de l’Administració de l’Estat, en aplicació del Reial Decret 1463/2007 

que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària 
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en la seva aplicació a les entitats locals, en la classificació dels ens del sector local 

en termes de comptabilitat nacional (SEC 95), la societat Marina de Badalona ha 

quedat inscrita a l’inventari d’entitats locals com a ens depenent de l’Ajuntament de 

Badalona. 

 

Aquesta classificació comporta doncs que hores d’ara el CCB no ostenti cap facultat 

de tutela ni jurídica, ni administrativa (tuteles aquestes que no havia tingut mai as-

signades) ni econòmica o financera. Per aquest motiu, la Presidència comarcal va 

donar trasllat de la part de l’informe de Sindicatura relatiu a Marina de Badalona a la 

pròpia societat, la qual, als efectes de formular les corresponents al·legacions ha 

convocat Consell d’Administració. El Consell d’Administració, reunit en data 20 d’oc-

tubre d’enguany, ha adoptat els acords dels quals us en donem trasllat, atenent la 

petició formulada a la Presidència comarcal, incorporant l’escrit i document d’al·le-

gacions rebut en l’apartat 4.5 d’aquest escrit. 

 

Pel que fa al contingut del projecte d’informe 40/2011-F de Sindicatura que fa refe-

rència a les actuacions en el període 2005-2011 del propi Consell i de les societats 

comarcals REGESA i Regesa Aparcaments i Serveis, SA, s’han redactat els cor-

responents documents d’al·legacions, que confiem seran tingudes en consideració 

per la Sindicatura, especialment en allò que correspon a la verificació d’errades o 

confusions en la documentació analitzada, errades o confusions que són, per des-

comptat, més que comprensibles atesa l’extrema dificultat d’analitzar un volum tan 

elevat d’informació, referida a àmbits i entitats tan diversos i a un període temporal 

tan ampli. 

 

 

VOLUM 1/5 

CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS 

 

2.4.1. Observacions 

 

2.4.1.1. Aspectes generals 

 

1. El CCB no ha aprovat formalment en cap dels exercicis fiscalitzats cap Pro-

grama d’Actuació Comarcal, contràriament a allò que estableix el TRLOCC. 

 

El fet que el Consell Comarcal del Barcelonès no hagi aprovat formalment cap 

Programa d’Actuació Comarcal “no ha de suposar una paràlisi” del Consell, ni 

impedir el desenvolupament de les seves activitats. La normativa (TRLOCC) no 

conté cap previsió pel cas dels consells comarcals que no tinguin aprovat el 

Programa d’Actuació Comarcal. En aquest sentit s’ha pronunciat la Direcció 

General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge en informe jurídic emès en data 8 de juliol de 2016, en 

resposta a la consulta efectuada per la Presidència del Consell Comarcal del 

Barcelonès. 

 

2. El personal directiu, a partir de l’1 de juliol del 2007, no ha efectuat les decla-

racions d’activitats i incompatibilitats i de béns i drets patrimonials, en contra del 

que disposa la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
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No existeix cap definició legal de personal directiu, per la qual cosa no existeix 

norma per a determinar quin personal del Consell Comarcal del Barcelonès, a 

part dels membres electes, hauria d’haver efectuat les declaracions d’activitats i 

incompatibilitats. D’altra banda, cal tenir en compte que l’EBEP diferència entre 

personal directiu (article 13) i personal eventual (article 12) i que el gerent 

comarcal, d’acord amb el que preveu el TRLOCC té la consideració de fun-

cionari eventual. En el període 2005-2011 el Consell Comarcal del Barcelonès no 

va tenir cap director de serveis, ni cap director d’àrea, ni cap coordinador, ni 

cap càrrec similar. 

 

3. Durant el període fiscalitzat, el CCB no ha pres la iniciativa de convocar les 

places vacants de Secretaria, Intervenció i Tresoreria, en els concursos ordinaris 

anuals. 

 

La plaça de tresorer ha estat ocupada, des del febrer del 2004 fins al juny del 

2008, pels dos gerents del CCB. En cap cas no es va demanar a la DGAL que 

els proporcionés una persona per cobrir aquesta plaça d’acord amb la nor-

mativa ni es van comunicar aquests nomenaments accidentals. Aquests nome-

naments suposen una manca de control intern al confluir en una mateixa 

persona els llocs de treball de la Gerència i la Tresoreria. 

 

En el període 2007-2011 cada any es varen convocar processos per a cobrir les 

vacants de Secretaria, Intervenció i Tresoreria del Consell Comarcal del Bar-

celonès. En concret aquests processos corresponen als concursos unitaris que 

anualment convoca el Ministeri competent. Per aquest mecanisme s’ha cobert la 

Tresoreria (concurs de l’any 2007), la Intervenció (concurs de l’any 2011) i la 

Secretaria (concurs de l’any 2015). 

 

4. Pel que fa a l’avaluació del compliment de la normativa d’estabilitat pressu-

postària, no consta que la Intervenció hagi confegit l’informe relatiu a la Liqui-

dació del pressupost dels exercicis 2007 i 2008, ni tampoc l’informe relatiu al 

pressupost de l’exercici 2008.  

 

Així mateix, manquen els informes relatius a les societats REGESA i RASSA des 

de l’exercici 2007 i els de MBSA des de l’exercici 2010. 

 

Pel que fa a l’avaluació del compliment de la normativa d’estabilitat pressu-

postària, la Intervenció sí que ha fet l’informe d’estabilitat relatiu a la Liquidació 

del pressupost dels exercicis 2007, 2008 i el corresponent al del Pressupost de 

2008. Aquest aspecte ha estat tractat no en un informe separat, sinó com un 

apartat específic dins dels informes preceptius d’intervenció de les liquidacions i 

pressupost esmentats. En concret a les pàgines 120 i 121 de l’expedient de 

Liquidació del pressupost de 2007; a les pàgines 86 i 87 de l’expedient de 

Liquidació de 2008; i a la pàgina 227 de l’expedient de Pressupost de l’exercici 

2008. 

 

Pel que fa a les societats REGESA, RASSA i MBSA, en ser societats dependents 

que es financen majoritàriament amb ingressos de mercat, queden fora de 

l’àmbit de la Llei d’estabilitat, d’acord amb el seu article 2.d, i així se’n fa esment 

en els informes de la Intervenció citats. 
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2.4.1.2. Gestió comptable 

 

5. El CCB, dins el control financer, va encarregar les auditories sobre els comptes 

anuals dels ens dependents, tot i que no les va trametre als departaments de 

Governació i d’Economia i Coneixement, ni les va exposar en la seu electrònica 

corporativa, en contra de la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, del 

23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

 

El CCB no va encarregar cap auditoria de les societats comarcals dins les 

tasques de control financer, com s’afirma. Per aquesta raó no es trameten ni a 

Governació ni a Economia. Les auditories a les que es fa referència varen ser 

encarregades per les pròpies societats en compliment de la normativa aplicable 

a les societats mercantils. 

 

Les auditories de les societats dependents es van trametre a la Sindicatura de 

Comptes. No es van publicar a la seu electrònica del Consell ja que no es 

disposava encara de la mateixa (va activar-se l’any 2012). 

 

6. La construcció del pavelló de la Colina, 3,76 M€, es va encarregar a REGESA 

per Acord de la Junta de Govern del 26 de gener del 2005, sense establir ni 

concretar les condicions particulars de l’encàrrec ni les compensacions que 

havia d’obtenir REGESA per la gestió i realització de la construcció. A més, 

l’encàrrec es va realitzar sense el corresponent finançament. Aquest fet va 

suposar que REGESA va construir el pavelló sense rebre finançament per part 

del CCB. Un cop construït, el 2008 es va decidir finançar aquesta obra amb 

dividends provinents de REGESA, 3,76
 
M€. Per tant, el CCB va endegar l’es-

mentada obra sense el corresponent finançament, i sense incloure-la en cap 

dels pressupostos dels exercicis 2005 a 2007. 

 

L’encàrrec que es va fer a REGESA, segons conveni signat amb els Ajuntaments 

de Badalona i de Santa Coloma de Gramenet i amb el Consell Esportiu del 

Barcelonès incloïa, tal com s’explica a l’informe que consta a l’expedient (folis 46 

a 48): 

- la redacció dels instruments de planejament necessaris per a concretar 

els equipaments (no només esportius) a ubicar en els terrenys de titu-

laritat municipal al sector de La Colina 

- la redacció dels corresponents projectes constructius un cop determinats 

els equipaments que s’hi instal·larien 

- la realització de les obres de construcció dels equipaments, previ ator-

gament del dret de superfície (sense cànon) per part de l’Ajuntament de 

Badalona 

 

No estant definits els equipaments (pendent del planejament a redactar) ni 

quantificats els costos (pendent dels projectes a elaborar) es feia difícil emetre 

opinió sobre l’equilibri econòmic o efectes del conveni i de l’encàrrec a 

REGESA, tal com s’indica a l’informe d’intervenció (foli 49). 

 

Estava previst que, entre els equipaments a construir, s’incloguessin habitatges i 

aparcaments. El finançament de la construcció del poliesportiu havia de cobrir-

se en part amb una subvenció i, pel que fa a la resta, havia de compensar-se 
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amb els beneficis que es podien obtenir amb la comercialització dels habitatges 

i de les places d’aparcament, per la qual cosa no es va considerar necessària 

l’assignació d’altres recursos per part del Consell Comarcal del Barcelonès ni 

dels Ajuntaments. 

 

Pel que fa a la subvenció, en efecte es va sol·licitar un ajut de 1.400.000 euros al 

Consell Català de l’Esport en el marc de la convocatòria aprovada per resolució 

PRE/2300/2005 (DOGC de 29/7/2005), que havia de cobrir la meitat del cost 

inicialment previst de les obres de construcció. En data 10 d’abril de 2006 es va 

rebre notificació de la resolució del president del Consell Català de l’Esport 

denegant la subvenció per manca de títol que acredités la disponibilitat dels 

terrenys, pendent encara que l’Ajuntament de Badalona hagués adoptat els 

acords que havien de permetre la constitució del dret de superfície.  

 

Pel que fa al nou planejament urbanístic del sector de La Colina, l’Ajuntament de 

Badalona va aprovar inicialment una modificació del PGM (25/7/2006), que 

desprès va ser aprovat provisionalment (28/11/2006) i finalment definitivament 

per la Generalitat de Catalunya (16/7/2007 i publicat al DOGC de 16/10/2007). 

Aquest planejament va ser completat posteriorment amb una nova modificació 

del PGM per a definir el sistema d’habitatges dotacionals públics i la seva 

concreció al sector de La Colina: aprovat inicialment per l’Ajuntament de Bada-

lona el 25/3/2008 i definitivament per la Generalitat el 29/4/2009 (publicat al 

DOGC de 13/5/2009). 

 

El retard en la tramitació d’aquestes modificacions urbanístiques impedien a la 

societat REGESA recuperar la inversió efectuada per a la construcció del 

poliesportiu, d’una banda, al temps que es dificultava l’entrada en funcionament 

del mateix. Tal com es recull en els informes de secretaria i d’intervenció de 

dates 25 i 26 de febrer de 2008 respectivament que consten a l’expedient (folis 

919 a 923), quan estaven a punt de finalitzar els treballs finals constructius 

(col·locació del parquet) es van arbitrar els mecanismes per a traspassar l’im-

moble a un bé de titularitat pública, mitjançant la compravenda feta pel Consell 

Comarcal a REGESA, que es va finançar atípicament amb la percepció de 

dividends provenint dels beneficis de la pròpia societat comarcal, que amb 

aquesta operació recuperava l’IVA suportat amb les obres i deixava d’assumir 

les obligacions com a propietari d’un equipament destinat a unes activitats que 

no es corresponen amb les ordinàries de la societat. 

 

7. Durant l’exercici 2010, el CCB va facturar al Consorci de la Zona Franca 1,05 M€ 

més l’IVA corresponent, en concepte de preu d’adquisició parcial del dret de 

superfície de la parcel·la L/M del sector C-4. Aquesta factura no està comp-

tabilitzada ni cobrada, llevat de l’IVA que es va cobrar i liquidar en l’exercici 

2010. 

En efecte, tots els propietaris de la finca L/M varen atorgar conjuntament un dret 

de superfície al Consorci de la Zona Franca que li havia de permetre la cons-

trucció d’un important edifici d’oficines (la denominada Torre Espiral) previst en 

el propi planejament regulador del sector.  

 

Era una operació onerosa, amb un cànon a abonar pel superficiari als pro-

pietaris. El pagament del cànon es materialitzava en part amb el lliurament 
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avançat de part de l’edifici construït, abans de la finalització de la vigència del 

dret de superfície (en concret, el lliurament de les dependències on s’havia 

d’ubicar la nova seu del Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs, que és 

propietari de la part de la finca qualificada com equipaments). La resta del 

cànon s’havia de materialitzar d’una banda amb el lliurament de la resta de 

l’edifici al final de la vigència del dret de superfície, però també mitjançant 

subrogació en el compliment de les obligacions que el planejament imposava 

als propietaris corresponents al finançament de les obres d’urbanització assig-

nades a la finca, càlcul que estava fixat en el projecte d’urbanització aprovat per 

l’Administració actuant.  

 

El Consell Comarcal del Barcelonès, en concret, no havia de percebre cap 

quantitat econòmica del Consorci de la Zona Franca en el marc d’aquesta 

obligació, però sí que rebria part de l’edifici al final i quedava alliberat d’assumir 

el pagament de 1.050.383,26 euros corresponents a quotes urbanístiques fu-

tures, que corresponien a zones verdes i vials, que, un cop urbanitzats, seran 

cedits als ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs. 

 

Després de diverses consultes a assessors fiscals d’algunes de les adminis-

tracions titulars i de nombroses reunions a la Delegació a Catalunya de l’Agèn-

cia Tributària, es va arribar a la conclusió que l’atorgament d’aquest dret de 

superfície estava subjecte a IVA, que es meritava en moments diferents en 

funció de la naturalesa del cànon: 

- continuadament en el temps durant tota la durada del dret de superfície 

(una 53ena part anual) la part que correspon a l’edifici que es lliurarà al 

final. 

- en el moment de lliurament de la part avançada de l’edifici al CCIDB pel 

que fa a aquesta part. 

- en el moment d’atorgament de l’escriptura de constitució del dret de 

superfície pel que fa a la part que correspon a les obres d’urbanització. 

 

Atès que tots els propietaris de la finca eren administracions públiques i que la 

seva estructura tributària no els permetia recuperar aquest IVA, la quantitat de 

l’impost va ser abonada pel Consorci de la Zona Franca en el moment d’escrip-

turació per tal que cada propietari pogués fer-ne el corresponent ingrés a 

Hisenda. A aquest efecte, es van emetre les corresponents factures. 

 

La factura emesa pel Consell Comarcal del Barcelonès es va emetre doncs 

només a efectes de meritació d’IVA, però no es podia comptabilitzar fins que 

naixés l’obligació a la que responia, és a dir, fins que el Consell no rebés les 

factures de les quotes urbanístiques emeses per l’administració actuant. En 

aquell moment, s’hauria de produir la comptabilització i, al mateix temps, el 

pagament per compensació de les quotes urbanístiques amb aquella factura, ja 

que, tot i ser-ne obligat el Consell, les obres serien assumides pel Consorci de la 

Zona Franca com a pagament del cànon del dret de superfície. 

 

Totes aquestes afirmacions es recullen a l’expedient en diversos informes: 

informes jurídics, informe específic dels efectes fiscals de l’operació i informe 

d’intervenció de juny de 2009 i informe jurídic de juny de 2014. 
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Com bé ha manifestat la Sindicatura, posteriorment es va resoldre anticipa-

dament aquest dret de superfície, resolució pendent d’elevar a escriptura 

pública a l’espera que el Consorci de la Zona Franca finalitzi el procés d’ins-

cripció registral de l’escriptura d’atorgament del dret (s’ha d’inscriure en els 

Registres de la Propietat de Barcelona i de Santa Coloma de Gramenet –llibre 

de Sant Adrià– però només s’ha inscrit en un. Això significa que la factura haurà 

de ser anul·lada, tot i que no es podrà reclamar la devolució de l’IVA pagat per 

prescripció en haver transcorregut més de 4 anys. 

 

8. L’alienació dels terrenys ubicats a la ronda de Sant Ramon de Penyafort a Sant 

Adrià de Besòs es va fer el 13 de febrer del 2006 per 3,05 M€, sent el comprador 

el Grup Immobiliari Castmor, SL, de forma directa, al considerar que es tractava 

de parcel·les sobreres. No obstant això, unes parcel·les amb les característiques 

de metres quadrats, edificabilitat i valoració pericial d’aquestes, no es poden 

considerar sobreres per la qual cosa, s’haurien d’haver licitat mitjançant sub-

hasta pública, d’acord amb l’article 42 del Reglament de patrimoni dels ens 

locals. A més, aquesta venda requeria l’informe previ del Departament de Go-

vernació, atès que l’import de l’operació ultrapassa el 25% del recursos ordinaris 

del pressupost consolidat del CCB. El CCB no va obtenir l’esmentat informe 

previ. 

 

1) Consta a l’expedient informe jurídic (folis 87 a 91) en el que s’exposa i 

documenta el concepte de parcel·la sobrera, esmentant la definició que es 

recull a l’article 12 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, que deriva de 

l’anterior legislació (Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 1986) 

amb l’objectiu d’obtenir una disposició del terreny que en permeti la seva utilit-

zació racional. Per aquesta raó, en la definició que es conté en l’article 12 

esmentat, no es fa referència únicament a terrenys de petites dimensions, sinó 

que incorpora també els conceptes de forma irregular, independentment de la 

seva extensió, i d’emplaçament, sempre que qualsevol d’aquests motius justi-

fiqui que aquestes parcel·les per sí mateixes no són susceptibles d’ús adequat. 

 

Cal recordar que en aquesta compravenda l’objecte de transmissió eren tres 

restes de finques, dues de propietat comarcal i una de propietat municipal i que 

l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va compartir els arguments jurídics 

exposats pel que fa al concepte de parcel·la sobrera i a la viabilitat d’una venda 

directa al propietari colindant en aquest cas. 

 

En l’informe jurídic esmentat s’especifiquen les raons per les que les dues 

sobreres de titularitat comarcal poden tenir aquesta consideració. Es tractava de 

restes de finques expropiades per construir el Parc del Besòs que, un cop 

construït aquest havien quedat fora del mateix i que posteriorment havien estat 

segmentades per l’obertura per una banda de la Ronda Sant Ramon de Penya-

fort i per altra del carrer Jaume Huguet. 

Per declarar un terreny parcel·la sobrera cal un expedient d’alteració de la 

qualificació jurídica (article 20 i següents del Reglament de Patrimoni dels ens 

locals), expedients que s’havien tramitat prèviament tant per part del Consell 

com de l’Ajuntament, expedient que inclouen un tràmit d’informació pública. 
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En relació a aquest debat, la Sindicatura indica en el seu informe (pàgina 24) 

que les afirmacions que formula sobre el concepte de parcel·la sobrera són 

consideracions, que pel que es veu no coincideixen amb les dels serveis jurídics 

comarcals i municipals, del Departament de Governació o del notari i registrador 

que van participar en l’operació. 

 

2) Consta a l’expedient informe d’intervenció (folis 92 i 93) en el que s’acredita 

que l’operació no ultrapassava el 25% dels recursos ordinaris del pressupost 

consolidat del Consell, per la qual cosa no era necessari informe previ de 

Governació. Sí que es va donar informació de la venda a Governació als efec-

tes de control de legalitat, tal com exigeix l’article 40.1.c) del Reglament de 

patrimoni. 

 

9. Durant l’exercici 2009, el CCB va concedir un préstec de 2,00 M€ a REGESA que 

va retornar l’exercici 2011, formant part de la liquidació del pagament fet a 

REGESA per les obres de renovació urbana de Sant Adrià de Besòs. 

 

Aquesta operació, comptabilitzada com a extrapressupostària, s’hauria d’haver 

instrumentat mitjançant l’habilitació de la consignació pressupostària corres-

ponent i l’aprovació preceptiva del Ple del CCB. 

 

En ser una bestreta sense interès a una societat de capital íntegrament del CCB, 

es va considerar que era extrapressupostària atesa la durada prevista de la 

mateixa. 

 

Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació de l’atorgament, el Ple havia 

delegat aquesta competència en favor de la Junta de Govern Local mitjançant 

les Bases d’Execució del Pressupost de 2009 (Base 24) per bestretes d’aquest 

import. 

 

10. En relació amb les obres efectuades en el sector de la Catalana de Sant Adrià 

de Besòs, a 31 de desembre del 2010, les factures pendents de formalitzar que 

figuren en la comptabilitat de REGESA per 6,33 M€, havien d’haver estat objecte 

de comptabilització i reconeixement per part del CCB, per 7,55  M€, sent la 

diferència entre els dos imports l’IVA de les operacions. 

 

Així es va fer. Ja consta a l’informe de la intervenció (p. 813 de l’expedient) que 

les factures pendents de pagament a 31/3/2011 que consten en la comptabilitat 

del CCB a REGESA tenien un import de 7,54 M€.  

 

11. Les observacions relatives a les despeses de personal són les següents: 

 

 El CCB només va publicar l’acord d’aprovació de la relació de llocs de treball 

sense cap detall de les magnituds que s’han de definir, incomplint l’article 127 

del Reial decret legislatiu 781/1986, del 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

La publicitat i transparència de tot el procés va quedar garantida amb la publi-

cació d’anuncis als butlletins oficials tant en el moment d’aprovació inicial com 
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en el d’aprovació definitiva de la relació de llocs de treball, encara que s’hagués 

produït alguna deficiència formal en el contingut del text dels anuncis. 

 La plantilla aprovada per als exercicis 2009 i 2011 no es va publicar en els diaris 

oficials, ni es va comunicar a la DGAL i a la Delegació d’Hisenda estatal, contrà-

riament a allò que disposa l’article 28 del RPEL. 

 

La plantilla aprovada de 2009 va ser comunicada a la DGAL el 17/7/2009 i la del 

2001 el 14/4/2011. 

 

 Pel que fa a les retribucions, el complement específic va experimentar incre-

ments per sobre de les lleis de pressupostos estatals en els exercicis fiscalitzats 

d’entre un 0,9% fins a un 5,4%. 

 

El complement específic de les retribucions del personal del CCB entre els anys 

2005-2011 va experimentar en tots els anys l’increment que permetien les 

corresponents lleis de pressupostos de l’Estat: 

- any 2005: 2% (art. 19.Dos de la Llei 2/2004) 

- any 2006: 2% (art. 19.Dos de la Llei 30/2005) 

- any 2007: 2% (art. 21.Dos de la Llei 42/2006) 

- any 2008: 2% (art. 22.Dos de la Llei 51/2007) 

- any 2009: 2% (art. 22.Dos de la Llei 2/2008) 

- any 2010: 0,3% (art. 22.Dos de la Llei 26/2009) 

- any 2011: 0% (art. 22.Dos de la Llei 39/2010) 

 

 Pel que fa al complement de productivitat, no s’ha obtingut cap càlcul que per-

meti verificar que els imports que es paguen responen a l’especial rendiment, 

l’activitat extraordinària i l’interès i la iniciativa amb el que l’empleat exerceix la 

seva feina. Tampoc es té constància que s’hagi fet la difusió pública preceptiva, 

tal com preveu l’article 172.3 del RPEL. 

 

Aquesta deficiència ha estat corregida havent deixat d’abonar-se als empleats 

del Consell el complement de productivitat, a l’espera d’elaborar un reglament 

en el que es determinin els mecanismes de quantificació i aplicació d’aquest 

complement retributiu. 

 

 La jornada laboral dels treballadors del CCB és de trenta-cinc hores setmanals 

(31 hores i 15 minuts, en horari d’estiu) quan la jornada ordinària del personal de 

les corporacions locals ha de ser de trenta-set hores i mitja setmanals de treball 

efectiu de mitjana, que en còmput anual, equival a 1.647 hores. Aquesta jornada 

no pot ser objecte de pactes ni de negociació col·lectiva ja que es tracta d’una 

norma de mínims que té caràcter imperatiu. 
 

En aplicació de les previsions de la Disposició Addicional 71 de la Llei 2/2012 

de Pressupostos de l’Estat per 2012, la jornada laboral de tot el personal del 

CCB és de 37,5 hores setmanals, distribuïdes en cinc matins i una tarda o en 

cinc matins i dues tardes. L’excedent d’hores anuals realitzades pels treba-

lladors en relació al còmput anualment establert a l’efecte per l’administració 

estatal es pot destinar a reduir la jornada durant el període d’estiu. 
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 Es possibilita als treballadors el perllongament de la jornada setmanal fins a les 

trenta-set hores i mitja (35 hores en horari d’estiu), i la possibilitat de renunciar a 

l’augment dels dies de vacances, a canvi d’una compensació econòmica. El 

perllongament de la jornada setmanal i la renúncia a l’ampliació dels dies de 

vacances, no poden suposar una millora salarial. 

 

No ha existit mai, abans de la implantació de la jornada de 37,5 hores, la pre-

visió que els treballadors puguin perllongar la jornada setmanal. Es contempla la 

possibilitat de jornades de 40 hores, amb les corresponents adequacions 

retributives, però cap empleat del CCB s’hi ha acollit. 

 

La possibilitat que es va preveure de renunciar a alguns (màxim tres) dies de 

vacances percebent en aquests casos una compensació econòmica, calculada 

per a cada treballador en funció de la seva retribució per hora treballada, no 

comportava en cap cas una millora salarial. Els treballadors rebien la mateixa 

retribució, però en uns casos la percebien en “temps” (gaudi complert de les 

vacances) i en altres “pecuniàriament” (gaudi parcial de vacances), estant la 

compensació quantificada per a cada empleat en funció de la seva retribució 

efectiva. 

 

12. En un expedient de crèdit extraordinari i en un de suplement de crèdit, ambdós 

de l’exercici 2005, manca la memòria justificativa que acrediti la necessitat de la 

mesura i la classe de modificació a realitzar, d’acord amb l’article 177 del 

TRLRHL. 

 

D’altra banda, en tres expedients de crèdits extraordinaris i tres de suplements 

de crèdit, la modificació s’ha comptabilitzat abans de la publicació de l’apro-

vació definitiva. 

 

La necessitat i mesura de la classe de modificació pressupostària a realitzar en 

els tres casos esmentat no es recull en una memòria justificativa del president, 

però si en un informe justificatiu de la necessitat de la despesa elaborat pel 

responsable de l’Oficina del servei corresponent. 

 

Les modificacions pressupostàries esmentades s’han comptabilitzat un cop 

aprovades definitivament, quan es fa la tramesa de l’anunci per a publicació al 

BOP. 

 

13. Tenint en compte que de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2011 es 

desprèn que el Romanent de tresoreria va ser de 1,09 M€ negatius, i 3,40 M€ 

negatius, per a despeses generals, durant l’exercici 2012 el CCB hauria d’haver 

aplicat alguna de les mesures previstes en l’article 193 del TRLRHL, cosa que el 

CCB no va fer. A més, el pressupost d’aquell exercici es va liquidar també amb 

un Romanent de tresoreria negatiu. 

 

Donat que en la Liquidació de l’exercici 2011 es desprenia un Romanent de 

Tresoreria negatiu de 3,40 M€, i vist que en l’execució de l’exercici de 2012 no 

va ser possible una reducció de la despesa, el Pressupost de l’exercici de 2013 
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es va aprovar amb superàvit de 3,40 M€, tal i com estableix l’art. 193.3 del 

TRLRHL, aplicant doncs la tercera de les mesures previstes en la llei. 

 

En la Memòria del Pressupost de 2013 i en l’Informe economicofinancer del 

mateix s’explicava abastament les raons per aprovar-lo amb el superàvit 

esmentat. 

 

14. Els avançaments rebuts dels adquirents de les promocions dels habitatges de 

REGESA que el CCB garanteix per un import global màxim de 13,34 M€ aprovat 

pel Ple del CCB del 28 d’abril del 2010, no es van comunicar al Departament 

d’Economia i Finances, en contra de la normativa de tutela financera. 

 

El Consell Comarcal garantia a REGESA els avançaments rebuts dels adquirents 

de les promocions dels habitatges de protecció oficial de REGESA en compli-

ment de les previsions contingudes a les lleis vigents d’habitatge (en el període, 

articles 22 de la Llei 24/1991 i article 50 de la Llei 18/2007) i, en concret, pel que 

s’hi preveia quan els promotors dels habitatges eren societats de capital 

íntegrament públic.  

 

Aquests afiançaments, dels quals se n’informava cada any en la Memòria dels 

Comptes Anuals inclosa en el Compte General, no eren considerats avals i per 

tant no es comunicaven al Departament d’Economia i Finances. Tot i així, des de 

la intervenció del CCB es va fer una consulta al Departament per tal que aclarís 

com se n’havia de donar compte ja que la normativa de tutela financera no era 

prou clara en aquest aspecte (ja que estrictament no poden considerar-se avals 

a una operació de crèdit específica), però hores d’ara encara no s’ha rebut la 

resposta a l’esmentada consulta. 

 

15. En els darrers exercicis fiscalitzats, el CCB ha emès comfort letters per garantir 

el finançament de REGESA i RASSA. A 31 de desembre del 2011, l’import 

garantit amb comfort letters ascendia a 41,28 M€, de les quals la Memòria no 

n’informa. 

 

La Sindicatura de Comptes considera que aquestes comfort letters han de rebre 

la qualificació jurídica de fortes, ja que suposen l’existència d’unes garanties 

prestades pel CCB. Per tant, s’haurien d’haver informat en la Memòria, i s’havien 

de considerar a efectes d’endeutament i d’aprovació i/o comunicació al Depar-

tament d’Economia i Finances a efectes de tutela financera, cosa que el CCB no 

va fer. 

 

El Consell Comarcal informa de les comfort letters per garantir el finançament de 

REGESA i RASSA a partir dels Comptes Anuals de 2012. 

 

Respecte la qualificació jurídica de les mateixes, si són febles o fortes, com 

indica la pròpia Sindicatura han considerat que les mateixes són “fortes” front a 

les opinions sostingudes pel Consell que ha considerat que son “febles” atès el 

grau d’obligacions que se’n deriven i tenint en compte les obligacions que cor-

responen als socis únics de les societats mercantils derivades de la legislació 

vigent. 
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2.4.1.3. Contractació 

 

Les observacions corresponents a la fiscalització de la contractació administrativa 

són les següents: 

16. No s’ha pogut comprovar la publicació en el perfil del contractant de la infor-

mació sobre la licitació i adjudicació, en contra de l’article 42.3 de la LCSP. 

 

En el període analitzat, el CCB no disposava de perfil del contractant. El perfil 

del contractant del CCB va començar a ser operatiu l’any 2012 (acord de la 

Junta de Govern Local del CCB adoptat en sessió de 13 de juny de 2012). 

 

17. En tres contractes manca l’informe de fiscalització de l’interventor, d’acord amb 

l’article 67.2 del TRLCAP. 

 

En el CCB, quan el pronunciament de la intervenció és conforme amb les 

propostes, no s’emet informe de conformitat sinó que s’incorpora signatura. En 

els tres contractes als que es fa referència (disseny de materials i publicacions 

de l’Oficina de Joventut, elaboració del Manual d’identitat corporativa i disseny i 

producció de la Memòria del mandat 2003-2007) la signatura de la interventora 

està incorporada en els corresponents documents comptables (folis 34, 30 i 84 

dels respectius expedients).  

 

18. A partir de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de creació de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, és aquesta qui assumeix la gestió de les rondes de Barcelona, inclòs 

l’enllumenat públic. Tot i aquest traspàs efectuat per llei, durant tot l’exercici 

2011 el CCB ha continuat prestant el servei de manteniment de les rondes 

mitjançant el contracte de serveis signat amb la UTE Manteniment Rondes II i, 

quan aquest contracte es va extingir el 31 de desembre del 2011, el CCB li va 

tornar a adjudicar el servei per als exercici 2012 i 2013. A partir de la creació de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, és aquesta qui hauria de prestar l’esmentat 

servei. 

 

La Disposició Addicional sisena de la Llei 31/2010 assigna a l’Àrea Metro-

politana de Barcelona la gestió de les rondes de Barcelona, sense especificar 

quin contingut ha de tenir aquesta gestió, més enllà de la referència que es fa a 

incloure-hi l’enllumenat públic. La definició d’aquest abast s’està determinant 

mitjançant convenis amb les administracions titulars de les vies, completant les 

previsions de la Llei 31/2010 i en compliment de tota la resta de l’ordenament 

jurídic que assigna diverses obligacions als propietaris de les infraestructures 

viàries. 

 

Dins aquest concepte de gestió s’ha inclòs el servei de manteniment ordinari de 

les rondes i a aquest efecte s’han signat convenis amb els titulars de les vies per 

a concretar-ne li delimitar-ne l’objecte. 

 

L’AMB no va quedar constituïda fins a finals de juliol de 2011, amb la qual cosa 

va començar a ser operativa a partir de la tardor d’aquell any. Fins a 31 de 

desembre de 2011 es va mantenir el model de delegació en el CCB de la com-
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petència per al manteniment integral formalitzat a través de convenis bilaterals 

amb cada titular. 

Des de l’any 2012, s’ha signat un conveni anual multilateral entre l’AMB, els 

titulars de les vies (Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Co-

loma de Gramenet i Generalitat) i el Consell. Amb aquest conveni es defineixen 

les tasques que els propietaris entenen que corresponen a l’AMB com a gestió 

de les rondes i l’àmbit territorial d’actuació, i al mateix temps es formula enco-

mana de gestió al CCB per tal que aquesta administració s’encarregui del 

manteniment de la via. És la pròpia AMB la que, en exercici de les competències 

que li assigna la Llei 31/2010 i amb el contingut definit pels titulars de la via, opta 

per aquesta modalitat d’execució d’entre les diverses opcions legalment 

previstes. 

 

19. En dos contractes, manca l’anunci indicatiu que s’ha de publicar en el Diari 

Oficial de la Comunitat Europea mitjançant el qual es donen a conèixer els 

contractes que estiguin previstos de celebrar-se en els dotze mesos següents, 

segons l’article 203.1 del TRLCAP. A més, en quatre contractes subjectes al 

TRLCAP i quatre subjectes a la LCSP, manca la publicació de l’adjudicació en el 

Butlletí oficial de la província, en contra del que estableix l’article 93 del TRLCAP 

i l’article 138 de la LCSP. 

 

Pel que fa als anuncis indicatius previstos a l’article 203.1 del TRLCAP, com be 

indica el propi precepte, tenen per objecte informar a l’avançada de la previsió 

de licitar determinats tipus de contractes de certa consideració amb temps 

suficient per a que els possibles interessats puguin recopilar la informació que 

considerin oportuna. 

 

Els dos contractes als que es fa referència correspon al servei de manteniment 

de les rondes de Barcelona en diverses anualitats. Com s’ha dit, el CCB no 

és propietari d’aquestes vies ni té cap competència legalment assignada sobre 

les mateixes. Les tasques assumides en relació a aquest manteniment pel CCB 

deriven en ambdós contractes de competències delegades dels titulars de les 

vies, delegacions que es formalitzen a través dels corresponents convenis.  

 

En cap dels dos contractes es va tenir certesa que el CCB tornaria a ser l’encar-

regat d’aquestes contractacions amb antelació superior a dotze mesos, per la 

qual cosa no es van poder publicar els anuncis previstos a l’article 203.1 del 

TRLCAP. L’aprovació dels convenis va ser simultània en el temps, en tots dos 

casos, a l’inici de l’expedient de contractació, per la qual cosa els anuncis que 

es van publicar al DOUE, BOE, DOGC i BOP varen ser directament els de 

licitació. 

 

20. En els criteris utilitzats per avaluar les ofertes rebudes, s’ha observat el següent: 

 En catorze contractes s’estableix l’experiència professional de l’empresa, l’expe-

riència en treballs similars i la idoneïtat dels equips materials i humans com a 

criteris d’adjudicació, però aquests criteris no s’ajusten ni a les directives comu-

nitàries ni a les lleis de contractes, que el consideren un criteri de solvència. Si 

no s’haguessin valorat aquests criteris, en tres contractes, el resultat hagués 

estat un altre. 
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En cap dels catorze contractes als que s’ha fet referència s’ha incorporat l’expe-

riència professional de l’empresa com a criteri d’adjudicació. 

 

Sí que s’han considerat com a criteris d’adjudicació l’experiència en treballs 

similars i la idoneïtat dels mitjans materials i equips humans, però en cap cas 

s’han valorat aquests elements contravenint les previsions de la normativa ni de 

les directives comunitàries, ja que no han comportat discriminació ni avantatges 

per uns licitadors front uns altres. En tots els casos està justificat el motiu pel 

qual es prenen en consideració aquests criteris i s’han emprat sempre que es 

tracti d’elements vinculats amb l’objecte del contracte. 

 

Dels catorze contractes esmentats, onze corresponen a contractes de serveis, 

un a gestió de serveis públics i dos a obres. D’aquests contractes, dotze es van 

adjudicar per procediment obert i dos per procediment negociat, sense que cap 

licitador hagi formulat cap queixa ni reclamació per la incorporació d’aquests 

elements com a criteris de valoració de les ofertes. En tots els casos es tracta de 

criteris directament vinculats amb l’objecte del contracte. 

 

Pel que fa a l’experiència en l’execució de treballs similars, es poden efectuar, 

per exemple, les següents consideracions: 

- cinc dels contractes corresponen a serveis de transport de persones amb 

disminució, no només física sinó també psíquica, i en la majoria dels ca-

sos menors d’edat (transport escolar), per la qual cosa és imprescindible 

que l’empresa tingui coneixement de les particularitats d’aquests usuaris, 

sàpiga establir protocols d’intervenció en determinats casos (atacs patits 

pels nens; arribada a la parada sense presència de l’adult que ha de 

recollir l’alumne...) i que disposi d’equips professionals capacitats per 

garantir la correcta prestació del servei; 

- dos dels contractes corresponen al manteniment de les Rondes de Bar-

celona, manteniment viari especialment complex per ser les vies de més 

alta densitat de trànsit del país, que necessita empreses que puguin 

garantir el manteniment integral no només de la infraestructura sinó també 

de les instal·lacions, cosa poc habitual en aquesta tipologia de con-

tractes; 

- s’inclou el contracte de gestió del CCAAC: no existint sector professional 

d’empreses dedicades a la gestió de gosseres com a tal (que ni són 

clíniques veterinàries ni són refugis d’animals) era especialment important 

que el gestor tingués experiència prèvia com a mínim en alguns dels 

treballs inclosos en l’objecte contractual. 

 

Pel que fa a la idoneïtat de mitjans materials, algú pot pensar que no s’ha de 

tenir en compte, per exemple i en referència als contractes esmentats, on està 

la rampa d’accés als vehicles adaptats o com s’hi col·loquen les cadires, que el 

mantenidor de les Rondes tingui màquines llevaneus o grues de gran capa-

citats o que el gestor del CCAAC aporti material quirúrgic per atendre als ani-

mals? Pel que fa a la idoneïtat dels equips humans, no està directament rela-

cionat amb l’objecte del contracte verificar que els conductors i acompanyants 

podran atendre adequadament als alumnes d’educació especial transportats, 

que els animals acollits al CCAAC necessiten veterinaris i ATVs qualificats i que 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 6 

25 

la formació i experiència dels tècnics que integren l’equip del servei de man-

teniment de les Rondes no afecten la qualitat dels treballs i la resolució d’in-

cidències? 

 En catorze contractes s’estableix l’experiència professional de l’empresa, l’expe-

riència en treballs similars i la idoneïtat dels equips materials i humans com a 

criteris d’adjudicació, però aquests criteris no s’ajusten ni a les directives co-

munitàries ni a les lleis de contractes, que el consideren un criteri de solvència. 

Si no s’haguessin valorat aquests criteris, en tres contractes, el resultat hagués 

estat un altre. 

 

 En cinc contractes subjectes al TRLCAP adjudicats per concurs, els plecs esta-

bleixen la puntuació màxima per a cada criteri d’adjudicació, però no esta-

bleixen els criteris objectius per obtenir una puntuació concreta. En dos con-

tractes més, s’estableixen criteris objectius per l’oferta econòmica, però no per 

l’oferta tècnica. 

L’article 86 del TRLCAP que regula els criteris per a l’adjudicació del concurs 

indica que els mateixos s’han d’establir en els plecs de clàusules administratives 

particulars, com es va fer, i que s’hauran d’enumerar per ordre decreixent 

d’importància, com es va fer, indicant la ponderació que se’ls atribueixi, com es 

va fer. 

 

L’article 86 del TRLCAP indica que, amb caràcter potestatiu, es podran incloure 

consideracions per apreciar quan una oferta es desproporcionada o quins 

criteris operen en cada fase si s’estableixen successives fase de valoració, que 

no és el cas. 

 

L’article 86 del TRLCAP no conté cap disposició que indiqui que els plecs hagin 

de contenir els elements de cada criteri (els denominats subcriteris) amb els que 

s’obtingui la puntuació prevista. 

 

L’article 86 del TRLCAP tampoc especifica que per a l’oferta econòmica o per a 

l’oferta tècnica o per ambdues s’hagin de prendre en consideració un o altre 

tipus de criteris de valoració. 

 

 Per a quatre contractes adjudicats per concurs on s’aplica la LCSP, els criteris 

objectius tenen el mateix pes en la valoració final que els criteris la valoració 

dels quals depenen d’un judici de valor i, en aquests, no es descriu amb pre-

cisió els aspectes que s’han de seguir per atorgar la puntuació de les ofertes, en 

contra de l’article 134 de la LCSP. 

 

L’article 134 de la LCSP distingeix entre criteris de valoració avaluables de forma 

automàtica, que es puguin obtenir mitjançant xifres o percentatges obtinguts 

amb formules (criteris objectius), i criteris que depenguin d’un judici de valor. 

L’article 134 indica que correspon a l’òrgan de contractació la determinació dels 

criteris de valoració que han de servir de base per a l’adjudicació. 

 

La LCS no conté cap precepte que indiqui que no poden tenir el mateix pes en 

l’adjudicació els criteris automàtics dels que depenen d’un judici de valor. La 

única previsió al respecte es conté a l’article 134.2 de la LCSP que indica que si 
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els criteris automàtics tenen un pes inferior als criteris que depenen d’un judici 

de valor, l’òrgan de contractació haurà d’estar assistit per un comitè d’experts 

per a l’adjudicació del contracte. La Sindicatura opina que s’hauria d’haver 

donat preponderància als criteris objectius per sobre dels que depenen d’un 

judici de valor, però es tracta només d’una opinió, molt respectable d’altra 

banda, però sense fonament legal. 

 El CCB no va incloure la ponderació dels criteris de selecció en els anuncis de 

licitació de sis contractes, en contra d’allò que disposa l’article 134.5 de la 

LCSP. 

 

En aquests anuncis es feia remissió als corresponents plecs de clàusules 

administratives particulars, en els que s’enumeraven els criteris de valoració i la 

ponderació de cadascun d’ells. 

 

21. Un dels contractes es va prorrogar un any, quan el plec de bases no preveia 

aquesta possibilitat. En el mateix contracte i en tres més, en la pròrroga es va 

augmentar el cost dels serveis, quan els plecs de clàusules no recollien aquesta 

possibilitat. 

 

Es fa referència en concret al contracte adjudicat per a la gestió integral del 

servei de menjador de l’escola Mediterrània de Sant Adrià de Besòs per al pri-

mer curs en que el Consell va assumir aquesta gestió per encàrrec del Depar-

tament d’Ensenyament de la Generalitat. A l’expedient ja s’exposa amb detall la 

complexitat d’aquella contractació, que pretenia unificar en un únic contracte el 

que fins aleshores havien estat quatre contractacions en mans d’administracions 

públiques diverses. Per aquesta raó, la clàusula cinquena del corresponent Plec 

de clàusules administratives particulars indicava literalment: No es preveu en 

principi la pròrroga, llevat que per raons d’interès públic justificades les parts 

acordin perllongar-ne la durada pel següent curs escolar”. Per tant, la possi-

bilitat de pròrroga del contracte estava especialment prevista, limitada a un curs, 

si existien raons d’interès públic que ho justificaven. 

 

A l’expedient es recullen aquestes raons d’interès públic que van justificar 

perllongar un curs escolar el contracte: 

- no es va poder incloure el personal de neteja del menjador en els equips 

de neteja de l’escola, com es fa en totes les escoles del país, a l’espera 

que l’Ajuntament faci una nova contractació del servei; 

- els costos del menjador, atenent l’elevat número de monitors requerit i la 

inclusió de la neteja, eren encara massa elevats per a poder efectuar una 

contractació per preus unitaris corresponents al menú diari que seria la 

desitjable; 

- les dificultats de funcionament del centre escolar, que tenen també 

incidència en el menjador, aconsellaven mantenir l’estabilitat en el nou 

model contractual al menys un curs mes per estabilitzar la gestió integral. 

 

L’import del contracte en el període de pròrroga va ser fixat de mutu acord amb 

el contractista i incorpora diversos conceptes, com es justifica a l’expedient: 

actualització de preu per IPC, reducció per no substitució d’un monitor que 
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havia causat baixa, eliminació del reforç de neteja aplicat el primer curs i incor-

poració d’un coordinador a petició de la direcció de l’escola. 

 

En els altres tres contractes, la possibilitat de pròrroga estava contemplada en 

els corresponents plecs de clàusules administratives particulars, indicant-se en 

tots tres casos que els termes de la pròrroga es fixarien de mutu acord entre les 

parts. Es va considerar oportú referenciar els increments a un element objectiu i 

universal com l’IPC, tenint en compte que en aquell període no existia normativa 

legal que impedís aquesta possibilitat. 

22. El plec de clàusules administratives particulars dels contractes tramitats pel 

procediment negociat no establien els aspectes tècnics ni econòmics objecte 

de negociació amb les empreses, en contra de l’article 92.3 del TRLCAP i 160 

de la LCSP. A més, en onze dels vint-i-dos contractes adjudicats pel procedi-

ment negociat els plecs de clàusules es van aprovar juntament amb la resolució 

de l’adjudicació del contracte, en contra de l’article 49 del TRLCAP i de l’article 

99 de la LCSP. 

 

Els plecs de clàusules administratives dels contractes que s’havien d’adjudicar 

per procediment negociat identificaven els elements que es tindrien en compte 

per a l’adjudicació del contracte (criteris de valoració), essent aquests per tant 

els aspectes que havien de ser objecte de negociació amb els licitadors. 

 

A tall d’exemple i fent referència al contracte al que s’ha fet esment en la 

resposta anterior, el contracte per a la gestió integral del servei de menjador de 

l’escola Mediterrània de Sant Adrià de Besòs es va adjudicar per procediment 

negociat. Tal com es recull en l’informe tècnic de valoració de les ofertes (folis 

174 a 184) es van estudiar totes les ofertes rebudes, es van sol·licitar nombro-

sos aclariments, i posteriorment es van mantenir reunions de negociació amb 

els sis licitadors que es va considerar que havien presentat les millors propo-

sicions. Fruit d’aquestes negociacions, es varen modificar elements de tres de 

les proposicions inicials. 

 

La majoria dels contractes adjudicats per procediment negociat, tots ells sense 

publicitat, en els que s’indiquen que es vulneren els articles 49 del TRLCAP i 99 

de la LCSP, l’adjudicació del contracte es va fer sense consulta de diverses 

empreses aplicant les previsions legals justificatives per existir raons que 

acreditaven que hi havia un contractista únic. En aquests casos, per economia 

processal, es feia coincidir en un mateix acte l’aprovació dels plecs i l’adju-

dicació del contracte, en tot cas sempre per aquest ordre (primer els plecs i 

posteriorment l’adjudicació). 

 

23. En vuit contractes adjudicats per procediment negociat, no es complien les 

raons tècniques i/o la dificultat per establir el cost del servei, ni tampoc la 

quantia, que justificaven aquestes adjudicacions. 

 

Cal entendre que la Sindicatura està fent referència a contractes adjudicats per 

procediment negociat sense publicitat. En els expedients dels contractes als 

que es fa referència s’inclouen informes tècnics que motiven en tots els casos 

l’existència de raons tècniques o artístiques que justifiquen l’adjudicació del 

contracte sense publicitat i sense consultar diverses empreses. 
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24. Un dels contractes no es va adjudicar a la millor oferta econòmica adduint que 

els treballs realitzats anteriorment no havien estat satisfactoris. Es considera que 

aquesta raó de no adjudicar a la millor oferta econòmica no està contemplada 

en la normativa vigent. 

 

La Sindicatura es refereix al contracte del disseny i impressió de materials i 

publicacions de l’Oficina de Joventut. L’informe tècnic no indica que els treballs 

realitzats anteriorment per l’empresa que va presentar l’oferta més econòmica no 

haguessin estat satisfactoris i que per aquest motiu no se li adjudica el 

contracte. L’informe diu que, comparant les dues millors ofertes, rebutjada la 

tercera per no haver aportat les mostres sol·licitades, es verifica que una inclou 

un compromís de mantenir una mateixa línia de disseny en totes les publi-

cacions de l’Oficina i una mateixa imatge corporativa, mentre que l’altre licitador 

no només no es compromet a fer-ho sinó que a més s’havia verificat que en 

treballs executats anteriorment que havia mantingut una mateixa línia de 

disseny. Això vol dir que les publicacions de l’Oficina no s’havien fet sempre 

amb el mateix format, dimensions, color, tipologia de lletra..., cosa que el 

licitador seleccionat en aquesta licitació es va oferir a fer, amb la qual cosa des 

d’aleshores, s’ha tingut en compte per a les publicacions de l’Oficina. Com bé 

raona la Sindicatura, si l’empresa no seleccionada hagués treballat de manera 

no satisfactòria per a l’Oficina, no seria coherent que fos una de les proposades 

per a formular oferta. L’informe tècnic justifica que l’empresa seleccionada 

garanteix un plus (la uniformitat d’estil) que no s’havia obtingut en els contractes 

previs. 

 

25. En set contractes d’obra s’han produït retards en els terminis d’execució d’entre 

un i quatre mesos, i en cinc contractes de consultoria i assistència i serveis 

s’han produït retards en la prestació del servei d’entre tres i quatre mesos. 

 

Es cert que existeixen retards en l’execució d’alguns contractes. De la revisió 

dels expedients es verifiquen els motius als que obeeixen cadascun d’aquests 

endarreriments, en tots els casos no imputables al contractista. A tall d’exemple i 

per no ser excessivament detallista es pot esmentar: 

- el retard en l’elaboració de l’estudi sobre models de gestió descentralit-

zada de les polítiques actives d’ocupació al Barcelonès Nords deriva dels 

retards per part del Servei d’Ocupació de Catalunya d’atendre la petició 

que se li va formular de concreció dels canals tècnics i institucionals de 

relació amb el SOC. 

- el retard en la redacció del projecte d’un carril bici a L’Hospitalet estan 

justificats en l’informe tècnic que consta a l’expedient (folis 365 i 366) i 

deriven de les peticions fetes pels tècnics municipals de segregar el 

projecte en dues fase per a poder incloure la primera, amb les 

adaptacions del document que van ser necessàries, dins les actuacions 

del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad (plan E). 

- els treballs de senyalització de la Ronda Verda, que s’elaboraven en 

diversos termes municipals i sota tutela de tècnics de tres ajuntaments i 

d’un consorci, varen tenir diversos comprovació del inicis (es van signar 

quatre actes diferents de replanteig) i diversos finals i es va haver d’aten-
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dre canvis de posició i dimensions dels senyals formulats a posteriori pels 

ajuntaments i es va haver de procedir a repetir uns treballs de repintat de 

senyals horitzontals a causa d’uns treballs de pavimentació d’un carrer 

aliens a aquest contracte. 

- pel que fa a les obres de construcció del CCAAC, consten a l’expedient 

corresponent diversos informes tant jurídics com tècnics que expliquen 

les peculiaritats d’aquesta contractació, la necessitat de modificar el 

projecte perquè els terrenys no van respondre de manera uniforme als 

resultats de l’estudi geotècnic realitzat, les dificultats per trobar i adequar 

l’emplaçament de la depuradora que en garantís el correcte funcionament 

atès l’elevat volum de pèls d’animals que cada dia s’han de recollir i que 

podien obturar els circuits, la necessitat de reubicar caseta i edificis 

auxiliars fins trobar terreny resistent, agreujat pel fet de trobar-se situats al 

límit del terme municipal que no es podia ultrapassar... 

- en les obres de reparacions i substitucions de vidres del pavelló de La 

Colina, les reposicions es van haver d’interrompre en diverses ocasions 

per nous actes vandàlics que comportaven nou trencament dels vidres, 

havent d’esperar sempre la visita del perit de la companyia asseguradora 

abans de tornar a col·locar els vidres. 

 

2.4.1.4. Convenis 

 

Les observacions de la fiscalització dels convenis són les següents: 

26. De la revisió efectuada dels expedients dels convenis, s’ha vist que no s’ha 

analitzat suficientment l’efecte econòmic dels compromisos derivats de les clàu-

sules amb contingut econòmic. 

 

En els convenis que participa el Consell Comarcal del Barcelonès, la Intervenció 

ha analitzat sempre, i així ho ha fet constar en els seus informes, els efectes eco-

nòmics dels mateixos, analitzant-se els compromisos econòmics que derivaven 

dels mateixos.  

 

La Sindicatura, tot i que no en les conclusions, però sí en l’apartat 2.3.2 de la 

proposta d’informe, fa esment a diversos convenis dels que es derivarien dese-

quilibris econòmics pel Consell Comarcal del Barcelonès, que podrien fer 

pensar que no se’n van analitzar suficientment els seus efectes. 

 

Cal recordar a la Sindicatura que correspon a les comarques entre d’altres tas-

ques, com estableix l’article 28 del TRLOCC, prestar assistència tècnica, jurídica 

i econòmica als municipis i cooperar econòmicament en la realització de les 

obres, els serveis i les activitats dels municipis. 

 

Tant en els convenis referits a les actuacions a la Serra d’en Mena, com en els 

de formalització dels encàrrecs del servei de manteniment de les Rondes, en els 

de la prestació del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat 

reduïda o en els de delegació de competències per a l’atenció als animals de 

companyia, sí s’ha previst un sistema de finançament adequat. El Consell Co-

marcal del Barcelonès, pel principi d’autonomia local i en compliment de les 
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tasques que li assigna la Llei, ha decidit dedicar recursos propis al finançament 

d’aquestes actuacions, i així n’ha quedat constància en els seus pressupostos i 

execució de cada un dels projectes comptables corresponents. L’aportació de 

recursos ha estat sempre aprovada per l’òrgan competent, sigui el Ple o bé la 

Junta de Govern Local.  

27. En els convenis per la urbanització del barri de la Serra d’en Mena no s’estableix 

cap mecanisme de compensació en l’encàrrec de gestió a REGESA, en contra 

de l’article 24.6 de la LCSP. En els convenis per al manteniment de les rondes 

de Barcelona i en els relatius a la prestació del servei de transport adaptat per a 

persones amb discapacitat física i mobilitat reduïda no s’ha previst un sistema 

de finançament adequat. Aquest fet és especialment rellevant pel manteniment 

de les rondes (en el període fiscalitzat, el CCB ha hagut de fer front a 3,03 M€ en 

inversions) i pel servei de transport adaptat, que ha estat deficitari en tots els 

exercicis. 

 

Pel que fa a la Serra d’en Mena, el CCB oferia als municipis de Badalona i Santa 

Coloma tant assessorament tècnic als equips municipals per tal d’incrementar la 

viabilitat del projecte d’intervenció integral en els barris, com finançament 

complementari a les aportacions municipals i de la Generalitat, així com també 

assumint directament l’execució d’algunes actuacions. En relació a l’afirmació 

que es fa sobre la manca de mecanisme de compensació a REGESA per 

l’encàrrec que se li formula, ens remetem a la resposta facilitada en l’apartat 6 

d’aquest document. 

 

Pel que fa a les actuacions a les Rondes, el CCB ha afrontat 3,03 M€ en inver-

sions d’una banda perquè ha rebut subvencions en el marc del PUOSC per al 

finançament d’inversions a les Rondes (546.040,37 euros en el període analitzat 

– any 2007) i d’altra banda perquè en la venda feta a l’Ajuntament de Barcelona 

d’uns terrenys ubicats a la zona de Montjuïc es va assolir el compromís de 

destinar a actuacions a les Rondes de part del producte obtingut. Pel que fa al 

propi manteniment de les Rondes, tal com consta en els quadres econòmics 

incorporats als diferents expedients dels convenis signats amb els titulars de les 

Rondes, el CCB aporta anualment mitjans propis (instal·lacions, maquinària i 

personal) valorats en 250.000 euros cada any. 

 

Pel que fa al servei de transport adaptat, el mateix no ha estat deficitari en cap 

dels exercicis analitzats.  

1) Aquest servei inclou d’una banda, el transport dels usuaris amb mobilitat 

reduïda de Sant Adrià de Besòs, que el Consell Comarcal del Barcelonès 

assumeix com a competència pròpia en aplicació de les disposicions de 

l’article 27.2 del Decret Legislatiu 17/1994 que aprova el text refós en ma-

tèria d’assistència i serveis socials. 

2) D’altra banda, el Consell presta també el servei de transport adaptat espo-

ràdic pels usuaris de Badalona, Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet, 

afegint a les competències pròpies les que li deleguen els ajuntaments de 

Badalona i de Santa Coloma. 

El servei es finança del propi CCB amb aportacions dels ajuntaments de Bada-

lona i Santa Coloma i amb recursos obtinguts pel Consell d’una banda de 
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l’Entitat Metropolitana del Transport (avui AMB) i d’altra de la Generalitat de 

Catalunya, a través del Departament d’Acció Social i Ciutadania. Aquestes apor-

tacions cobreixen sobradament tots els costos d’aquest transport. 

28. Els convenis amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs relacionats amb la Cata-

lana han estat abastament fiscalitzats en l’informe 4/2012 de la Sindicatura de 

Comptes, relatiu a l’esmentat Ajuntament. En aquesta fiscalització es reiteren les 

conclusions d’aquell informe, si bé s’afegeixen d’altres que afecten directament 

al CCB i aquelles que es troben en un àmbit temporal posterior al de l’esmentat 

informe, en concret: 

 

 El Conveni número 2 del CCB no incloïa cap estimació dels costos de les actua-

cions previstes ni definia el valor i els metres d’aprofitament de la finca R-13 del 

CCB i, per tant, no existia cap base que n’assegurés l’equilibri financer. 

 

El primer conveni d’aquesta actuació va ser signat en data 16 de juny de 2005. 

 

La primera addenda a aquest conveni, que cal entendre que és el que Sindi-

catura denomina Conveni número 2, va ser signada en data 6 de juliol de 2007. 

 

La segona (i fins ara darrera) addenda al conveni va ser signada en data 3 de 

desembre de 2009. 

 

La clàusula tercera de la primera addenda al conveni (conveni número 2) espe-

cifica que les obres que REGESA executa en el marc de l’encàrrec rebut que 

deriva del conveni entre l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el CCB tenen un 

cost conjunt de 12.427.005,50 euros i identifica l’import que correspon a cadas-

cuna de les obres: 

- reforma integral de l’aparcament soterrani de la plaça de la Vila: 

5.936.328,65 euros 

- reordenació de la superfície de la plaça de la Vila: 3.040.076 euros 

- rehabilitació del pavelló del c/ Ricart: 3.042.281 euros 

- coberta i canvi i reparació de la pista esportiva del c/ Major: 153.100 

euros 

- plaça Guillermo Vidaña: 255.200 euros amb càrrec al conveni (a la 

clàusula 2 ja s’especifica que la resta d’aquestes obres es finança amb 

càrrec al pressupost municipal) 

 

 En l’alienació de part de la finca R-13 per concurs obert, el preu de licitació va 

ascendir en total 10,76 M€, mentre que la valoració de la finca, actualitzada a 

juliol del 2008, era de 15,71 M€, sense que quedés justificada la reducció del 

preu de licitació respecte de l’informe de valoració. A més, l’acord d’alienació es 

va comunicar a la DGAL amb posterioritat, però no es va obtenir l’informe previ 

del Departament de Governació, que requereix l’article 40 del Reglament de 

Patrimoni dels ens locals, en excedir el valor de la finca del 25% dels recursos 

ordinaris del pressupost consolidat. 

 

El conjunt de la finca R-13 de La Catalana, que en realitat inclou vuit finques (de 

la R-13.1 a la R-13.8), té diversos propietaris. El concurs públic convocat per a 
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la venda era de la part de les finques propietat del CCB, de l’Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs i també de REGESA, tot i que el producte que s’havia d’obtenir 

de la venda d’aquestes darreres no es destinava al finançament de les obres 

executades per la societat comarcal a Sant Adrià. Pel finançament d’aquestes 

obres s’afegia també el producte de la venda de la finca R-3, propietat de 

l’Ajuntament. 

 

El procediment d’alienació de les finques es va demorar bastant més del previst. 

La raó inicial va ser la demora en la inscripció en el Registre de la Propietat del 

projecte de reparcel·lació per la seva complexitat i l’elevat número d’anotacions 

que eren necessàries atès el gran nombre de finques aportades a la 

reparcel·lació i de titulars de drets sobre les mateixes. Va ser també espe-

cialment important l’evolució dels preus en el mercat immobiliari, que van iniciar 

un procés de forta davallada precisament durant l’any 2008, la qual cosa va 

obligar a revisar les valoracions de les que es disposava en el moment en el que 

es va procedir a convocar el procés d’alienació per concurs públic al juliol de 

2009, procés que finalment va quedar desert. Consta a l’expedient (foli 850) 

informe en el que s’exposen les dificultats per a vendre aquests terrenys en una 

zona amb molts solars vacants i amb uns condicionants de planejament que 

obliguen a destinar dues plantes dels edificis a usos comercials, per la qual 

cosa s’ha instat tant a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs com a la Junta de 

Compensació del sector de La Catalana a estudiar una possible modificació del 

planejament urbanístic.  

 

Pel que fa al pronunciament del Departament de Governació, no era necessari 

l’informe previ previst a l’article 40 del reglament de Patrimoni dels ens locals. 

D’acord amb el Pressupost consolidat aprovat per a l’exercici de 2009, el valor 

de les finques propietat del CCB era de 11,68 M€ i no superava el 25% dels 

recursos ordinaris del pressupost consolidat, percentatge que se situava al 

voltant dels 21,7 M€. 

 

 Les obres es van realitzar sense que s’hagués produït l’alienació de les par-

cel·les R-3 i R-13, quan és imprescindible l’efectiva disponibilitat dels recursos, 

d’acord amb el que disposa l’article 173.5 i 6.a del TRLRHL. Com a conse-

qüència, els pagaments, 5,14 M€, es van efectuar sense finançament específic. 

Tot i això, el CCB va autoritzar i aprovar aquests convenis, i l’Ajuntament i 

REGESA van promoure l’execució de les obres. 

 

El conveni i les seves addendes es van aprovar per part del Ple comarcal, amb 

els advertiments fets per la intervenció sobre la manca d’efectivitat del finan-

çament dels costos que derivaven de les obres encarregades a REGESA. És 

cert que les finques, el producte de les quals s’havia de destinar a finançar 

aquesta actuació, eren de titularitat comarcal i municipal i es trobaven lliures de 

càrregues i que per tant existia una font certa de finançament. No és menys cert 

però que, a data d’avui, només el producte de la venda de la finca R-3 municipal 

ha acabat destinant-se a finançar aquest conveni. 

 

Efectivament, l’article 173 del TRLRHL indica que seran nuls de ple dret els 

acords acceptant compromisos de despesa per quanties superiors als crèdits 

disponibles (art 173.5), especificant els casos en que es pot considerar que es 
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dona aquesta situació (art 173.6.a). Atès que el conveni i addendes no espe-

cificaven els elements temporals en que calia que el Consell i l’Ajuntament fessin 

efectius els pagaments a REGESA per les obres executades, i fins i tot preveien 

possibles costos addicionals pels retards en el pagament, seria excessivament 

estricte afirmar que el Consell Comarcal del Barcelonès hagi en cap moment 

acceptat compromisos de despesa per imports superiors a les dotacions 

pressupostàries disponibles. 

 

 Cal fer esment que tal com estava definit el projecte de despesa, tampoc no 

existien recursos per fer front al saldo pendent a 31 de desembre del 2011, 

4,04 M€. Tot i la manca de consignació pressupostària, el Ple del CCB va apro-

var un calendari de pagaments per a l’exercici 2011, que preveia el pagament 

d’1,20 M€ en l’exercici 2011. Els pagaments finals van ascendir 1,50 M€, 0,30 M€ 

de més, aprovats per Resolució de la Gerència del CCB de desembre del 2011, 

sense l’aprovació del Ple. 

 

El Consell (que no l’Ajuntament), en tant que titular únic de REGESA i conscient 

dels perjudicis que la demora en el cobrament estava causant a la societat 

comarcal, va acordar avançar amb recursos propis el finançament de les obres 

executades, amb la regularització fiscal que se’n deriva (IVA). En el moment en 

que es procedeixi a la liquidació del conveni, prevista explícitament en el mateix, 

caldrà que el Consell exposi la necessitat de compensar a la societat per la 

demora i també de rescabalar-se el propi Consell per l’assumpció en exclusiva 

de la tresoreria de l’operació. 

 

L’acord adoptat pel Ple comarcal en sessió de 6 d’abril de 2011 no correspon, 

com indica Sindicatura a l’aprovació de cap calendari de pagament aprovant un 

calendari. El que es va aprovar va ser la incorporació al Pressupost del Consell 

de 2011 les factures emeses per REGESA derivades d’aquestes actuacions, per 

import total de 12.475.109,60 euros i establir els mecanismes de pagament de 

les mateixes: 

- 4.932.000 euros mitjançant compensació de pagaments efectuats i no 

reintegrats durant l’exercici 2009 

- 2.000.000 euros per cancel·lació de bestreta atorgada a la societat al 

maig de 2009 

- 1.200.000 euros mitjançant pagaments a realitzar durant el 2011, per als 

quals existia dotació pressupostària íntegra 

- 4.343.109,60 euros, deute restant que s’informava que seria objecte de 

mutu acord amb la societat per concretar els mecanismes d’obtenció 

dels recursos necessaris per a la seva complerta liquidació 

D’aquest import final, 300.000 euros varen poder ser afegits finalment al 

1.200.000 euros previstos per aquell exercici, amb un pagament urgent fet en 

data 23/12/2011. Posteriorment es fan seguir fent nous pagaments parcials en 

els anys següents, pagaments que es varen regularitzar pressupostàriament en 

els moments oportuns. 

 

29. Durant l’execució de les obres d’urbanització de la primera fase de la Serra d’en 

Mena es van produir unes desviacions respecte del projecte executiu de 

0,57 M€, que suposen el 20,5% del cost inicial previst. Aquestes actuacions es 
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van comprometre sense l’habilitació de la partida pressupostària, fet que va 

comportar una dotació addicional per aquest import per finalitzar la primera 

fase. 

El contracte que la societat REGESA va adjudicar a l’empresa TAU ICESA 

corresponent a les obres de la primera fase d’actuació de la Serra d’en Mena, 

per import de 2.482.390,88 euros, inclòs l’IVA, no va comportar cap sobrecost 

econòmic, ja que el contracte es va liquidar pel mateix import. 

 

Es varen adjudicar però dos contractes addicionals vinculats amb aquests tre-

balls, un de treballs addicionals (411.083,47 euros) i un de millores (239.552,17 

euros), que derivaven de peticions formulades pels ajuntaments (per exemple, 

modificació de l’estructura semafòrica a Santa Coloma, amb increment del 

número de cruïlles, la qual cosa comporta més semàfors i més passos de via-

nants, o col·locació de baranes i pilones protectores no previstes a les portes de 

dos centres escolars demanada per l’Ajuntament de Badalona).  

 

El finançament d’aquestes actuacions es va efectuar amb els mecanismes 

establerts en el conveni, amb aportacions del propi CCB i dels Ajuntaments 

provinents del Fons de la Llei de Barris. 

 

 

VOLUM 2/5 

SOCIETAT URBANÍSTICA METROPOLITANA DE REHABILITACIÓ I GESTIÓ, S.A.  

 
 

3.4. CONCLUSIONS 

 

3.4.1. Observacions 

 

3.4.1.1. Aspectes generals 

 

1.- La Sindicatura considera que REGESA només és un mitjà propi del CCB, però no 

dels Ajuntaments que integren la comarca, motiu pel qual no podia rebre encàrrecs 

d’actuacions directament de la resta d’ens, els quals només podien ser encoma-

nades a REGESA després del corresponent procediment de contractació en el qual 

resultés adjudicatària  

 

Aquesta consideració de la Sindicatura, de la que en el seu informe no es conté cap 

fonament legal o argumental que en sustenti l’afirmació, mereix una especial consi-

deració per la seva transcendència en l’activitat de les societats comarcals REGESA i 

RASSA. 

 

A.- Com a qüestió prèvia, des de la perspectiva de l’organització local de Catalunya 

val la pena qüestionar-se què és la comarca i quin és el seu paper específic dins 

l’arquitectura de l’administració local.  

 

La definició legal de la comarca està continguda a l’art. 3.1 del DL 4/2003, de 4 de 

novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de 

Catalunya, que diu: “La comarca es constitueix com una entitat local de caràcter 
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territorial formada per l’agrupació de municipis contigus, té personalitat jurídica 

pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins”. 

L’art. 28 de la mateixa disposició, titulat “Assistència i cooperació als municipis”, 

defineix el marc competencial propi de les comarques, en els següents termes: 

“28.1 Correspon a les comarques: 

a) Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 

b) Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats 

dels municipis. 

c) Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals obligatoris en els 

municipis que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los. 

d) Cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al 

desenvolupament del territori. 

e) Establir i coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les infraes-

tructures, els serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal. 

28.2 En tot cas, la comarca ha d’exercir les funcions d’assistència i de cooperació 

que li corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel 

que fa al nombre d’habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a 

l’activitat econòmica predominant. 

 

Per últim, l’article 26, estableix els “Principis de la prestació de serveis” als municipis: 

 

“26.1 Els consells comarcals han de vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit 

territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis, les 

activitats i les prestacions que, d’acord amb els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, són de competència local. 26.2 L’efectivitat de la prestació homo-

gènia dels serveis i la realització de les activitats i les prestacions d’àmbit local es 

regeixen pels principis de subsidiarietat i cooperació locals, complementarietat, su-

plència, associació, partenariat i participació ciutadana, que s’han de concretar en el 

programa d’actuació comarcal.” 

 

D’aquest esquema legal bàsic, s’infereix que les comarques son una administració 

territorial de caràcter supramunicipal quin objectiu essencial és la prestació d’as-

sistència i cooperació als ajuntaments en la prestació de serveis en aquelles matèries 

o activitats de la seva competència. Sota aquesta perspectiva estrictament orga-

nitzativa, és lògic concloure que una societat al servei de la comarca, no pugui 

prestar serveis als municipis que la integren? Si els mitjans propis dels que es dota la 

comarca no poden donar servei als seus destinataris naturals, estem responent 

correctament a aquest esquema d’organització territorial? Apel·lant a una lògica 

elemental la resposta ha de ser negativa, i, en conseqüència, la qüestió no és si els 

ens dependents de la comarca poden o no donar serveis als Ajuntaments, sinó quin 

ha d’esser el vehicle jurídico-formal d’aquesta col·laboració. 

 

B.- La consideració de la Sindicatura apel·la a la configuració o no de les societats 

comarcals com a mitjà propi i servei tècnic dels ajuntaments, com a requisit per a 

poder rebre encàrrecs d’aquells i no només del Consell Comarcal, sense subjectar-

se als mecanismes de la contractació pública. 
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Es important subratllar que fins a la promulgació de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de Contractes del Sector Públic (LCSP) en vigor a partir de l’1 de maig de 2008, la 

legislació espanyola no havia delimitat formalment el concepte de mitjà propi i servei 

tècnic. Els límits de la contractació interna de personificacions jurídico-públiques al 

servei de l’administració no havia arribat a materialitzar-se en el dret positiu espanyol.  

Per emmarcar el debat sobre els límits de la contractació interna o domèstica de les 

Administracions a favor d’entitats creades per elles en virtut de la seva facultat de 

autoorganització, es reprodueix part de l’informe de la Comissió Permanent de la 

Junta Consultiva de Contractació Administrativa 17/2012, de 30 de novembre, que va 

pronunciar-se sobre els encàrrecs de gestió a mitjans propis i serveis tècnics, aclarint 

quin és el marc de debat sobre la cooperació dins els sector públic i la seva subjec-

ció a la normativa de contractació a tenor de la legislació i la jurisprudència de la UE:  

 

“Convé fer referència al document de treball dels serveis de la Comissió relatiu a 

l’aplicació de la normativa sobre contractació pública de la UE a les relacions entre 

poders adjudicadors, de 4 d’octubre de 2011, el qual, tal com exposa en la seva 

introducció, té com a finalitat oferir una visió general de la jurisprudència vigent del 

TJUE sobre cooperació dins del sector públic, atesa la dificultat dels poders adju-

dicadors que desitgen cooperar entre si per a determinar quan han d’aplicar les 

directives sobre contractació pública i quan no (...) 

Així, aquest document de treball dels serveis de la Comissió Europea, després 

d’assenyalar que les normes de les directives sobre contractació pública tenen per 

objectiu vetllar perquè els contractes públics d’adquisició pertinents estiguin oberts a 

la participació de proveïdors de tot el mercat interior, afirma que, alhora, la legislació 

comunitària no restringeix la llibertat dels poders adjudicadors per executar les 

tasques d’interès públic que els competeixen, utilitzant els seus recursos adminis-

tratius propis, tècnics o d’altre tipus, sense estar obligats a recórrer a entitats que no 

formen part de la seva estructura pròpia.” 

 

La jurisprudència del TJUE en relació a aquesta qüestió va cristal·litzar en la legis-

lació espanyola a través de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 

Públic (LCSP) i en el posterior Text refós RDL 3/2011 (TRLCSP), de 4 de novembre. 

En concret, a l’art. 4.1.n), segons el qual, resten exclosos de l’àmbit d’aplicació del 

règim de contractes públics, els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui a 

una entitat, que tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic d’aquest, la 

realització d’una determinada prestació; i a l’art. 24.6 que estableix els requisits per a 

considerar un ens, organisme o entitat té aquesta condició de mitjà propi: 

 

Primer.- El poder adjudicador ha d’exercir sobre l’ens, l’organisme o l’entitat de què 

es tracti un control anàleg a aquell que exerceix sobre els seus propis serveis.  

 

Aquest control anàleg es dóna quan els poders adjudicadors puguin conferir-los 

encàrrecs de gestió que siguin d’execució obligatòria, d’acord amb instruccions fixa-

des unilateralment per qui fa l’encàrrec i la retribució dels quals es fixi per referència 

a tarifes aprovades per l’entitat pública de la qual depenguin.  

 

A més en la sentència del TJUE, de 29 de novembre de 2012, el Tribunal declara 

que quan diverses administracions públiques, en la seva condició d’entitats adjudi-
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cadores, creen en comú una entitat encarregada de prestar un servei que incumbeix 

a aquelles o quan una administració pública s’adhereix a l’entitat esmentada, el 

requisit de que exerceixin conjuntament un control anàleg al que exerceixen sobre 

els seus propis serveis es considera complert quan cadascuna de les administra-

cions públiques participi en el capital o en els òrgans de direcció de l’entitat en 

qüestió.  

Segon.- L’ens, l’organisme o l’entitat ha de realitzar la part essencial de la seva 

activitat amb el poder o poders adjudicadors que tenen el control (coneguts com a 

criteris de la sentència Teckal dictada pel TJUE en l’assumpte C-107/98).  

 

Tercer.- Si es tracta de societats, a més, la totalitat del seu capital ha de ser de 

titularitat pública.  

 

Quart.- La condició de mitjà propi i servei tècnic s’haurà de reconèixer expressament 

per la norma que el creï o pels seus estatuts.  

 

La regulació continguda als articles 4.1.n) i 24.6 del TRLCSP ha estat precisada i 

concretada en la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública (quin termini de 

transposició al dret intern fa finalitzar el 19 d’abril de 2016). El seu art. 12 ha ampliat 

la delimitació del mitjà propi i ha flexibilitzat alguns aspectes de la cooperació entre 

ens públics, recollint la possibilitat que diferents poders adjudicadors puguin fer 

servir un ens conjuntament, o la possibilitat d’establir encàrrecs entre entitats depen-

dents d’un mateix ens adjudicador. Resumidament, els requisits per a que un ens 

sigui considerat mitjà propi i servei tècnic son els següents:  

 

 Que el poder adjudicador exerceixi sobre la persona jurídica, conjuntament 

amb altres poders adjudicadors, un control anàleg al que exerceix sobre els 

seus propis serveis. 

 

Aquesta dependència organitzativa ha d’entendre’s en el sentit que els òrgans 

decisoris de la persona jurídica controlada estiguin composats per representants de 

tots els poders adjudicadors participants, i que aquests puguin exercir una influència 

decisiva sobre els objectius estratègics i les decisions significatives de la persona 

jurídica controlada i que la persona jurídica controlada no persegueixi interessos 

contraris als dels poders adjudicadors que la controlen. El control podrà ser exercit 

per un altra persona jurídica que al seu torn sigui controlada de la mateixa manera 

pel poder adjudicador.  

 

En el cas de REGESA i RASSA s’acompleix aquest requisit de manera indubtable, 

atès que el Consell Plenari del Consell Comarcal, integrat per representants electes 

dels cinc Ajuntaments que formen la comarca, es constitueix en Junta General 

d’ambdues societats. Essent coincident la composició del Plenari del Consell 

Comarcal amb la de la Junta General de les dues societats, no hi ha dubte que els 

Ajuntaments de la comarca exerceixen la màxima influència i un control decisiu en les 

decisions concernents a l’activitat social.  

 

 Que més del 80% de les activitats de la persona jurídica controlada es portin a 

terme a favor de l’ens que la controla o d’altres persones jurídiques contro-

lades per mateix ens adjudicador. 
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El criteri de dependència econòmica que ja conté l’art. 24.6 TRLCSP vigent, queda 

ara quantificat en la nova Directiva.  

El document de la UE de 2012 ja explicava com s’ha d’interpretar aquest requisit, en 

el sentit que l’activitat d’una entitat dependent de diversos poders adjudicadors –com 

és el cas que ens ocupa–, no necessàriament s’ha d’haver realitzat amb un o un altre 

d’aquests poders adjudicadors, sinó amb tots ells considerats en conjunt. 

 

REGESA i RASSA acompleixen aquest requisit abastament, doncs la totalitat de la 

seva activitat respon a encomanes formulades pels diferents ajuntaments de la 

comarca, essent absolutament residual o marginal l’activitat que les societats hagin 

pogut realitzar fora d’aquest àmbit.  

 

 Que no existeixi participació directa de capital privat en la persona jurídica 

controlada sense capacitat de control per l’ens adjudicador, amb l’excepció 

que les modalitats de participació de capital privat que no suposin un control o 

una possibilitat de bloqueig i que vinguin imposades per les disposicions de la 

legislació nacional, de conformitat amb els Tractats i que no suposi el exercici 

d’una influència decisiva sobre la persona jurídica controlada.  

 

El capital de REGESA pertany íntegrament al Consell Comarcal i el de RASSA pertany 

íntegrament a REGESA, per tant, no tenen cap participació de capital privat. Així 

mateix, la seva condició de mitjà propi i servei tècnic, no només del CCB sinó dels 

Ajuntaments que l’integren està reconeguda en els estatuts socials d’ambdues 

societats.  

 

Per últim, volem remarcar que el CCB va subscriure amb tots els Ajuntaments comar-

cals sengles convenis marc en els anys 2000/2001 per prestar la seva col·laboració 

als diferents consistoris en matèries relacionades amb l’urbanisme, promoció d’ha-

bitatge protegit i aparcaments a través de les societats comarcals, que van ser 

renovats en l’any 2009 per ajustar-se a la nova delimitació legal del mitjà propi i servei 

tècnic continguda en la normativa de contractació pública.  

 

De tot això exposat només es pot concloure que l’acompliment de tots els requisits 

de la legislació de contractació pública, tant els formalment vigents continguts en el 

TRLCSP com els continguts en la nova Directiva de la UE que té efecte directe, 

habiliten a les societats per ser mitjà propi i servei tècnic no només del CCB, sinó 

també dels Ajuntaments integrants de la comarca. 

 

2.- REGESA ha realitzat actuacions a Vilafranca del Penedès, mitjançant la UTE Molí 

d’en Rovira fora, per tant, de l’àmbit territorial que li pertoca. 

 

Ni la Llei de Societats de Capital, ni els Estatuts socials, impedeixen a l’entitat actuar 

fora de l’àmbit de la comarca, tot i que com és obvi i més enllà de les facultats que la 

llei atorga, aquestes actuacions han de ser excepcionals, com és el cas, doncs no ha 

realitzat cap altre promoció fora de la comarca. 

 

4.- Els comptes anuals de l’exercici 2008 van ser aprovats per la Junta General 

d’Accionistes en data posterior al termini legal fixat, i els comptes anuals de l’exercici 

2009 es van formular també fora del termini legal (vegeu l’apartat 3.2.1). 
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Dels set exercicis socials analitzats només a l’exercici 2008, tot i que els comptes 

anuals es van formular dins el termini establert, la seva aprovació va tindre lloc el 14 

d’octubre de 2009, coincidint amb la realització del Ple del Consell Comarcal, però 

amb posterioritat a la data màxima de 30 de juny. Pel que fa a la formulació dels 

comptes de l’exercici 2009, es va dur a terme 15 dies després de la data establerta, 

però foren aprovats dins el termini legal. 

 

5.- REGESA va adquirir 26.666 accions d’una entitat financera l’any 2011, a un preu 

de 3,75 € per acció. L’adquisició d’accions d’una entitat financera no forma part de 

l’àmbit d’actuació de REGESA ni del seu objecte social (vegeu l’apartat 3.2.2.4). 

 

L’adquisició d’aquestes accions (per un import de 99.997,5€) formava part dels 

“requisits” imposats per l’entitat financera Bankia per a renovar una operació de 

préstec. A data d’avui la inversió s’ha recuperat al 100%. 

 

6.- Un dels contractes de lloguer (amb opció a compra) corresponent a la promoció 

de La Pedrera-Vallvidrera està signat pel director comercial de REGESA el qual, 

d’acord amb l’escriptura d’apoderament, podia efectuar operacions en nom d’aquesta, 

per imports inferiors a 0,6 M€. El contracte esmentat supera l’esmentada xifra, atès 

que se signa per vint anys i una renda mensual de 8.000 € 

 

Només es pot explicar per un error material del signant, doncs el contracte es va 

concebre d’origen com una venda aplaçada. L’arrendatari va manifestar des del 

principi la seva voluntat d’adquirir el local, com així va fer mitjançant l’exercici de la 

opció a compra dins el termini previst de 5 anys, culminant la transmissió en escrip-

tura pública molt abans del termini de 20 anys previst per l’arrendament. 

 

7.- En la majoria de transaccions realitzades per la Societat per l’adquisició de 

terrenys i/o solars, ja sigui mitjançant compravenda, permuta o adquisició per 

compensació de deutes amb els ajuntaments, aquesta no disposava de cap informe 

de valoració respecte del bé a adquirir.  

 

Una societat de naturalesa mercantil no té l’obligació legal de disposar de valora-

cions immobiliàries externes per operar amb les seves finques. Aquesta observació 

no posa de manifest l’incompliment de cap precepte legal i s’ha d’entendre com una 

recomanació.  

 

Dit això, el fet que no es disposi de valoracions independents no implica que no es 

formulessin els estudis i valoracions necessaris per verificar la viabilitat i oportunitat 

de les operacions pròpies de l’activitat social. En tot cas, com es dedueix del propi 

informe de la sindicatura, les valoracions que els diferents Ajuntaments formulen de 

les finques que son objecte de conveni, no tenen perquè ser sospitoses d’incor-

recció, ans al contrari, amb caràcter general ofereixen suficient credibilitat i solvència 

per a ésser acceptades per la societat. L’observació de la Sindicatura respecte als 

encàrrecs municipals reafirma la consideració de REGESA com mitjà propi i servei 

tècnic dels Ajuntaments, que li formulen encomanes de gestió que la societat ha 

d’acceptar obligatòriament en virtut del control que aquests exerceixen sobre la 

societat, com si es tractés d’un organisme propi. 
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3.4.1.2. Gestió comptable i despeses 

 

8.- A 31 de desembre del 2011, la Societat és propietària de dues promocions 10HJ, 

Mare de Deu del Port, 6,93 M€ i la Selva, 4,23 M€, sobre les quals no ha calculat el 

corresponent actiu reversible ni la seva corresponent provisió per actiu a revertir. En 

el període fiscalitzat una altra promoció venuda el 2011, Pujades, 11,49 M€, també 

hauria d’haver tingut aquest actiu calculat (vegeu l’apartat 3.2.2.1). 

 

Les esmentades promocions estaven classificades en existències ja que estava 

previst la seva venda. Tal com s’indica en els comptes anuals de l’exercici 2011 (nota 

10): “Atesa la intenció de venda de la Societat, que ha estat considerada en el Pla de 

viabilitat aprovat pel Consell d’Administració de data 24 de novembre de 2011 (nota 

26), els Administradors han decidit mantenir com a existències la resta de pro-

mocions d’habitatges per a joves (Pla 10HJ).” Per aquest motiu no es va calcular 

l’actiu revertible ni la corresponent provisió. 

 

La societat, segons la resposta a la consulta 3 del BOICAC 52 sobre quan s’ha 

d’entendre que un actiu ha estat utilitzat a l’efecte de la seva qualificació comptable 

com a existències o immobilitzat que diu “se entiende que en la medida en que el 

destino a que se ha hecho referencia anteriormente para calificar los bienes como 

inmovilizado sea irrelevante respecto a la utilidad del propio bien, en términos cuan-

titativos y cualitativos, deberá atenderse a la verdadera naturaleza de la operación, 

circunstancia que supondrá que aquellos activos destinados a la venta como una 

parte de la actividad de comercialización propia de la sociedad, deberán formar 

parte, en su caso, de las existencias de las mencionadas empresas, sin que una 

utilización mínima o accidental debiera limitar ni alterar la verdadera calificación que 

procediera otorgar al bien.”, va considerar que sí el destí dels immobles era la venda 

i el període de lloguer no era rellevant respecte al total de la vida útil dels béns, 

aquests es podien mantenir en existències. 

 

9.- Els drets de superfície sobre els terrenys vinculats als habitatges de lloguer per a 

joves (10HJ), d’acord amb el PGC, haurien de ser reconeguts com un actiu intan-

gible, amb contrapartida al patrimoni net. No ha estat possible determinar el valor 

dels drets que s’hauria d’haver comptabilitzat (vegeu l’apartat 3.2.2.1). 

 

La valoració dels drets de superfície i d’adscripció s’ha considerat no rellevant, i per 

aquest motiu no s’ha considerat necessari demanar valoracions externes per deter-

minar el seu valor raonable. 

 

Em aquest sentit destaquem que els valors assignats als solars dels aparcaments en 

els informes de taxació d’experts independents sol·licitats per a la formalització de 

préstecs hipotecaris no són rellevants. Per exemple: 

 

Promoció Data valoració Milers d’euros 

La Selva, 57 10/01/2013 7 

La Selva, 59-61 04/12/2012 22 

Mare de Deu del Port 03/12/2012 14 
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Aquestes valoracions corresponen al valor del solar i inclou els impostos i despeses 

no recuperables de la transmissió. Tenint en compte els valors indicats, la valoració 

dels drets rebuts seria inferior. Donat que el seu impacte en el compte de resultat 

era neutre, al compensar-se la imputació a resultats (ingrés) amb la imputació a 

resultats de l’amortització de l’actiu intangible, es va considerar no procedir al seu 

registre. 

 

La informació inclosa als comptes anuals en relació a aquest punt (nota 4.1 de la 

memòria sobre les normes de valoració aplicables) és la següent: “Drets de super-

fície i drets sobre béns en adscripció o concessió. Els drets de superfície cedits a títol 

onerós es valoren per l’import del cànon pagat. Els drets sobre béns de domini públic 

en adscripció o concessió atorgats per entitats públiques a títol gratuït consisteixen 

en drets sobre terrenys que estan vinculats als habitatges de lloguer per a joves i als 

aparcaments i locals de promocions de habitatges de lloguer explotats per la So-

cietat. Els Administradors de la Societat consideren que el seu valor raonable no és 

rellevant i no s’han registrat en el balanç de situació adjunt.” 

 

10.- Dins les Existències s’inclouen promocions i pisos, locals i aparcaments llogats, 

per valor net comptable de 18,68 M€, que s’haurien d’haver registrat com a Inversions 

immobiliàries i efectuar la corresponent amortització, des del moment en què es 

lloguen, cosa que la Societat no ha fet (vegeu l’apartat 3.2.2.2). 

 

El criteri de comptabilització dels elements del patrimoni com actiu no corrent o 

corrent, es determina en funció de l’afectació dels esmentats elements, i s’inclouen 

com a inversions immobiliàries aquells terrenys, edificis i altres construccions que la 

societat manté per explotar-los en règim de lloguer i en l’epígraf d’existències, els 

elements de l’actiu destinats a la venda. 

 

El tractament comptable d’aquests actius era el mateix que el que s’ha exposat en 

l’apartat 8. A partir de l’exercici 2012, i en aplicació de la Resolució de l’ICAC de 1 de 

febrer de 2013 la societat ha reclassificat la major part d’aquestes inversions com a 

immobiliàries. 

 

11.- Dins les existències s’han identificat promocions amb indicis de deteriorament. 

De l’anàlisi efectuada en la fiscalització es desprèn l’existència d’una manca de 

provisió per deteriorament d’aproximadament 25,00 M€ a 31 de desembre del 2011. 

Així mateix, en les inversions immobiliàries s’ha detectat un defecte en la provisió per 

deteriorament de 0,10 M€ (vegeu l’apartat 3.2.2.2 i 3.2.2.5).  

 

Tal com s’indica als comptes anuals de la societat (nota 10 de la memòria) on es 

detallen els criteris de deteriorament de les existències: 

 

“En aquest cas cal destacar les característiques específiques de REGESA, atès que 

una part molt significativa de la seva oferta correspon a habitatges de protecció 

oficial, en els que no es preveuen riscos en relació al seu valor net realitzable. 

 

La Societat ha procedit a l’anàlisi del deteriorament de les existències segons la seva 

tipologia: 
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- Habitatges protegits, places d’aparcaments vinculades i trasters vinculats: 

donat que aquest tipus d’habitatges tenen uns preus de venda regulats no es 

considera el seu deteriorament per reducció del preu de venda de mercat, 

excepte en el cas de promocions amb pèrdues on aquests preus no cobreixen 

els costos incorreguts. 

 

- Habitatges lliures: en general, s’ha analitzat el risc de deteriorament conside-

rant una reducció del preu de venda previst inicialment aplicant preus d’ha-

bitatges en règim concertat per tal de comprovar que si fos necessari un 

canvi de qualificació de la vivenda no existiria risc de deteriorament. En algun 

cas s’ha realitzat un estudi de mercat per part de taxadors externs i inde-

pendents per tal de determinar si el preu de mercat actual cobria els costos 

incorreguts.  

 

- Locals comercials: en aquest cas s’han utilitzat com a criteris valoratius els 

següents: 

a) Taxacions hipotecaries recents 

b) Estudis de mercat realitzats per taxadors externs independents 

c) Valors de transaccions de característiques similars i recents 

d) En el cas d’alguns locals en lloguer amb opció de compra s’ha procedit 

al càlcul del valor actualitzat dels fluxos esperats  

 

- Solars: per analitzat el seu possible deteriorament s’han utilitzat els següents 

criteris valoratius: 

a) Estudis de mercat realitzats per taxadors externs independents 

b) En el cas dels solars del Guinardó s’han considerat com a valors de 

referència els contractes d’opció de compra signats a data d’avui sobre 

tres dels quatre solars.” 

 

Desconeixem els càlculs que donen suport al diferencial de deteriorament asse-

nyalat a l’apartat 11 però, en tot cas i a tall d’exemple, i en referència a una de les 

promocions assenyalades, Amèrica-Prat de la Riba, la taxació realitzada per un 

expert independent taxava el terreny en 4,17  M€, import superior al que resultaria 

d’aplicar el defecte de deteriorament inclòs en el quadre 18 de l’informe (2,59 M€). 

Així mateix, en el cas de la promoció de Sistrells en la que s’indica un defecte de 

deteriorament de 1,99 M€, la taxació posterior confirmava l’adequada valoració i al 

2015 ha estat venuda sense generar pèrdues. En altres casos, l’evolució negativa 

del mercat immobiliari en anys següents ha suposat incrementar la provisió per 

deteriorament. Cal destacar que la societat realitza les anàlisis anuals de deterio-

rament en funció de la informació disponible en cada moment aplicant els criteris 

indicats anteriorment. 

 

12.- A 31 de desembre del 2011 no s’havia concretat com i quan es faria efectiu el 

deute de l’Ajuntament de Barcelona, en relació amb la liquidació dels convenis del 

Guinardó i de Garcilaso, ni el deute amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

relacionat amb el Conveni pel CEIP Sant Just al carrer Sant Carles ni el deute pel 

Conveni del barri de Sistrells amb l’Ajuntament de Badalona, per la qual cosa no s’ha 
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pogut validar el cobrament d’aquests saldos dels Deutors diversos no corrents, per 

3,24 M€ i Deutors diversos corrents, per 1,98 M€ (vegeu l’apartat 3.2.2.6). 

A data d’avui el deute de l’Ajuntament de Barcelona pel que fa al Conveni del 

Guinardó ja s’ha liquidat provisionalment i REGESA s’ha rescabalat dels imports 

deguts. Pel que fa a la resta dels imports, el rescabalament està en tràmit. 

 

En relació al deute amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet relacionat amb 

el Conveni pel CEIP Sant Just al carrer Sant Carles, tenim el compromís de com-

pensació i s’informa adequadament en els comptes anuals de la societat. En concret 

la informació inclosa en la memòria de l’exercici 2011 (nota 12) és la següent: “L’Àrea 

de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha enviat escrit, 

de data 26 de març de 2010, manifestant el compromís municipal de compensar a 

REGESA del cost pendent de satisfer, un cop recaigudes les sentències del Tribuna 

Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant permuta de terrenys municipals edifi-

cables de valor equivalent. Durant l’exercici, s’han fet gestions amb l’Ajuntament per 

tal de cercar mecanismes de compensació per la via de cessió de finques edifi-

cables, però fins ara no han tingut un resultat concret.” 

 

13.- En relació amb el Conveni signat amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i 

CCB, per una sèrie d’actuacions a Sant Adrià de Besòs, REGESA mantenia al 

tancament del 31 de desembre del 2010 un compte a cobrar del CCB per 6,33 M€, 

que el CCB no va reconèixer fins a l’exercici 2011. Així mateix, REGESA va enre-

gistrar una compensació a rebre pel CCB pels costos financers suportats en les 

actuacions de Sant Adrià de Besòs que, a 31 de desembre del 2011, ascendia a 

1,06 M€. El CCB no té reconegut aquest import, ni tampoc no existeix cap document 

formal pel qual s’hagi reconegut aquest deute, per la qual cosa s’hauria d’anul·lar 

l’ingrés i l’import a cobrar al CCB per l’import dels costos financers, 1,06 M€ (vegeu 

l’apartat 3.2.2.6). 

 

La societat entén que els costos financers assumits han de ser compensats i que 

s’arribarà a una solució per a la seva recuperació. Sobre aquest punt s’informa ade-

quadament als comptes anuals de l’exercici 2011 (Nota 25.1): “En data 12 de març 

de 2009, el comitè gestor creat pel seguiment de les esmentades actuacions es va 

reunir per quantificar les actuacions realitzades i es va indicar que caldrà, si s’escau, 

estudiar la possibilitat d’incloure fórmules de compensació dels costos financers 

assumits per la Societat durant el temps de finançament de l’operació. En virtut de 

l’anterior, la Societat ha reconegut en l’exercici 2010 un import de 161.459,43 euros 

d’interessos financers pel finançament esmentat anteriorment (895.477,41 euros en 

l’exercici 2009).” 

 

Al maig de 2014, REGESA va presentar informe al Consell Comarcal del Barcelonès 

relatiu a les esmentades actuacions tornant a demanar la liquidació econòmica del 

conveni i reclamant els interessos. El Consell Comarcal del Barcelonès ha instat la 

reunió del Comitè Gestor del conveni per a procedir a aprovar la liquidació d’aquest 

conveni, incloent pronunciament sobre aquests interessos i sobre el mecanisme de 

quantificació i abonaments dels mateixos.  
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14.- De l’anàlisi d’insolvències s’ha estimat una necessitat de deteriorament de saldos 

incobrables a 31 de desembre del 2011 per 0,41 M€ (vegeu l’apartat 3.2.2.6). 

A cada data de tancament del balanç, l’entitat avalua si existeixen evidències objec-

tives de que un préstec o partida a cobrar hagi sofert deteriorament. Generalment, es 

considerarà que s’ha produït una pèrdua del 100% del valor d’un compte a cobrar si 

ha existit un cas de concurs de creditors, reclamació judicial o impagament de 

lletres, pagarés o xecs. En cas que no es produís cap d’aquests fets però s’hagi 

produït un retard en el cobrament, es realitza un estudi detallat i es dota una provisió 

en funció del risc estimat en l’esmentada anàlisi. 

 

Dels saldos mencionats al quadre 22 de l’informe cal fer menció del deteriorament 

registrat en data 30/12/2012 per 52.829,77€ i a data 10/9/2015 per un import de 

3.044€. 

 

15.- La Societat imputa a ingressos la subvenció associada als préstecs de les 

promocions HPO destinades al lloguer d’acord amb un criteri lineal, en funció de 

l’amortització dels béns que financen i no d’acord amb el criteri que disposa la 

normativa, de la meritació de les despeses financeres subvencionades. Aquesta dis-

crepància provoca que existeixi un defecte acumulat d’imputació d’ingrés de les 

subvencions a 31 de desembre del 2011, de 0,52 M€ (vegeu l’apartat 3.2.2.8). 

 

En aplicació de la NRV 18.1.3 del Pla General de Comptabilitat i a la consulta 1 del 

BOICAC 81 de 2010, atès que el préstec i la seva subsidiació s’han atorgat en relació 

amb una finalitat específics, la imputació a resultats es realitzarà en funció de l’ele-

ment finançat. És a dir, la translació de la subvenció a resultats es correlaciona amb 

la amortització de l’element finançat, no amb la imputació de la càrrega financera 

subsidiada. 

 

16.- En els darrers exercicis el CCB ha emès comfort letters per garantir el finan-

çament de REGESA. El saldo viu de les operacions amb comfort letters era de 

37,29 M€, a 31 de desembre del 2011. La memòria dels comptes anuals informava 

erròniament quant als saldos i als límits d’aquests préstecs (vegeu l’apartat 3.2.2.10). 

 

Les operacions de finançament vinculades amb comfort letters emeses pel CCB a 31 

de desembre de 2011 eren les següents: 

 

 31/12/2012 31/12/2011 

 Límit Disposat Límit Disposat 

Préstecs hipotecaris 29.831 20.376 5.325   

Pòlisses de préstec 9.694 8.583 12.945 12.341 

Pòlisses de crèdit 9.000 8.878 23.651 23.261 

Pòlisses de descompte 2.000   2.000 1.092 

Total 50.525 37.837 43.921 36.694 

 

Tanmateix en els Comptes anuals 2012, i amb la finalitat de millorar la informació 

sobre aquest tema es va incorporar una taula expressa en referència a aquest tipus 

d’operacions, amb informació comparativa del 2011, tot i que s’hi ha detectat l’omis-

sió d’una comfort letter amb un límit de 600 mil euros. 
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17.- La Societat va pagar una indemnització especial per 24.000 € a una persona que 

es va jubilar l’any 2011, en concepte de premi per jubilació. D’aquest pagament no 

existeix documentació justificativa ni es va efectuar l’oportuna retenció per IRPF sobre 

aquest import (vegeu l’apartat 3.2.3.4). 

 

Dins el procés de reestructuració de la companyia i de contenció de la despesa per 

fer front així a l’escenari de crisi econòmica i financera que afecta a la companyia des 

de 2009, es Societat va pagar una indemnització especial per 24.000 € a una persona 

que es va jubilar l’any 2011, amortitzant el seu lloc de treball i suprimint així un sou 

important dins del total de la massa salarial de REGESA.  

 

La societat considerà que aquesta indemnització estava exempta segons estableix 

l’art. 7 de la LLEI 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les 

Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, 

sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. 

 

 

18.- D’acord amb l’article 222.2 del ROAS, i els principis rectors de l’accés a l’ocu-

pació pública de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 

aplicables a les societats mercantils públiques, el personal ha de ser contractat 

respectant els criteris d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit. La Societat no va respec-

tar aquests principis en els procediments de contractació del seu personal (vegeu 

l’apartat 3.2.3.4). 

 

En primer lloc cal mencionar que la darrera contractació de personal a REGESA és 

de data 20/10/2008. 

 

Els procediments de contractació de REGESA es regeixen pel que estableix el 

Conveni Col·lectiu per al personal de l’empresa als seus articles 6 i 18 en els quals es 

fa constar que “l’empresa es compromet al màxim aprofitament dels recursos hu-

mans propis. Per això tant les places vacants com les de nova creació s’oferiran en 

primera instància als treballadors de l’empresa, per tal de que siguin cobertes per 

promoció interna, sempre que el treballador/ora acrediti posseir les condicions que 

es requereixin. Les places vacants, com les de nova creació, que no siguin cobertes 

per la promoció interna es proveiran per la Direcció, garantint els principis consti-

tucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.” 

 

“En igualtat de condicions d’idoneïtat, tindran preferència per a ser contractades les 

persones de sexe menys representat en el grup o categoria professional de que es 

tracti”. 

 

 

3.4.1.3. Contractació 

 

19.- Les IIC de REGESA penjades a la seva web, no tenen ni la data ni l’òrgan d’apro-

vació. A banda s’observa una manca de regulació com ara l’òrgan competent per a 

realitzar l’adjudicació, o els procediments per modificar o prorrogar un contracte.  

 

Les IIC van ser aprovades el 25 d’abril de 2008 pel Conseller Delegat de REGESA i 

REGESA APARCAMENTS I SERVEIS, S.A. i publicades al web dins el termini legal 
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establert. El 10 de juny de 2008 van ser esmenades i aprovades de nou pel Conseller 
Delegat d’ambdues societats, substituint-se l’anterior versió per la nova en el Perfil 
del Contractant del web corporatiu. El Ple del Consell Comarcal del Barcelonès en 
sessió de 3 de desembre de 2008 va manifestar la seva conformitat. 
 
En l’actualitat, la data i òrgan d’aprovació ja consten publicats al perfil del contractant 
juntament amb el text de les Instruccions. 
 

   
 

20.- En cap dels contractes es justifiquen les necessitats que es pretenen cobrir i la 
idoneïtat d’aquests. 

Dels quinze contractes analitzats, deu estaven subjectes al RDL 2/2000, de 16 de 
juny, pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, vigent des del 21 de juliol de 2000, i d’acord amb allò establert a l’art. 2 i 
la Disposició Addicional Sisena, a les societats mercantils com REGESA no els era 
exigible el requisit formal de justificar la necessitat i idoneïtat del contracte. 
 
Dels cinc contractes posteriors, subjectes a la Llei 30/2007, de Contractes del Sector 
Públic (vigent des de l’1 de maig de 2008), únicament en dos expedients no hi consta 
l’informe; la resta estan a disposició de la Sindicatura.  
 

21.- En tots els expedients analitzats, llevat dels contractes menors en què no és 
necessari, manca l’aprovació i signatura del plec de clàusules administratives. 
 
Dels quinze contractes analitzats, deu estaven subjectes al RDL 2/2000, de 16 de 
juny, pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques vigent des del 21 de juliol de 2000, segons la qual no s’exigia a les so-
cietats mercantils com REGESA el requisit formal d’aprovació i signatura dels plecs 
de clàusules administratives. Tot i que no fos exigible legalment l’aprovació formal, és 
evident que els plecs publicats en les licitacions comptava amb el vist-i-plau de 
l’òrgan de contractació.  
 
Dels cinc contractes subjectes a la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic 
(vigent des de l’1 de maig de 2008), en tres casos els plecs es van aprovar per 
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l’òrgan de contractació competent (Conseller Delegat) previs els informes on es 

justificava la necessitat i idoneïtat dels contractes. Els documents estan a disposició 

de la Sindicatura. 

 

23.- L’informe d’adjudicació dels contractes analitzats no està degudament motivat. 

Es presenta directament un quadre amb les puntuacions atorgades a cada un dels 

licitadors sense cap informe justificatiu dels criteris utilitzats. 

 

La manca de valoració dels criteris qualitatius, tant en el Plec de clàusules admi-

nistratives com en l’informe de valoració de les ofertes, té una especial rellevància en 

aquests contractes ja que dels quinze analitzats, només sis han estat adjudicats a 

l’oferta amb el cost d’execució més reduït, sent en la resta d’expedients els criteris 

qualitatius els que han estat decisius per a l’adjudicació.  

 

La legislació contractual no exclou, ni imposa que l’oferta amb preu més reduït sigui 

la natural adjudicatària, per això la pròpia normativa de contractació ofereix el pro-

cediment de subhasta, on l’únic criteri de selecció és el preu. Però la utilització d’un 

sòl criteri només s’accepta com a fórmula residual pels contractes d’obra, sempre 

que el projecte no sigui susceptible de ser millorat, no es facilitin materials o mitjans 

auxiliars, no s’empri tecnologia especialment avançada o no tingui un impacte sig-

nificatiu en el medi ambient. 

 

La Directiva 2004/18 atorgava llibertat a l’entitat adjudicadora en l’elecció del criteris 

d’adjudicació que pretengués aplicar, però la selecció només podia recaure sobre 

criteris adreçats a identificar l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

 

En el procediment de concurs no és una anomalia, sinó tot el contrari, que el con-

tracte no s’adjudiqui sempre a l’oferta més barata, sinó a la econòmicament més 

avantatjosa –que no és el mateix–, justament perquè poden haver altres criteris de 

puntuació que serveixin per ponderar l’element econòmic amb altres elements que 

persegueixin la millora de la qualitat de la prestació.  

 

24.- La jurisprudència, entre d’altres del tribunal Administratiu Central de Recursos 

Contractuals ha establert que la fixació en el Plec de clàusules d’un llindar de despro-

porcionalitat molt proper a la mitjana de les ofertes, com en tots els contractes 

analitzats licitats per REGESA, pot arribar a desnaturalitzar la finalitat de la figura de 

les ofertes amb valors anormals o desproporcionats.  

 

Entre 2008 i 2010, amb posterioritat a l’esclat de la crisi econòmica i en atenció al 

sever impacte que va tenir en el sector de la construcció, REGESA deliberadament 

va ampliar els llindars de les baixes desproporcionades. L’objectiu era justament el 

d’evitar que es produïssin ofertes per preus irreals fortament condicionats a la baixa 

per un context de dura frenada de l’activitat i de competència ferotge en el sector. 

Recordar que en els primers anys de la crisi va haver tot un seguit de concursos de 

creditors, liquidacions i fallides d’empreses constructores.  

 

Això no obstant, en el procediment emprat per REGESA, d’acord amb la legislació 

contractual i la jurisprudència europea, les ofertes que resultaven desproporcionades 
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segons els criteris del plec no es descartaven automàticament sense atorgar prè-

viament un termini als licitadors afectats per explicar i justificar els preus continguts 

en l’oferta a efectes de verificar la seva viabilitat.  

 

25.- L’import d’adjudicació definitiu de tres contractes presenta modificacions res-

pecte de l’import de l’adjudicació provisional, abans de l’inici de l’execució de les 

obres i/o la prestació del servei, contràriament a allò que estableix l’article 135 de la 

LCSP que impedeix les modificacions del contracte entre l’adjudicació provisional i la 

definitiva. En concret, els tres contractes corresponen a la construcció del polies-

portiu del Barcelonès Nord-La Colina, la construcció d’un edifici al sector de la 

Catalana R-2 i la construcció d’un edifici al sector de la Catalana R-6. Les variacions 

han estat d’un 7,8%, un 6,4% i un 15,2% respectivament. 

 

En el cas del Poliesportiu de La Colina, la variació es deguda a una sol·licitud 

sobrevinguda de l’Ajuntament en el moment d’iniciar les obres relativa al trasllat d’una 

instal·lació provisional de vestuaris existent en el solar. Contràriament a la idea inicial, 

es va decidir que els vestuaris havien de continuar funcionant, per la qual cosa va ser 

necessari el seu trasllat.  

 

26.- Tots els contractes presenten modificacions de l’import final respecte del con-

tracte inicial, tot i que el plec de clàusules estableix que l’import d’adjudicació és 

tancat i inclou totes les despeses necessàries per a la realització de l’obra. En cap 

cas realitza un nou procediment de licitació sent l’únic justificant de les modificacions 

un pressupost signat per ambdues parts, que en alguns casos, està acompanyat 

d’un informe tècnic. Tenint en compte que l’import adjudicat és un dels elements 

essencials del contracte, no és admissible que amb posterioritat es realitzin varia-

cions del preu de fins a un 23,6% d’augment respecte del preu adjudicat. (Pàg. 62, 

quadre 53) 

 

Dels quinze contractes analitzats, deu estaven subjectes al RDL 2/2000, de 16 de 

juny, pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques. D’acord amb allò establert a l’art. 2.1 i a la Disposició Addicional Sisena, 

les societats mercantils havien de subjectar la seva activitat contractual als principis 

de publicitat i concurrència. Únicament quan l’import del contracte superés un deter-

minat llindar econòmic (5,150 M€ en el cas de contractes d’obres), s’havien de sub-

jectar a les prescripcions de la llei de contractes “relatives a la capacitat de les em-

preses, publicitat, procediments de licitació i formes d’adjudicació”, però no estaven 

subjectes a la llei en allò relatiu a l’execució dels contractes i per tant el règim de 

modificacions contractuals es regulava pel dret privat.  

 

Els cinc contractes posteriors, subjectes a la Llei 30/2007, de Contractes del Sector 

Públic, es van liquidar amb una única excepció del 13% amb desviacions inferiors al 

6%. 

 

D’acord amb la previsió continguda en l’art. 59 del TRLCAP i del 220.e) de la LCSP 

(en la redacció vigent fins el 5 de març de 2011), tots els contractes contenien una 

clàusula relativa a la possibilitat per part de la propietat d’introduir modificacions del 

projecte, sempre que fossin per causa de necessitats noves, causes imprevistes o no 
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signifiquessin un alteració substancial del projecte, dins d’un marge del 20%, en més 

o menys, respecte del preu inicial del contracte.  

 

El contracte claus en mà no exclou la possibilitat de modificacions, que poden tenir 

causa en circumstàncies imprevistes o fortuïtes, o inclús necessitats noves instades 

per la propietat, les companyies de subministraments, els Ajuntaments. Com exem-

ple, la Promoció de Vallvidrera –la de major desviació– va patir diverses vicissituds 

amb un impacte econòmic rellevant, un esllavissament de terres durant l’obra que va 

obligar a adoptar mesures de consolidació de subsòl i fonamentació, la companyia 

elèctrica va demanar la inclusió de la Estació Transformadora dins l’edifici, l’Ajun-

tament va demanar treballs de sanejament a l’espai urbanitzat col·lindant.  

 

28.- En deu dels contractes analitzats, en la valoració de les ofertes, s’estableix l’ex-

periència de l’empresa en treballs similars com a criteri d’adjudicació, criteri que no 

s’ajusta ni a les directives comunitàries ni a les lleis de contractes, que el consideren 

un criteri de solvència. En tres d’aquests contractes, la valoració d’aquest criteri té un 

pes decisió en l’adjudicació del contracte ja que, de no tenir-lo en compte, altres 

licitadors haurien tingut una millor puntuació que l’adjudicatari. 

 

La doctrina segons la qual, l’experiència és un dels elements que es pot considerar 

per avaluar la capacitat del licitador per a realitzar la prestació del contracte i que per 

tant, és en la fase de verificació de l’aptitud i no en la fase de valoració de les ofertes 

on ha de tenir-se en compte, arrenca de la doctrina del Tribunal de Justícia Europeu 

continguda en la sentència de data 24 de gener de 2008 sobre l’Assumpte Lianakis 

(C-53206).  

 

Per tant, nou dels contractes als que es refereix l’informe, essent anteriors a la sen-

tència, no vulneraven cap normativa ni criteri jurisprudencial vigent en el seu moment. 

El desè contracte es va formalitzar vint dies després de la sentència, però el proce-

diment de licitació es va iniciar amb anterioritat.  

 

29.- Les fórmules utilitzades per a la valoració del termini d’execució de nou con-

tractes es basen en puntuacions, donant com a resultat puntuacions més elevades a 

terminis d’execució més llars i penalitzant aquelles ofertes amb terminis d’execució 

més reduïts.  

 

Amb la fórmula emprada es dóna la màxima puntuació a les ofertes més properes a 

la mitjana dels terminis ofertats, un cop descartades les que contenen un termini 

considerat temerari (considerant temeraris els terminis d’execució significativament 

inferiors a la mitjana de les ofertes presentades). Amb aquesta fórmula no es pretén 

penalitzar els terminis més curts en benefici dels més llargs, sinó evitar que ofertes 

amb terminis de difícil acompliment puguin afectar el resultat de la licitació.  

 

30.- En tots els contractes analitzats que estan subjectes a la LCSP es realitza 

l’obertura de l’oferta econòmica i la tècnica en el mateix moment sense que existeixi 

una valoració de les ofertes tècniques amb anterioritat a la valoració de les ofertes 

econòmiques. D’acord amb l’article 134 LCSP, la valoració dels criteris tècnics que 

és més subjectiva, s’ha de fer amb anterioritat a conèixer l’oferta econòmica. 
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Fins a l’entrada en vigor el 16 de juny de 2009, del RD 817/2009, de 8 de maig, pel 

qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 

del sector públic, no era obligatori pels poders adjudicadors fer pública l ’avaluació 

dels elements de l’oferta que depenen d’un criteri de valor amb caràcter previ a 

l’avaluació d’aquells altres elements quina valoració s’estableix per l’aplicació de 

fórmules.  

 

Val a dir que en tots els contractes licitats amb posterioritat a l’entrada en vigor del 

RD 817/2009, REGESA va anticipar a tots els licitadors el resultats de l’avaluació de 

les ofertes tècniques (d’aquells elements avaluables segons criteris de valor) abans 

d’obrir els sobres que contenien els elements a valorar mitjançant fórmules mate-

màtiques. 

 

31.- Dels quinze contractes analitzats, tres no contenen acta de recepció d’obra i en 

cinc l’import que apareix en l’acta de recepció com a cost d’execució material no 

coincideix amb el cost real segons les certificacions d’obra. Això es deu al fet que, un 

cop recepcionada l’obra, encara es van introduir modificacions addicionals. Les 

diferències van des del 0,7% i el 6,3% del cost total de les diferents obres 

 

Totes les promocions contenen Acta de Recepció que està a la disposició de la 

Sindicatura, amb l’única excepció de Casernes Equipament C, la qual és una pro-

moció inconclusa quins treballs varen ésser suspesos. 

 

Un cop analitzada la documentació, s’observa que en quatre de les promocions, la 

xifra consignada com a import d’execució material a les Actes de Recepció és inferior 

al cost real. En tres d’elles, la desviació és inferior al 0,75%. En aquest casos pot 

haver generat alguna factura imprevista després de la recepció. Només hi ha un cas 

amb una desviació superior. 

32.- Els certificats de final d’obra i d’habitabilitat de la finca R-6 de La Catalana van 

se signat l’1 d’octubre de 2009, pràcticament tres mesos abans que REGESA ad-

quirís els terrenys sobre els quals havia d’edificar els habitatges (29 de desembre de 

2009). Per tant, les obres van ser iniciades molt abans que s’escripturés la compra-

venda dels terrenys objecte del contracte.  

 

La finca R-6 del Sector de La Catalana, destinada al reallotjament dels residents 

afectats per la remodelació del sector, era una finca resultant del Projecte de Repar-

cel·lació del Sector de La Catalana quina tramitació i aprovació no era competència 

de REGESA, sinó de la Junta de Compensació i del Consorci del Besòs. Per contin-

gències de naturalesa registral, va ser necessària la tramitació d’una Operació Jurí-

dica Complementària al Projecte de Reparcel·lació que no va resultar inscrita en el 

Registre de la Propietat fins finals de 2008, principis de 2009.  

 

L’adquisició de la finca es va portar a terme coincidint amb la subscripció del préstec 

protegit a la promoció, quina tramitació amb l’entitat financera requeria la inscripció 

registral prèvia de la finca. S’ha de tenir en compte que la tramitació del préstec va 

ser complexa, doncs es va produir en un context econòmic de fortíssima restricció 

del finançament al sector immobiliari. 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 23/2016 — VOL. 6 

51 

El compromís de compravenda de la finca estava formalitzat mitjançant conveni de 
22 de desembre de 2006 entre REGESA i la Junta de Compensació de La Catalana, i 
per tant, l’obligació relativa a la transmissió estava compromesa amb suficient co-
bertura legal, el que va permetre iniciar les obres dels habitatges destinats a reallotja-
ment, fet prioritari i especialment sensible per a fer possible la transformació urbana 
del barri de La Catalana d’acord amb les previsions del planejament. 
 
 

3.4.1.4. Convenis 
 
35.- S’ha detectat un conveni en què no consta l’aprovació per part de la Junta de 
Govern Local del CCB, i en un altre, l’aprovació per part de la Junta de Govern Local 
del CCB és posterior a la seva signatura. 
 
El conveni del que no consta l’aprovació de la Junta de Govern Local del CCB és un 
conveni subscrit amb l’Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) 
–de la que era membre REGESA– el juny de 2006, per tal de contribuir al finançament 
d’un projecte fruit de la col·laboració entre l’AVS i Cruz Roja Española, per a la millora 
de les condicions d’habitatge permanent en comunitats de la regió de Aceh Barat 
(Indonèsia) afectades pel tsunami de 26 de desembre de 2004. REGESA com a 
membre d’AVS contribuïa, igual que la resta d’associats d’AVS, amb dues quotes 
associatives extraordinàries durant els tres exercicis 2006 a 2008.  
 
La singularitat d’aquest conveni, respecte de l’activitat normal de REGESA, va poder 
ser la causa de que no és tramités pel conducte ordinari. Val a dir però que la Junta 
de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 16 de juliol de 2008, va donar-se per 
assabentada de l’atorgament a la AVS de la medalla d’or de la Cruz Roja Española en 
reconeixement als treballs realitzats en la reconstrucció de Penuaga Pasi a l’illa de 
Sumatra després del tsunami de 2004. 

 

En quant al segon conveni de l’observació 35, cal aclarir que el tenor literal de l’article 
306.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, que imposa a les 
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entitats dependents dels ens locals l’obligació de comptar amb la seva autorització 

per a subscriure convenis, diu “autorització expressa”, no prèvia.  

 

L’autorització posterior o ratificació s’explica bàsicament perquè el calendari de 

sessions del CCB no sempre és coincident amb els requeriments de la formalització 

del conveni en algun cas excepcional com aquest, el que no vol dir que el CCB no 

tingues coneixement previ del text del conveni i dels antecedents necessaris per 

avaluar la viabilitat de la seva ratificació posterior. 

 

37.- En una part substancial dels convenis analitzats d’encàrrec d’actuacions a 

REGESA, no es concreta cap retribució per la gestió que ha de realitzar, la qual cosa 

l’obliga a assumir els costos de gestió de les actuacions que, en definitiva, son per 

compte d’un ajuntament o un altre ens que és qui se’n beneficiarà. 

 

Aquesta manera de formular les encomanes ve a subratllar la condició de mitjà propi 

i servei tècnic de la societat respecte al CCB i els Ajuntament atesa la capacitat de 

control d’aquells sobre la societat, així com la obligatorietat per part de la societat 

d’acceptar els encàrrecs de les administracions a les que presta serveis. Aquesta 

consideració de la Sindicatura s’ha de tenir en compte per a les futures encomanes 

de gestió, doncs els mitjans propis i serveis tècnics no han d’estar exempts de retri-

bució.  

 

38.- En diversos convenis analitzats no es detallen i/o especifiquen els imports de les 

actuacions a realitzar per REGESA, en molts casos són importants actuacions urba-

nístiques i/o expropiatòries com ara les actuacions a Sant Adrià de Besòs i Badalona; 

al barri de Sistrells; al Parc dels Ocellets; actuacions relacionades amb la Catalana, 

Pare Benet, Guinardó, Garcilaso, Sant Carles, etc. 

 

En alguns dels casos esmentats per la Sindicatura si s’especifiquen els pressupostos 

de les actuacions: 

 

- Sistrells: com annex integrant del conveni consta l’estudi econòmic de la promoció 

prevista i la previsió de cost d’adquisició del sòl a expropiar. 

- Parc dels Ocellets: el pressupost màxim de l’actuació s’estableix en les clàusules 

tercera i quarta del conveni 

- La Catalana: les condicions econòmiques de les prestacions i contraprestacions 

de REGESA es recullen en les clàusules segona i vuitena del conveni. 

- Guinardó: el pressupost d’adquisició del sòl a expropiar consta la clàusula quarta 

del conveni. 

- Garcilaso: el pressupost d’adquisició de sòl a expropiar consta a la clàusula 

segona i els mecanismes de compensació en cas de desequilibri econòmic en la 

clàusula cinquena 

 

39.- Tant en els convenis per expropiacions (Sistrells, Guinardó, Garcilaso, Sant 

Carles, Pare Benet, Porta de Sarrià) com en altres convenis amb encàrrecs de cons-

trucció (Permuta Ginebra, actuacions a Sant Adrià de Besòs, La Catalana, Parc dels 

Ocellets, actuacions CIBA), REGESA no rep finançament previ per fer front a les 

actuacions, o el que rep és insuficient i sempre en forma de terrenys o solars. A més, 
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la liquidació final del conveni, és fa en forma d’adjudicació de nous terrenys edifi-

cables i/o drets d’edificabilitat, la qual cosa no permet la compensació directa per 

part de REGESA de les indemnitzacions per expropiacions que prèviament haurà de 

pagar en efectiu. Haurà d’esperar a la venda dels solars rebuts o la construcció i 

venda de les promocions sobre aquests solars rebuts, per rescabalar-se dels pa-

gaments efectuats.  

 

La manca de finançament suposa una manca de liquiditat que obliga a buscar 

finançament aliè per a fer front a totes les actuacions, que en ocasions es tracta de 

remodelacions complertes de barris sencers, que inclouen el pagament previ de les 

expropiacions que comporta la remodelació del barri, així com la construcció de 

promocions senceres d’HPO. El fet que es rebin terrenys en pagament d’aquelles 

actuacions en comptes d’efectiu posa en risc constant la tresoreria de la societat, fet 

que ha quedat palès en els anys de recessió, en què els terrenys rebuts tenen difícil 

sortida. REGESA no hauria de signar convenis en els quals no quedés definit el 

finançament previ per a realitzar la prestació corresponent. 

 

Aquesta manera de formular les encomanes ve a subratllar la condició de mitjà propi 

i servei tècnic de la societat respecte al CCB i els Ajuntament atesa la capacitat de 

control d’aquells sobre la societat, així com la obligatorietat per part de la societat 

d’acceptar els encàrrecs de les administracions a les que presta serveis. Aquesta 

consideració de la Sindicatura s’ha de tenir en compte per a les futures encomanes 

de gestió, doncs la prestació de serveis a través dels mitjans propis i serveis tècnics 

no exclou la necessitat de dotar de finançament les operacions encomanades.  

 

40.- La venda de la finca R-3 es va realitzar a un adjudicatari diferent al resultant del 

concurs públic realitzat. Tot i que el nou comprador era una empresa del grup de 

l’adjudicatari del concurs, la documentació i justificació per fer el canvi resulta insu-

ficient, atenent a la situació financera del nou adjudicatari, amb patrimoni negatiu en 

els darrers estats financers previs a l’adjudicació, i amb incompliment de les seves 

obligacions mercantils. Aquesta situació provocaria l’incompliment de les clàusules 

requerides en el concurs, referents a la solvència econòmica i l’experiència reque-

rida.  

 

Ambdues empreses, l’adjudicatària inicial i la que la va substituir i amb qui es va 

formalitzar la compravenda, tenien la mateixa configuració accionarial i el seu capital 

social estava participat íntegrament per la mateixa societat matriu, a petició de la qual 

es va produir la subrogació. Les empreses constituïen un grup empresarial segons la 

definició de l’art. 42 del Codi de Comerç amb obligació de presentació de comptes 

socials consolidats. La societat matriu tenia els comptes socials dipositats al Registre 

Mercantil, un capital social de 6,5 M€ i oferia garantia suficient de solvència. La venda 

es va liquidar totalment. 

 

41.- Els convenis del Guinardó i Garcilaso preveien reunions trimestrals de la co-

missió de seguiment, pel seguiment de les actuacions tant des del punt de vista 

jurídic com del punt de vista econòmic. No existeix constància que s’hagin efectuat.  

 

Durant l’execució de les expropiacions del Guinardó i Garcilaso es van mantenir 

nombroses reunions de caràcter tècnic i jurídic per al seguiment i evolució de les 
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actuacions amb els serveis d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, si bé és cert 

que formalment no es va constituir i convocar la Comissió de Seguiment.  

 

En tot cas, el conveni Guinardó ha estat liquidat provisionalment per acord de la 

Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona de data 20 de maig de 2015, resta 

pendent de liquidació final que incorpori el resultat de les transmissions dels darrers 

solars resultants de l’operació de transformació.  

 

42.- En les operacions analitzades s’observa que REGESA no realitza valoració prèvia 

de les finques que rep o entrega mitjançant permuta (Guinardó, Ginebra), ni tampoc 

de les que rep com a compensació de costos (Garcilaso). La societat accepta la 

valoració que fa l’Ajuntament involucrat en l’operació i no revisa els preus marcats. En 

el cas de la permuta dels terrenys del Guinardó, en què els informes de valoració 

dels ajuntaments consten en els expedients, aquests són documentalment insufi-

cients, atesos els imports i característiques de les finques relacionades.  

 

Una societat de naturalesa mercantil no té l’obligació legal de disposar de valo-

racions immobiliàries externes per operar amb les seves finques. Aquesta observació 

no posa de manifest l’incompliment de cap precepte legal i s’ha d’entendre com una 

recomanació.  

 

Dit això, el fet que no es disposi de valoracions independents no implica que no es 

formulessin els estudis i valoracions necessaris per verificar la viabilitat i oportunitat 

de les operacions pròpies de l’activitat social. En tot cas, com es dedueix del propi 

informe de la sindicatura, les valoracions que els diferents Ajuntaments formulen de 

les finques que son objecte de conveni, no tenen perquè ser sospitoses d’incor-

recció, ans al contrari, amb caràcter general ofereixen suficient credibilitat i solvència 

per a ésser acceptades per la societat.  

 

L’observació de la Sindicatura respecte als encàrrecs municipals reafirma la consi-

deració de REGESA com mitjà propi i servei tècnic dels Ajuntaments, que li formulen 

encomanes de gestió que la societat ha d’acceptar obligatòriament en virtut del 

control que aquests exerceixen sobre la societat, com si es tractés d’un organisme 

propi. 

 

 

VOLUM 3/5  

REGESA APARCAMENTS I SERVEIS, S.A. 

 

4.4.1.1. Aspectes generals 

 

1.- RASSA es va crear per dur a terme les actuacions destinades a la promoció 

d’estacionaments de vehicles d’una manera diferenciada de la resta d’actuacions 

urbanístiques que duia a terme el CCB. A partir de l’exercici 2008 es modifica l’ob-

jecte social i s’inclou en la seva activitat la promoció i construcció d’equipaments, 

prestació de serveis públics, execució d’actuacions a la via pública o altres cons-

truccions complementàries. Amb la inclusió d’aquesta nova activitat no queda dife-

renciat l’objecte social de RASSA i el de REGESA, empresa matriu d’aquesta. No 
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queda justificada l’existència de dues societats dintre del mateix grup amb les 

mateixes funcions. 

 

REGESA i RASSA no tenen les mateixes funcions, l’activitat essencial de RASSA 

continua essent la construcció i explotació d’aparcaments, la modificació d’estatuts 

va complementar l’activitat principal amb actuacions a la via pública i altres connexes 

així com a la prestació de serveis públics, en general, que s’ha circumscrit sempre a 

activitats vinculades a la millora de la mobilitat urbana i ordenació de la vialitat. 

Únicament en matèria de construcció d’equipaments hi ha coincidència en l’objecte 

social amb REGESA, quina activitat essencial continua essent la construcció i explo-

tació d’habitatge social i la gestió de sòl en execució del planejament. 

 

2.- El 20 de novembre de 2008 es va modificar l’article 3 dels Estatuts socials per fer 

constar que RASSA actuaria com a mitjà propi i servei tècnic de REGESA, del CCB i 

dels municipis que integren la comarca del Barcelonès i dels ens instrumentals que 

en depenen. A partir d’aquell moment, RASSA, actuant com a mitjà propi dels Ajunta-

ments, subscriu directament amb aquests els convenis que regulen l’encàrrec de les 

seves actuacions. 

 

La Sindicatura considera que RASSA només és un mitjà propi del CCB, però no dels 

ajuntaments de la comarca, motiu pel qual no podia rebre encàrrecs d’actuacions 

directament de la resta d’ens, els quals només podien ser encomanades a RASSA 

després del corresponent procediment de contractació en el qual resultés adju-

dicatària.  

 

Donem per reproduïdes les al·legacions formulades a l’observació del punt primer de 

l’epígraf 3.4.1.1. Aspectes generals del volum 2/5 de l’informe de la Sindicatura relatiu 

a la societat REGESA. 

 

3.- El 16 de gener de 2009 RASSA i la societat Gavanenca de Terrenys i Immobles, 

S.A. van constituir una UTE per a la construcció d’un aparcament en la Torre Lluch de 

Gavà, comarca del Baix Llobregat i, per tant, fora de l’àmbit territorial de la com-

petència del CCB.  

 

Ni la Llei de Societats de Capital, ni els Estatuts socials impedeixen a l’entitat actuar 

fora de l’àmbit de la comarca, tot i que com és obvi i més enllà de les facultats que la 

llei atorga, aquestes actuacions han de ser excepcionals, com és el present i únic 

cas, en que l’actuació de RASSA es produí a petició de l’Ajuntament de Gavà i en 

col·laboració amb la societat de referència quin capital pertanyia íntegrament a 

l’Ajuntament.  

 

5.- Tots els aparcaments construïts o en fase de construcció ho són en terrenys 

municipals, cedits a la Societat en adscripció o cessió. RASSA no ha registrat en els 

estats financers el valor dels drets d’aprofitament sobre aquests terrenys, en contra 

del que estableix l’article 216 del ROAS (vegeu l’apartat 4.2.2.1). 

 

La societat va considerar que el valor raonable dels drets sobre béns en adscripció 

pública o cessió no és rellevant, i per aquest motiu no s’ha considerat necessari 

demanar valoració externes per determinar el seu valor raonable. 
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Em aquest sentit destaquem que els valors assignats als solars dels aparcaments de 

REGESA en els informes de taxació d’experts independents sol·licitats per a la for-

malització de préstecs hipotecaris no són rellevants. Aquestes valoracions corres-

ponen al valor del solar i inclou els impostos i despeses no recuperables de la trans-

missió. Tenint en compte els valors indicats, la valoració dels drets rebuts seria 

inferior. Donat que el seu impacte en el compte de resultat era neutre, al compensar-

se la imputació a resultats (ingrés) amb la imputació a resultats de l’amortització de 

l’actiu intangible, va recomanar no procedir al seu registre. 

 

La informació inclosa als comptes anuals en relació a aquest punt (nota 4.1 de la 

memòria) sobre les normes de valoració aplicables és la següent: “Drets sobre béns 

en adscripció o concessió. Correspon a l’adscripció o concessió de béns de domini 

públic atorgats per entitats públiques a títol gratuït consistents en drets sobre terrenys 

que estan vinculats als aparcaments explotats per la societat. Els Administradors de 

la societat consideren que el seu valor raonable no és rellevant i no s’han registrat en 

el balanç de situació adjunt.” 

 

6.- A partir de l’exercici 2008 la Societat va destinar al lloguer diverses places de la 

promoció Cristòfol de Moura prèviament destinades a la venda. No obstant això, van 

continuar classificades com a existències en els estats financers. Fins al 2011, la 

Societat no va efectuar la corresponent dotació a l’amortització. El valor d’aquesta 

manca de dotació ens els exercicis 2008 a 2010 és de 83.274 € (vegeu l’apartat 

4.2.2.2). 

 

El criteri de comptabilització dels elements del patrimoni com actiu no corrent o 

corrent, es determina en funció de l’afectació dels esmentats elements, i s’inclouen 

com a inversions immobiliàries aquells terrenys, edificis i altres construccions que la 

Societat manté per explotar-los en règim de lloguer i en l’epígraf d’existències, els 

elements de l’actiu destinats a la venda. 

La societat, segons la resposta a la consulta 3 del BOICAC 52 sobre quan s’ha 

d’entendre que un actiu ha estat utilitzat a l’efecte de la seva qualificació comptable 

com a existències o immobilitzat que diu “se entiende que en la medida en que el 

destino a que se ha hecho referencia anteriormente para calificar los bienes como 

inmovilizado sea irrelevante respecto a la utilidad del propio bien, en términos cuan-

titativos y cualitativos, deberá atenderse a la verdadera naturaleza de la operación, 

circunstancia que supondrá que aquellos activos destinados a la venta como una 

parte de la actividad de comercialización propia de la sociedad, deberán formar 

parte, en su caso, de las existencias de las mencionadas empresas, sin que una 

utilización mínima o accidental debiera limitar ni alterar la verdadera calificación que 

procediera otorgar al bien.”, va considerar que sí el destí dels immobles era la venda 

i el període de lloguer no era rellevant respecte al total de la vida útil dels béns, 

aquests es podien mantenir en existències. 

 

El 2011 l’empresa va considerar necessària la reclassificació i així va procedir. 

 

7.- En l’anàlisi del deteriorament de les promocions de RASSA, s’han identificat pro-

mocions amb indicis de deteriorament, que no estan provisionades. De l’anàlisi 
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efectuat per la Sindicatura es desprèn l’existència d’una manca de provisió per dete-

riorament d’aproximadament 5,13 M€ en existències i de 0,45 M€ en les inversions 

immobiliàries (vegeu l’apartat 4.2.2.1 i l’apartat 4.2.2.2). 

 

La manca de provisió per deteriorament d’existències indicada en l’anàlisi de la 

Sindicatura correspon principalment a la promoció UTE Torre Lluch 2,31 M€ i a la 

promoció Plaça Wagner 2,15 M€. 

 

La Societat va avaluar si existien indicis de deteriorament de les inversions immo-

biliàries tenint en compte el marge generat per l’explotació de cada promoció. De 

l’anàlisi realitzat únicament es va considerar necessari avaluar el risc de deterio-

rament de la promoció UTE Torre Lluch. 

 

En relació a l’anàlisi del valor en ús de la promoció UTE Torre Lluch, la Societat va 

avaluar l’import recuperable de la promoció en el seu conjunt, considerant l’import en 

inversions immobiliàries i en existències. Aquesta avaluació es realitzà, entre d’altres 

factors, considerant la valoració emesa per un expert independent. És per això que la 

proposta de registrar un deteriorament pel 100 % de les placés en venda el consi-

derem contrari al principi d’imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels 

resultats de l’empresa. 

 

Referent a la promoció de la Plaça Wagner, la Societat no va considerar riscos en 

relació al seu valor net realitzable atenent al marge generat en les vendes ja realit-

zades en els exercicis 2011 i 2010 i a les expectatives de vendes previstes en els 

pròxims exercicis. Cal destacar que en la taxació realitzada per un expert inde-

pendent amb data 16 de març de 2012 en relació al préstec hipotecari que s’indica 

en el punt 9 següent, la promoció es valora en 5,9 M€, import molt superior al valor 

comptable de 4,3 M€. És per això que considerem no fonamentada tècnicament la 

proposta de deteriorar les places de Wagner en un 50% del seu valor. 

 

8.- Durant l’exercici 2008 RASSA va realitzar un traspàs d’efectiu a REGESA, per 

1’00 M€ i diversos traspassos a l’exercici 2009 per 2,65 M€, que es van retornar a 

l’exercici 2009 i 2010, respectivament, i es van pagar els corresponents interessos. 

Tot i això, aquests préstecs no van ser degudament formalitzats entre les parts 

(vegeu l’apartat 4.2.2.4). 

 

El moviment de tresoreria entre REGESA i RASSA queda emmarcat dins una gestió 

conjunta de la tresoreria del Grup REGESA. La manca d’un document signat no treu 

validesa a l’operació que per altre banda està degudament comptabilitzada per 

ambdues societats. 

 

9.- L’increment de les pòlisses de crèdit contractades al llarg dels exercicis mostra 

les tensions de tresoreria de l’entitat i la falta de capacitat de generar recursos. A 

partir de l’exercici 2009 no existeixen suficients actius de liquiditat immediata per 

poder fer front als deutes amb les entitats de crèdit. És per aquest motiu que, 

l’exercici 2012, la Societat va renegociar el deute per obtenir finançament a llarg 

termini formalitzant un préstec hipotecari de 4,50 M€ a quinze anys sobre l’apar-

cament de Plaça Wagner. 
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Aquest refinançament del deute és una operació absolutament normal i recomanable 

de gestió financera al conciliar l’obtenció de recursos mitjançant l’explotació dels 

actius finançats amb el servei del deute del finançament dels mateixos, augmentant 

així la qualitat del deute i el Fons de Maniobra. 

 

10.- En les provisions a curt termini, les provisions corresponents a l’aparcament de 

Plaça Wagner i de Trinitat Vella a 31 de desembre del 2011 estaven sobrevalorades 

en 49.841 € i 390.000 €, respectivament. 

 

Cal afegir que la provisió per finalització d’obres de la Plaça Wagner i de Cristòfol de 

Moura es va registrar contra existències, i no com una dotació a la provisió del 

Compte de pèrdues i guanys. En canvi, en el moment de la reversió, RASSA les va 

registrar contra pèrdues i guanys, en comptes de donar-les de baixa d’existències. 

Així, en l’exercici 2011 s’haurien de minorar les existències i els ingressos d’aquestes 

promocions per de 300.000 € i 37.744 €, respectivament (vegeu l’apartat 4.2.2.9). 

 

Pel que fa a la provisió de Trinitat Nova de 390.000 €, la companyia la va dotar al 

considerar probable haver de construir un nou col·lector que connectés l’obra amb la 

via pública, en aplicació del principi de prudència i de les normes que el desen-

volupen, i considerant la informació de la que disposava en aquell moment. El mateix 

criteri es va aplicar a l’aparcament de la Plaça Wagner atès que s’estaven negociant 

les reclamacions del contractista principalment corresponents a preus contradictoris, 

per la qual cosa es va considerar necessari registrar la provisió. 

 

La societat enregistra les provisions en funció de la informació disponible en cada 

moment aplicant un criteri de prudència. Es revisen periòdicament i es reverteixen, en 

el seu cas, en funció de l’evolució de la informació. 

 

Pel que fa a les provisions per a finalització d’obra, cal parar atenció al fet que 

aquestes provisions no recullen cap tipus de despesa o deteriorament, sinó que la 

seva contrapartida és més cost de la promoció. I s’ha de registrar ni que sigui mit-

jançant una provisió, donant així compliment al principi comptable del meritament i al 

criteri valoratiu de cost de producció, com així ho recull l’Adaptació sectorial del Pla 

General de Comptabilitat a les empreses immobiliàries. Quan aquesta obra es con-

sidera acabada, i una vegada determinat el cost total de la promoció, cal procedir a 

distribuir l’import total entre les diverses entitats que conformen la provisió a fi i efecte 

de que a mesura que es vagin venen les entitats es pugui donar de baixa el seu cost 

i determinar el resultat de la venda. 

 

Si una vegada distribuït el cost entre les unitats que composen la promoció s’ha de 

revertir la provisió per finalització d’obres, aquestes s’han de cancel·lar contra un 

compte d’ingrés, procediment adoptat per la companyia.  

 

Cal indicar també que la provisió era de 300.000 euros i el cost total de la promoció 

Wagner, incloent les inversions immobiliàries, és de 8,1 M€, i part de les existències ja 

s’havien venut a 31 de desembre de 2011. Així mateix la proposta de minorar els 

ingressos en 37.744 € afecta a un import de vendes de 2,92 M€, del que es desprèn 

que ambdós no afecten a la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i dels 

resultats de l’exercici. 
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11-. D’acord amb l’article 222.2 del ROAS, i els principis rectors de l’accés a l’ocu-
pació pública de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
aplicables a les societats mercantils públiques, el personal ha de ser contractat 
respectant els criteris d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit. La Societat no va 
respectar aquests principis en els procediments de contractació del seu personal 
(vegeu l’apartat 4.2.3.4). 
 
En primer lloc cal mencionar que durant els últims anys no s’ha produït incorporació 
alguna a la plantilla de RASSA, essent la última contractació de data 01/10/2008. 
 
Els processos de selecció de personal per a la contractació en REGESA 
APARCAMENTS I SERVEIS, S.A. han atès sempre els principis d’igualtat, mèrit i 
capacitat dels candidats a un lloc de treball. Si bé la necessitat urgent i inajornable 
dels serveis que presta la societat, no sempre ha permès realitzar un procés de 
selecció allargat en el temps. 
 
 

4.4.1.3. Contractació 
 
12.- Les ICC de RASSA penjades a la seva web, no tenen ni la data ni l’òrgan 
d’aprovació. A banda s’observa una manca de regulació com ara l’òrgan competent 
per a realitzar l’adjudicació, o els procediments per modificar o prorrogar un con-
tracte.  
 
Les IIC van ser aprovades el 25 d’abril de 2008 pel Conseller Delegat de REGESA i 
REGESA APARCAMENTS I SERVEIS, S.A. i publicades al web dins el termini legal 
establert. El 10 de juny de 2008 van ser esmenades i aprovades de nou pel Conseller 
Delegat d’ambdues societats, substituint-se l’anterior versió per la nova en el Perfil 
del Contractant del web corporatiu. El Ple del Consell Comarcal del Barcelonès en 
sessió de 3 de desembre de 2008 va manifestar la conformitat el 3 de desembre de 
2008. 
 
En l’actualitat, la data i òrgan d’aprovació ja consten publicats al perfil del contractant 
juntament amb el text de les Instruccions. 
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13.- S’ha detectat que dos contractes es van contractar de forma directa quan 

l’import dels contractes va superar els límits establerts en la llei per als contractes 

menors. La societat hauria de revisar els procediments de contractació administrativa 

per tal de complir amb els requeriments legals.  

 

Els dos contractes d’import 19.817 €, es van celebrar l’any 2007, en vigència del RDL 

2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques vigent des del 21 de juliol de 2000. L’article 2.1 del qual 

delimitava la subjecció a la llei per a les societats mercantils a les prescripcions 

“relativas a la capacidad de las empresas, publicidad procedimientos de licitación y 

formas de adjudicación cuando celebren contratos de obras de cuantía igual o su-

perior a 5.150.000 euros, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y contratos de 

suministro, de consultoría y asistencia y de servicios de cuantía igual o superior a 

206.000 €”. Per a la resta de contractes, la Disposició addicional sisena establia que 

les societats mercantils s’ajustarien als principis de publicitat i concurrència en la 

resta de contractes. És cert que els dos contractes referits tenen un import superior 

als 12.020,24 € dels contractes menors, però la societat no estava vinculada per un 

límit legal concret.  

 

14.- En tots els expedients analitzats, llevat dels contractes menors en que no és 

necessari, manca l’aprovació i signatura del plec de clàusules administratives. 

 

De tots els expedients analitzats, únicament 3 estan subjectes a la regulació harmo-

nitzada establerta en la Llei 30/2007, i per tant, només d’aquests es podria exigir el 

requisit formal de l’aprovació i signatura del Plec. Això no obstant, és evident que el 

Plec utilitzat per a la licitació comptava, sinó amb una aprovació formal, si amb el vist-

i-plau de l’òrgan de contractació.  

 

16.- L’informe d’adjudicació no està degudament motivat. Es presenta directament un 

quadre amb les puntuacions atorgades a cada un dels licitadors sense cap informe 

justificatiu dels criteris utilitzats.  

 

Donem per reproduïdes les al·legacions formulades a l’observació del punt 23 de 

l’epígraf 3.4.1.1. Contractació, del volum 2/5 de l’informe de la Sindicatura relatiu a la 

societat REGESA 

 

17.- La jurisprudència, entre d’altres del tribunal Administratiu Central de Recursos 

Contractuals ha establert que la fixació en el Plec de clàusules d’un llindar de despro-

porcionalitat molt proper a la mitjana de les ofertes, com en els contractes d’obres 9, 

14 i 17 licitats per RASSA, pot arribar a desnaturalitzar la finalitat de la figura de les 

ofertes amb valors anormals o desproporcionats. 

 

Entre 2008 i 2010, amb posterioritat a l’esclat de la crisi econòmica i en atenció al 

sever impacte que va tenir en el sector de la construcció, RASSA deliberadament va 

ampliar els llindars de les baixes desproporcionades. L’objectiu era justament el 

d’evitar que es produïssin ofertes per preus irreals fortament condicionats a la baixa 
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per un context de dura frenada de l’activitat i de competència ferotge en el sector. 

Recordar que en els primers anys de la crisi va haver tot un seguit de concursos de 

creditors, liquidacions i fallides d’empreses constructores.  

Això no obstant, en el procediment emprat per RASSA, d’acord amb la legislació 

contractual i la jurisprudència europea, les ofertes que resultaven desproporcionades 

segons els criteris del plec no es descartaven automàticament sense atorgar prè-

viament un termini als licitadors afectats per explicar i justificar els preus continguts 

en l’oferta a efectes de verificar la seva viabilitat.  

 

18.- En tots els contractes analitzats subjectes a la LCSP i adjudicats per concurs, els 

criteris objectius tenen igual pes o menys en la valoració final que els criteris que 

depenen d’un judici de valor. Per donar una major seguretat a l’hora de valorar quina 

és l’oferta més avantatjosa, la Sindicatura considera que s’hauria de donar prepon-

derància als criteris que facin referència a característiques de l’objecte de contracte 

que puguin valorar-se mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l’apli-

cació de fórmules establertes en els plecs, excepte en determinats casos degu-

dament motivats.  

 

En tot cas no hi ha en la normativa de contractació cap impediment a considerar 

elements de selecció que depenguin d’un judici de valor en igual proporció, o inclús 

superior, que els que es valoren per mètodes matemàtics. Això no obstant, es tindrà 

en compte la recomanació.  

 
 

4.4.1.4. Convenis 

 

19.- Cinc dels convenis analitzats estableixen encàrrecs d’execució d’obres de cons-

trucció d’equipaments públics o de construcció d’aparcaments i/o la seva explotació 

i, quatre regulen una prestació de serveis a realitzar per RASSA a diferents empreses 

municipals a canvi d’una contraprestació econòmica. Tots aquests encàrrecs haurien 

d’haver estat objecte d’un procediment de contractació per part de l’entitat corres-

ponent atès que RASSA no es mitjà propi 

Es donen per reproduïdes les al·legacions formulades a la consideració de l’epígraf 1 

de l’apartat 3.4.1.1. Aspectes generals del volum 2/5 de l’informe de la Sindicatura 

relatiu a REGESA.  

 

20.- El conveni entre REGESA i RASSA que regula la prestació de suport i assessora-

ment tècnic de REGESA a RASSA, no queda prou justificat atès que RASSA presta el 

mateix servei a diverses empreses municipals. Per aquest conveni es produeix una 

transferència de fons de 94.000 € anuals entre les dues entitats.  

 

No s’indica en la consideració de la Sindicatura si aquest fet constitueix infracció 

d’alguna normativa d’aplicació. Tret d’opinió més fonamentada, la prestació de ser-

veis entre empreses del mateix grup és legalment viable.  
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VOLUM 4/5 

MARINA DE BADALONA 

 

Transcripció de l’escrit tramès a la Presidència comarcal com a conseqüència de 

l’acord del Consell d’Administració celebrat el dia 20 d’octubre de 2016. 

Sr. Francesc Josep Bellver i Vallès, 

President del Consell Comarcal del Barcelonès, 

 

Com a secretari no conseller del Consell d’Administració de Marina de Badalona, S.A. i, en 

relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes núm. 40/2011-F, apartat 4.5 relatiu a 

Marina de Badalona, S.A i del qual ens vàreu donar trasllat per tal de que s’efectuessin les 

al·legacions pertinents, us fem constar que el Consell d’Administració reunit en el dia 

d’avui 20.10.16 a les 16 hores ha adoptat, entre d’altres, el següent acord:  

 

1. Informació i autorització a gerència per fer les al·legacions a l’informe de la Sindi-

catura de Comptes. 

 

El consell després d’un ampli debat sobre la qüestió considera que: 

 

a) Ha mancat temps per estudiar un tema tan ampli i complexa que fa referència, en 

parts importants, a fets de fa molts anys dels quals la majoria del Consell no 

coneix ni disposa dels antecedents.  

b) Que no ha estat possible en tan poc temps (molt inferior al que ha disposat la 

Sindicatura per realitzar el seu informe) recavar l’informació necessària per fer-ne 

una valoració. En especial atenent a l’existència de nova direcció, nou consell i 

absència de gran part del personal de l’època. 

c) Per això adopta per 8 vots a favor i el vot en contra del Sr. Juan Miguel López el 

següent: 

 

ACORD: Autoritzar al gerent de la societat per tal que contesti l’informe de la Sin-

dicatura tot expressant les consideracions generals que corresponguin però limitant 

la seva contestació als apartats i consideracions que facin referència i afectin o 

puguin afectar al present i futur de la societat de manera directa. A la vegada dema-

nant a la Sindicatura, a través del Consell Comarcal, que s’ampliï el termini en tres 

mesos per tal de poder valorar i contestar els altres punts de l’informe que ara resulta 

impossible efectuar. 

 

Per això us demanem que vulgueu trametre aquest acord a la Sindicatura tot dema-

nant l’ampliació de termini en tres mesos tal i com consta en el contingut del acord i, 

a la vegada, incorporeu les al·legacions que us enviarem en una estona i que són la 

resposta parcial a l’informe de la Sindicatura. 

 

Atentament 

 

Joan Hidalgo Torre 

Advocat i Secretari no conseller del Consell d’Administració de Marina de Badalona, 

S.A 
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AL·LEGACIONS A L’INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

 

1. CONSIDERACIONS GENERALS 

 

1. En primer lloc cal ressaltar que l’informe de la Sindicatura, que s’ha gestat al llarg 

de varis anys amb accés a la documentació de la societat i presència física dels 

funcionaris a la seu social de l’entitat, contempla diferents operacions de la 

societat, algunes d’elles summament complexes dins el context de la creació des 

del no res d’un Port i de la urbanització d’una zona totalment degradada de la 

ciutat, en una època en la que el mercat immobiliari ha experimentat fortes varia-

cions a l’alça i a la baixa. El limitat de temps concedit per fer aquestes al·lega-

cions comporta que el seu abast sigui forçosament limitat i cal entendre-les en 

aquest sentit i com no definitives ni complertes ja què, per poder contestar de 

forma pormenoritzada tots els apartats de l’informe de la Sindicatura, cal molt més 

temps del que s’ha disposat. Cal considerar especialment que ni la direcció ni la 

major part dels membres actuals del Consell d’Administració ho eren en el 

període objecte de l’informe a l’igual que una part important del personal de la 

societat d’aquella època, la qual cosa encara ha dificultat més la elaboració d’a-

questes al·legacions. 

 

2. Pel que s’ha dit al apartat anterior i donada l’impossibilitat de prendre ple co-

neixement dels antecedents per part dels membres del Consell d’Administració, el 

Consell ha acordat en sessió del dia 20.10.16 autoritzar al gerent de la societat 

per tal que efectuí les al·legacions del caràcter general que procedeixin i que 

afectin més directament a la situació actual i de futur, sense perjudici de res-

pondre detalladament si es dona un termini raonable per fer-ho. 

 

3. El Projecte d’informe 40/2011-F de la Sindicatura, que ara és objecte d’aquest 

tràmit d’al·legacions, fa referència a fets i metodologies del treball de la orga-

nització dels anys 2005 a 2011, alguns també a fets dels anys 2002 i 2003, 

moments en que la empresa estava en fase d’implantació i per tant no tenia 

l’estructura ni els mètodes que una vegada consolidada amb els anys ha assolit. 

En aquest sentit cal destacar que han transcorregut cinc anys des de la fi del 

període estudiat i que, l’escenari actual de la societat (iniciat ja al final del període 

investigat, com el propi informe recull en alguns aspectes), és que compleix 

abastament els preceptes aplicables a les societats públiques i que no només és 

objecte d’autories dels comptes anyals –sempre ha estat així– sinó d’auditories de 

compliment de legalitat i de la normativa del sector públic (realitzades als anys 

2013, 2014 i 2015). Aquestes reflecteixen abastament el compliment de la lega-

litat. La societat està sota el control financer de l’Ajuntament de Badalona amb el 

qual consolida els comptes. La societat disposa de plans de viabilitat que di-

buixen i planifiquen el seu futur. 

 

L’horitzó de la societat, en un clar context de recuperació del mercat immobiliari, 

permet afirmar que els seus objectius fundacionals estan a tocar en el sentit de 

poder finalitzar la urbanització del front marítim així com el projecte del Port 

Esportiu on ja està construït el canal i amb previsions de poder endegar, en el curt 

termini, l’aixecament del viaducte per connectar port i canal. 
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En aquest sentit ens felicitem que els vaticinis pessimistes no s’estiguin complint i 

la societat avanci en el compliment dels seus objectius fundacionals, malgrat les 

grans dificultats certes que hi ha hagut pel camí, en especial la crisis econòmica 

iniciada a finals del 2007 amb incidència greu i directe als objectes socials de 

l’entitat com són el desenvolupament del front marítim i el port, lligats a activitats 

d’oci que són les primeres afectades en una crisis com la que hem patit. 

4. L’informe recull i reconeix, en relació al període objecte del mateix un fet que és 

cert i que va influir en el model de gestió de l’entitat i els actes que va tenir que 

realitzar en el seu període inicial. El fet no és altre que la voluntat dels socis 

fundacionals (Ajuntament i Consell Comarcal) que va ser la de nodrir de recursos 

a la societat mitjançant l’aportació de patrimoni que calia realitzar per acomplir els 

fins fundacionals, tot això en el marc d’una immensa operació urbanística per 

reformar el front Marítim plegat d’indústries obsoletes i un entorn urbà degradat. 

Òbviament aquesta voluntat no era un caprici sinó una opció per evitar tenir que 

detreure recurs públics líquids que els socis fundadors volien destinar a d’altres 

prioritats públiques. Per tant aquest és un fet que condiciona la gestió i li aporta 

complexitat però respon a una opció comprensible. Sortosament i malgrat les 

majors dificultats el front marítim i el port esportiu són ja una realitat transformada i 

consolidada per la ciutat. 

 

5. Al llarg d’aquestes al·legacions, com ja s’ha dit limitades en el seu abast en raó 

del poc temps disposat, es contesten aspectes generals de les mateixes si bé 

volem fer constar, amb caràcter general la disconformitat amb moltes de les con-

clusions i la interpretació dels fets exposats, sense que siguin tingudes en compte 

les circumstàncies concurrents i les conseqüències d’haver adoptat un altre de-

cisió. Però, per sobre de tot, a l’informe s’emeten opinions en temes de capital 

importància pel futur de la societat sense, per exemple, tenir en compte (es cita a 

tall d’exemple) les auditories anuals de la companyia i els criteris comptables 

aplicats de forma constant, que han estat validats per les diverses societats 

d’auditoria que des de el mateix inici de la societat les han realitzat. 

 

 

2. AL·LEGACIONS PARTICULARS 

 

Pel que fa a l’apartat “Aspectes Generals” s’ha de dir que: 

 

a. MBSA es va atenir en el seu funcionament a les normes mercantils que esta-

bleix el Codi de Comerç, i per tant, el fet de tenir un conseller delegat amb 

plens poders estava en sintonia amb el que el tamany i objectius de la societat 

requeria i els estatuts de la mateixa contemplen. Les actes de la societat 

recullen l’informació de la mateixa. 

 

b. Les negociacions sobre les indemnitzacions eren un instrument per evitar 

llargues i costoses demandes judicials que només es van fer en alguns casos 

ja que, la majoria, han estat resoltes per Sentència judicials, que dissorta-

dament han incrementat notablement els imports finals, com d’altre banda 

recull l’informe de la Sindicatura. 

 

c. Pel que fa al control financer, a partir de l’any 2010 l’interventor del Consell 

Comarcal del Barcelonès va assistir als Consells d’Administració i va realitzar 
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l’actualització del Pla de Negoci de la societat, aprovat pel Consell d’Admi-

nistració en data de 21 de juliol de 2010, i des de juliol de 2013, la societat 

està sota el control financer de l’Ajuntament de Badalona. Com ja s’ha dit 

actualment es compleixen abastament els preceptes aplicables a les societats 

públiques. MBSA no només és objecte d’auditories dels comptes anyals 

(sempre ha estat així) sinó d’auditories de compliment de legalitat i de la nor-

mativa del sector públic (realitzades als anys 2013, 2014 i 2015). La societat 

compte amb plans de viabilitat que dibuixen i planifiquen el seu futur. 

 

d. Pel que respecta a les diferències entre el Compte de Liquidació Provisional 

inicial i el que resulta a l’any 2012, cal tenir en compte el canvi fulgurant de 

les condicions del mercat immobiliari, amb un increment a l’alça del preus de 

la construcció i un increment de les indemnitzacions, increments difícilment 

previsibles al compte inicial. Recordar que és un compte provisional i per tant 

subjecte a canvis d’acord amb la evolució del propi Pla, tal i com preveu la 

llei. 

 

e. Pel que respecta a l’aportació del augment de la superfície del Polígon A que 

s’assigna a ADIF, indicar que al 19 de gener de 2015, els 2,90  M€ que 

senyala l’informe de la Sindicatura es van pagar per aquella al Compte de Li-

quidació. 

 

f. Pel que respecta a l’increment del cost del port, la inversió inicialment pre-

vista no contemplava, perquè era impossible fer-ho, fets que es van produir 

mes endavant. Entre ells l’increment ja comentat dels preus de la construc-

ció, la modificació de l’obra d’infraestructura portuària i urbanització del port 

(amb la redefinició estructural del dic de recer per tal d’adaptar-lo als reque-

riments de seguretat i a l’ús ciutadà), la necessitat de procedir a la construc-

ció de nous col·lectors i l’interceptor de Llevant, amb els requeriments 

tècnics (exigits per l’empresa pública que gestionava els col·lectors) que van 

suposar un fort increment, quedant finalment aquestes noves estructures en 

benefici de la ciutat. Finalment i de forma especial la necessitat de destinar 

fortes partides a la descontaminació dels terrenys, al descobrir-se noves 

fonts de contaminació i a l’incrementar-se les exigències de descontaminació 

pels canvis, cada cop més exigents, en la normativa ambiental. Cal recordar 

que estàvem en uns terrenys que portaven més de 100 anys d’activitat indus-

trial molt contaminant. 

g. Respecte del comentari sobre el fet que de la fiscalització realitzada se’n 

desprenen dubtes raonables sobre la continuïtat de la societat, s’ha de dir que 

aquesta apreciació ve apareixent als informes d’auditoria des de fa anys, coin-

cidint la primera observació amb l’inici de la crisis immobiliària i general que va 

afectar evidentment a l’explotació del Port. Tenint en compte aquestes obser-

vacions la societat va realitzar estudis de viabilitat els anys 2010 i 2014, els 

quals conclouen que l’empresa és perfectament viable, marcant les accions 

necessàries per assegurar la seva continuïtat. El cert és que MBSA en tot 

moment ha estat al corrent de les seves obligacions de pagament i que s’han 

pres les mesures adients davant la crisis econòmica, com la valorització dels 

actius, la renegociació de crèdits i la millora del rendiment operatiu de la so-
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cietat. Cal tenir en compte que MBSA des del seu inici ha tingut tres auditories 

diferents i els tres han considerat sempre que els comptes s’havien de fer a 

partir del principi d’empresa en funcionament, és a dir aplicant el principi 

comptable generalment acceptat que comporta la previsió de que la societat 

continuarà funcionant, com així ha sigut. 

 

h. També pel que respecta a la consideració dels treballs de descontaminació en 

el deteriorament del immobilitzat intangible, tots els auditors de la societat han 

coincidit en que la valoració i qualificació que figura en els comptes de la 

societat és la correcte, sense que es pugui compartir, per tant, l’opinió de 

l’informe de la Sindicatura. 

 

i. També, per el que respecte a la conclusió relativa al possible deteriorament 

del valor de la construcció del port, indicar que també en aquest cas, els tres 

equips que han auditat la societat han compartit el criteri d’amortitzar en 30 

anys. Per altre banda, el saldo net de la concessió a 31 de desembre de 2015 

era de 19.275.631 €, i si tenim en compte que en el darrer pla econòmic-

financer aprovat al 2015 es preveu una generació de cash-flow acumulat de 

entre 17,7 M€ i 25,5 M€ (en funció del escenari que considerem), entenem que 

s’aconseguirà l’equilibri financer de la concessió i que per tat no procedeix 

realitzar cap provisió per deteriorament. 

 

j. Pel que respecta al possible deteriorament de les finques realitzables a 31 de 

desembre del 2011, i que l’informe de la Sindicatura considera que es té que 

deteriorar, considerem que no procedeix. Tal com s’ha comprovat amb la 

recent monetarització de la permuta de la finca 8, o pel valor del mercat immo-

biliari actual, el valor de mercat és força superior al valor comptable. 

 

k. Pel que respecta al criteri de l’informe de la Sindicatura relatiu a l’amortització 

inicial de les zones ocupades per els edificis de restauració, considerem que 

el correcte és considerar el valor de construcció dels molls on s’aixecaran els 

edificis com valor d’aquestes línies de negoci, sense que els auditors hagin 

qüestionat aquest criteri. 

 

l. Quant a la no elaboració del PAIF, si bé és cert que formalment no es va docu-

mentar, no ho és menys que la companyia ha tingut una planificació de les 

actuacions i de les inversions a realitzar, tant a llarg termini com per cada exer-

cici. La planificació a llarg es materialitzava en els plans econòmics-financers 

(se’n van realitzar al 1998 per demanar la concessió a la Generalitat, l’any 2006 

dins del Pla Especial d’Usos i en els plans de viabilitat del 2010 i del 2014). 

m. Pel que fa a l’afirmació de que “la finalitat de MBSA va ser la d’obtenir un 

finançament que no tenia quan va adquirir l’obligació relativa a la gestió de la 

construcció i explotació del Port de Badalona” comentar que la finalitat de 

MBSA no era la d’obtenir un finançament que no tenia, sinó la construcció d’un 

Port i el desenvolupament del front marítim des del no-res, en uns terrenys 

altament degradats, essent l’obtenció del finançament un instrument necessari 

per aquest fi. Naturalment la societat no contava inicialment amb els recursos 

necessaris per fer front a les obres del Port, però es preveia, com així va ser en 
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gran part, que els beneficis obtinguts per la revalorització del sòl serien 

suficients per afrontar les despeses de la construcció, sense necessitat de 

comprometre recursos públics amb aportacions dineràries dels socis que 

necessitaven de recursos per altres finalitats. 

 

n. Pel que respecta a l’existència d’irregularitats en diversos acords i/o convenis 

relatius a transaccions d’alienació del patrimoni de MBSA a preus inferiors al 

seu valor de mercat, cal dir que, si bé no s’ha pogut examinar el detall de les 

mateixes (haurà de ser objecte d’estudi i d’ampliació posterior), considerem 

que al no fer esment l’informe a cap dels factors que incideixen en el preu com 

són localització, finca complerta o parcial, data de venda i evolució del mercat 

en els períodes a considerar (recordem que eren èpoques d’increments expo-

nencials dels preus) no resulten elements suficients per concloure res sobre el 

particular, debilitant la pròpia qualificació d’indici. 

 

o. Pel que fa l’adopció d’acords que la societat no podia assumir, s’ha de dir que 

els compromisos adquirits en relació a tràmits administratius i a l’assumpció de 

despeses de reparcel·lació (sens perjudici de recavar l’informació necessària 

per posterior ampliació), considerem que no es fa cap referència al context i 

circumstàncies de les mateixes, que resulten necessàries per valorar sobre el 

particular. Recordar que finalment els tribunals competents en els litigis amb 

les immobiliàries van dictaminar que els acords s’havien de resoldre per la 

jurisdicció civil i no pas per la contenciosa administrativa. 

 

p. Pel que fa a l’incompliment dels principis de publicitat i concurrència que 

regeixen la contractació pública, en la licitació de determinats contractes d’o-

bres o serveis que constata l’informe, en un percentatge parcial de tota la 

contractació, cal dir que actualment es compta amb procediments adminis-

tratius adequats a la normativa d’aplicació, com constaten les auditories de 

legalitat abans esmentades. 

 

q. Pel que respecta a la fiscalització de les finques aportades per Engestur, indi-

car que aquesta aportació s’engloba dintre del contracte en participacions pel 

qual aquesta societat municipal participava dels guanys i pèrdues de MBSA 

en un percentatge del 15,887%. 

 

r. Pel que respecte als procediments relatius a les despeses i a la gestió dels 

RRHH, des de 2010, aquests s’ajusten als principis legals, s’implementa, per 

tant, el procediment que regula la realització de despeses, i a la vegada, s’im-

plementen els criteris d’igualtat, capacitat, publicitat i mèrit en la contractació 

del personal que continuen regint en l’actualitat. 

 

Badalona a 20 d’octubre de 2016 

 

Signat: 

Imanol Sanz 

Enginyer de Camins 

Gerent de Marina de Badalona, S.A. 
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VOLUM 5/5 

FUNDACIÓ PISOS DE LLOGUER 

 

6.5. CONCLUSIONS 

 

6.5.1. Observacions 

 

Al llarg d’aquest volum s’han assenyalat les observacions que es desprenen de la 

fiscalització realitzada sobre la gestió comptable i les despeses, la contractació i els 

convenis de la Fundació durant el període 2005-2011. En aquest apartat es desta-

quen les observacions més significatives que es desprenen de la fiscalització 

realitzada. 

 

6.5.1.1. Aspectes generals 

 

1. La Fundació no ha estat un bon instrument per gestionar els 298 habitatges de 

protecció oficial, a causa de la manca de finançament adequat per la compra 

dels edificis i per una gestió poc acurada de l’activitat de lloguer d’habitatges 

que es posa de manifest, pel que fa als ingressos, en la manca de repercussió en 

els rebuts a cobrar, de tots els possibles conceptes previstos, i pel que fa a les 

despeses en la manca d’un control efectiu de les despeses de manteniment i 

reparació dels edificis que, a més, s’han realitzat sense cap vincle contractual ni 

procediment de contractació. 

 

Entenem no del tot encertada aquesta argumentació. La viabilitat de la Fundació 

com a instrument de gestió dels habitatges queda justificada pel fet que el seu 

marge financer d’explotació sempre ha estat positiu menys l’any 2005 i el marge 

de contribució excepte els anys 2005, 2006 i 2010, per obres extraordinàries en 

les promocions, ha estat positiu. Si es tenen en compte les subvencions i les des-

peses financeres, el resultat de la Fundació ha estat sempre positiu i més quan 

les subvencions del CCB i de la Junta d’Herències no ho eren per cobrir resultats 

negatius d’explotació sinó per ajudar a pagar les quantitats pendents de la com-

pra de les promocions. L’auditoria així ho explicita en las seves memòries anuals 

de la Fundació. A més, referent a la gestió cal fer esment que la Fundació fins la 

baixa del seu secretari per llarga malaltia, portava a terme, com a mínim, una 

reunió mensual de coordinació entre els seus treballadors, amb ordre del dia 

previ i acta de la reunió, on es tractaven tots els temes que afectaven el dia a dia 

de la Fundació a més de preparar els temes de les Comissions executives 

prèvies als Patronats. En relació a les despeses, la majoria estaven vinculades a 

la gestió de les promocions, de manera que era la pròpia administradora de 

finques, prèvia aprovació per part de la Fundació, la que portava a terme el 

pagament corresponent de les despeses de manteniment i reparació. Així mateix, 

l’afirmació de que s’han portat a terme sense cap vincle contractual, no s’ajusta 

en part a la realitat atès que es van signar contractes amb l’administradora de 

finques, empreses de neteges o de manteniment dels ascensors o extintors i que 

per import es corresponien a contractes menors.  

 

2. La Fundació prestava serveis addicionals de caràcter residual com són la gestió 

de la Borsa jove d’habitatge i el Programa de mediació per al lloguer social en el 
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municipi de Sant Adrià de Besòs, pels quals rebia una compensació econòmica. 

En el primer cas, aquesta compensació no cobria els costos de la prestació i en 

el segon cas la Fundació no va calcular si aquests ingressos cobrien les depeses 

que genera l’activitat (vegeu l’apartat 6.2.3.2). També gestionava el Fons de ga-

rantia al lloguer sense rebre compensació econòmica pel servei prestat i sense 

calcular el cost que aquesta activitat li representava (vegeu l’apartat 6.2.2.10). 

 

Efectivament, en la seva qualitat d’entitat vinculada a polítiques d’habitatge la 

Fundació portava a terme activitats de suport a la Borsa jove i de mediació per la 

lloguer social al municipi de Sant Adrià. Per aquesta activitat és facturava una 

aportació inicial per ajudar a posar en marxa el servei i uns imports trimestrals 

derivats del numero de contractes signats, renovacions portades a terme així 

com supervisar i tramitar la subvenció d’ajut al lloguer. Aquests imports cobrien 

les despeses salarials de la persona de la Fundació encarregada d’aquestes tas-

ques. En relació al Fons de garantia al lloguer aquest, malgrat no rebre cap com-

pensació dels ajuntaments per aquesta gestió és ben cert que aquest fons es 

nodria de les aportacions municipals de manera que no generava cap despesa ni 

pèrdua per a la Fundació. Tots aquests serveis es van vehicular mitjançant con-

venis amb l’Ajuntament de Sant Adrià i l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya. 

 

3. Tota la gestió vinculada al cobrament dels lloguers i pagament de les despeses 

vinculades ho feia un administrador de finques. La selecció dels arrendataris la 

feia, atenent a la normativa vigent, el Consorci d’Habitatge de Barcelona (vegeu 

els apartats 6.1.2.1 i 6.2.3.1). 

 

Es fa menció a que la selecció dels arrendataris es feia a través de l’Adminis-

tració encarregada de la gestió de les borses d’habitatge de lloguer d’acord amb 

la normativa vigent. Això permetia garantir la legalitat del procediment d’ocupació 

dels pisos buits però a vegada comportava que es tardés més en ocupar els 

pisos. 

 

6.5.1.2. Gestió comptable i despeses 

 

4. La Sindicatura no ha pogut fiscalitzar els comptes de l’exercici 2005 ja que la 

Fundació no els disposava (vegeu l’apartat 6.2.1). A més, aquests comptes i els 

del 2009 no es van retre al Protectorat, tot i estar aprovats pel Patronat de 24 de 

març del 2006 i de 16 d’abril del 2010, respectivament. Pel que fa al pressupost, 

manca l’aprovació del de l’exercici 2005, i la remissió al Protectorat del de l’exer-

cici 2006 (vegeu l’apartat 6.1.3). 

 

La Fundació durant l’any 2005 no va portar a terme cap activitat. En aquest 

període sols existeix un moviment comptable relatiu a l’amortització per la compra 

d’immobilitzat de l’any anterior per import de 601 euros.  

Els comptes anuals de l’any 2009 es van trametre al protectorat i es disposa de la 

seva justificació.  

 

El relació al pressupost 2006 es va elaborar i va ser aprovat pel Patronat.  
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5. El 21 de maig del 2004, el Patronat va facultar al president i al tresorer perquè, in-

distintament, i sense límit, poguessin gestionar els comptes corrents i disposar 

dels seus fons. La signatura única i il·limitada per a la disposició dels fons dels 

comptes bancaris és una debilitat important de control intern (vegeu l’apartat 

6.2.2.4). 

 

Afirmar que hi havia debilitat important de control intern a la Fundació entenem 

que no s’ajusta a la realitat. Va ser aquest control intern el que va detectar les dis-

funcions amb les transferències particulars del tresorer. Per això, a partir d’aquell 

moment es va crear un equip de supervisió de les principals variables, on es 

revisaven les liquidacions de l’administrador, els costos de cada promoció i els 

moviments bancaris. 

 

6. En l’exercici 2010, s’ha comprovat que el tresorer va ordenar transferències de 

fons de la Fundació als seus comptes particulars, sense documentació suport ni 

motivació econòmica, per 19.500 €. Posteriorment, en el mateix exercici, va re-

tornar 28.500 €. Aquests fets podrien ser perseguits administrativament i judi-

cialment. Aquesta afirmació es fa respecte a la possible existència d’indicis de 

responsabilitat, ja que l’apreciació únicament correspon a la jurisdicció compe-

tent (vegeu l’apartat 6.2.2.4). 

 

El control intern va detectar aquesta situació que va ser posada en coneixement 

del president de Fundació i de la direcció del Consell Comarcal. 

 

7. La gestió comptable de la Fundació ha patit diverses disfuncions generades, 

principalment, per la manca d’uns circuits adequats de control i comptabilització 

de les seves activitats, i per la manca d’un registre complet d’arrendataris. 

 

En l’exercici 2011, quan la comptabilitat va passar a mans del personal de la 

Fundació, supervisat pels tècnics del CCB, es van trobar irregularitats provinents 

d’anys anteriors que es van subsanar en la comptabilitat de l’exercici 2011 i que 

van suposar pèrdues de 28.795 €. 

 

En relació a aquesta afirmació cal posar de manifest que d’aquestes pèrdues 

fixades en 28.795€, l’import de 25.086 € correspon a deutors per lloguers inco-

brables. Aquesta quantitat pot semblar important però si es té en compte el perfil 

del llogater vinculat bàsicament a persones en situació de risc social, joves o 

afectats per planejaments urbanístics i referint-ho al volum de la facturació anual, 

el rati d’impagament de rebuts és el següent: Total Facturació de 2006 a 2010: 

3.927.274€. Si al 31/12/2011 s’han donat de baixa imports de 25.086€, significa 

que hi ha un rati d’impagaments del 0.06%. Aquest percentatge es troba per sota 

de la previsió pressupostària en que s’havia considerat l’1%. 

 

8. Les incidències detectades en la comptabilització de la compra dels edificis són 

les següents (vegeu l’apartat 6.2.2.1): 

 

 La Fundació va comptabilitzar els drets de superfície cedits gratuïtament per 

l’Ajuntament de Barcelona a REGESA, per 0,23 M€, quan aquests drets ja for-
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maven part del preu de venda dels edificis i, per tant, ja estaven inclosos dins 

l’Immobilitzat material. Per tant, l’actiu i el passiu estan sobrevalorats en 0,23 M€. 

 

Aquesta comptabilització va ser portada a terme i tutelada per l’empresa auditora 

de la Fundació. 

 

 La comptabilització dels 4 edificis s’ha fet en el moment de l’escriptura i no en el 

moment del contracte de compravenda, per la qual cosa l’actiu a 31 de desem-

bre del 2006 i 2007 es troba infravalorat en 3,64 M€ i en 9,64 M€, respectivament, 

i el benefici dels exercicis 2006 a 2008 està sobrevalorat en 21.143 €, 92.239 € i 

32.796 €, respectivament, per la manca de dotació a l’amortització dels edificis. 

Aquesta comptabilització va ser portada a terme i tutelada per l’empresa per 

l’empresa auditora de la Fundació. De tota manera, no podem oblidar que la 

presumpció legal de l’art. 1462.2 Codi Civil que estableix que quan es faci la 

venda mitjançant escriptura pública, l’atorgament d’aquesta equivaldrà al lliura-

ment de la cosa objecte del contracte, si de la mateixa escriptura no resultés o 

deduís clarament el contrari. Per això la comptabilització es va fer coincidir amb 

el moment de l’atorgament de l’escriptura i de lliurament de les finques. 

 

9. Com a resultat del treball de depuració dels saldos comptables realitzat pel CCB, 

es van detectar fiances no comptabilitzades a 31 de desembre del 2011. En con-

cret, 44.704 € de fiances a pagar, 41.567 € de fiances a cobrar i 17.925 € de fian-

ces a cobrar de REGESA. Aquestes diferències detectades en l’exercici 2011, 

així com la manca de registres informàtics, posen de manifest una greu manca 

de control intern en aquesta àrea i fan que la Sindicatura no hagi pogut validar la 

integritat dels saldos a 31 de desembre dels exercicis fiscalitzats (vegeu l’apartat 

6.2.2.2). 

 

El control de les fiances es va anar regularitzant arrel de l’assumpció de la super-

visió de la gestió per part dels tècnics del Consell Comarcal. Amb independència 

d’això, el problema de les fiances es concretava en una qüestió de compta-

bilització atès que totes elles es trobaven ingressades en el registre i dipòsit de 

fiances dels contractes d’arrendament de les finques urbanes de Catalunya que 

gestiona l’INCASOL.  

 

10. La Fundació no ha facilitat les liquidacions d’IVA dels exercicis 2006 a 2008, ni 

els rebuts d’IBI dels exercicis 2006 i 2007 (vegeu l’apartat 6.2.2.9 i 6.2.3.5). 

 

Es disposa d’algunes liquidacions d’IVA d’aquest període i les que falten, corres-

ponen a liquidacions amb saldo zero que la gestoria no va enviar a la Fundació. 

Algunes d’aquestes liquidacions amb saldo a pagar zero van ser reclamades per 

Hisenda. Tenim constància mitjançant fax. 

 

En relació als IBI es disposa dels justificants de pagaments. 

 

11. Quant als ingressos per lloguers, s’han posat de manifest diverses incidències 

com ara la manca de repercussió de l’IBI i de l’increment de l’IPC en els rebuts 

de lloguer del 2010 de dues promocions i la repercussió insuficient d’aquest en 
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els rebuts mensuals del 2009 i del 2010, que va suposar un dèficit de 15.000  € i 

de 10.675 €, respectivament, i la manca d’actualització de la quota complemen-

tària per les despeses dels exercicis 2009 i 2010, que va suposar un dèficit de 

25.000 € i de 54.000 €, respectivament (vegeu el Quadre 28. de l’apartat 6.2.3.1). 

La manca de repercussió de l’IBI tenia el seu fonament en que durant el primer 

any de vigència del contracte no es repercutia o es feia proporcionalment a la 

data d’entrada a l’habitatge. D’aquesta manera, no era fins el segon any de 

vigència del contracte en que el llogater assumia la totalitat de la despesa per 

aquest concepte. En relació a la quota complementària la limitació legal de la llei 

d’arrendaments urbans, no permet incrementar en un percentatge superior al 

doble d’aquell en què es pugui incrementar la renda, de conformitat amb el que 

disposa l’article 18.1 de la llei d’arrendaments urbans. També cal posar de ma-

nifest que arrel de les garanties en el procés d’ocupació dels habitatges i tenint 

en compte que la selecció dels arrendataris es feia a través de l’Administració 

encarregada de la gestió de la borsa d’habitatge de lloguer, el procediment per 

ocupar un pis s’allargava més en el temps, fet que comportava que part de les 

depeses de la quota complementaria i de l’IBI no poguessin ser repercutits al 

llogater.  

 

12. En els expedients de pròrroga dels contractes no hi ha constància que es con-

tinuen mantenint les condicions del llogater per accedir a un pis de protecció 

oficial. Així mateix, no s’actualitzen les fiances a partir dels imports actualitzats de 

la renda mensual, en contra de l’article 36.3 de la Llei 29/1994 d’arrendaments 

urbans, ni es fa el canvi de nom de les fiances de REGESA (vegeu el quadre 29 

de l’apartat 6.2.3.1). 

 

Als llogaters que prorrogaven els seus contractes amb caràcter previ al seu 

venciment, se’ls hi lliurava una carta a on se’ls informava de les condicions que 

obligatòriament havien de complir per continuar gaudint de l’habitatge. En con-

cret, se’ls demanava el conjunt d’ingressos anuals personals, que no tinguessin 

cap dret sobre un altre immoble, que estigués empadronat, que acreditessin que 

destinaven l’habitatge a residencia habitual i que no se superés determinada 

edat. En relació a l’actualització de la fiança en els contractes de lloguer no s’es-

tablia específicament la seva actualització.  

 

13. No hi ha documentació sobre la liquidació amb l’arrendatari on es detalli l’import 

de la fiança a retornar, els subministraments pendents de pagament i/o els des-

perfectes dels habitatges, així com la signatura de l’arrendatari de conformitat 

amb aquesta i de la devolució de la garantia complementària. Així mateix, pel 

73,7% de les fiances retornades per la resolució de contractes, manca qualsevol 

tipus de documentació que permeti comprovar que a l’arrendatari se li hagi re-

tornat la fiança o la liquidació d’aquesta (vegeu el quadre 29 de l’apartat 6.2.3.1). 

 

Les devolucions de les fiances s’efectuava mitjançant xec bancari o transferència 

de manera que l’extracte bancari justificava la devolució al llogater de la fiança. A 

més, cadascun d’aquests pagaments anava amb la corresponent ordre de paga-

ment on s’indicava a qui es pagava, l’import a pagar, la forma de pagament i el 

concepte que incloïa l’habitatge. A més d’això també es portaven els corres-
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ponents registres en fulls de càlcul amb la relació de fiances que corresponia a 

cadascun dels llogaters.  

 

14. En les despeses de personal s’ha observat que no existeixen expedients de 

contractació de personal; que en l’exercici 2009 la massa salarial en termes 

homogenis es va incrementar un 4,1%, per sobre del límit del 3,0% que establia 

la Llei de pressupostos de l’esmentat exercici, i diverses incidències respecte del 

tresorer quant a dietes i retribucions extraordinàries (vegeu l’apartat 6.2.3.4). 

 

Els increments salarials que s’aplicaven al personal de la Fundació són els que 

s’establien al Conveni laboral al que estaven acollits els treballadors de la Fun-

dació. En relació a les retribucions al Tresorer cal fer esment que la Llei 4/2008, 

de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 

jurídiques, en el seu article 332-10 que “1. Els patrons exerceixen llurs càrrecs 

gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses 

degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d’aquest 

exercici. 2. Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda 

amb la fundació sempre que s’articuli mitjançant un contracte que determini 

clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, 

aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d’ésser diferents de les 

tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.”. Per això, tant les tas-

ques de tresorer com les d’abonament de dietes tenen el seu encaix legal en el 

present precepte.  

 

15. A partir de l’exercici 2008, el servei d’administració de finques, el servei de neteja 

i les reparacions s’haurien d’haver contractat seguint les Instruccions internes de 

contractació, tal com estableix l’article 175 de la LCSP (vegeu l’apartat 6.3.1.3). 

 

Es va considerar que fos l’administradora de finques, com a coneixedora de les 

promocions, donat que ja les gestionava abans que fossin propietat de la Fun-

dació, la que portés a terme la gestió integral de les promocions. Malgrat això la 

Fundació va signar contractes amb l’administradora de finques, empreses de 

neteja o de manteniment dels ascensors o extintors, contractes que per import es 

consideraven menors.  

 

 

7.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS 

Les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades per la Sindicatura de Comp-

tes. Com a conseqüència de les al·legacions presentades s’ha modificat puntualment el 

text del projecte d’informe, segons 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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