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PLA ANUAL D’ACTUACIONS Pla 2021 
DE CONTROL  
 
ENTITAT PÚBLICA/ENS Consell de Treball Econòmic i Social de 

Catalunya (CTESC) - 2020 
 
EXERCICI CONTROLAT 2020 
 
ACTUACIÓ DE CONTROL Control financer dels estats financers i de 

l’activitat economicofinancera 
 
DATA DE L’INFORME Octubre de 2021 
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 SIGLES I ACRÒNIMS   
 

AG 
 
CA 
 
CTESC 
 
ICAC 
 
IG 
 
IACESP 
 
LLP/LLM 
 
 
LOPDGDD 
 
 
LPACAP 
 
LRJPAPC 
 
LRJSP 
 
LSCP 
 
LTBG 
 
 
NRV 
 
OC 
 
PGCPGC 
 
RGPD 
 
 
 
RLT 
 
LCSP 
 
TEEC 
 
 
TRLEEPC 
 
TRLET 
 
TRLPGC 
 
VNC 

Acord de Govern 
 
Comptes Anuals 
 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya  
 
Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes 
 
Intervenció General 
 
Intervenció Adjunta per al Control d’Entitats del Sector Públic 
 
Llei de pressupostos i de mesures administratives de la Generalitat de Catalunya de cada 
exercici 
 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals 
 
Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
 
Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 
 
Llei del règim jurídic del sector públic 
 
Llei de Contractes del Sector Públic 
 
LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
Norma de Registre i Valoració comptable 
 
Òrgan de contractació 
 
Pla General de Comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya 
 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades  
 
Relació de Llocs de Treball 
 
Llei de Contractes del Sector Públic 
 
Tramitador electrònic d'expedients de contractació. Aplicació corporativa de la Generalitat 
de Catalunya adreçada a les unitats de contractació de les entitats del seu sector públic. 
 
Text refós de la Llei de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana 
 
Text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya. 
 
Text refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 
Valor Net Comptable 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1 Objecte del control financer 
 
L’apartat 3.1.1.1 del pla anual d’actuacions de control de la Intervenció General per a l’any 2021, 
aprovat per l’Interventor General de la Generalitat de Catalunya en data 29 de gener de 2021, 
inclou el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (en endavant, CTESC o l’entitat), 
entre els ens que han d’ésser objecte de control financer (exercici 2020). 
 
L’import del pressupost inicial prorrogat de l’entitat (Exercici 2020), objecte de control, és de 
2.460.115,69 euros d’import. 
 
 
1.2 Característiques bàsiques del beneficiari / entitat controlada  
 
Nom  Consell de Treball, Econòmic i Social de 

Catalunya  (en endavant, CTESC) 
Data de creació 1997 (Llei 3/1997, de 16 de maig) 
Llei de regulació Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, 

Econòmic i Social de Catalunya. 
Forma jurídica  Ens de dret públic 
Pla comptable PGCPG 
Aplicacions corporatives utilitzades GECAT i TEEC 
Departament d’adscripció Departament de Treball, Afers Socials i Famílies*  
Activitat que desenvolupa  Òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en 

matèries socioeconòmiques, laborals i 
ocupacionals 

Treballadors (nombre persones)  26 
Actiu (€)  984.943,88 
Patrimoni net (€)  707.306,73 
Vendes netes i prestacions de serveis (€)  NA 
Transferències rebudes (€)  2.487.540,63 
Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió 
ordinària (€)  

42.168,61 

Pressupost definitiu (€)  2.520.419,49 
Resultat pressupostari ajustat (€)  162.387,23 
Romanent de tresoreria total (€)  671.647,29 
Període Mig de Pagament (dies)  6,3 (mes de desembre) 
  
*Actualment Departament d’Empresa i Treball 
 
1.3 Competència per a la realització del control 
 
La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya (en endavant, la IG) és el centre de control 
financer de la Generalitat de Catalunya i ostenta la competència per a dur a terme el control 
financer de les entitats del sector públic de la Generalitat, d’acord amb la Llei 16/1984, de 20 de 
març, de l’Estatut de la funció interventora (articles 2.1.c) i 3.c)), els articles 32 a 42 del Decret 
133/1985, de 25 d’abril, del Reglament de la funció interventora, i els articles 64 a 71 del Text 
refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya. 
 
Conforme el Pla anual d’actuacions de control per a l’exercici 2020 de la Intervenció General, 
aquest control financer ha estat realitzat mitjançant la Intervenció Adjunta per al Control de les 
Entitats del Sector Públic. 
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1.4 Òrgan que efectua el control i planificació  
 
La Intervenció General va notificar a la Intervenció Adjunta per al Control d’Entitats del Sector 
Públic (IACESP), unitat responsable del control, el contingut del Pla anual de control financer a 
realitzar durant l’any 2021, per executar-lo en el seu àmbit d’actuació. 
 
La IACESP seguint les directrius del pla que recull les seves propostes, va concretar les àrees i 
l’abast objecte de control i va establir la planificació del treball, fonamentada en: 
 
a) Un pla global del control, que inclou: 
 

 Els objectius del control i el tipus d’auditoria a realitzar. 
 La recopilació de la informació prèvia i necessària per a assolir els objectius del control. 
 Una estimació de les àrees en què es puguin produir errors o irregularitats significatives 

per a dissenyar proves específiques, si s’escau. 
 La selecció de l’equip de control. 
 La determinació de l’abast del control. 

 
b) Un programa de treball, adaptat a les àrees en què es realitza el control. 
 
c) Un calendari del control. 
 
El treball de camp que ha efectuat l’equip de control es va iniciar el dia 24 de maig de 2021. S’han 
efectuat contactes amb l’Entitat fins l’emissió de l’informe provisional. Addicionalment, altra 
informació ha estat obtinguda per mitjans electrònics i sistemes d’informació corporatius 
(GECAT). 
 
L’interventor designat per a emetre l’informe del control financer ha estat el senyor Ivan Puig 
Serra, Interventor Adjunt per al Control d’Entitats del Sector Públic de la Intervenció de la 
Generalitat de Catalunya, qui signa l’informe, i ha dirigit el treball de l’equip format per: Fernanda 
Garcia Rodríguez. 
 
 
1.5 Normes d’aplicació en el desenvolupament del treball 
 
La norma aplicable en aquesta actuació de control és bàsicament la instrucció 01/2020 de la 
Intervenció General, de control financer, aprovada per resolució de l’Interventor General de 15 
de gener de 2020.  
 
 
1.6 Comunicació de l’informe provisional i tràmit d’al·legacions 
 
D’acord amb la Instrucció 1/2020, de 15 de gener de 2020, aquest informe provisional es va 
notificar a la Secretària Executiva del CTESC en data 2 de setembre de 2021, concedint un 
termini de 20 dies  per a presentar electrònicament al·legacions i si fos procedent, comunicar les 
mesures i el calendari d’execució previst per esmenar les deficiències posades de manifest. A 
falta d’aquestes, es notifica que l’informe provisional s’elevarà a definitiu. 
 
La Secretària Executiva del CTESC ha presentat les al·legacions a l’informe provisional el dia 30 
de setembre de 2021, dins del termini legalment establert, les quals s’adjunten a aquest informe 
definitiu com a annex 4, i són objecte de valoració en l’apartat 8. 
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2. OBJECTIUS I NORMES TÈCNIQUES UTILITZADES 
 
2.1 Objectius 
 
D’acord amb l’apartat 3.1.2 de la Instrucció 01/2020 de la IG, l’objectiu d’aquest informe és la 
verificació, realitzada amb posterioritat i de forma sistemàtica, de l'activitat economicofinancera 
de l’entitat auditada (CTESC), mitjançant l'aplicació dels procediments de revisió selectius 
continguts en les normes d'auditoria i les instruccions que dicti la Intervenció General, i té com a  
 
finalitat proporcionar informació als gestors i autoritats públiques sobre el compliment de la 
legalitat en la gestió econòmica auditada, l'adequació als principis de bona gestió financera, 
equilibri pressupostari i sostenibilitat financera i la fiabilitat de la informació comptable per tal que, 
si escau, adoptin les mesures correctores o sancionadores que siguin procedents. 
 
 
2.2 Normes tècniques utilitzades 
 
Els treballs es realitzen d’acord amb la Instrucció 01/2020 sobre el règim general a seguir en 
l’exercici del control financer, aprovada mitjançant Resolució de la Intervenció General de 15 de 
gener de 2020. Així mateix, en tot allò no previst en aquesta instrucció, en els treballs la societat 
auditora ha aplicat les NIA-ES i altres normes tècniques aprovades per l’ICAC (Informe d’auditoria 
de comptes anuals) i les NIA-ES-SP i altres normes tècniques aprovades per la IGAE (Informe 
sobre el compliment de la normativa vigent). 
 
 
3. ABAST I LIMITACIONS 
 
3.1 Abast 
 
D’acord amb l’article 71.1 del TRLFPC, les entitats públiques que formen part del sector públic 
de la Generalitat amb participació majoritària, directament o indirectament, i les entitats adscrites 
a l'Administració de la Generalitat són objecte de control financer mitjançant la forma d'auditoria 
sota la direcció de la Intervenció General o mitjançant la supervisió d'auditories contractades, 
d'acord amb el pla anual d'actuacions de control aprovat per a cada exercici econòmic.  
 
Conforme el Pla anual d’actuacions de control de la Intervenció General per a 2021, aquest 
control financer s’ha dut a terme mitjançant una auditoria financera i de regularitat, a fi de 
comprovar que l'actuació de l'entitat s'ajusta a la legalitat vigent i a les directrius del Govern i del 
departament competent en matèria de finances que li siguin aplicables.  
 
L’abast del treball realitzat ha consistit en procediments de revisió selectius utilitzant models 
d’auditoria de compliment i de comptes anuals, i d’acord amb una anàlisi de riscos, per verificar 
que els comptes anuals de CTESC, corresponents a l’exercici de 2020, representen la imatge 
fidel del seu patrimoni, situació financera, resultats i execució del pressupost, que les 
transferències rebudes de la Generalitat s'han aplicat a les finalitats previstes; en cas contrari, 
poden incloure la proposta de les mesures d'ajust i de compensació que siguin pertinents. Per 
altra banda, que els actes, operacions i procediments de gestió són adequats i suficients i d’acord 
amb la normativa vigent. 
 
A criteri de l’equip de control, els aspectes més rellevants de l’auditoria de CTESC (és a dir, els 
riscos d’incorrecció material més significatius) es corresponen amb les àrees d’informació 
pressupostària i compliment de normativa (subàrees de personal i contractació administrativa), 
d’acord amb l’evolució de les dades econòmiques i les dades proporcionades en els comptes 
anuals, motiu pel qual el control s’ha centrat en les matèries següents: 
 
Àrea de control intern: Els procediments de control intern establerts a nivell de la gestió per a 
les principals operacions objecte de la seva activitat. 
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L’objectiu principal ha estat verificar que els procediments aplicats garanteixen de forma raonable 
que les operacions s’han efectuat de conformitat amb la normativa aplicable. Així com, que els 
actes, operacions i procediments de gestió s’han desenvolupat d’acord amb els criteris d’eficàcia, 
eficiència i economia. 
 
Àrea de comptes anuals: Les principals àrees de balanç i del compte de pèrdues i guanys 
revisades total o parcialment durant el control efectuat han estat:  
 
 
 

• L’Immobilitzat material i intangible: anàlisi de les variacions respecte l’exercici anterior. 

• Efectiu i actius líquids. 

• Deutors: composició i antiguitat dels saldos; així com a la gestió i seguiment dels saldos 
registrats en el seu balanç. 

• Patrimoni net: amb caràcter general les tasques de control han comprés la revisió del 
moviment de l'exercici 2020 de l'epígraf; així com l’anàlisi del registre comptable de les 
partides que el composaven a 31 de desembre de 2020. 

• Creditors: anàlisi de la diferent tipologia, composició del saldo a final de l’exercici i anàlisi 
de l’antiguitat dels saldos. 

• Ingressos: Anàlisi del registre comptable de les subvencions rebudes i concedides. 

• Despeses: Anàlisi del registre de les despeses de personal i d’altres despeses de gestió 
ordinària, especialment les corresponents a contractació administrativa. 

 
L’objectiu principal ha estat verificar que la comptabilitat expressi fidelment el resultat de la gestió 
realitzada i la realitat patrimonial, la veracitat i raonabilitat dels saldos, el seu adequat registre i 
classificació, d’acord amb les normes del PGCPGC. 
 
Àrea d’informació pressupostària: Anàlisi de la liquidació del pressupost, de l’execució 
pressupostària i de l’altra informació pressupostària corresponents a l’exercici 2020. 
 
L’objectiu ha estat verificar que la liquidació del pressupost reflecteix, de manera raonada, 
l’execució pressupostària de l’exercici i conté informació necessària i suficient.  
 
Àrea de compliment de normativa: Revisió del compliment de la normativa d’aplicació a l’entitat 
en el període controlat, en concret: 
 

• Subàrea de  normativa en matèria de personal. 
• Subàrea de  normativa de contractació. 
• Subàrea de normativa patrimonial. 
• Subàrea de normativa de transparència. 
• I altra que es detalla en els subapartats del punt 4 d’aquest informe. 

 
L’objectiu global d’aquesta àrea és concloure sobre el compliment de la normativa d’aplicació en 
relació amb les subàrees detallades. Que els actes, les operacions i els procediments de gestió 
s’han desenvolupat de conformitat amb les normes, les disposicions i les directrius que els hi són 
d’aplicació. 
 
La determinació de l’abast descrit en aquest apartat s’ha efectuat en base a les principals dades 
econòmiques de l’entitat a l’exercici 2020. 
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DADES ECONOMIQUES DE LA SOCIETAT 2019-2020    
      

      

Concepte 31/12/2019 Var-19/20 31/12/2020 % s/TOTAL 
 

I. Immobilitzat Intangible 1.237,42 -100% 0,00 0%  

II. Immobilitzat Material 524,89 6043% 32.242,65 3%  

III. Deutors 0,00 100% 1.116,75 0%  

VI. Periodificacions a c/t 3.176,14 7% 3.403,06 0%  
VII. Efectiu i altres actius líquids 
equivalents 768.128,11 23% 948.181,42 96% 

 

        
TOTAL ACTIU 773.066,56 27% 984.943,88 100%  

        

II. Patrimoni generat 114.286,27 37% 156.454,88 16%  

IV. Altres increments patrimonials 380.636,22 45% 550.851,85 56%  

I. Provisions a c/t 40.072,26 -100% 0,00 0%  

III. Deutes amb entitats del grup 1.013,14 3269% 34.130,45 3%  

IV. Creditors i altres comptes a pagar 237.058,67 3% 243.506,70 25%  
        
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 773.066,56 27% 984.943,88 100%  

 
Despeses Exercici 2019 Var-19/20 Exercici 2020 
8. Despeses de personal 1.677.066,94 -1% 1.661.814,40 
11. Altres despeses de gestió ordinària 2% 620.943,47 
12. Amortització de l'immobilitzat 9.133,26 -74% 2.398,52 
Total despeses 2.297.609,65  -1% 2.285.156,39  

    
Ingressos Exercici 2019 Var-19/20 Exercici 2020 
2. Transferències, subvencions, donacions i llegats 
rebuts 

3% 2.327.325,00 

Total Ingressos 2.267.178,84 3% 2.327.325,00 
    

Resultat de l'Exercici -30.430,81 -239% 42.168,61 

 
 
3.2 Limitacions 
 
En el desenvolupament del nostre treball no s’han produït limitacions a l’abast en l'aplicació de 
les normes i procediments d'auditoria, i s’ha comptat amb la col·laboració dels responsables de 
l’entitat. 
 
4 RESULTATS DEL TREBALL 
 
D’acord amb l’abast especificat en el punt 3.1 anterior, els resultats del control financer han estat 
els següents. 
 
4.1 Control intern 
 
En termes generals, es conclou favorablement en relació amb els sistemes de control intern 
establerts per l’entitat, sense incidències significatives a destacar. 
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4.2 Comptes anuals 
 
4.2.1 Actiu no corrent 
 
Anàlisi de les variacions dels elements de l’immobilitzat, respecte de l’exercici 2019, que 
corresponen a l’amortització de l’exercici, la raonabilitat de la qual ha estat comprovada amb 
resultat satisfactori. 
Durant l’exercici 2020 han estat adquirits equips informàtics per import de 32.878,86 euros, al 
Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya (CTTI), que han estat finançats amb 
una subvenció de capital (10.000 euros) i la resta (22.878,86 euros) a través de modificació 
pressupostària per incorporació de romanents de crèdits de l’exercici 2019, d’acord amb 
l’autorització de la Intervenció General, de 22 de març de 2021. 
 
4.2.2 Actiu corrent 
 
Anàlisi de les variacions en els epígrafs següents: 

- Tresoreria: a través de la verificació de l’existència de conciliació bancària i arqueig de caixa, 
sense incidències. 

- Deutors i altres comptes a cobrar: composició i verificació dels deutors pressupostaris, anàlisi 
de manera simultània a l’àrea d’ingressos pressupostaris, sense incidències. 

 
4.2.3 Patrimoni net  
 
- Patrimoni generat: s’ha verificat que la variació del saldo correspon al resultat positiu de 

l'exercici 2020. 

- Altres increments patrimonials:  

Transferències corrents rebudes de la Generalitat mitjançant la verificació, sense incidències, 
que financen les despeses d'explotació en la mesura necessària per a equilibrar el compte 
de pèrdues i guanys, llevat de dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, 
variacions d'existències i baixes de l'immobilitzat, d’acord amb el que preveu l’apartat 2 de 
l’article 14 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2020. 
Subvenció de capital rebudes per al finançament d’immobilitzat no financer: s’ha verificat  la 
variació i l’import traspassat al resultat de l’exercici de forma correlacionada amb les 
despeses d’amortització, sense incidències 

4.2.4 Passiu  corrent 
 

- Deutes amb entitats del grup: correspon, principalment, a l’import pendent de pagar pels 
equips informàtics adquirits, part dels quals van ser entregats el 2021; s’ha comprovat el 
seu pagament sense incidències, en data 9 de febrer de 2021. 

- Creditors i altres comptes a pagar: l’anàlisi i composició dels saldos corresponen a 
despeses de personal i de gestió ordinària, aquestes últimes bàsicament en contractes, 
que han estat objecte d’anàlisi en l’àrea de compliment de normativa. Sense incidències. 

 
4.2.5 Ingressos del compte de pèrdues i guanys 
 
Transferències corrents rebudes de la Generalitat: a través de la verificació de les obligacions 
reconegudes per part de la Generalitat pagades al 2020 segons dades del sistema d’informació 
comptable de la Generalitat (GECAT). Sense incidències. 
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4.2.6 Despeses del compte de pèrdues i guanys 
 
Despeses de personal i altres de gestió ordinària: sense incidències, el resultat de la revisió dels 
expedients d’aquestes àrees es presenten en l’àrea de compliment de normativa. 
Amortització de l’immobilitzat: analitzada la raonabilitat de l’import registrat, sense incidències. 
 
4.2.7 Memòria 
 
Verificació sobre el model de memòria dels comptes anuals: es conclou que recull la informació 
mínima a complimentar. 
 
a) Fets Posteriors 

D’acord amb l’art. 14 de l’Ordre VEH/193/2020, de 5 de novembre, sobre operacions comptables 
de tancament de l’exercici pressupostari 2020 s’ha verificat que els comptes anuals de 2020  
contenen en la seva memòria un apartat específic per informar de manera detallada de les 
despeses directes  i indirectes derivades de la pandèmia COVID i del seu impacte sobre la 
recaptació dels ingressos. Sense incidències. 

 
4.3 Informació pressupostària 
 
4.3.1 Liquidació dels pressupostos 
 
Les dades resum de la liquidació presentada per l’Entitat, aprovada per unanimitat la liquidació 
del pressupost de l’exercici 2020 per la Comissió Executiva, pel Ple amb l’aprovació dels comptes 
anuals en reunió extraordinària de 28 de juny 2021, són les següents: 
 
           

Ingressos 
Pressupost Modificacions Pressupost  

Definitiu 
Drets 

reconeguts Recaptació neta 
Inicial de Crèdit 

Capítol 4  Transferències corrents 2.450.115,69 37.424,94 2.487.540,63 2.487.540,63 2.487.540,63 
Capítol 7  Transferències capital  10.000,00  10.000,00 10.000,00 10.000,00 
Capítol 8  Variació actius financers  22.878,86 22.878,86   
TOTAL 2.460.115,69 60.303,80 2.520.419,49 2.497.540,63 2.497.540,63 

 
 

Despeses 
Pressupost Modificacions Pressupost  

Definitiu 
Obligacions 

reconegudes Pagaments 
Inicial de Crèdit 

Capítol 1  Despeses Personal 1.689.064,00 37.424,94 1.726.488,94 1.700.551,97 1.669.309,99 
Capítol 2  Despeses Corrents 761.051,69 0,00 761.051,69 624.601,43 546.684,55 
Capítol 6  Inversions real 10.000,00 22.878,86 32.878,86 32.878,86 0,00 
TOTAL 2.460.115,69 60.303,80 2.520.419,49 2.358.032,26 2.215.994,54 

 
Hem verificat que la liquidació del pressupost presenta de forma raonable l’estat de l’execució 
dels ingressos i despeses del pressupost del CTESC de l’exercici 2020. Addicionalment, s’han 
verificat, amb resultat favorable i sense incidències, els punts següents: 
 

- Conciliació entre els drets i obligacions liquidat segons la liquidació i els saldos dels 
comptes del resultat econòmic patrimonial. 

- Conciliació saldos pendents de cobrament (zero).  
- Conciliació de saldos pendents de pagament (142.037,72 euros). 
- Verificació de l’excedent registrat de les transferències, d’acord amb l’art. 54 de la Llei 

4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, 
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segons el qual s'han de lliurar en ferm, per quartes parts, a nom de l'organisme 
corresponent i que l’Entitat traspassa a un compte (130) de patrimoni net, per reequilibrar 
el resultat de l’exercici. 

- Romanent de tresoreria i verificació de la raonabilitat de les dades que es desprenen de 
la informació de la comptabilitat financera i pressupostària. 

- Fons líquids i verificació amb la informació bancària. 
- Deutors i creditors no pressupostaris, a través del detall dels deutors (zero) i creditors 

que conformen el saldo d’aquest compte, i adequat registre comptable. 
- Cobraments i pagaments pendents d’aplicació. 
- Transferències corrents rebudes de la Generalitat mitjançant la verificació, sense 

incidències, que financen les despeses d'explotació en la mesura necessària per a 
equilibrar el compte de pèrdues i guanys, llevat de dotacions per amortitzacions, 
provisions, deterioraments, variacions d'existències i baixes de l'immobilitzat, d’acord 
amb el que preveu l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per a l’exercici 2020. 

 
4.3.2 Execució pressupostària. Informe grau execució i desviacions 
 
Partint de les dades resum anteriors, s’ha efectuat una revisió analítica per detectar possibles 
defectes de recursos pressupostaris, correlació entre ingressos i despeses pressupostàries, 
existència de despeses pendents d’imputar al pressupost, entre d’altres. 
 
  
Grau de reconeixement d'ingressos pressupostats 

CAPÍTOL Crèdits 
inicials Modificacions Crèdits 

totals 
Drets 

reconeguts 
Romanent 
de crèdit 

Drets 
reconeguts 

2019 
4 Transferències corrents 2.450.115,69 37.424,94 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 2.261.185,83 
7  Transferències capital  10.000,00   10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 
8  Variació actius financers   22.878,86 22.878,86   22.878,86 0,00 
Total 2.460.115,69 60.303,80 2.520.419,49 2.497.540,63 22.878,86 2.261.185,83 

 
De la revisió de les dades de la liquidació, s’observa que els drets liquidats per les aportacions 
corrents de la Generalitat són superiors respecte el previst inicialment. Aquesta major execució 
es justifica per:  

- L'import a la transferència corresponent a compensar la despesa de 37.424,94 euros per 
l’abonament al personal, que es trobava en actiu l’any 2013, del 60% de la paga extra 
d’aquell any, segons acords de les reunions de la Comissió Executiva del dia 23 de 
novembre de 2020 i del dia 30, del mateix mes i any, del Ple i Decret llei 3/2020, d'11 de 
febrer, sobre l'increment retributiu per a l'any 2020 per al personal del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya. 

- L’autorització de la Intervenció General, de 22 de març de 2021, relativa a l’aplicació del 
Romanent de Tresoreria de l’exercici 2019, per l’import de 22.878,86 euros destinats a 
finançar la inversió, ja realitzada en l’exercici 2020, en equips informàtics. 

 
Grau de liquidació de les obligacions 

CAPÍTOL Crèdits 
inicials Modificacions Crèdits 

totals 
Obligacions 

reconegudes 
Romanent 
de crèdit 

Obligacions 
reconegudes 

2019 
1 Remuneracions de personal 1.689.064,00 37.424,94 1.726.488,94 1.700.551,97 25.936,97 1.639.136,84 
2 Despeses corrents de béns i serveis 761.051,69 0,00 761.051,69 624.601,43 136.450,26 619.146,51 
6 Inversions reals 10.000,00 22.878,86 32.878,86 32.878,86   0,00 
Total 2.460.115,69 60.303,80 2.520.419,49 2.358.032,26 162.387,23 2.258.283,35 
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En termes generals es conclou que l’entitat liquida els ingressos i les despeses pressupostàries 
d’acord amb els principis pressupostaris. 
 
4.3.3 Modificacions pressupostàries 
 
Respecte de les modificacions pressupostàries de l’exercici per import de 60.303,80 euros, i 
segons el que s’acaba d’exposar, es conclou favorablement.  
  
4.3.4 Romanent de tresoreria 
 

Romanent de tresoretia 2019 2020 Variacions 

1. (+) Fons líquids 768.128,11 948.181,42 180.053,31 
2. (+) Drets pendents de cobrament       

Del pressupost corrent        
De pressupostos tancats      0,00 
D'operacions no pressupostàries     0,00 

3. (–) Obligacions pendents de pagament 200.290,76 240.849,43 40.558,67 

Del pressupost corrent  104.055,37 142.037,72 37.982,35 
De pressupostos tancats      0,00 
D'operacions no pressupostàries 96.235,39 98.811,71 2.576,32 

4. (+) Partides pendents d’aplicació       

I. Romanent de tresoreria (1 + 2 + 3 + 4) 567.837,35 707.331,99 139.494,64 
II. Excés de finançament afectat       
III. Saldos de dubtós cobrament        
IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I + II + III) 567.837,35 707.331,99 139.494,64 

1. (-) Obligacions pendents de reconeixement en pressupost  -37.781,05 -35.684,70 2.096,35 
Creditors per operacions meritades  -37.781,05 -35.684,70 2.096,35 
V. Romanent de tresoreria total (IV – 1) 530.056,30 671.647,29 141.590,99 

 
Es conclou favorablement en relació amb l’estat del romanent de tresoreria de l’exercici 2020. 
 
4.4 Compliment de normativa 
 
4.4.1 Personal 
 
Aquesta àrea representa el 73% del total de despeses de gestió ordinària de l’Entitat. 
D’acord amb les dades de comptabilitat facilitades per l’Entitat, el detall de les despeses de 
personal a tancament dels exercicis 2019 i 2020 són les següents: 
 

  Saldo 
2019 (€) 

Saldo 
2020 (€) %variació 

640 Retribucions 1.356.214 1.328.953 -2% 

642 Seguretat Social a càrrec empresa  316.574 328.751 4% 

644 Formació 4.279 4.110 -4% 

Despeses de personal 1.677.067 1.661.814 -1% 

 
Per Acord de Govern GOV/179/2020, de 29 de desembre, es nomenen nou president i secretària 
executiva, el mandat dels quals comença a computar l’endemà de la publicació dels seus 
nomenaments en el DOGC (Núm. 8307 -31.12.2020). 
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4.4.1.1  Plantilla, RLT i Organigrama 
 
La plantilla de l’entitat al 31 de desembre de 2020 distribuïda per categories professionals, no ha 
mostrat variacions respectes de 2019. 
 

Plantilla per categories 31/12/2019 31/12/2020 
President 1 1 
Secretària executiva 1 1 
A-29 2 2 
A-26 2 2 
A24-3 1 1 
A-24-2 1 1 
A-24-1 14 14 
C-22 2 2 
C-16-1 2 2 
Total empleats 26 26 

 
 

4.4.1.2  Règim jurídic. Conveni. Pactes 
 
L’Entitat no disposa de conveni propi, sinó que es regeix pel seus Pactes i Acords1. Les pagues 
extraordinàries es meriten anualment (article 31). 
El punt 11 de l'Acord sobre condicions de treball del personal del CTESC classifica  les 
retribucions totals brutes en sou base, complements i triennis. 
 
4.4.1.3  Massa salarial 
 
En relació amb els increments retributius del seu personal, l’entitat resta sotmesa al que 
estableixin les corresponents lleis de pressupostos anuals, de manera que no pot acordar un 
increment retributiu que globalment sigui superior als límits fixats anualment per la normativa 
bàsica de pressupostos de l’Estat.  
Segons el Decret Llei 3/2020, d'11 de febrer, sobre l'increment retributiu per a l'any 2020 per al 
personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, les retribucions del personal al servei 
del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent (anualitzat) 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes 
de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest. 

                                                
 
 
1 Segons consta a l’Informe definitiu de control corresponent a l’exercici 2018: 
El personal del CTESC es regeix pels següents Acords i addendes signats tant pels treballadors com per la Secretària 
Executiva: 

- Acord sobre les condicions de treball del personal del CTESC de 19 de març de 2008. 
- Addenda, de 29 de juliol de 2011 a l’Acord del CTESC de 19 de març de 2008. 
- Segona addenda,  de 7 de juny de 2012 a l’Acord del CTESC de 19 de març de 2008. 
- Tercera addenda, de 13 de febrer de  2013 a l’Acord del CTESC de19 de març de 2008. 
- Quarta addenda, de 15 d’abril de 2015 a l’Acord del CTESC de19 de març de 2008. 

En relació als Acords sobre les condicions de treball del personal del CTESC, i tal i com es va fer constar en els anteriors 
informes de control d’aquesta Intervenció Adjunta, no consten els informes favorables previs del Departament competent 
en matèria de funció pública i del Departament competent en matèria d’economia i finances, ja que el CTESC no es 
trobava dins de l’àmbit subjectiu de les entitats obligades a donar compliment a aquest extrem previst a la Llei de 
pressupostos de la Generalitat aplicable en aquests exercicis. No obstant, a partir de la Llei de Pressupostos de l’exercici 
2015 i següents, les disposicions del Títol III de la Llei també seran aplicables al CTESC ja que es va incloure 
expressament a l’entitat en l’abast d’aplicació. 
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Als efectes de concloure sobre la variació de la despesa en retribucions, s’ha efectuat una anàlisi 
de la raonabilitat dels sous i salaris i de la seguretat social a càrrec de l’empresa, pels conceptes 
següents: 
 

- Increment previst a la Llei de Pressupostos de l’exercici 2020, per un total anualitzat del 
2% en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que 
fa a efectius de termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant 
pel que fa a efectius de personal i antiguitat com al règim de treball, jornada, hores 
extraordinàries i altres condicions laborals. 

- Retorn de la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013, 
d'acord amb el Decret Llei 3/2020, d'11 de febrer, conforme al que estableix el seu article 
per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya  

Es conclou favorablement en relació amb els increments retributius, els quals han respectat els 
límits establerts per la normativa vigent en l’exercici 2020. Respecte del retorn de la paga 
extraordinària de 2013, durant el mes de juliol de 2020 s’ha retornat la quantitat equivalent al 
60% de l’import que es va deixar de percebre en aplicació d’aquesta mesura de reducció 
retributiva. 
 
4.4.1.4  Altes, baixes i canvis de categoria 
Sense variació respecte l’exercici anterior. 

 
4.4.1.5  Personal directiu 
Sense variació respecte l’exercici anterior. Els nous nomenaments, president i secretària 
executiva, tindran efectes en l’exercici 2021. 
 
4.4.1.6  Conceptes / complements retributius 
Complements de productivitat (retribució variable en funció d’objectius): no hi ha hagut canvis 
respecte de les persones que ho cobren. Sense incidències 

 
4.4.2 Contractació 
 
4.4.2.1  Contractació menor 

L’execució de les despeses pressupostàries del CTESC per a la provisió de béns i serveis 
s’articula a través de la legislació de contractes públics (LCSP), essent l’entitat considerada poder 
adjudicador als efectes d’aquesta normativa. L’òrgan de contractació d’acord amb l’article 8.j) del 
Decret 43/2007 és el President, sens perjudici que aquesta funció pugui ser delegada en la 
persona que ocupi la Secretaria Executiva2. 
 

                                                
 
 
2 Article 26 del Reglament Intern. 
Funcions 
La Secretaria Executiva és l'òrgan d'assistència tècnica i administrativa del Consell i la dipositària de la fe pública dels 
acords. Les seves funcions són: 
Custodiar la documentació del Consell i posar-la a disposició dels òrgans i dels membres del Consell quan li sigui 
requerida. 
Elaborar la proposta d’avantprojecte inicial del pressupost anual del Consell i elevar-la al president o a la presidenta i 
preparar informacions periòdiques sobre la seva execució. 
Ser la dipositària dels fons del Consell, formular les propostes de despesa i lliurar els pagaments autoritzats. 
La resta de funcions que li atorguen la Llei 7/2005, el Decret 43/2007, aquest Reglament, les que siguin inherents al 
seu càrrec o les que assumeixi per delegació dels altres òrgans del Consell. 
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En aquest marc normatiu, la contractació pública ha de garantir el compliment dels principis de 
llibertat d’accés a les licitacions, no discriminació i igualtat de tracte entre licitadors, i publicitat i 
transparència dels procediments. Així mateix, ha de garantir una eficient utilització dels recursos 
públics, en el seu cas, mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, 
la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa 
per a les entitats públiques. 
D’acord amb la informació del registre de contractes, es detallen les adjudicacions realitzades 
durant l’exercici 2020 segons procediment d’adjudicació:   
 

Tipus de procediment i contracte 
Número 

d'expedients 
tramitats 

Total 
adjudicat 

% 
respecte 

total 
- Serveis  Menor 40 127.410,44 77% 
- Subministraments (*1)  Menor  (*1) 14 37.526,43 23% 

Total general   54 164.936,87 100% 
Font d'informació: llistats aportats      
No s'inclou l'expedient tramitat com a procediment obert, per import de 430.776,60 euros, 
corresponent a l'arrendament i despeses comunitàries de l'immoble de la seu del CTESC per a 
l'any 2021. 

  

 
 

(*1) S'inclou l'expedient derivat d'acord marc, servei d'energia elèctrica per l'any 2021, per 22.536,64 euros.  

 
Segons es desprèn, la contractació del CTESC es concentra en serveis a través de contractes 
menors (aproximadament un 80% de l’import total adjudicat), Aquests serveis estan vinculats, 
principalment, a la reparació i conservació amb motiu del contracte de lloguer de la seu on s’ubica 
el CTESC i serveis informàtics. 
En general, de la revisió efectuada es desprèn que els procediments de contractació de l’entitat 
respecten els legalment establerts per la normativa de contractació del Sector Públic, amb  les 
observacions següents: 
 

- Respecte de l’informe justificatiu previst a l’article 159 de la Llei 5/2017, a l’igual que en 
l’exercici 2019, no consta la seva elaboració ni publicació en cap cas en el Perfil del 
contractant. L’esmentat informe s’ha d’elaborar manera prèvia a la contractació menor 
en els casos de formalització de més de dos contractes menors consecutius amb idèntic 
objecte i adjudicatari en un període de temps inferior a un any o la formalització de 
contractes menors amb idèntic objecte i destinatari durant tres anys consecutius, per 
contractes de serveis i subministraments superiors a 5.000 euros i en el cas d’obres 
superiors a 12.000 euros. 

- A aquests respecte s’ha d’indicar que més del 72% de la despesa, corresponent als 
expedients de 2020, es va tramitar de manera anticipada. És per això, que no s’ha pogut 
realitzar l’informe previst en el punt 1.3 de l’article 159, sobre mesures per a promoure la 
lliure concurrència i la prevenció del frau en la contractació pública de la Generalitat i del 
seu sector públic, de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic i es mantindria la incidència respecte del control relatiu a 
l’exercici 2019. 

No obstant això, consta la seva emissió i publicació, respecte a l’expedient CTESC-2021-
3 (Servei de suport on-site del parc informàtic del CTESC. Any 2021), d’acord amb 
l’apartat 1.3 de l’article 159 de la Llei 5/2017. 

 
4.4.2.2 Anàlisi fraccionament  

Analitzada una mostra del 44% del total dels imports de contractes menors formalitzats en 
l’exercici 2020, es conclou favorablement, sens detriment de les observacions següents: 
 

- A l’igual que en l’exercici 2019, s’han detectat tercers amb prestacions de serveis 
recurrents en el temps i que acaben superant els límits i durades previstes pels 
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contractes menors. Tot i això, es conclou que el CTESC, de conformitat amb l’article 118 
de l’LCSP, incorpora a aquests expedients l’informe de l’òrgan de contractació justificant 
de manera motivada la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte 
amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor.  
 
No obstant, per a determinades prestacions puntuals, ens podríem trobar davant d’un 
supòsit de possibles fraccionaments, tal com es pot observar a la taula següent. Les 
prestacions orientades a la consecució d’una mateixa finalitat haurien de donar lloc a un 
únic expedient de contractació i no a diversos contractes menors, motiu pel qual, l’entitat 
podria incorporar una millora en la planificació de les seves necessitats habituals i 
recurrents amb un objecte contractual similar per tal de tramitar en cada cas una licitació 
única, que es podria dividir en lots si la naturalesa del contracte o l’objecte ho permet.  
 
 

Expedient Tipus de 
contracte 

Adjudicatari i concepte 2019 2020 2021 Total 
(*)general 

  EDGAR JULIÀ ALZAGA 10.260,80 10.260,80 10.260,80 30.782,40 

CTESC-2019-
00006 

Menor Servei de suport on-site del parc informàtic del CTESC. Any 2019 10.260,80   10.260,80 

CTESC-2020-
00004 

Menor Servei de suport on-site del parc informàtic del CTESC. Any 2020  10.260,80  10.260,80 

CTESC-2021-3 Menor Suport on-site del parc informàtic del CTESC. Any 2021   10.260,80 10.260,80 

  EUBOLAR, S.A. 17.569,20 17.787,00 17.569,20 52.925,40 

CTESC-2019-
00002 

Menor Servei de neteja de la seu del CTESC. Any 2019 17.569,20   17.569,20 

CTESC-2020-
00002 

Menor Servei de neteja de la seu del CTESC. Any 2020  17.787,00  17.787,00 

CTESC-2021-1 Menor Servei de neteja de la seu del CTESC. Any 2021   17.569,20 17.569,20 

  KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, SA 8.588,04 8.638,03 8.493,67 25.719,74 

CTESC-2019-
00009 

Menor Servei de lloguer i manteniment d'una fotocopiadora per a la segona planta 
de la seu del CTESC. Any 2019 

5.580,84   5.580,84 

CTESC-2019-
00010 

Menor Servei de lloguer i manteniment d'una fotocopiadora per a la tercera planta 
de la seu del CTESC. Any 2019 

3.007,20   3.007,20 

CTESC-2020-
00008 

Menor Servei de lloguer i manteniment d'una fotocopiadora per a la segona planta 
de la seu del CTESC. Any 2020 

 5.630,83  5.630,83 

CTESC-2020-
00009 

Menor Servei de lloguer i manteniment d'una fotocopiadora per a la tercera planta 
de la seu del CTESC. Any 2020 

 3.007,20  3.007,20 

CTESC-2021-26 Menor Lloguer i manteniment fotocopiadora 3a planta CTESC. Any 2021   2.956,13 2.956,13 

CTESC-2021-5 Menor Lloguer i manteniment fotocopiadora per a la 2a planta de la seu del CTESC. 
Any 2021 

  5.537,54 5.537,54 

  SAYTEL SERVICIOS INFORMÀTICOS, SA. 17.997,10 18.764,99 17.290,90 54.512,92 

CTESC-2019-
00004 

Menor Servei de manteniment dels equipaments de la xarxa informàtica del 
CTESC. Any 2019 

17.183,21   17.183,21 

CTESC-2020-
00003 

Menor Servei de manteniment dels equipaments de la xarxa informàtica del CTESC 
durant l'any 2020 

 17.180,37  17.180,37 

CTESC-2021-2 Menor Manteniment de la xarxa informàtica del CTESC. Any 2021   17.290,90 17.290,90 

CTESC-2019-
00011 

Menor Renovació de les llicències del programari informàtic antivirus McAfee. Any 
2019 

344,25   344,25 

CTESC-2018-
00002 

Menor Renovació de les llicències del programari informàtic de còpies de seguretat Backup 
exec. Del 28 de desembre de 2018 al 27 de desembre del 2019 

  459,93 

CTESC-2019-
00068 

Menor Renovació del manteniment de la llicència del programari informàtic de 
còpies de seguretat BACKUP EXEC. del 28/12/2019 a 27/12/2020 

469,64   469,64 

CTESC-2020-
00015 

Menor Renovació del manteniment de les llicències del programari informàtic 
antivirus McAfee. Any 2020 

 137,46  137,46 

CTESC-2020-
00034 

Menor Treballs d'instal·lació de discos SATA de 240 GB al servidors del CTESC  1.447,16  1.447,16 

  Total general 54.415,14 55.450,82 53.614,57 163.940,46 

(*) Els imports inclouen l’IVA. 

 
 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Ivan Puig Serra  11/10/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*04TRP8VPOYWBK1S226GGUK09LDJUVF0Q*
04TRP8VPOYWBK1S226GGUK09LDJUVF0Q

Data creació còpia:
02/11/2021 16:41:19

Data caducitat còpia:
02/11/2024 00:00:00

Pàgina 17 de 24

Generalitat de Catalunya 
Intervenció General 
 
 
 

 
17 | 24 

 
 

Ara bé, hem d’afegir que aquestes incidències, per l’exercici 2020, deriven de la 
impossibilitat d'implementació de mesures, tenint en compte la finalització del control 
relatiu a l'exercici 2019, 22 de març de 2021, i que més del 72% de la despesa 
corresponent als expedient de 2020, com acabem d’indicar, es va tramitar de manera 
anticipada. 
 
Addicionalment, i respecte de les despeses de neteja de l’edifici on s’ubica la seu,  
segons informa l’Entitat, estaria gestionant, actualment, la licitació de contracte basat 
en l’actual Acord Marc (CCS 2016 4, prorrogat fins el 14 de gener de 2022). Aquest 
extrem serà objecte de control en exercicis posteriors. 
 

 
4.4.3 Compliment de la normativa de patrimoni (assegurances , arrendament, autoritzacions 

Govern)  
 
Contracte de lloguer –seu CTESC. 
 
El contracte d'arrendament de les oficines del CTESC va ésser formalitzat el 26 de juny de 2016, 
amb efectes d'1 de desembre de 2015, previ informe favorable de la Direcció general de 
Patrimoni de 21 de desembre de 2015. La durada del contracte és d’1 any amb prorrogable 
anualment fins a un màxim de 4 anys. 
La comunicació de pròrroga, pel període de l’1 de desembre de 2019 fins a l’1 de desembre de 
2020, constaria comunicada al director general de Patrimoni, d’acord amb l’escrit aportat, de 6 
de setembre de 2019, signat digitalment per la secretaria executiva.  
Addicionalment, i mitjançant el corresponent expedient de contractació durant l’exercici 2020, ha 
estat formalitzat un nou contracte en data 22 de desembre de 2020 amb el mateix arrendatari, 
amb una durada d’un any, prorrogable obligatòriament per a la part arrendadora i potestativament 
per a la part arrendatària fins a 4 anys més. La data d'inici de vigència prevista del contracte és 
l'1 de gener de 2021. 
 
D’acord amb les revisions efectuades, i documentació aportada, no queden suficientment 
acreditats els extrems següents: 
 
Si bé, consta que l’entitat ha comunicat a la Direcció General de Patrimoni les pròrrogues 
esmentades, en dates 6 de setembre de 2019 i 17 d’agost de 2020, respectivament. Així com la 
comunicació de la publicació a la Plataforma de Contractació Pública de l’inici de concurs públic 
per a un nou arrendament de les seves dependències, mitjançant correu electrònic de la 
secretària executiva de 17 d’agost de 2020; no s’ha pogut tenir evidència de la resposta de la DG 
de Patrimoni en relació amb aquests extrems. 
 
4.4.4 Compliment de la normativa de Despeses d'assistència a Consells i òrgans col·legiats 
 
La revisió d’aquest apartat s’ha efectuat de conformitat amb l’article 30 del Decret 43/2007, de 
20 de febrer, de desenvolupament de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del CTESC, i l’Acord de Govern 
de 30 d’agost de 2016, pel qual es modifica l'Acord de 16 de juny de 2015 sobre drets de 
naturalesa econòmica per a la concurrència a reunions d'òrgans col·legiats o a Consells 
d’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats, ens o empreses del seu sector 
públic.   
D’acord amb l’article 30 del Decret 43/2007, de 20 de febrer, de desenvolupament de la Llei 
7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, “Els membres del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya tenen dret a les compensacions econòmiques 
que per la seva participació en les activitats del Consell siguin autoritzades, a proposta del mateix 
Consell. Les compensacions econòmiques seran a títol personal a cadascuna de les persones 
integrants dels diferents òrgans o comissions de treball que es puguin crear” 
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D’acord amb els punts 6.1 i 7 de l’Acord de Govern de 30 d’agost de 2016, tenen dret a percebre 
drets d’assistència les persones que siguin membres d’òrgans col·legiats, per l’elaboració de 
dictàmens, informes, propostes  de resolucions  i laudes arbitrals per  part dels membres de 
l’òrgan col·legiat.  
 
Durant l’exercici 2020, el CTESC ha satisfet en concepte d’assistència a les diferents comissions, 
la Comissió Executiva i al Ple un import total de 61.914,17 euros (57.660,00 euros al 2019).  
 
L’equip de control ha tingut accés al full de càlcul on es porta el control de les assistències de 
l’exercici 2020. Aquest full detalla les assistències per persona, dia, quilòmetres, imports bruts, 
retencions i imports nets. S'ha verificat que les despeses de Dietes del Consell registrades a 
comptabilitat corresponen als totals del registre auxiliar, amb resultat satisfactori. 
 
4.4.5. Compliment de transparència 
 
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
estableix que s’ha de garantir la transparència de l’activitat pública, així com el dret d’accés de 
les persones a la informació i la documentació públiques; establir els principis i les obligacions 
de bon govern d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs, el personal al servei de 
l’Administració i la resta de persones a qui és aplicable aquesta llei; aplicar el govern obert i 
fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes; regular el règim de garanties i 
responsabilitats per l’incompliment dels deures i les obligacions establerts per aquesta llei. 
 
Aquesta Llei ha estat desenvolupada, parcialment, pel Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la 
transparència, accés a la informació pública i bon Govern. 
 
De la revisió i anàlisi de l’apartat de transparència del web del CTESC, en relació amb el 
compliment de la normativa de transparència, i pel que fa a la publicitat activa, es conclou que 
l’entitat dona compliment a la informació mínima requerida per la Llei, llevat del cas de la 
informació relativa a contractació menor.  
 
Respecte d’aquesta informació,  en el web del CTESC hi ha un link que redirigeix al 
http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Contractacio/contractacio-menor, espai que 
s’elabora des de la Direcció General de Contractació Pública amb les dades que consten al 
Registre Públic de Contractes. Efectuada revisió respecte de 2020, en els Excels que es poden 
descarregar a través de la web esmentada, no s’han trobat dades de l’Entitat. Concretament 
l’últim trimestre de 2020. 
 
Tenint en compte que, segons s’informa en aquesta web, la l’actualització de la informació és 
trimestral i s’efectua refosa anual en un únic document per any i que, d’acord amb l’Informe de 
control relatiu a l’exercici 2019, per diverses qüestions tècniques, no constava informació 
publicada en el RPC, es considera la incidència una qüestió de desfàs temporal, sense que sigui 
objecte de conclusió, ja que, segons s’ha pogut constatar, en el decurs del control relatiu a 
l’exercici 2020, CTESC publica, actualment, la informació relativa a la contractació en el RPC, 
seguint les recomanacions de l’Informe de control de 2019. 
 
 
5 CONCLUSIONS  
 
D’acord amb la Instrucció 01/2020 de la Intervenció General, de data 15 de gener de 2020, sobre 
el règim general a seguir en l’exercici del control financer, en aquest apartat s’exposen els 
aspectes més significatius dels resultats del treball i s’emeten les conclusions que es detallen tot 
seguit relatives a l’opinió sobre els objectius enumerats en l’epígraf 2 de l’Informe. 
 
Una vegada finalitzades les actuacions derivades del treball de control, aquesta Intervenció 
considera que l’entitat presenta una valoració respecte els objectius del control: 
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Valoració global del control Categoria 

Satisfactòria 

Categoria 1. Correcte amb deficiències molt dèbils 
Dels resultats de l’informe es conclou que la gestió 
efectuada en relació amb l’objecte del control funciona 
bé respecte del control intern, els comptes anuals, la 
informació pressupostària i el compliment de la 
normativa, tot i que s’han detectat deficiències lleus, pel 
que fa a la contractació menor, extrem en el qual 
l’entitat ja està aplicant mesures, i en la normativa de 
patrimoni, per manca d’un informe de la direcció 
general corresponent. 

 
  
Atès el que disposa l’apartat 4.2.2. de les instruccions esmentades, les conclusions que es 
detallen tot seguit per àrea controlada, són objecte de valoració i categorització. En l’Annex  2 
s’inclouen els criteris de categorització. 
 
Sens perjudici d’altres aspectes descrits al llarg del present Informe, les principals conclusions a 
què s’ha arribat han estat les següents: 
 
 
5.1 Control intern  
 

En termes generals, es conclou favorablement en relació amb els sistemes de control 
intern establerts per l’entitat, sense incidències significatives a destacar. 
 
Valoració: Categoria 0. Favorable 

 
5.2 Comptes anuals 
 

En termes generals, es conclou favorablement en relació amb l’apartat de comptes anuals. 
 
Tal com s’especifica en el punt 4.2 d’aquest informe s’han analitzat els apartats d’actiu no 
corrent, actiu corrent, patrimoni net, passiu corrent, ingressos del compte de 
pèrdues i guanys, despeses del compte de pèrdues i guanys, sense incidències i amb 
un resultat satisfactori. 
 
Valoració: Categoria 0. Favorable 
 

 Informe d'auditoria 
 

Opinió favorable, veure annex 1  
 
Complementàriament, aquest informe inclou el resultat del control de compliment de 
normativa per part de l’entitat, que s’inclou de forma complementària a aquesta opinió. 

 
Valoració: Categoria 0. Favorable 
 

 
5.3 Informació pressupostària 
 

Tal com s’indica en l’apartat 4.3 d’aquest informe s’han analitzat els apartats corresponents 
a liquidació dels pressupostos, execució pressupostària, modificacions 
pressupostàries i romanent de tresoreria, i amb termes generals es conclou 
favorablement. 
 
Valoració: Categoria 0. Favorable 
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5.4 Compliment de la normativa 
 

De l’anàlisi efectuat a l’apartat 4.4 d’aquest informe es desprèn que, l’entitat no ha tingut 
variacions respecte l’any anterior, amb un resultat satisfactori en relació amb les àrees de: 
Personal (Plantilla, RLT i Organigrama; règim jurídic, conveni i pactes; massa 
salarial; altes, baixes i canvis de categoria; personal directiu i conceptes i 
complements retributius) de despeses d’assistència a Consells i òrgans col·legiats 
i normativa de transparència. 
 
Valoració: Categoria 0. Favorable 

 
 Compliment de la normativa de Contractació Administrativa 

 
En termes generals, es conclou favorablement en relació amb el compliment de la 
normativa de contractació administrativa, amb deficiències dèbils en relació amb la 
contractació menor i fraccionaments, tal i com es detalla a continuació. 

 
5.4.1.1 Contractació menor 

 
No s’ha realitzat l’informe previst en el punt 1.3 de l’article 159, sobre mesures per a 
promoure la lliure concurrència i la prevenció del frau en la contractació pública de la 
Generalitat i del seu sector públic, de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 
 
En part, per la impossibilitat d'implementació de mesures, tenint en compte la 
finalització del control relatiu a l'exercici 2019, 22 de març de 2021, i que més del 72% 
de la despesa corresponent als expedient de 2020, es van tramitar de manera 
anticipada. 
 
No obstant això, consta la seva emissió i publicació, respecte a l’expedient CTESC-
2021-3 (Servei de suport on-site del parc informàtic del CTESC. Any 2021), d’acord 
amb l’apartat 1.3 de l’article 159 de la Llei 5/2017. 
 
Valoració: Categoria 2. Deficiència dèbil amb necessitat de millora 

 
5.4.1.2 Anàlisi de fraccionaments 

 
Es conclou que el CTESC, de conformitat amb l’article 118 de l’LCSP, incorpora als 
expedients l’informe de l’òrgan de contractació justificant de manera motivada la 
necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat d’evitar 
l’aplicació dels llindars de la contractació menor. Addicionalment s’han detectat 
tercers amb prestacions de serveis recurrents en el temps, tot i que aquests no 
acaben superant els límits i durades previstes pels contractes menors. Si bé, aquestes 
incidències deriven de la impossibilitat d'implementació de mesures, tenint en compte 
la finalització del control relatiu a l'exercici 2019, 22 de març de 2021, i que més del 
72% de la despesa corresponent als expedient de 2020, es van tramitar de manera 
anticipada. 
 
En general es conclou favorablement. Si bé, cal modificar el procediment pel que fa 
a despeses recurrents, bàsicament d’informàtica i manteniment d’equips, l’entitat ha 
informat que ja ha pres mesures al respecte. 
 
Addicionalment, respecte de les despeses de neteja de l’edifici on s’ubica la seu,  
actualment l’Entitat indica que està gestionant la licitació de contracte basat en l’actual 
Acord Marc (CCS 2016 4, prorrogat fins el 14 de gener de 2022). 
 
Valoració: Categoria 1. Deficiència molt dèbil, sense necessitat de millora 
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 Compliment de la normativa de patrimoni (assegurances, arrendament, autoritzacions 

Govern) 
 
En relació amb el compliment de l’obligació de disposar de les autoritzacions 
preceptives prèvies per a realitzar determinades operacions, així com d’efectuar les 
comunicacions de determinades operacions d’acord amb el Text Refós de la Llei de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 
Si bé, consta que l’entitat ha comunicat a la Direcció General de Patrimoni les 
pròrrogues previstes al Text Refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, en dates 6 de setembre de 2019 (pròrroga d’un any, de l’1 de desembre 
de 2019 fins a l’1 de desembre de 2020) i 17 d’agost de 2020 (pròrroga d’un més, 1 
de desembre de 2020 fins el 31 de desembre de 2020). Així com la comunicació de 
la publicació a la Plataforma de Contractació Pública de l’inici de concurs públic per a 
un nou arrendament de les seves dependències, mitjançant correu electrònic de la 
secretària executiva de 17 d’agost de 2020; no s’ha pogut tenir evidència de la 
resposta de la DG de Patrimoni en relació amb aquests extrems. 
No s’ha pogut evidenciar que es disposi de l’autorització preceptiva prèvia, mitjançant 
Informe previ favorable de la Direcció general de Patrimoni, respecte del contracte 
d’arrendament formalitzat el 2020 i data d’inici de vigència, l’1 de gener de 2021. 
 
Valoració: Categoria 2. Deficiència important amb necessitat de millora substancial. 

 
 
6 RECOMANACIONS 

 
Atès el que disposa l’apartat 4.9.2 de la instrucció 1/2020 esmentada, les recomanacions que 
s’indiquen tot seguit, són objecte de categorització. En l’annex 5, s’inclouen els criteris de 
categorització. 

6.1 Compliment de la normativa 
 

 Contractació menor 
 

Es recomana a l’entitat que, d’acord amb el que preveu la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic (article 159 punt 1.3), en els expedients de 
contractació menor s’ha de realitzar l’informe sobre mesures per a promoure la lliure concurrència 
i la prevenció del frau en la contractació pública de la Generalitat i del seu sector públic, extrem 
que l’entitat informa que ja s’està duent a terme. 
 
Valoració: Categoria 2. Indicatives de gestió 
 
 
6.2 Compliment de la normativa de patrimoni (assegurances, arrendament, 

autoritzacions de Govern) 
 
En relació amb el contracte d’arrendament formalitzat el 2020 i data d’inici de vigència, l’1 de 
gener de 2021, es recomana a l’entitat, que encara que sigui amb posterioritat, realitzi les 
gestions necessàries per a disposar de l’informe favorable de la Direcció General de Patrimoni, 
amb l’autorització preceptiva corresponent. 
 
Valoració: Categoria 2. Indicatives de gestió 
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7 SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS 
 
7.1 Seguiment de l’anterior informe de control financer  
 
L’apartat 5.3 de la Instrucció 01/2020 estableix que, amb posterioritat a l’emissió d’un informe de 
control financer definitiu, es pot incloure el seguiment de les recomanacions dels informes 
anteriors en un apartat de l’esmentat informe amb una opinió/valoració específica sobre 
l’aplicació de les mesures correctores. 
 
Tot seguit s’indiquen les recomanacions incloses en l’informe definitiu de supervisió dels treballs 
d’auditoria emès en data 22 de març de 2021, en relació a l’exercici 2019, així com l’informe 
definitiu de supervisió dels treballs d’auditoria emès en data 30 d’octubre de 2019, en relació a 
l’exercici 2017, amb una valoració de les mesures adoptades per l’entitat.  
 

Observació Mesures adoptades per l’entitat Resultat 

Normativa sobre l’execució del pressupost i la presentació de la liquidació pressupostària 
Si bé no és exigible a l’entitat d’acord amb la 
norma vigent, es va recomanar l’elaboració i 
aprovació d’unes bases d’execució de 
pressupost, document que ha de contenir 
l’adaptació de les disposicions generals en la 
matèria i que permeti regular les matèries de 
caràcter pressupostari (nivells de vinculació 
de crèdits; modificacions pressupostàries, 
execució del pressupost, òrgans competents 
d’autorització, etc.) com també les que es 
relacionen amb la gestió i autorització de 
despeses i ingressos.  

Es manté la recomanació. Si bé, l’entitat 
ha informat que disposen d’unes bases 
d’execució que seran aprovades en la 
propera sessió de la Comissió Executiva 
del CTESC. 
 R 

Valoració: 
Categoria 

0 
Correcte 

Normativa sobre comptes anuals 
Pel que fa al contingut de la memòria es 
recomana que el CTESC inclogui tota la 
informació que requereix el PGCPGC, 
incloent-hi el tipus de contracte i els imports 
adjudicats segons els diferents 
procediments. Així mateix, es recomana que 
en els comptes anuals del proper exercici es 
faci referència als efectes de la declaració de 
l’estat d’alarma a causa de la Covid-19. 

S’ha actuat segons la recomanació. La 
Memòria relativa a l’exercici 2020 conté 
la informació mínima necessària. 
 R 

Valoració: 
Categoria 

0 
Correcte. 

Normativa sobre contractació administrativa 
Es recomana a l’entitat que en properes 
contractacions es realitzi l’informe previst a 
la Llei 5/2017, del 28 de març, concretament 
a l’article 159, punt 1.3 sobre mesures per a 
promoure la lliure concurrència i la prevenció 
del frau en la contractació pública de la 
Generalitat i del seu sector públic. 

En relació amb el retiment d’informació al 
Registre Públic de Contractes, l’entitat haurà 
de fer les gestions necessàries per tal de 
figurar en l’esmentada base de dades i 

En relació amb l’Informe previst a la Llei 
5/2017, es manté la incidència davant la 
impossibilitat d'implementació de 
mesures, tenint en compte la finalització 
del control relatiu a l'exercici 2019, 22 
de març de 2021, i que més del 72% de 
la despesa corresponent als expedient 
de 2020, es van tramitar de manera 
anticipada. Si bé, en 2021 es detecta la 
millora d’aquest aspecte, que serà 

NR 
Valoració: 

 
Categoria 
0 Correcte 
(retiment 

informació) 
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Observació Mesures adoptades per l’entitat Resultat 
assegurar-ne la correcta integració 
mitjançant l’aplicació TEEC. 

objecte de seguiment en controls 
posteriors. 

Respecte del retiment d’informació al 
Registre Públic de Contractes, s’ha 
efectuat les gestions necessàries i 
consta la informació, segons consulta 
efectuada en 2021.  

 
 
 
8 AL.LEGACIONS I OBSERVACIONS A LES AL.LEGACIONS 
 
Tal com s’ha exposat en l’apartat 1.5, un cop notificat l’informe provisional, els representants del 
CTESC poden formalitzar les al·legacions que estimin oportunes, de conformitat amb la 
Instrucció 1/2020 de la Intervenció General de 15 de gener de 2020, sobre el règim general a 
seguir en l’exercici del control financer.  
 
Un cop revisat el contingut de les al·legacions presentades, l’interventor que sota signa, 
considera que la informació aportada pels gestors amplia i precisa la informació que conté 
l’informe provisional. 
   
En aquest sentit, l’entitat ha fet l’observació que en l’exercici 2020, motiu del control financer, 
estava adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, actualment Departament 
d’Empresa i Treball, motiu pel qual, aquest fet s’ha detallat en el quadre de l’apartat 1.2 d’aquest 
informe. 
 
Així mateix, també fa constar que en tot allò no regulat pels seus Pactes i Acords, apliquen el 
Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos 2019-2021, motiu pel qual, s’ha eliminat la referència 
al VI  Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de 
Catalunya en l’apartat 4.4.1.2 Règim jurídic. Conveni. Pactes d’aquest informe definitiu.  
 
 
Barcelona, 11 d’octubre de 2021 
 
 
L’Interventor adjunt per al Control  
d’Entitats del Sector Públic 
 
 
 
 
Ivan Puig i Serra  
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ANNEX 1 
 
INFORME D’AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS CTESC 2020 
 
 


Al Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya : 
 
Opinió 
 
Hem auditat els comptes anuals del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 
que consten a l’Annex 2 d’aquest informe, que comprenen el balanç de situació a 31 de 
desembre de 2020, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, 
l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de la liquidació del pressupost i la memòria corresponent 
a l’exercici acabats en aquesta data. 
 
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’entitat a 31 de 
desembre de 2020, així com dels seus resultats, dels fluxos d'efectiu i de l’estat de 
liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de 
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en 
particular amb els principis i criteris comptables i pressupostaris continguts en el mateix. 
 
Qüestions clau d’auditoria 
 
Les qüestions clau de l’auditoria són aquelles que, segons el nostre judici professional, 
han estat considerades de major rellevància en la nostra auditoria dels comptes anuals del 
període actual. Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria 
dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, 
i no expressem una opinió per separat sobre aquestes qüestions. 
 
D’acord amb el treball realitzat, s’ha determinat que no existeixen riscos significatius que 
hagin de ser comunicats en el nostre informe. 
 
Responsabilitat del President en relació amb els comptes anuals 
 
El President formula els comptes anuals, de forma que expressin la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat, de conformitat amb el marc 
normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del control intern que 
consideri necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció 
material, deguda a frau o error. 
 
En la preparació dels comptes anuals, el President és responsable de la valoració de la 
capacitat de l’entitat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons 
correspongui, les qüestions relacionades amb l’empresa en funcionament. 
 
Els comptes es van formular el 26 de març de 2021 Posteriorment, en data 19 d’abril, van 
ser aprovats per la Comissió Executiva. El dia 28 de juny de 2021, es van aprovar pel Ple 
de l'Entitat, d'acord amb el Certificat de la Secretària Executiva, de 29 de juny de 2021. 
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Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals 
 
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu 
conjunt estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe 
d’auditoria que conté la nostra opinió. 
 
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria 
realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes 
per el Sector Públic vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan 
existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, 
individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les 
decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 
 
Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 
d’auditoria de comptes vigent per al Sector Públic a Espanya, apliquem el nostre judici 
professional i mantenim una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. 
 
També: 
 


 Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a 
causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per 
respondre a aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per 
proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció 
material a causa de frau és més elevat que en el cas d’una incorrecció material a 
causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions 
deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control 
intern. 


 
 Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat 


de dissenyar procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les 
circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del 
control intern de l’Entitat. 


 
 Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la 


raonabilitat de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada 
per la Secretària Executiva. 


 
 Concloem sobre si és adequada la utilització, per part de la Secretària Executiva, 


del principi comptable d’empresa en funcionament i, basant-nos en l’evidència 
d’auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material 
relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius 
sobre la capacitat de l’Entitat per continuar com a empresa en funcionament. Si 
concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l’atenció en 
el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada en els 
comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una 
opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència d’auditoria 
obtinguda fins a la data del nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o 
condicions futurs poden ser la causa que l’Entitat deixi de ser una empresa en 
funcionament. 


 
 Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, 


inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions 
i els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 
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Ens comuniquem amb la Secretària Executiva, en relació amb, entre d’altres, l’abast i el 
moment de realització de l’auditoria planificats i les qüestions significatives de l’auditoria, 
així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el 
transcurs de l’auditoria. 
 
Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a l’òrgan de govern de l’entitat, 
determinem aquelles que han tingut una major significació en l’auditoria dels comptes 
anuals del període actual i que són, en conseqüència, les qüestions clau de l’auditoria. 


 
Altres requeriments legals i complementaris 


 
D'altra banda, amb l'abast previst en aquet control financer, hem revisat els aspectes 
vinculats a l'acompliment de la legalitat en les operacions efectuades per l'entitat en 
l'exercici. Hem obtingut evidència suficient i adequada per a considerar que, amb els 
procediments aplicats, s'ha complert amb els aspectes més rellevants de la legalitat, en 
relació amb el contingut de la informació financera. 


 
 
 
 








Annex 7. Valoració de les recomanacions segons el punt 4.9 de les Instruccions de la Intervenció General 


de 15 de gener de 2020 sobre el règim general a seguir en l’exercici del control financer.


Indicatives de gestió


Importants de gestió


Crítiques


Valoració de les recomanacions


Recomanacions que tenen un objectiu de directriu o millora dels procediments o actuacions per
evitar incidències poc significatives o incompliments formals de la normativa aplicable.
En aquest tipus de recomanacions s’inclouen les actuacions proposades per a la recuperació de
quantitats poc significatives o irrellevants percebudes indegudament o no justificades en referència
a l’operació o conjunt d’operacions.
Aquest tipus de recomanacions tenen una categoria de resultat 2 i es corresponen, en general,
amb les conclusions d’aquesta categoria o bé a l’agrupació de diverses conclusions de categoria
igual o inferior a 2.
Aquest tipus de recomanacions no impliquen l’adopció de mesures o decisions de manera
immediata per part dels responsables directes de la gestió a què es refereix el control, però han de
ser tingudes en compte quan es realitzin modificacions normatives o organitzativesque els afectin.
En el cas que procedeixi el rescabalament de quantitats percebudes o justificades indegudament,
les actuacions han de realitzar-se de forma immediata.


Recomanacions rellevants per a la implementació de mesures adreçades a corregir procediments o
actuacions que impliquin un ús indegut dels cabals públics significatius, minorar el risc d’aquest ús
o esmenar incompliments greus de la normativa aplicable.
En aquest tipus de recomanacions s’inclouen les actuacions proposades per la recuperació de
quantitats rellevants percebudes o justificades indegudament que no són susceptibles de produir
responsabilitats de l’òrgan gestor.
Aquest tipus de recomanacions tenen una categoria de resultat 3 i es corresponen, en general,
amb les conclusions d’aquesta categoria o bé a l’agrupació de diverses conclusions de categoria
igual o inferior a 3.
Aquest tipus de recomanacions impliquen l’adopció de mesures o decisions per part dels
responsables directes de la gestió a què es refereix el control.


Recomanacions molt rellevants relatives a la preparació i el seguiment d’un pla d’acció i l’adopció
de mesures per tal de corregir procediments o actuacions que impliquin un ús indegut dels cabals
públics molt significatius; minorar el risc d’aquest ús, o esmenar incompliments molt greus de la
normativa aplicable.
En aquest tipus de recomanacions s’inclouen les actuacions proposades per a la recuperació de
quantitats percebudes indegudament o no justificades que poden ser susceptibles de produir
responsabilitats de l’òrgan gestor.
Aquests tipus de recomanacions tenen una categoria de resultat 4 i es corresponen, en general,
amb les conclusions d’aquesta categoria, implicant l’adopció de mesures o decisions per part dels
responsables d’alt nivell del departament o de l’entitat responsable de la gestió.
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1. Balanç  
 


NÚM. COMPTES ACTIU 
NOTES EN LA 


MEMÒRIA 
2020 2019 


 Actiu  984.943,88 773.066,56 


 Actiu no corrent  32.242,65 1.762,31 


 I. Immobilitzat intangible 7 0,00 1.237,42 


206 (2806) (2906) 3. Aplicacions informàtiques  0,00 1.237,42 


 II. Immobilitzat material 5 32.242,65 524,89 


212 (2812) (2912) (2992) 3. Infraestructures  0,00 0,00 
214-219, (2814) (2815) (2816) 
(2817) (2818) (2819) (2914) 
(2915) (2916) (2917) (2918) 


(2919) (2999) 


5. Altre immobilitzat material  32.242,65 524,89 


 Actiu corrent  952.701,23 771.304,25 


 III. Deutors i altres comptes a cobrar  1.116,75 0,00 
430.0, 431, 435, 436, 443.0 


(490.0) 1. Deutors per operacions de gestió  0,00 0,00 


47 3. Administracions públiques  1.116,75 0,00 


 IV. Inversions financeres a curt termini en  0,00 0,00 


 entitats del grup, multigrup i associades*    
430.2, 443.2 (490.2) 531, 532, 


535 (594) (595) 2. Crèdits i valors representatius de deute 25.1 0,00 0,00 


480, 567 VI. Ajustaments per periodificació  3.403,06 3.176,14 


 VII. Efectiu i altres actius líquids 23.5 948.181,42 768.128,11 


 equivalents    


556, 570, 571, 573, 575, 576 2. Tresoreria  948.181,42 768.128,11 
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NÚM. COMPTES PASSIU 
NOTES EN LA 


MEMÒRIA 
2020 2019 


 Passiu  -984.943,88 -773.066,56 


 Patrimoni net  -707.306,73 -494.922,49 


 II. Patrimoni generat  -156.454,88 -114.286,27 


120 1. Resultats d'exercicis anteriors  -114.286,27 -144.717,08 


129 2. Resultats de l 'exercici 23.8 -42.168,61 30.430,81 


 Resultat del Balanç de Guanys  -42.168,61 0,00 


 Resultat del Balanç de Pèrdues  0,00 30.430,81 


130, 131, 132 IV. Altres increments patrimonials  -550.851,85 -380.636,22 


 pendents d'imputació a resultats    


 Passiu corrent  -277.637,15 -278.144,07 


58 I. Provisions a curt termini  0,00 -40.072,26 


400.2, 51 III. Deutes amb entitats del grup, multigrup 10.6 -34.130,45 -1.013,14 


 associades a curt termini*    


 IV. Creditors i altres comptes a pagar  -243.506,70 -237.058,67 


400.0, 401, 405, 406, 407 1. Creditors per operacions de gestió  -107.907,27 -103.042,23 


400.1, 41, 550, 554, 559 2. Altres comptes a pagar  -135.599,43 -134.016,44 


47 3. Administracions públiques  0,00 0,00 
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B. Compte del resultat econòmic 


patrimonial 
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1. Compte del resultat econòmic patrimonial  
 


NÚM. COMPTES  
NOTES EN LA 


MEMÒRIA 
2020 2019 


 2. Transferències, subvencions, donacions i  2.327.325,00 2.267.178,84 


 llegats rebuts    


 a) De l'exercici  2.327.325,00 2.267.178,84 


 A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA  2.327.325,00 2.267.178,84 


 (1+2+3+4+5+6+7)    


 8. Despeses de personal  -1.661.814,40 -1.677.066,94 


(640), (641) a) Sous, salaris i assimilats  -1.328.953,21 -1.356.214,48 


(642), (643), (644), (645) b) Càrregues socials  -332.861,19 -320.852,46 


 11. Altres despeses de gestió ordinària  -620.943,47 -611.409,45 


(62) a) Subministraments i serveis exteriors  -620.943,47 -611.409,45 


(68) 12. Amortització de l' immobilitzat 14.4 -2.398,52 -9.133,26 


 
B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ 
ORDINARIA 


 -2.285.156,39 -2.297.609,65 


 (8+9+10+11+12)    


 I Resultat (estalvi o desestalvi) de la  42.168,61 -30.430,81 


 gestió ordinària (A+B)    


 II Resultat de les operacions no financeres  42.168,61 -30.430,81 


 (I+13+14)    


 IV Resultat (estalvi o desestalvi) net de 23.8 42.168,61 -30.430,81 


 l' exercici (II+III)    
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C. Estat de canvis en el patrimoni net 
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1. Estat de canvis del patrimoni net 


 


1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 


 
ANOTACIONS A 


LA MEMÒRIA 
I PATRIMONI 


APORTAT 
II PATRIMONI 


GENERAT 


III AJUSTAMENTS 
PER CANVIS DE 


VALOR 


IV ALTRES 
INCREMENTS 


PATRIMONIALS 
TOTAL 


A) PATRIMONI NET AL FINAL DE L’EXERCICI 2019  0,00 114.286,27 0,00 380.636,22 494.922,49 


B) AJUSTAMENTS PER CANVIS DE CRITERIS 
COMPTABLES I CORRECCIÓ D’ERROR  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


C) PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L’EXERCICI 
2020 (A+B) 


 0,00 114.286,27 0,00 380.636,22 494.922,49 


D) VARIACIONS DEL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI 
2020 


 0,00 42.168,61 0,00 170.215,63 212.384,24 


1. Ingressos i despeses reconeguts a l’exercici  0,00 42.168,61 0,00 170.215,63 212.384,24 


2. Operacions amb l’entitat o entitats propietàries  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


3. Altres variacions del patrimoni net  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


        


E) PATRIMONI NET AL FINAL DE L’EXERCICI 2020 (C+D)  0,00 156.454,88 0,00 550.851,85 707.306,73 
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2. ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 


NÚM. COMPTES  
NOTES EN LA 


MEMÒRIA 
2020 2019 


75000001 Transferències de capital   2.398,52 9.133,26 


75000100 De l'Administració de la Generalitat   2.487.540,63 2.261.185,83 


75050001 Excedent transferències   -162.614,15 -3.140,25 


64000411 Sous i salaris. P. laboral fix. Retr. b   -434.711,22 -438.998,85 


64000412 Sous i salaris. P. laboral fix. Retr co   -678.523,81 -699.505,45 


64000500 Sous i salaris. Personal d'alta direcci   -215.718,18 -217.710,18 


64200100 Cotitzacions socials a càrrec de l'enti   -328.751,19 -316.573,59 


64400000 Formació i perfeccionament del personal   -4.110,00 -4.278,87 


62110200 Arrendaments i cànons. Edificis,   -377.601,76 -376.496,31 


62160200 Arrendaments i cànons. Equips proc info   -3.531,60 -3.531,60 


62170100 Arrendaments i cànons. Altre immobilitz   -115,62 -114,57 


62210000 Reparació i conservació. Construc   -57.336,22 -54.672,50 


62270200 Reparació i conservació. Equips proc in   -1.933,19 -3.418,57 


62270300 Reparació i conservació. Progr   -2.254,03 -3.400,20 


62360600 Serveis de professionals   -7.260,00 -7.260,00 


62500000 Primes d'assegurances   -7.369,00 -6.930,93 


62730000 Publicitat, propaganda i relacions públ   0 -105,05 


62740000 Publicitat, propaganda. Conf   -1.324,03 -973,25 


62800000 Subministres, aigua, gas i electricitat   -19.951,41 -27.757,14 


62890900 Subministraments. Altres subministramen   -694,32 -135,39 


62900000 Material d'oficina no inventariable   -2.462,99 -926,93 


62910100 Comunicacions i altres serveis. Premsa   -7.473,97 -7.450,04 


62920000 Neteja   -18.341,06 -18.097,57 


62940000 Dietes, locomoció i trasllats   -70,95 -2.012,74 
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2. ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 


NÚM. COMPTES  
NOTES EN LA 


MEMÒRIA 
2020 2019 


62980100 Comunic i altres serveis. Altres comuni   -9,22 -42,09 


62990310 Comunic. Solucions a través CTTI   -18.311,39 -7.273,01 


62990320 Comunic. Serv.inform.altres entitats   -28.743,17 -25.713,66 


62990800 Comunicacions i altres serveis. org col   -61.914,17 -57.659,99 


62990900 Comunicacions i altres serveis. Altres   -4.245,37 -7.437,91 


68060000 Altre immobilitat inmaterial (aplic inf   -1.237,42 -1.237,42 


68160011 Altre immobilitzat material (mobiliari)   -262,45 -262,45 


68170000 Altre immobilitzat material (equips pro   -898,65 -7.633,39 


  23.8 42.168,61 -30.430,81 
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3. ESTAT D’OPERACIONS AMB L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES 


A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES 


 NOTES A LA MEMÒRIA 2020 


1. Aportació patrimonial dineraria  0,00 


2. Aportació de béns i drets  0,00 


3. Assumpció i condonació de passius financers  0,00 


4. Altres aportacions de l’entitat o entitats dineràries  0,00 


5. (-) Devolució de béns i drets  0,00 


6. (-) Altres devolucions a l’entitat o entitats propietàries  0,00 


   


TOTAL  0,00 


B) ALTRES OPERACIONS AMB L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES 


 NOTES A LA MEMÒRIA 2020 


1. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic 
patrimonial 


 2.487.540,63 


2. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net  10.000,00 


    


TOTAL  2.497.540,63 
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D. Estat de fluxos d'efectiu 
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1. Estat de Fluxos d’Efectiu 


 (Imports en €) 


 
NOTES A LA 


MEMÒRIA 
2020 2019 


I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ 


A) COBRAMENTS 


1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials  0,00 0,00 


2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts  2.487.540,63 2.274.548,24 


3. Vendes netes i prestacions de serveis  0,00 0,00 


4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens  0,00 0,00 


5. Interessos i dividends cobrats  0,00 0,00 


6. Altres cobraments  0,00 0,00 


B) PAGAMENTS 


7. Despeses de personal  1.297.617,78 1.259.454,94 


8. Transferències i subvencions concedides  0,00 0,00 
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 (Imports en €) 


 
NOTES A LA 


MEMÒRIA 
2020 2019 


9. Aprovisionaments  0,00 0,00 


10. Altres despeses de gestió  621.993,21 572.730,12 


11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens  0,00 0,00 


12. Interessos pagats  0,00 0,00 


13. Altres pagaments  397.876,33 377.613,31 


FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS DE GESTIÓ (+A-B)  170.053,31 64.749,87 


II. FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 


C) COBRAMENTS 


1. Venda d'inversions reals  0,00 0,00 


2. Venda d'actius financers  0,00 0,00 


3. Altres cobraments de les activitats d'inversió  10.000,00 0,00 


D) PAGAMENTS 
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 (Imports en €) 


 
NOTES A LA 


MEMÒRIA 
2020 2019 


4. Compra d'inversions reals  0,00 0,00 


5. Compra d'actius financers  0,00 0,00 


6. Altres pagaments de les activitats d'inversió  0,00 0,00 


FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS D'INVERSIÓ (+C-D)  0,00 0,00 


III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 


E) AUGMENT 


1. Aportacions de l'entitat o entitats propietàries  0,00 0,00 


F) PAGAMENTS A L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES 


2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat 
o entitats propietàries 


 0,00 0,00 


G) COBRAMENTS PER EMISSIÓ DE PASSIUS FINANCERS 


3. Obligacions i altres valors negociables  0,00 0,00 


4. Préstecs rebuts  0,00 0,00 


5. Altres deutes  0,00 0,00 
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 (Imports en €) 


 
NOTES A LA 


MEMÒRIA 
2020 2019 


H) PAGAMENTS PER REEMBORSAMENT DE PASSIUS FINANCERS 


3. Obligacions i altres valors negociables  0,00 0,00 


4. Préstecs rebuts  0,00 0,00 


5. Altres deutes  0,00 0,00 


FLUXOS NETS D' EFECTIU PER ACTIVITATS DE 
FINANÇAMENT (+E-F+G-H) 


 0,00 0,00 


IV. FLUXOS D' EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ 


I) COBRAMENTS PENDENTS D' APLICACIÓ 


I) Cobraments Pendents d'Aplicació  0,00 0,00 


J) PAGAMENTS PENDENTS D' APLICACIÓ 


J) Pagaments Pendents d'Aplicació  0,00 0,00 


FLUXOS NETS D' EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ (+I-
J) 


 0,00 0,00 


V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 


1. Efecte de les variacions del tipus de canvi  0,00 0,00 
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 (Imports en €) 


 
NOTES A LA 


MEMÒRIA 
2020 2019 


EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI  0,00 0,00 


VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L' EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU (I+II+III+IV+V) 


INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L' EFECTIU I ACTIUS 
LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU 


 180.053,31 64.749,87 


EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU 


EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU A L' INICI DE L' EXERCICI 


1. Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de 
l'exercici 


 768.128,11 703.378,24 


EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU AL FINAL DE L' EXERCICI 


2. Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de 
l'exercici 


23.5 948.181,42 768.128,11 
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E. Estat de liquidació del pressupost 
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E. Estat de liquidació del pressupost 


1. Liquidació del pressupost d’ingressos 


1.1. Resum per capítols 


 
Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat:  7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
  
 (Imports en €) 


Capítols 


Previsions pressupostàries 


Drets reconeguts 
 (4) 


Drets anul·lats  
(5) 


Drets 
cancel·lats  


(6) 


Drets liquidats 
nets  


(7=4-5-6) 


Recaptació neta  
(8) 


Drets 
pendents de 
cobrament a 


31 de 
desembre 


(9=7-8) 


Excés/Defecte de 
previsió 
(10=7-3) Inicials  


(1) 
Modificacions        


(2) 
Definitives  


(3=1+2) 


4 Transferències corrents 2.450.115,69 37.424,94 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 0,00 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 0,00 


Operacions corrents 2.450.115,69 37.424,94 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 0,00 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 0,00 


7 Transferències de capital 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 


Operacions de capital 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 


Operacions no financeres 2.460.115,69 37.424,94 2.497.540,63 2.497.540,63 0,00 0,00 2.497.540,63 2.497.540,63 0,00 0,00 


8 Variació d'actius financers 0,00 22.878,86 22.878,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.878,86 


Operacions financeres 0,00 22.878,86 22.878,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.878,86 


TOTAL 2.460.115,69 60.303,80 2.520.419,49 2.497.540,63 0,00 0,00 2.497.540,63 2.497.540,63 0,00 -22.878,86 
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E. Estat de liquidació del pressupost 


1. Liquidació del pressupost d’ingressos 


1.2. Resum per artícles i capítols 


 
Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat: 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
   
  (Imports en €) 


Capítols / Articles 


Previsions pressupostàries 


Drets reconeguts 
 (4) 


Drets anul·lats  
(5) 


Drets 
cancel·lats  


(6) 


Drets liquidats 
nets  


(7=4-5-6) 


Recaptació neta  
(8) 


Drets 
pendents de 
cobrament a 


31 de 
desembre 


(9=7-8) 


Excés/Defecte 
de previsió 


(10=7-3) Inicials  
(1) 


Modificacions        
(2) 


Definitives  
(3=1+2) 


41 De l'Administració de la 
Generalitat 


2.450.115,69 37.424,94 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 0,00 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 0,00 


4 Transferències corrents 2.450.115,69 37.424,94 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 0,00 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 0,00 


Operacions corrents 2.450.115,69 37.424,94 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 0,00 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 0,00 


71 De l'Administració de la 
Generalitat 


10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 


7 Transferències de capital 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 


Operacions de capital 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 


Operacions no financeres 2.460.115,69 37.424,94 2.497.540,63 2.497.540,63 0,00 0,00 2.497.540,63 2.497.540,63 0,00 0,00 


87 Romanents de tresoreria 
d'exercicis anteriors 


0,00 22.878,86 22.878,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.878,86 


8 Variació d'actius financers 0,00 22.878,86 22.878,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.878,86 


Operacions financeres 0,00 22.878,86 22.878,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.878,86 


TOTAL 2.460.115,69 60.303,80 2.520.419,49 2.497.540,63 0,00 0,00 2.497.540,63 2.497.540,63 0,00 -22.878,86 
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E. Estat de liquidació del pressupost 


1. Liquidació del pressupost d’ingressos 


1.3. Resum per aplicacions, conceptes, articles i capítols 


 
Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat: 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 


(Imports en €) 


Aplicació Descripció 


Previsions pressupostàries 
Drets reconeguts 


(4) 


Drets anul·lats 
 (5) 


(Inclou reclassif.) 


Drets 
cancel·lats 


(6) 


Drets liquidats nets 
(7=4-5-6) 


Recaptació neta 
(8) 


Drets pendents 
de cobrament 


a 31 de 
desembre 


(9=7-8) 


Excés/Defecte de 
previsió (10=7-3) Inicials  


(1) 
Modif.      (2) 


Definitius  
(3=1+2) 


410.0016 
Del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 


2.450.115,69 37.424,94 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 0,00 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 0,00 


 CONCEPTE 
410 De la Generalitat, per 
finançar despeses de 
funcionament 


2.450.115,69 37.424,94 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 0,00 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 
0,00 


 ARTICLE 
41 De l'Administració de la 
Generalitat 


2.450.115,69 37.424,94 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 0,00 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 0,00 


 CAPÍTOL 4 Transferències corrents 2.450.115,69 37.424,94 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 0,00 2.487.540,63 2.487.540,63 0,00 0,00 


710.0016 
Del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 


10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 


 CONCEPTE 710 De la Generalitat 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 


 ARTICLE 
71 De l'Administració de la 
Generalitat 


10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 


 CAPÍTOL 7 Transferències de capital 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 


870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors 0,00 22.878,86 22.878,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.878,86 


 CONCEPTE 
870 Romanents de tresoreria 
d'exercicis anteriors 


0,00 22.878,86 22.878,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-22.878,86 


 ARTICLE 
87 Romanents de tresoreria 
d'exercicis anteriors 


0,00 22.878,86 22.878,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.878,86 


 CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers 0,00 22.878,86 22.878,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.878,86 


 TOTAL 2.460.115,69 60.303,80 2.520.419,49 2.497.540,63 0,00 0,00 2.497.540,63 2.497.540,63 0,00 -22.878,86 


 


En data 21 d'octubre de 2020 el president del CTESC, resol, prèvia aprovació de la Comissió Executiva per delegació del Ple, autoritzar la transferència de crèdits 
entre diversos conceptes del pressupost del CTESC per un import total de 32.500 euros.   
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En data 30 de novembre de 2020, el president del CTESC, resol, prèvia aprovació de la Comissió Executiva per delegació del Ple, autoritzar una generació de 
crèdit del pressupost del CTESC per al 2020 per un import total de 37.424,94 euros corresponents a la recuperació parcial de la paga extraordinària de l'any 2013 
d'acord amb el Decret Llei 3/2020 de 11 de febrer, sobre l'increment retributiu per a l'any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 
En la mateixa data es va rebre aquest ingrés al compte corrent del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.  
 
D'acord amb l'article 14.2 de la Llei 4/2020 de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, les transferències corrents tenen per objecte finançar les 
despeses d'explotació. En aquest sentit, en data 2 de març de 2021 el president del CTESC, resol, prèvia aprovació de la Comissió Executiva per delegació del Ple, 
autoritzar la transferència de crèdits entre diversos conceptes del pressupost del CTESC per un import total de 26.000 euros, retrocedint part de la transferència 
de crèdits de data 21 d'octubre de 2020 que s'havia realitzat entre partides del capítol II i capítol VI. 
 
En la mateixa data el president del CTESC, resol, prèvia aprovació de la Comissió Executiva per delegació del Ple, autoritzar una incorporació de romanents 
d'exercicis anteriors, condicionada a la autorització de la Intervenció General, amb efectes de l'exercici 2020 per un import de 22.878,86 euros. En data 22 de 
març de 2021 la Intervenció General autoritza l'esmentada incorporació de romanents. 
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E. Estat de liquidació del pressupost 


2. Liquidació del pressupost de despeses  


2.1. Resum per capítols 


 
Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat: 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
   
  (Imports en €) 


Capítols 


Crèdits pressupostaris 
Autoritzacions  


(4) 


Despeses 
compromeses 


 (5) 


Obligacions 
reconegudes  


(6) 


Pagaments  
(7) 


Obligacions 
pendents de 


pagament a 31 de 
desembre  


(8=6-7) 


Romanents de 
crèdit  
(9=3-6) Inicials  


(1) 
Modificacions      


(2) 
Definitius  
(3=1+2) 


1 Remuneracions del personal 1.689.064,00 37.424,94 1.726.488,94 1.700.551,97 1.700.551,97 1.700.551,97 1.669.309,99 31.241,98 25.936,97 


2 Despeses corrents de béns i serveis 761.051,69 0,00 761.051,69 624.601,43 624.601,43 624.601,43 546.684,55 77.916,88 136.450,26 


Operacions corrents 2.450.115,69 37.424,94 2.487.540,63 2.325.153,40 2.325.153,40 2.325.153,40 2.215.994,54 109.158,86 162.387,23 


6 Inversions reals 10.000,00 22.878,86 32.878,86 32.878,86 32.878,86 32.878,86 0,00 32.878,86 0,00 


Operacions de capital 10.000,00 22.878,86 32.878,86 32.878,86 32.878,86 32.878,86 0,00 32.878,86 0,00 


Operacions no financeres 2.460.115,69 60.303,80 2.520.419,49 2.358.032,26 2.358.032,26 2.358.032,26 2.215.994,54 142.037,72 162.387,23 


TOTAL 2.460.115,69 60.303,80 2.520.419,49 2.358.032,26 2.358.032,26 2.358.032,26 2.215.994,54 142.037,72 162.387,23 
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E. Estat de liquidació del pressupost 


2. Liquidació del pressupost de despeses 


2.2. Resum per artícles i capítols 


 
Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat: 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
   
  (Imports en €) 


Capítols/Articles 


Crèdits pressupostaris 
Autoritzacions  


(4) 


Despeses 
compromeses 


 (5) 


Obligacions 
reconegudes  


(6) 


Pagaments  
(7) 


Obligacions 
pendents de 


pagament a 31 
de desembre  


(8=6-7) 


Romanents de 
crèdit  
(9=3-6) Inicials  


(1) 
Modificacions            


(2) 
Definitius  
(3=1+2) 


13 Personal laboral 1.351.535,00 37.424,94 1.388.959,94 1.371.800,78 1.371.800,78 1.371.800,78 1.368.743,76 3.057,02 17.159,16 


16 Assegurances i cotitzacions socials 337.529,00 0,00 337.529,00 328.751,19 328.751,19 328.751,19 300.566,23 28.184,96 8.777,81 


1 Remuneracions del personal 1.689.064,00 37.424,94 1.726.488,94 1.700.551,97 1.700.551,97 1.700.551,97 1.669.309,99 31.241,98 25.936,97 


20 Lloguers i cànons 390.000,00 0,00 390.000,00 381.248,98 381.248,98 381.248,98 349.498,31 31.750,67 8.751,02 


21 Conservació i reparació 70.900,00 0,00 70.900,00 61.632,45 61.632,45 61.632,45 55.449,03 6.183,42 9.267,55 


22 Material, subministraments i altres 295.651,69 0,00 295.651,69 181.649,05 181.649,05 181.649,05 141.666,26 39.982,79 114.002,64 


23 Indemnitzacions per raó del servei 4.500,00 0,00 4.500,00 70,95 70,95 70,95 70,95 0,00 4.429,05 


2 Despeses corrents de béns i serveis 761.051,69 0,00 761.051,69 624.601,43 624.601,43 624.601,43 546.684,55 77.916,88 136.450,26 


Operacions corrents 2.450.115,69 37.424,94 2.487.540,63 2.325.153,40 2.325.153,40 2.325.153,40 2.215.994,54 109.158,86 162.387,23 


65 Inversions en equips de procés dades i 
telecom. 


10.000,00 22.878,86 32.878,86 32.878,86 32.878,86 32.878,86 0,00 32.878,86 0,00 


6 Inversions reals 10.000,00 22.878,86 32.878,86 32.878,86 32.878,86 32.878,86 0,00 32.878,86 0,00 


Operacions de capital 10.000,00 22.878,86 32.878,86 32.878,86 32.878,86 32.878,86 0,00 32.878,86 0,00 


Operacions no financeres 2.460.115,69 60.303,80 2.520.419,49 2.358.032,26 2.358.032,26 2.358.032,26 2.215.994,54 142.037,72 162.387,23 


TOTAL 2.460.115,69 60.303,80 2.520.419,49 2.358.032,26 2.358.032,26 2.358.032,26 2.215.994,54 142.037,72 162.387,23 
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E. Estat de liquidació del pressupost 


2. Liquidació del pressupost de despeses 


2.3. Resum per programes, polítiques i àrees 


 
Àmbit: Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat: 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
   
  (Imports en €) 


Programes / Polítiques / Àrees 


Crèdits pressupostaris 
Autoritzacions  


(4) 


Despeses 
compromeses 


 (5) 


Obligacions 
reconegudes  


(6) 


Pagaments  
(7) 


Obligacions 
pendents de 


pagament a 31 
de desembre  


(8=6-7) 


Romanents de 
crèdit  
(9=3-6) Inicials  


(1) 
Modificacions      


(2) 
Definitius  
(3=1+2) 


111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 2.460.115,69 60.303,80 2.520.419,49 2.358.032,26 2.358.032,26 2.358.032,26 2.215.994,54 142.037,72 162.387,23 


11 Alta direcció de la Generalitat i el seu Govern 2.460.115,69 60.303,80 2.520.419,49 2.358.032,26 2.358.032,26 2.358.032,26 2.215.994,54 142.037,72 162.387,23 


1 Funcionament institucions i administració 
general 


2.460.115,69 60.303,80 2.520.419,49 2.358.032,26 2.358.032,26 2.358.032,26 2.215.994,54 142.037,72 162.387,23 


TOTAL 2.460.115,69 60.303,80 2.520.419,49 2.358.032,26 2.358.032,26 2.358.032,26 2.215.994,54 142.037,72 162.387,23 
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E. Estat de liquidació del pressupost 


2. Liquidació del pressupost de despeses  


2.4. Resum per aplicacions, conceptes, articles, capítols i programes  


 
  
Àmbit: Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat: 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
    
   (Imports en €) 


Prog. Aplicació Descripció 


Crèdits pressupostaris 
Autoritzacions  


(4) 


Despeses 
compromeses 


 (5) 


Obligacions 
reconegudes  


(6) 


Pagaments  
(7) 


Obligacions 
pendents de 
pagament fi 


període  
(8=6-7) 


Romanents de 
crèdit  
(9=3-6) Inicials  


(1) 
Modificacions 


(2) 
Definitius  
(3=1+2) 


111 130.0001 Retribucions bàsiques 444.594,00 13.839,86 458.433,86 449.112,36 449.112,36 449.112,36 449.112,36 0,00 9.321,50 


111 130.0002 Retribucions complementàries 690.140,00 21.932,94 712.072,94 700.655,86 700.655,86 700.655,86 700.655,86 0,00 11.417,08 


  CONCEPTE  130 Personal laboral 1.134.734,00 35.772,80 1.170.506,80 1.149.768,22 1.149.768,22 1.149.768,22 1.149.768,22 0,00 20.738,58 


111 132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 216.801,00 1.652,14 218.453,14 222.032,56 222.032,56 222.032,56 218.975,54 3.057,02 -3.579,42 


 
 CONCEPTE  


132 Personal laboral d'alta direcció i 
assimilat 


216.801,00 1.652,14 218.453,14 222.032,56 222.032,56 222.032,56 218.975,54 3.057,02 -3.579,42 


  ARTICLE 13 Personal laboral 1.351.535,00 37.424,94 1.388.959,94 1.371.800,78 1.371.800,78 1.371.800,78 1.368.743,76 3.057,02 17.159,16 


111 160.0001 Seguretat Social 337.529,00 0,00 337.529,00 328.751,19 328.751,19 328.751,19 300.566,23 28.184,96 8.777,81 


  CONCEPTE  160 Quotes socials 337.529,00 0,00 337.529,00 328.751,19 328.751,19 328.751,19 300.566,23 28.184,96 8.777,81 


 
 ARTICLE 


16 Assegurances i cotitzacions 
socials 


337.529,00 0,00 337.529,00 328.751,19 328.751,19 328.751,19 300.566,23 28.184,96 8.777,81 


  CAPÍTOL 1 Remuneracions del personal 1.689.064,00 37.424,94 1.726.488,94 1.700.551,97 1.700.551,97 1.700.551,97 1.669.309,99 31.241,98 25.936,97 


111 200.0002 
Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 
edificis i altres construccions 


385.000,00 0,00 385.000,00 377.601,76 377.601,76 377.601,76 346.145,39 31.456,37 7.398,24 


 
 CONCEPTE  


200 Lloguers i cànons terrenys , béns 
naturals, edif.i altres construccions 


385.000,00 0,00 385.000,00 377.601,76 377.601,76 377.601,76 346.145,39 31.456,37 7.398,24 


111 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 4.000,00 0,00 4.000,00 3.531,60 3.531,60 3.531,60 3.237,30 294,30 468,40 


111 202.0003 Lloguers i cànons de programari 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 


 
 CONCEPTE  


202 Lloguers i cànons equips 
proc.dad., progr. i repr. 


4.500,00 0,00 4.500,00 3.531,60 3.531,60 3.531,60 3.237,30 294,30 968,40 


111 203.0001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 500,00 0,00 500,00 115,62 115,62 115,62 115,62 0,00 384,38 


 
 CONCEPTE  


203 Lloguers i cànons d'altre 
immobilitzat material 


500,00 0,00 500,00 115,62 115,62 115,62 115,62 0,00 384,38 


  ARTICLE 20 Lloguers i cànons 390.000,00 0,00 390.000,00 381.248,98 381.248,98 381.248,98 349.498,31 31.750,67 8.751,02 


111 210.0001 
Conservació, reparació i manteniment terrenys, 
béns naturals, edificis i altres constr. 


60.000,00 0,00 60.000,00 57.336,22 57.336,22 57.336,22 51.762,23 5.573,99 2.663,78 


 
 CONCEPTE  


210 Conservació, reparació i mant. 
terrenys, bén naturals, edif. i altres 
constr. 


60.000,00 0,00 60.000,00 57.336,22 57.336,22 57.336,22 51.762,23 5.573,99 2.663,78 
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Àmbit: Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat: 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
    
   (Imports en €) 


Prog. Aplicació Descripció 


Crèdits pressupostaris 
Autoritzacions  


(4) 


Despeses 
compromeses 


 (5) 


Obligacions 
reconegudes  


(6) 


Pagaments  
(7) 


Obligacions 
pendents de 
pagament fi 


període  
(8=6-7) 


Romanents de 
crèdit  
(9=3-6) Inicials  


(1) 
Modificacions 


(2) 
Definitius  
(3=1+2) 


111 212.0001 
Conservació, reparació i manteniment d'equips pera 
procés de dades 


700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 


111 212.0002 
Conservació, reparació i manteniment d'equips de 
reprografia i fotocopiadores 


5.000,00 0,00 5.000,00 1.933,19 1.933,19 1.933,19 1.817,85 115,34 3.066,81 


111 212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques 3.500,00 0,00 3.500,00 2.363,04 2.363,04 2.363,04 1.868,95 494,09 1.136,96 


 
 CONCEPTE  


212 Cons.repar.mant. equips 
proc.dades, progr. i repr. 


9.200,00 0,00 9.200,00 4.296,23 4.296,23 4.296,23 3.686,80 609,43 4.903,77 


111 213.0001 
Conservació, reparació i manteniment d'altre 
immobilitzat material 


1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 


 
 CONCEPTE  


213 Conser., reparació i manteniment 
al. immob. mate. 


1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 


  ARTICLE 21 Conservació i reparació 70.900,00 0,00 70.900,00 61.632,45 61.632,45 61.632,45 55.449,03 6.183,42 9.267,55 


111 220.0001 Material ordinari no inventariable 3.000,00 0,00 3.000,00 2.462,99 2.462,99 2.462,99 38,00 2.424,99 537,01 


111 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 8.000,00 0,00 8.000,00 7.534,73 7.534,73 7.534,73 6.132,19 1.402,54 465,27 


  CONCEPTE  220 Material d'oficina 11.000,00 0,00 11.000,00 9.997,72 9.997,72 9.997,72 6.170,19 3.827,53 1.002,28 


111 221.0001 Aigua i energia 35.524,25 0,00 35.524,25 19.272,45 19.272,45 19.272,45 17.846,25 1.426,20 16.251,80 


111 221.0003 Vestuari 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 


111 221.0089 Altres subministraments 2.000,00 0,00 2.000,00 694,32 694,32 694,32 694,32 0,00 1.305,68 


  CONCEPTE  221 Subministraments 38.474,25 0,00 38.474,25 19.966,77 19.966,77 19.966,77 18.540,57 1.426,20 18.507,48 


111 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 600,00 0,00 600,00 9,22 9,22 9,22 7,75 1,47 590,78 


111 222.0003 
Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades 
adquirits a altres entitats 


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 


  CONCEPTE  222 Comunicacions 700,00 0,00 700,00 9,22 9,22 9,22 7,75 1,47 690,78 


111 224.0001 Despeses d'assegurances 7.550,00 0,00 7.550,00 7.369,00 7.369,00 7.369,00 7.369,00 0,00 181,00 


  CONCEPTE  224 Despeses d'assegurances 7.550,00 0,00 7.550,00 7.369,00 7.369,00 7.369,00 7.369,00 0,00 181,00 


111 226.0002 Atencions protocol·làries i representatives 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 


111 226.0005 Organització de reunions i conferències 11.000,00 0,00 11.000,00 1.372,09 1.372,09 1.372,09 959,16 412,93 9.627,91 


111 226.0009 Funcionament de consells i òrgans col·legiats 115.000,00 -6.500,00 108.500,00 61.914,17 61.914,17 61.914,17 34.849,38 27.064,79 46.585,83 


111 226.0011 Formació dels empleats públics 6.000,00 0,00 6.000,00 4.110,00 4.110,00 4.110,00 3.200,00 910,00 1.890,00 


111 226.0089 Altres despeses diverses 29.338,82 0,00 29.338,82 4.254,46 4.254,46 4.254,46 3.391,53 862,93 25.084,36 


  CONCEPTE  226 Despeses diverses 164.838,82 -6.500,00 158.338,82 71.650,72 71.650,72 71.650,72 42.400,07 29.250,65 86.688,10 


111 227.0001 Neteja i sanejament 21.000,00 0,00 21.000,00 18.341,06 18.341,06 18.341,06 16.724,14 1.616,92 2.658,94 


111 227.0089 
Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques 


8.000,00 0,00 8.000,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 6.655,00 605,00 740,00 


 
 CONCEPTE  


227 Treballs realitzats per persones 
físiq. o jurídiq. 


29.000,00 0,00 29.000,00 25.601,06 25.601,06 25.601,06 23.379,14 2.221,92 3.398,94 


111 228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 32.000,00 0,00 32.000,00 28.743,17 28.743,17 28.743,17 26.739,74 2.003,43 3.256,83 
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Àmbit: Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat: 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
    
   (Imports en €) 


Prog. Aplicació Descripció 


Crèdits pressupostaris 
Autoritzacions  


(4) 


Despeses 
compromeses 


 (5) 


Obligacions 
reconegudes  


(6) 


Pagaments  
(7) 


Obligacions 
pendents de 
pagament fi 


període  
(8=6-7) 


Romanents de 
crèdit  
(9=3-6) Inicials  


(1) 
Modificacions 


(2) 
Definitius  
(3=1+2) 


111 228.0003 solucions TIC CTTI - Serveis recurrents 12.088,62 6.500,00 18.588,62 18.311,39 18.311,39 18.311,39 17.059,80 1.251,59 277,23 


  CONCEPTE  228 Serveis informàtics 44.088,62 6.500,00 50.588,62 47.054,56 47.054,56 47.054,56 43.799,54 3.255,02 3.534,06 


 
 ARTICLE 


22 Material, subministraments i 
altres 


295.651,69 0,00 295.651,69 181.649,05 181.649,05 181.649,05 141.666,26 39.982,79 114.002,64 


111 230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 4.500,00 0,00 4.500,00 70,95 70,95 70,95 70,95 0,00 4.429,05 


  CONCEPTE  230 Dietes, locomoció i trasllats 4.500,00 0,00 4.500,00 70,95 70,95 70,95 70,95 0,00 4.429,05 


 
 ARTICLE 


23 Indemnitzacions per raó del 
servei 


4.500,00 0,00 4.500,00 70,95 70,95 70,95 70,95 0,00 4.429,05 


 
 CAPÍTOL 


2 Despeses corrents de béns i 
serveis 


761.051,69 0,00 761.051,69 624.601,43 624.601,43 624.601,43 546.684,55 77.916,88 136.450,26 


111 650.0001 Inversions en equips de procés de dades 10.000,00 22.878,86 32.878,86 32.878,86 32.878,86 32.878,86 0,00 32.878,86 0,00 


 
 CONCEPTE  


650 Invers. equips de procés dades i 
telecomunicacions 


10.000,00 22.878,86 32.878,86 32.878,86 32.878,86 32.878,86 0,00 32.878,86 0,00 


 
 ARTICLE 


65 Inversions en equips de procés 
dades i telecom. 


10.000,00 22.878,86 32.878,86 32.878,86 32.878,86 32.878,86 0,00 32.878,86 0,00 


  CAPÍTOL 6 Inversions reals 10.000,00 22.878,86 32.878,86 32.878,86 32.878,86 32.878,86 0,00 32.878,86 0,00 


 
 PROGRAMA 


111 Òrgans superiors Generalitat i 
control extern 


2.460.115,69 60.303,80 2.520.419,49 2.358.032,26 2.358.032,26 2.358.032,26 2.215.994,54 142.037,72 162.387,23 


  TOTAL SECCIÓ 2.460.115,69 60.303,80 2.520.419,49 2.358.032,26 2.358.032,26 2.358.032,26 2.215.994,54 142.037,72 162.387,23 


 


En data 21 d'octubre de 2020 el president del CTESC, resol, prèvia aprovació de la Comissió Executiva per delegació del Ple, autoritzar la transferència de crèdits 
entre diversos conceptes del pressupost del CTESC per un import total de 32.500 euros.   
 
En data 30 de novembre de 2020, el president del CTESC, resol, prèvia aprovació de la Comissió Executiva per delegació del Ple, autoritzar una generació de 
crèdit del pressupost del CTESC per al 2020 per un import total de 37.424,94 euros corresponents a la recuperació parcial de la paga extraordinària de l'any 2013 
d'acord amb el Decret Llei 3/2020 de 11 de febrer, sobre l'increment retributiu per a l'any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 
En la mateixa data es va rebre aquest ingrés al compte corrent del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.  
 
D'acord amb l'article 14.2 de la Llei 4/2020 de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, les transferències corrents tenen per objecte finançar les 
despeses d'explotació. En aquest sentit, en data 2 de març de 2021 el president del CTESC, resol, prèvia aprovació de la Comissió Executiva per delegació del Ple, 
autoritzar la transferència de crèdits entre diversos conceptes del pressupost del CTESC per un import total de 26.000 euros, retrocedint part de la transferència 
de crèdits de data 21 d'octubre de 2020 que s'havia realitzat entre partides del capítol II i capítol VI. 
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En la mateixa data el president del CTESC, resol, prèvia aprovació de la Comissió Executiva per delegació del Ple, autoritzar una incorporació de romanents 
d'exercicis anteriors, condicionada a la autorització de la Intervenció General, amb efectes de l'exercici 2020 per un import de 22.878,86 euros. En data 22 de 
març de 2021 la Intervenció General autoritza l'esmentada incorporació de romanents. 
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E. Estat de liquidació del pressupost 


3. Resultat pressupostari 


Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 


Entitat: 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 


   (Imports en €) 


Conceptes Drets reconeguts 
nets 


Obligacions 
reconegudes netes 


Ajustaments Resultat 
pressupostari 


a)Operacions corrents 2.487.540,63 2.325.153,40  162.387,23 


b)Operacions de capital 10.000,00 32.878,86  -22.878,86 


c)Operacions comercials 0,00 0,00  0,00 


1.Total operacions no financeres (a+b+c) 2.497.540,63 2.358.032,26  139.508,37 


d)Actius financers 0,00 0,00  0,00 


e)Passius financers 0,00 0,00  0,00 


2.Total operacions financeres (d+e) 0,00 0,00  0,00 


I. Resultat pressupostari de l’exercici (I=1+2) 2.497.540,63 2.358.032,26  139.508,37 


Ajustaments:     


3. Crèdits despesats finançats amb romanent de tresoreria no afectat   22.878,86 22.878,86 


4. Desviaments de finançament negatius de l’exercici   0,00 0,00 


5. Desviaments de finançament positius de l’exercici   0,00 0,00 


II. Total ajustaments (II=3+4+5)   0,00 0,00 


Resultat pressupostari ajustat (I+II) 2.497.540,63 2.358.032,26 22.878,86 162.387,23 
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F. Memòria 
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F. Memòria 


1. Organització i activitat 


 


NATURALESA JURÍDICA, OBJECTIUS I DOMICILI SOCIAL 


El CTESC es va crear per la Llei 3/1997 de 16 de maig, en exercici de la capacitat d’autogovern i autoorganització i en l’àmbit de les competències assumides 
per la Generalitat, de conformitat amb l’article 72.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: “el CTESC és l’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en 
matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals.” 


La Llei 7/2005, del 8 de juny, va derogar l’antiga llei i va establir una nova regulació desenvolupada reglamentàriament pel Decret 43/2007, de 20 de febrer, 
suprimint el Grup Quart, integrat per representants del Govern, per tal de garantir la independència del Consell en l’emissió de dictàmens i informes. 


En la Llei 4/2020 de pressupostos per l’exercici 2020 està classificat en el punt d) de pressupostos de les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic 
privat i les entitats assimilades a efectes pressupostaris, però que té una consideració especial ja que en el Títol VII: “Normes de gestió pressupostària del 
Parlament i d’altres institucions i organismes” en l’article 54, es regulen aspectes relacionats amb el CTESC. 


El CTESC és una ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats i 
és adscrit al departament competent en matèria de treball. 


Es regeix pel que disposen la seva Llei de creació, pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de 
març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, i per la resta de l’ordenament jurídic que li sigui aplicable. 


El CTESC, d’acord amb l’article 72.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya és l’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, 
laborals i ocupacionals.” 


 


FUNCIONS 


Les seves funcions segons l’article 2 de la Llei 7/2005 són: 


a) Emetre dictamen amb caràcter preceptiu, no vinculant i previ a la tramitació corresponent. 
b) Emetre dictamen sobre els plans i els programes que el Govern pot considerar que tenen una transcendència especial en la regulació de les matèries 


que es recullen com a pròpies del Consell. 
c) Elaborar propostes, informes o estudis a sol·licitud del Govern o els consellers o conselleres. 
d) Elaborar i trametre al Govern, dins el primer semestre de cada any, una memòria en què es reflecteixin les seves consideracions respecte a la situació 


socioeconòmica i laboral de Catalunya, i una reflexió sobre la possible evolució d’aquesta situació. 
e) Elaborar i trametre al Govern un informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya. 
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f) Regular el règim d’organització i funcionament intern propi, d’acord amb el que estableix aquesta llei. 
g) Participar i promoure la participació en congressos, jornades, seminaris i conferències relacionats amb matèries socioeconòmiques, laborals i 


ocupacionals i promoure iniciatives relacionades amb l’estudi, el debat i la difusió d’aquestes matèries. 
h) Totes les funcions i competències que li siguin assignades per llei. 


COMPOSICIÓ 


El CTESC d’acord amb l’article 3 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, està integrat per 37 membres titulars, distribuïts de la manera següent: 


- La Presidència, formada per una sola persona 


- El Grup primer, compost per dotze membres en representació de les organitzacions sindicals. 


- El Grup segon, compost per dotze membres en representació de les organitzacions empresarials. 


- El Grup tercer, compost per dotze membres: sis en representació del sector agrari, el sector marítim pesquer i el sector de l’economia social, i sis més que han 
de ser persones expertes de reconegut prestigi en les matèries que són competència del Consell. 


ÒRGANS DE GOVERN 


Segons disposa l’article 5 del Decret 43/2007, els òrgans del Consell són: 


a) El Ple 


b) La Comissió Executiva 


c) Les comissions de treball 


d) La Presidència 


e) Les Vicepresidències  


f) La Secretaria Executiva 
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PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC 


Per a la realització de les seves finalitats, el CTESC disposa dels recursos econòmics que a aquest efecte es consignen en els pressupostos de la Generalitat, i 
gaudeix del règim tributari d’aquesta, d’acord amb el que estableix l’article 6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya. 


El pressupost de l’entitat és anual i únic, i s’ha d’ajustar al règim pressupostari que determina la normativa de finances públiques. 


El CTESC aplica l’Ordre VEH/137/2017 de 29 de juny de 2017, per la qual s’aprova el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya 
(PGCPGC). Aquest Pla estableix l’obligació que té l’entitat de formular els comptes anuals en el termini establert per la regulació vigent i que han de comprendre: 


 El balanç 
 El compte del resultat econòmic patrimonial, 
 Els documents del compte de l’Administració General de la Generalitat determinats en la Llei de finances públiques de Catalunya en els articles 80 i 81. 
 La Memòria, que inclou, entre altres, el quadre de finançament i informació sobre el romanent de tresoreria. 


 


L’article 81 del decret legislatiu 3/2002, estableix els documents que ha de comprendre el Compte de l’Administració General de la Generalitat que, entre altres 
són: 


 La liquidació del pressupost de ingressos i despeses i un quadre demostratiu dels crèdits autoritzats en l'estat de despeses i en les seves modificacions. 
 Un estat demostratiu de l'evolució i la situació dels valors a cobrar i de les obligacions a pagar procedents d'exercicis anteriors. 
 El compte general de Tresoreria que posi de manifest la situació de la Tresoreria i les operacions realitzades per aquell durant l'exercici, amb distinció de 


les que corresponguin al pressupost vigent i als anteriors. 


PLANTILLA 


El nombre mig de treballadors, exclosos el President i la Secretària executiva, és de 24. Tots ells són personal laboral distribuïts en tres grups professionals: 


 


Grup A - Directors de Gabinet 


Grup B - Tècnics i personal qualificat 


Grup C - Personal de suport 
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Nombre mig d'empleats 


  


 


Empleats a 31 de desembre de 2020 


  


  Dones Homes Dones Homes 


Personal laboral tècnic 11 10 11 10 


Personal laboral administratiu 2 1 2 1 


Total 13 11 13 11 
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ORGANIGRAMA 


  PRESIDENT   
  


      
 


    


     SECRETÀRIA EXECUTIVA   
 


 


      
 


   
 


  


  GABINET ECONÒMIC GABINET TÈCNIC   SUPORT GENERAL     Equivalència Generalitat 


 
         


  Joan A. Santana   Xavier Riudor 
 


   Subdirector nivell A-29 


           


 
Tècnic gestor Dictàmens Immaculada Prior     


 
    


 


Lloc Singular nivell A 26 
 


Tècnics responsables  Àrea 
      


 
Isabel Nasarre   


 


       
 


Yolanda Salvà   
 


 
Tècnics especialistes 


      
 


Francesc Pellicer   
 


Lloc singular nivell A 24-3 


 
      


 
Marta Graell   


 
Lloc singular nivell A 24-2 


           


Tècnics polivalents 


  Pere Castell   Eva Miñarro 
 


Mª Teresa Mañas   
 


Lloc singular nivell A 24-1 


  Roser Ferrer   Eva Mas 
 


Carles Sanosa   
 


  Matias Vives   Diego Herrera 
 


Carlos Pons   
 


Tècnics Suport  Organitzacions 
CTESC 


David Mallafré   Virginia Villar 
 


    
 


Lluis Ferrer   Cristina Boada  
 


    
 


    Marta Olivella  
 


    
 


          


 


Admninistratius 


      
 


Núria Olmedo   
 


Secretària Alt càrrec 


 
  


 
  


 
Núria Escoda   


 
C-18 


 
  


 
  


 
Francesc Rodríguez   


 


C-16  
 


      
 


Vacant   
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RESPONSABLES DE L’ENTITAT 


A nivell polític: El Ple i/o La Comissió Executiva del Consell. 


A nivell administratiu: El President i/o la Secretària Executiva del Consell. 


 


El Ple és competent per a: 


a) Establir les línies generals de l’actuació del Consell. 
b) Emetre els dictàmens preceptius i no vinculants. 
c) Emetre els dictàmens previstos a l’article 2.1.b) de la Llei 7/2005, de 8 de juny. 
d) Aprovar definitivament les propostes, els informes o els estudis elaborats a sol·licitud del Govern o dels consellers o conselleres. 
e) Acordar l’elaboració de propostes, d’informes o d’estudis d’iniciativa pròpia sobre les matèries que són pròpies del Consell i si s’escau aprovar-los. 
f) Aprovar definitivament i trametre, dins el primer semestre de cada any, la memòria a què es refereix l’article 2.1.d) de la Llei 7/2005, un cop elaborada 


i aprovada per la Comissió Executiva. 
g) Aprovar definitivament i trametre al Govern anualment l’informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya previst a l’article 2.1.e) de 


la Llei 7/2005, un cop elaborat i aprovat per la Comissió Executiva. 
h) Regular el règim d’organització i funcionament intern del Consell i aprovar-ne el Reglament intern. 
i) Aprovar anualment la proposta de pressupost del Consell, als efectes de l’article 13 de la Llei 7/2005. 
j) Elegir les persones que ocupen les dues vicepresidències, a proposta de cadascuna, dels Grups Primer i Segon, respectivament i entre llurs membres. 
k) Designar els membres de la Comissió Executiva d’acord amb el que disposa l’article 8.1 de la Llei 7/2005. Cada grup podrà proposar la substitució 


dels membres que el representin a la Comissió Executiva en qualsevol moment. 
l) Crear, si s’escau, comissions de treball de caràcter temporal per tractar qüestions específiques, dins de les matèries de la competència del Consell. 
m) L’alta direcció de la gestió i el control de les funcions que el Consell té encomanades. 


 


La Comissió Executiva, sota la direcció de la Presidència i assistida per la Secretària Executiva, és integrada per dues persones representants del Grup Primer, 
dues del Grup Segon i dues del Grup Tercer, que són designades pel Ple, a proposta de cadascun dels grups. 


Funcions de la Comissió Executiva 


a) Elaborar i aprovar l’avantproposta de pressupost anual. 
b) Elaborar el projecte de memòria anual. 
c) Adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació dels acords aprovats pel Ple. 
d) Elaborar el pla de treball anual. 
e) Qualsevol altra que la Llei 7/2005, de 8 de juny, o el Reglament intern d’organització i funcionament li atribueixin. 
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Funcions del President: 


a) Representar legalment el Consell i exercir les accions que la Llei i el reglament li atribueixen. 
b) Dirigir, promoure i coordinar l’actuació del Consell i adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació de les línies generals d’actuació del Consell, 


aprovades pel Ple. 
c) Determinar la tramitació, la distribució i l’assignació dels dictàmens, els informes, els escrits i les peticions adreçades al Consell entre els seus òrgans, 


escoltades les vicepresidències. 
d) Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Comissió Executiva i de les comissions de treball i moderar el desenvolupament dels debats. 
e) Preparar les convocatòries del Ple del Consell i establir l’ordre del dia tenint presents les peticions que formulin les persones membres, en la forma que 


estableixi el Reglament intern d’organització i funcionament. 
f) Ordenar la publicació dels acords, vetllar perquè es compleixin i donar el vistiplau a les actes. 
g) Sol·licitar en nom del Consell la col·laboració que estimi pertinent a institucions, autoritats, organismes, entitats i associacions i particulars. 
h) Requerir en nom del Consell, informació complementària sobre els assumptes que, amb caràcter preceptiu o facultatiu, se li sotmetin a consulta, sempre 


que aquesta informació sigui necessària per a l’emissió del dictamen, de l’informe o de l’estudi. 
i) Presentar a la Comissió Executiva la proposta inicial de pressupost del Consell, com a tràmit previ a la seva elevació al Ple, i remetre la proposta ja 


aprovada al Departament d’adscripció del Consell. 
j) Fer la contractació, autoritzar les despeses i ordenar els pagaments, dins dels límits dels crèdits pressupostaris, sens perjudici que aquesta funció pugui 


ser delegada en la persona que ocupi la Secretaria Executiva. 
k) Proposar al Ple la plantilla del Consell per a la seva aprovació per part de la Comissió Executiva, i contractar i separar el personal al servei del Consell 


informant-ne al Ple. 
l) La resta de funcions que se li atribueixi el Reglament intern d’organització i funcionament o que assumeixi per delegació de la resta d’òrgans del Consell, 


amb les limitacions previstes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 


La Secretaria Executiva és l’òrgan d’assistència tècnica i administrativa del Consell i la dipositària de la fe pública dels acords que aquest pren. 


Funcions de la Secretaria Executiva: 


a) Exercir les funcions de direcció administrativa i tècnica dels distints serveis del Consell i vetllar perquè els seus òrgans actuïn d’acord amb els principis 
d’economia, de celeritat i d’eficàcia. 


b) Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Ple, de la Comissió Executiva i de la comissió de treball. 
c) Estendre les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i amb el vist-i plau de la Presidència del Consell, o de la vicepresidència en el cas 


que aquesta hagi presidit la reunió, i donar el curs corresponent als acords que es prenen. 
d) Custodiar la documentació del Consell. 
e) Estendre certificació de les actes, dels acords, dels dictàmens, dels vots particulars i altres documents confiats a la seva custòdia amb el vistiplau de la 


Presidència. 
f) Assumir la direcció del personal al servei del Consell. 
g) Totes les que són inherents a la seva condició i les que li corresponen d’acord amb el Reglament intern d’organització i funcionament. 
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L'article 14.6 del Decret 43/2007, de 20 de febrer, de desenvolupament de la llei 7/2005, de 8 de juny, del CTESC, preveu que la persona que ocupa la Presidència 
i la que ocupa la Secretaria Executiva estan subjectes al règim d'incompatibilitats establert per alts càrrecs a la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim 
d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. 


En data 6 de maig de 2014, el conseller d’Empresa i Ocupació i el conseller d’Economia i Coneixement, proposen conjuntament la candidatura del senyor Lluis 
Franco i Sala per ocupar la Presidència i a la senyora Teresita Itoiz i Cruells per ocupar la Secretaria Executiva del CTESC. Els consellers traslladen aquesta 
proposta de nomenament al Ple del Consell per tal que sigui inclosa en la propera convocatòria i es sotmeti a votació.  


En data 12 de maig de 2014, el president del CTESC comunica a fi i efecte de continuar amb la tramitació al conseller d’Empresa i Ocupació, el resultat de la 
votació amb 32 vots favorables, cap en contra i cap abstenció, per tant supera els dos terços dels vots del Ple necessaris per aprovar-ho. 


En data 29 de maig de 2014, es va publicar al DOGC 6633, l’Acord GOV/77/2014, de 27 de maig, de nomenament del president i de la secretària Executiva del 
CTESC. 


 


Nomenament del president i de la secretària executiva (Acord GOV/179/2020 de 29 de desembre) 


En data 17 de desembre de 2020, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i el conseller de Vicepresidència, Economia i Hisenda proposen, conjuntament, 
la candidatura del senyor Antonio Mora Núñez per ocupar la Presidència i a la senyora Carme García Jarque per ocupar la Secretaria Executiva del CTESC. Els 
consellers traslladen aquesta proposta de nomenament al Ple del Consell per tal que sigui inclosa en la propera convocatòria i es sotmeti a votació. 


En data 23 de desembre de 2020, el president del CTESC comunica, a fi i efecte de continuar amb la tramitació, al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, 
el resultat de la votació amb vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cinc abstencions, per tant supera els dos terços dels vots del Ple necessaris per aprovar-ho. 


En data 31 de desembre de 2020, es va publicar al DOGC 8307 l’Acord GOV/179/2020, de 29 de desembre, de nomenament del president i de la secretària 
executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 


RÈGIM ECONOMICOFINANCER, DE CONTROL I CONTRACTACIÓ DE BENS I SERVEIS 


La contractació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya s'ha de sotmetre a la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, i a la 
resta de normativa aplicable en matèria de contractació. 


L'actuació econòmica del Consell s'ha de sotmetre a la fiscalització i al control pressupostari, els quals corresponen a la Intervenció General de la Generalitat. 
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DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS INGRESSOS (art. 13 Llei 7/2005) 


El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha d'elaborar la seva proposta d'avantprojecte de pressupost d'ingressos i de despeses d'acord amb les 
normes que dicti el departament competent en matèria d'economia i finances per a elaborar els pressupostos de la Generalitat, i l'ha de trametre al departament 
per mitjà del qual es relaciona amb el Govern per tal que aquest, sobre la base d'aquesta proposta, en formuli l'avantprojecte i en tramiti la inclusió en el projecte 
de llei de pressupostos de la Generalitat. (*) 


El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya compta, per al compliment dels seus objectius, amb els recursos econòmics que a aquest efecte es consignin 
en els pressupostos generals de la Generalitat, i gaudeix del règim tributari d'aquesta, d'acord amb el que estableix l'article 6 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 
de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 


(*) Modificat per l'article 69 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de Mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en 
establiments turístics. 


CONSIDERACIÓ FISCAL DE LA ENTITAT I, EN EL SEU CAS, OPERACIONS SUBJECTES A IVA 


El CTESC esta exempt de l’Impost de Societats i cap de les seves operacions està subjecta a l’IVA.  
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F. Memòria 


3. Bases de presentació dels comptes 


1. Imatge Fidel: 


a) Els comptes anuals de l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2020 s’han formulat a partir dels registres de les operacions de naturalesa 
pressupostària, econòmica, financera i patrimonial del sistema d’informació comptable GECAT de l’entitat, amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l’execució del pressupost. 


b) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. No hi ha aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 


c)   Comparació de la informació. No s’han efectuat canvis en criteris comptables ni en les estimacions dels marcats pel vigent Pla General de 
comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya. 


d) Correcció d’error. No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a re-formular els comptes. Els fets coneguts amb 
posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustos a les estimacions a tancament de l’exercici, han estat esmentats en els apartats 
corresponents. 


2. Apartats de la Memòria dels comptes anuals que no presenten informació: 


D’acord amb el previst en l’apartat 1.10 de la tercera part del PGCPGC en els comptes anuals de l’entitat no s’inclouen els estats o notes de la memòria 
que no presenten informació significativa, els quals s’indiquen a continuació: 


 F2:  Gestió indirecta de servei públics, convenis i altres formes de col·laboració. 
 F6:  Inversions immobiliaries. 
 F8:  Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar. 
 F9:  Actius financers. 
 F10.1:  Passius financers. Situació i moviments dels deutes. 
 F10.2:  Passius financers. Línies de crèdit. 
 F10.3:  Passius financers. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i tipus d’interès. 
 F10.4:  Passius financers. Avals i altres garanties condecides. 
 F10.5:  Passius financers. Altra informació. 
 F10.9:  Passius financers. Altres creditors. 
 F10.10:  Passius financers. Patrimoni net. 
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 F11:  Cobertures comptables. 
 F12:  Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències. 
 F13:  Moneda estrangera. 
 F14.2:  Transferències i subvencions concedides. 
 F14.3:  Altres ingressos. 
 F16:  Informació sobre medi ambient. 
 F17:  Actius en estat de venda. 
 F18:  Presentació per activitats del compte de resultat econòmic patrimonial. 
 F19:  Operacions per administració de recursos per compte d’altres ens públics. 
 F20.1:  Estat de deutors no pressupostàris. 
 F20.3:  Estat de partides pendents d’aplicació. 
 F22:  Valors rebuts en dipòsit. 
 F23.1.2.a.1: Pressupost corrent. Pressupost d’ingressos. Drets anul·lats. 
 F23.1.2.a.2: Pressupost corrent. Pressupost d’ingressos. Drets cancel·lats. 
 F23.1.2.b: Pressupost corrent. Pressupost d’ingressos. Devolució d’ingressos. 
 F23.2.2.b: Pressupostos tancats. Pressuposts d’ingressos. Drets anul·lats. 
 F23.2.2.c: Pressupostos tancats. Pressuposts d’ingressos. Drets cancel·lats. 
 F23.3:  Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors. 
 F23.4:  Despeses amb finançament afectat. 
 F23.6.   Drets pressupostaris pendents de cobrament segons el seu grau d'exigibilitat. 
 F25.2:  Resum del cost per elements de les activitats que impliquen l’obtenció de taxes i preus públics. 
 F25.3:  Resum de costos per activitats – Activitats que impliquen l’obtenció de taxes i preus públics. 
 F25.4:  Resum relacionant costos i ingressos d’activitats amb ingressos finalistes. 
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F. Memòria 


4. Normes de reconeixement i valoració 


Les principals normes de registre i valoració utilitzades per l’Entitat en l’elaboració dels seus comptes anuals a l’exercici 2020, d’acord amb les establertes 
pel Pla General de Comptabilitat Pública, han estat les següents: 


1. Immobilitzat material 


 L’immobilitzat material es valora segons el seu cost d’adquisició, minorat per la corresponent amortització acumulada. A 31 de desembre de 2020 no hi 
pèrdues per deteriorament del valor. 


 Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s’imputen al compte de pèrdues i guanys, seguint el principi de meritació, com a cost 
de l’exercici en què es produeixen. 


 Durant l’exercici 2020 s’ha estimat una vida útil del mobiliari de 10 anys aplicant una amortització del 10%, dels equips de processament d’informació de 
4 anys, aplicant una amortització del 25%, i de les instal·lacions tècniques de 6 anys aplicant una amortització del 16,67%.  


2. Immobilitzat intangible 


 L’immobilitzat intangible es valora segons el seu cost d’adquisició, minorat per la corresponent amortització acumulada. A 31 de desembre de 2020 no hi 
pèrdues per deteriorament del valor. 


 Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s’imputen al compte de pèrdues i guanys, seguint el principi de meritació, com a cost 
de l’exercici en què es produeixen. 


 Durant l’exercici 2020 s’ha estimat una vida útil de les aplicacions informàtiques de 4 anys aplicant una amortització del 25%. 


3.  Ingressos i despeses  


 Els ingressos i despeses s’imputen en funció del principi de meritació amb independència del moment en que es produeixi el cobrament o el pagament. 


 Els ingressos es calculen pel valor raonable de la contraprestació cobrada o a cobrar i representen els imports a cobrar pels serveis prestats en el marc 
ordinari de l’activitat, menys descomptes. 
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4. Provisions i contingències 


 S’ha dotat, durant l’exercici 2020, una provisió per 34.885,41 euros corresponent a la part meritada de la paga extraordinària de juny del 2021 del personal 
del CTESC.   


5. Transferències i subvencions  


Subvencions a l’explotació:  S’abonen al compte de pèrdues i guanys en el moment en que, després de la seva concessió, l’Entitat estima que s’han complert 
les condicions establertes en la mateixa i, per consegüent, no existeixen dubtes raonables sobre el seu cobrament, i s’imputen a resultats de forma que 
s’asseguri a cada període una correlació comptable adequada entre els ingressos derivats de la subvenció i les despeses subvencionades. 


Les subvencions corrents són aquelles que l’Entitat rep per l’exercici de la seva activitat i són imputades directament al compte de pèrdues i guanys. 
Tanmateix, les subvencions d’explotació rebudes en concepte d’aplicació pressupostària per a despeses corrents, han estat abonades d’acord amb la seva 
naturalesa com a ingrés de l’exercici en la mesura necessària per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys sense considerar amortitzacions, provisions, 
pèrdues per deteriorament i resultats per alienació d’immobilitzat. 


Transferències de capital: les que tenen caràcter de no reintegrable es registren com ingressos directament a patrimoni net. Es procedeix al registre inicial 
una vegada rebuda la comunicació de la seva concessió. 
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F. Memòria 


5. Immobilitzat material 
 
  
Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat:  7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
  
 (Imports en €) 


 
Saldo a 1 de 


gener 
Obligacions 
reconegudes 


Variació 413 
Augments per 


traspassos 
d'altres partides 


Drets reconeguts 
nets 


Disminucions per 
traspassos a altres 


partides 


Correccions 
valoratives netes 
per deteriorament 


Amortització de 
l'exercici 


Augment per 
revalorització en 


l'exercici 


Saldo a 31 de 
desembre 


5. Altre 
immobilitzat 


material 
524,89 32.878,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.161,10 0,00 32.242,65 


215.    
Instal·lacions 


tècniques i altres 
inst. 


311.936,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.936,63 


(2815) Amort. 
acum. 


d'instal·lacions 
tècniques 


-311.936,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -311.936,63 


216.           
Mobiliari 


148.569,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.569,23 


(2816)  
Amortització 


acumulada de 
mobiliari 


-148.044,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -262,45 0,00 -148.306,79 
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Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat:  7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
  
 (Imports en €) 


 
Saldo a 1 de 


gener 
Obligacions 
reconegudes 


Variació 413 
Augments per 


traspassos 
d'altres partides 


Drets reconeguts 
nets 


Disminucions per 
traspassos a altres 


partides 


Correccions 
valoratives netes 
per deteriorament 


Amortització de 
l'exercici 


Augment per 
revalorització en 


l'exercici 


Saldo a 31 de 
desembre 


217.              
Equips per a 


processos d'inf. 
143.637,39 32.878,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.516,25 


(2817) Amort. 
acum. d'equips per 


proc. d'inf. 
-143.637,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -898,65 0,00 -144.536,04 


TOTAL 524,89 32.878,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.161,10 0,00 32.242,65 
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Departament 


210. 
Terrenys i 


béns 
naturals 


211. 
Construccions 


212. 
Infraestructures 


213.  
Béns del 
patrimoni 
històric 


214. 
Maquinària i 


utillatge 


215. 
Instal·lacions 


tècniques i 
altres 


instal·lacions 


216. 
Mobiliari 


217.  
Equips per a 
processos 


d'informació 


218. 
Elements 


de 
transport 


219.  
Altre 


immobilitzat 
material 


Total 
obligacions 


reconegudes 


CTESC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.878,86 0,00 0,00 32.878,86 


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.878,86 0,00 0,00 32.878,86 
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F. Memòria  


7. Immobilitzat intangible 
 
  
Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat:  7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
  
 (Imports en €) 


 Saldo a 1 de gener 
Obligacions 
reconegudes 


Variació 413 
Augments per 


traspassos 
d'altres partides 


Drets reconeguts 
nets 


Disminucions per 
traspassos a 


altres partides 


Correccions 
valoratives netes 
per deteriorament 


Amortització de 
l'exercici 


Augment per 
revalorització en 


l'exercici 


Saldo a 31 de 
desembre 


3. Aplicacions 
informàtiques 


1.237,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.237,42 0,00 0,00 


206.       Aplicacions 
informàtiques 


4.949,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.949,68 


(2806). Amort. acum. 
d'aplicacions 
informàtiq. 


-3.712,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.237,42 0,00 -4.949,68 


TOTAL 1.237,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.237,42 0,00 0,00 
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F. Memòria 


10. Passius Financers 


10.6. Creditors pressupostaris 


Àmbit:  Entitats de Dret Públic 
Entitat: 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 


 
a) Capítols: 
 


   
(Imports en €) 


Capítol 
Obligacions pendents 
d’exercicis corrents 


Obligacions pendents 
d’exercicis tancats 


Total pendent a 31 de 
desembre 


Cap. 1 Remuneracions del personal 31.241,98 0,00 31.241,98 


Cap. 2 Despeses corrents de béns i serveis 77.916,88 0,00 77.916,88 


Cap. 3 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 


Cap. 4 Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 
Cap. 6 Inversions reals 32.878,86 0,00 32.878,86 


Cap. 7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 


Cap. 8 Variació d’actius financers 0,00 0,00 0,00 


Cap. 9 Variació de passius financers 0,00 0,00 0,00 


Total 142.037,72 0,00 142.037,72 


 
Capítols exercici anterior (a efectes comparatius): 
 


Capítol Obligacions pendents 
d’exercicis corrents 


Obligacions pendents 
d’exercicis tancats 


Total pendent a 31 de 
desembre 


Cap. 1 Remuneracions del personal 26.655,64 0,00 26.655,64 


Cap. 2 Despeses corrents de béns i serveis 77.399,73 0,00 77.399,73 


Cap. 3 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 
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Cap. 4 Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 
Cap. 6 Inversions reals 0,00 0,00 0,00 


Cap. 7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 


Cap. 8 Variació d’actius financers 0,00 0,00 0,00 


Cap. 9 Variació de passius financers 0,00 0,00 0,00 


Total 104.055,37 0,00 104.055,37 


 
 
b.1) Perímetre. Resum: 
 


Perímetre. Resum 
1. 


Remuneracions 
del personal 


2. Despeses 
corrents de 


béns i serveis 


4. Transferències 
corrents 


6. Inversions 
reals 


7. Transferències 
de capital 


8. Variació 
d’actius 


financers 
Total 


Grup 0,00 -1.251,59 0,00 -32.878,86 0,00 0,00 -34.130,45 


TOTAL CORRENT 0,00 -1.251,59 0,00 -32.878,86 0,00 0,00 -34.130,45 


Total 0,00 -1.251,59 0,00 -32.878,86 0,00 0,00 -34.130,45 


 
 
b.2) Perímetre. Detall corrent: 
 


Perímetre. Corrent 
1. 


Remuneracions 
del personal 


2. Despeses 
corrents de béns 


i serveis 


4. Transferències 
corrents 


6. Inversions 
reals 


7. Transferències 
de capital 


8. Variació 
d’actius 


financers 
Total 


Grup 0,00 -1.251,59 0,00 -32.878,86 0,00 0,00 -34.130,45 


CTRE.TELECOM.I TECNOLOG.DE LA INF. 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 


0,00 -1.251,59 0,00 -32.878,86 0,00 0,00 -34.130,45 


Total 0,00 -1.251,59 0,00 -32.878,86 0,00 0,00 -34.130,45 
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b.3) Perímetre. Detall tancat: 
 


Perímetre. Tancat 
1. 


Remuneracions 
del personal 


2. Despeses 
corrents de béns i 


serveis 


4. Transferències 
corrents 


6. Inversions 
reals 


7. Transferències 
de capital 


8. Variació 
d’actius 


financers 
Total 


CTRE.TELECOM.I TECNOLOG.DE LA 
INF.DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


GRUP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


UNIVERSITAT AUTONOMA DE 
BARCELONA 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


UNIVERSITAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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F. Memòria 


10. Passius Financers 


10.7. Creditors no pressupostaris 


Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat:  7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
  
 (Imports en €) 


Creditors no pressupostaris Compte 413.1 
Partides pendents 
d'imputar a 
pressupost 


Compte 413.2 
Creditors per 
periodificació de 
despeses pendents 
d'aplicar al 
pressupost 


Compte 418 
Devolució 
d'ingressos indeguts 


Altres creditors no 
pressupostaris 


Total pendent 
creditors no 
pressupostaris 


Creditors per operacions meritades pendents aplicar 
pressupost 0,00    0,00 


Creditors per operacions meritades periodificació de 
despeses  35.684,70   35.684,70 


Creditors per devolucions d'ingressos 
  0,00  0,00 


Creditors per IVA suportat 
   0,00 0,00 


Despeses pendents d'imputar al pressupost i altres 
creditors no pressupostaris    99.914,73 99.914,73 


Creditors per cash pooling  
   0,00 0,00 


Fiances i dipòsits 
   0,00 0,00 


TOTAL 
0,00 35.684,70 0,00 99.914,73 135.599,43 
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F. Memòria 


10. Passius Financers 


10.8. Administracions públiques 


Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat:  7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
  
 (Imports en €) 


 Administracions públiques 


Administracions públiques creditores  


Hisenda pública creditora per IRPF de les persones físiques 93.710,57 


Hisenda pública creditora per IRPF de rendiments d'immobles 0,00 


Hisenda pública creditora per IRPF de no residents 0,00 


Hisenda pública creditora per l’IVA transferit 0,00 


Drets passius 503,55 


Seguretat Social creditora 33.861,08 


Mutualitats laborals 24,49 


Total Administracions públiques 128.099,69 
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F. Memòria 


14. Transferències, subvencions, donacions i altres ingressos i despeses 


14.1 Transferències i subvencions rebudes 


         


Entitat Concedent 
Objecte 


Subvencionat 


Drets reconeguts 


TOTAL 
Compte 
financer 
(75../13..) 


Import 
Reintegr
ades en 
l'exercici 


Criteri 
imputació a 


resultats Capítol IV Capítol VII Capítol VIII 


Administració de l'Estat/Seguretat Social                


Administració de la Generalitat   2.487.540,63  10.000,00    2.497.540,63  
75000100 
13001001 


    


Administració Local                


Empreses privades                


De famílies i institucions sense finalitat de 
lucre 


               


De la Unió Europea                


Altres                


TOTAL CAPITOL   2.487.540,63  10.000,00    2.497.540,63       
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F. Memòria 


14. Transferències, subvencions, donacions i llegats, i altres ingressos i despeses 


14.1 Altres despeses 


a) Despeses de personal. Resum: 
 


  
Àmbit:   Entitats de Dret Públic 
Entitat:  7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
  
 (Imports en €) 


 2020 2019   


 
Obligacions 
reconegudes 


Variació 413 i altres 
reclassificacions 


Total Total Variació % Variació 


a) Sous, salaris i assimilats 1.371.800,78 42.847,57 1.328.953,21 1.356.214,48 -27.261,27 -2,01% 


Retribucions alts càrrecs 222.032,56 6.314,38 215.718,18 217.710,18 -1.992,00 -0,91% 


Retribucions personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


Retribucions personal laboral 1.149.768,22 36.533,19 1.113.235,03 1.138.504,30 -25.269,27 2,22% 


Retribucions funcionaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


Retribucions incentius al 
rendiment 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


b) Càrregues socials 332.861,19 0,00 332.861,19 320.852,46 12.008,73 3,74% 


Seguretat Social 328.751,19 0,00 328.751,19 316.573,59 12.177,60 3,85% 


MUFACE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


Altres cotitzacions socials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


Formació i perfeccionament del 
personal 


4.110,00 0,00 4.110,00 4.278,87 -168,87 -3,95% 


Acció social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 







COMPTES ANUALS 2020 


 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 


 59


Altres despeses socials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


Prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


Total despeses de personal i 
prestacions socials 


1.704.661,97 42.847,57 1.661.814,40 1.677.066,94 -15.252,54 0,91% 


 
b) Altres Despeses 
 


  
 (Imports en €) 


 2020 2019   


 
Obligacions 
reconegudes 


413 i altres 
reclassificacions 


Total Total Variació % Variació 


APROVISIONAMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


a) Consum de mercaderies i altres 
aprovisionaments 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


600. Compra de mercaderies 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


601. Compra de primeres matèries 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


602. Compra d'altres aprovisionaments 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


0605. Compra d'actius adquirits per a 
altres entitats 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


606. Descomptes sobre compres per 
pagament immediat 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


b) Deteriorament de valor de 
mercaderies, matèries primeres i altres 
aprovsionaments 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


60702000 Altres concerts 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


60702100 Concerts sanitaris 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


60702200 Concerts revisions mèdiques 
escolars 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


60702300 Concerts socials 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


60702400 Concerts sanitaris. Especialitats 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


60702500 Concerts àmbit turístic 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
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61200100 Variació d'existències 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


ALTRES DESPESES DE GESTIÓ 
ORDINÀRIA 


620.491,43 -452,04 620.943,47 611.409,47 9.534,02 1,56% 


a) Subministraments i serveis exteriors 620.491,43 -452,04 620.943,47 611.409,45 9.534,02 1,56% 


621. Arrendaments i cànons 
381.248,98 0,00 381.248,98 380.142,48 1.106,50 0,29% 


622. Reparacions i conservació 
60.953,49 -569,95 61.632,45 61.491,27 32,17 0,05% 


623. Serveis de professionals 
independents 


7.260,00 0,00 7.260,00 7.260,00 0,00 0,00% 


624. Transports 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


625. Primes d'assegurances 
7.369,00 0,00 7.369,00 6.930,93 438,07 6,32% 


626. Serveis bancaris i similars 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


627. Publicitat, propaganda i relacions 
públiques 


1.372,09 48,06 1.324,03 1.078,30 245,73 22,79% 


628. Subministraments 
20.645,73 0,00 20.645,73 27.892,53 -7.246,80 -25,98% 


629. Comunicacions i altres serveis 
141.642,14 69,85 141.572,29 126.613,94 14.958,35 11,81% 


b) Tributs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


c) Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


   Import amortització 
Import amortització 


exercici anterior 
 % Variació 


AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT   2.398,52 9133,36 -6.734,74 -73,74% 


680. Amortització de l'immobilitzat 
intangible 


  1.237,42 1.237,42 0,00 0,00% 


681. Amortització de l'immobilitzat 
material 


  1.161,10 7.895,84 -6.734,74 -85,29% 


682. Amortització de les inversions 
immobiliàries 


  0,00 0,00 0,00 0,00% 


 Obligacions reconegudes 
Variació 413 i altres 


reclassificacions 
Total Total Variació % Variació 


ALTRES PARTIDES NO ORDINÀRIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


b) Despeses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
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a) Per deutes amb entitats del grup, 
multigrup i associades 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


b) Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
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F. Memòria 


15. Provisions i contingències 


Compte 
financer 


Concepte Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final 


589 
Recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària del 2013, que d’acord 
amb el Decret Llei 3/2020 d’11 de febrer correspon a un retorn del 60% en 
l’exercici 2020. 


40.072,26 0,00 -40.072,26 0,00 


413 Part meritada de la paga extraordinària de juny del personal del CTESC. 37.660,72 34.885,41 -37.660,72 34.885,41 


413 Part meritada de les factures d’aigua i electricitat a la seu del CTESC. 120,33 799,29 -120,33 799,29 
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F. Memòria 


20. Operacions no pressupostàries de tresoreria 


20.2. Estat de creditors no pressupostaris 


 
  
Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives 
Entitat: 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 


COMPTE OPERACIONS DE LA TRESORERIA.                                   CREDITORS 
(Imports en €) 


Concepte 
Pagaments pendents 


d’aplicació a 1 de gener 
Modificacions del 


saldo inicial 
Pagaments realitzats 


durant l’exercici 
Total pagaments 


pendents d’aplicació 
Pagaments aplicats 


durant l’exercici 
Pagaments pendents  
a 31 de desembre 


241 I.R.P.F. 0,00 0,00 239.105,10 0,00 239.105,10 93.710,57 


244 DRETS PASSIUS 0,00 0,00 1.119,00 0,00 1.119,00 503,55 


251 
QUOTES 
SEGURETAT SOCIAL 


0,00 0,00 62.267,44 0,00 62.267,44 5.676,12 


252 
MUFACE (FONS 
GENERAL) 


0,00 0,00 685,86 0,00 685,86 24,49 


TOTAL 0,00 0,00 303.177,40 0,00 303.177,40 99.914,73 


 


COMPTE OPERACIONS DE LA TRESORERIA.                                   CREDITORS EXERCICIS ANTERIORS 
(Imports en €) 


Concepte 
Pagaments pendents  a 


1 de gener 
Modificacions del 


saldo inicial 
Pagaments realitzats 


durant l’exercici 
Total pagaments 


pendents d’aplicació 
Pagaments aplicats 


durant l’exercici 
Pagaments pendents  
a 31 de desembre 


241 I.R.P.F. 90.268,78 0,00 90.268,78 0,00 90.268,78 0,00 


244 DRETS PASSIUS 447,60 0,00 447,60 0,00 447,60 0,00 


251 
QUOTES 
SEGURETAT SOCIAL 


5.519,01 0,00 5.519,01 0,00 5.519,01 0,00 


252 
MUFACE (FONS 
GENERAL) 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


TOTAL 96.235,39 0,00 96.235,39 0,00 96.235,39 0,00 
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F. Memòria 


21. Contractació administrativa. Procediments d’adjudicació 


TIPUS DE CONTRACTE 


PROCEDIMENT OBERT PROCEDIMENT RESTRINGIT PROCEDIMENT NEGOCIAT DIÀLEG 
COMPETI-


TIU 


 


ADJUDICACIÓ 
DIRECTA 


TOTAL 


MULTIPLICITAT 
CRITERIS 


ÚNIC 
CRITERI 


MULTIPLI-
CITAT 


CRITERIS 


ÚNIC 
CRITERI 


AMB 
PUBLICITAT 


SENSE 
PUBLICITAT 


NOMBRE  
EXPEDIENTS 


IMPORT 


D'obres            


De subministrament        14 14  37.526,23  


Patrimonials            


De gestió de serveis públics 
        


 
  


De serveis        40 40  127.410,44  


De concessió d'obra pública            


De col·laboració entre el sector 
públic i el sector privat 


        


 


  


De caràcter administratiu 
especial         


 
  


Altres 1        1  430.776,60 


 
Els expedient que consten que s'han tramitat com a contractació directa inclouen: 
- Els expedients menors que s'han adjudicat tant directament com prèvia sol·licitud de pressupostos de diverses empreses. 
- Els derivats d'acord marc com el servei d'energia elèctrica per a l'any 2021. 
- Ordinadors portàtils i material informàtic adquirits directament al Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. 
- Els serveis de sol·lucions adquirides al Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya de caràcter recurrent per a l'any 2021. 
 
L'expedient tramitat com a procediment obert amb multipllicitat de criteris correspon al concurs públic de l'arrendament i despeses comunitàries de 
l'immoble de la seu del CTESC per a l'any 2021 (procediment realitzat seguint les indicacions de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya). 
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F. Memòria  


23. Informació pressupostària  


23.1. Pressupost corrent 


23.1.1. Pressupost de despeses 


23.1.1.a. Modificació de crèdit 


 
  
Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat:  7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
 (Imports en €) 


Articles / Capítols Crèdits inicials 


Crèdits 
extraordinaris/ 
Suplements de 


crèdit 


Ampliacions de 
crèdit 


Incorporacions 
de Romanents 


Crèdits generats 
per ingressos 


Altres crèdits 
generats 


Altres 
modificacions 


Transferències de crèdit 


Crèdits definitius 
Positives Negatives 


13 Personal laboral 1.351.535,00 0,00 0,00 0,00 37.424,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388.959,94 


16 Assegurances i cotitzacions socials 337.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.529,00 


1 Remuneracions del personal 1.689.064,00 0,00 0,00 0,00 37.424,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.726.488,94 


20 Lloguers i cànons 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 


21 Conservació i reparació 70.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.900,00 


22 Material, subministraments i altres 295.651,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 -32.500,00 295.651,69 


23 Indemnitzacions per raó del servei 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 


2 Despeses corrents de béns i serveis 761.051,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 -32.500,00 761.051,69 


Operacions corrents 2.450.115,69 0,00 0,00 0,00 37.424,94 0,00 0,00 32.500,00 -32.500,00 2.487.540,63 


65 Inversions en equips de procés dades i 
telecom. 


10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.878,86 26.000,00 -26.000,00 32.878,86 


6 Inversions reals 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.878,86 26.000,00 -26.000,00 32.878,86 


Operacions de capital 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.878,86 26.000,00 -26.000,00 32.878,86 


Operacions no financeres 2.460.115,69 0,00 0,00 0,00 37.424,94 0,00 22.878,86 58.500,00 -58.500,00 2.520.419,49 


Total 2.460.115,69 0,00 0,00 0,00 37.424,94 0,00 22.878,86 58.500,00 -58.500,00 2.520.419,49 
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F. Memòria  


23. Informació pressupostària 


23.1. Pressupost corrent 


23.1.1. Pressupost de despeses 


23.1.1.b. Romanents de crèdit 


  
Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat:  7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
 (Imports en €) 


Article/ Aplicació Romanents compromesos Romanents no compromesos Romanent de crèdit total 


13 Personal laboral 0,00 17.159,16 17.159,16 


1300001 Retribucions bàsiques 0,00 9.321,50 9.321,50 


1300002 Retribucions complementàries 0,00 11.417,08 11.417,08 


1320001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 0,00 -3.579,42 -3.579,42 


16 Assegurances i cotitzacions socials 0,00 8.777,81 8.777,81 


1600001 Seguretat Social 0,00 8.777,81 8.777,81 


20 Lloguers i cànons 0,00 8.751,02 8.751,02 


2000002 
Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 
edificis i altres construccions 


0,00 7.398,24 7.398,24 


2020002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 0,00 468,40 468,40 


2020003 Lloguers i cànons de programari 0,00 500,00 500,00 


2030001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 0,00 384,38 384,38 
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21 Conservació i reparació 0,00 9.267,55 9.267,55 


2100001 
Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns 
naturals, edificis i altres constr. 


0,00 2.663,78 2.663,78 


2120001 
Conservació, reparació i manteniment d'equips pera 
procés de dades 


0,00 700,00 700,00 


2120002 
Conservació, reparació i manteniment d'equips de 
reprografia i fotocopiadores 


0,00 3.066,81 3.066,81 


2120003 Manteniment d'aplicacions informàtiques 0,00 1.136,96 1.136,96 


2130001 
Conservació, reparació i manteniment d'altre 
immobilitzat material 


0,00 1.700,00 1.700,00 


22 Material, subministraments i altres 0,00 114.002,64 114.002,64 


2200001 Material ordinari no inventariable 0,00 537,01 537,01 


2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 0,00 465,27 465,27 


2210001 Aigua i energia 0,00 16.251,80 16.251,80 


2210003 Vestuari 0,00 950,00 950,00 


2210089 Altres subministraments 0,00 1.305,68 1.305,68 


2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 0,00 590,78 590,78 


2220003 
Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades 
adquirits a altres entitats 


0,00 100,00 100,00 


2240001 Despeses d'assegurances 0,00 181,00 181,00 


2260002 Atencions protocol·làries i representatives 0,00 3.500,00 3.500,00 


2260005 Organització de reunions i conferències 0,00 9.627,91 9.627,91 


2260009 Funcionament de consells i òrgans col·legiats 0,00 46.585,83 46.585,83 


2260011 Formació dels empleats públics 0,00 1.890,00 1.890,00 


2260089 Altres despeses diverses 0,00 25.084,36 25.084,36 
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2270001 Neteja i sanejament 0,00 2.658,94 2.658,94 


2270089 
Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques 


0,00 740,00 740,00 


2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 0,00 3.256,83 3.256,83 


2280003 solucions TIC CTTI - Serveis recurrents 0,00 277,23 277,23 


23 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 4.429,05 4.429,05 


2300001 Dietes, locomoció i trasllats 0,00 4.429,05 4.429,05 


65 Inversions en equips de procés dades i telecom. 0,00 0,00 0,00 


6500001 Inversions en equips de procés de dades 0,00 0,00 0,00 


TOTAL  0,00 162.387,23 162.387,23 
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F. Memòria 


23. Informació pressupostària 


23.1. Pressupost corrent 


23.1.1. Pressupost de despeses 


23.1.1.c. Execució de projectes d’inversió 


(Imports en €) 


CODI 
PROJECTE 


EXPLICACIÓ 
PARTIDA 


PRESSUPOSTÀRIA 
INVERSIÓ 


TOTAL 
EXERCICI 
INICIAL 


EXERCICI 
FINAL 


INVERSIÓ 
REALITZADA A 1 


DE GENER 


INVERSIÓ 
REALITZADA EN 


L'EXERCICI 


                


020/20-026/20  Substitució dels ordinadors del personal del CTESC D/650000100/1110  32.878,86 2020 2020  0,00  32.878,86 


  


 (adquisició d’ordinadors portàtils per tal que el per-  


 sonal del CTESC pugui prestar els seus serveis en la  


 modalitat de teletreball)             
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F. Memòria  


23. Informació pressupostària 


23.1. Pressupost corrent 


23.1.2. Pressupost d’ingressos 


23.1.2.a. Procés de gestió 


23.1.2.a.3. Recaptació neta 


 
Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat: 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 


     
    (Imports en €) 


Concepte 
Pressupostari 


Descripció Recaptació Total 
Devolucions d’ingressos 
(inclou reclassificacions) 


Recaptació neta 


410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament 2.487.540,63 0,00 2.487.540,63 


 Article 41 De l'Administració de la Generalitat 2.487.540,63 0,00 2.487.540,63 


 CAPÍTOL 4 Transferències corrents 2.487.540,63 0,00 2.487.540,63 


710 De la Generalitat 10.000,00 0,00 10.000,00 


 Article 71 De l'Administració de la Generalitat 10.000,00 0,00 10.000,00 


 CAPÍTOL 7 Transferències de capital 10.000,00 0,00 10.000,00 


870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors 0,00 0,00 0,00 


 Article 87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors 0,00 0,00 0,00 


 CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers 0,00 0,00 0,00 


 Total 2.497.540,63 0,00 2.497.540,63 
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F. Memòria 


23. Informació pressupostària  


23.2. Pressupostos tancats 


23.2.1. Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats 


 
  
Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives 
Entitat: 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
Exercici: 2019 
   (Imports en €) 


Article Descripció 


Obligacions 
pendents de 


pagament a 1 de 
gener 


Modificació Saldo 
inicial i Anul·lacions 


Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats 


Obligacions 
pendents de 


pagament a 31 de 
desembre 


16 Assegurances i cotitzacions socials 26.655,64 0,00 26.655,64 0,00 26.655,64 0,00 


      CAPÍTOL           1 Remuneracions del personal 26.655,64 0,00 26.655,64 0,00 26.655,64 0,00 


20 Lloguers i cànons 31.919,65 0,00 31.919,65 0,00 31.919,65 0,00 


21 Conservació i reparació 6.287,93 0,00 6.287,93 0,00 6.287,93 0,00 


22 Material, subministraments i altres 39.192,15 0,00 39.192,15 0,00 39.192,15 0,00 


      CAPÍTOL           2 Despeses corrents de béns i serveis 77.399,73 0,00 77.399,73 0,00 77.399,73 0,00 


TOTAL  104.055,37 0,00 104.055,37 0,00 104.055,37 0,00 
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F. Memòria 


23. Informació pressupostària 


23.2. Pressupostos tancats 


23.2.2. Pressupost d'ingressos 


23.2.2.a. Drets pendents de cobrament totals 


 
Àmbit: Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat: 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 


Import en € 


Concepte 
pressupostari 


Descripció 
Drets pendents 
de cobrament a 


1 de gener 


Modificacions 
saldo inicial 


Drets 
anul·lats 


Drets 
cancel·lats 


Recaptació 


Drets 
pendents de 
cobrament a 


31 de 
desembre 


410 
De la Generalitat, per finançar despeses de 
funcionament 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


 Article 41 De l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


 CAPÍTOL 4 Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


710 De la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


 Article 71 De l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


 CAPÍTOL 7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


 
Article 87 Romanents de tresoreria d'exercicis 
anteriors 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


 CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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F. Memòria 


23. Informació pressupostària 


23.2. Pressupostos tancats 


23.2.3. Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors 


Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat: 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
    
   (Imports en €) 


 TOTAL VARIACIÓ DE DRETS 
TOTAL VARIACIÓ 


OBLIGACIONS 


VARIACIÓ DE RESULTATS 
PRESSUPOSTARIS 


D’EXERCICIS ANTERIORS 


A) OPERACIONS CORRENTS 0,00 0,00 0,00 


B) OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 


1. TOTAL VARIACIONS 
OPERACIONS NO FINANCERES 
(A+B) 


0,00 0,00 0,00 


C) ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 


D) PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 


2. TOTAL VARIACIONS 
OPERACIONS FINANCERES 
(C+D) 


0,00 0,00 0,00 


TOTAL (1+2) 0,00 0,00 0,00 


 


No s’han produit variacions de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors. 
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F. Memòria 


23. Informació pressupostària 


23.5. Romanent de tresoreria 


 
  
Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat: 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
   


COMPONENTS IMPORTS 


1. (+) Fons líquids  948.181,42 


2. (+) Drets pendents de cobrament  0,00 


 (+) del pressupost corrent 0,00  


 (+) de pressupostos tancats 0,00  


 (+) d'operacions no pressupostàries 0,00  


 (+) Operacions comercials 0,00  


3. (–) Obligacions pendents de pagament  -240.849,43 


 (+) del pressupost corrent 142.037,72  


 (+) de pressupostos tancats 0,00  


 (+) d'operacions no pressupostàries 98.811,71  


 (+) d'operacions comercials 0,00  


4. (+) Partides pendents d’aplicació  0,00 


 (–) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00  


 (+) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00  
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Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat: 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
   


I. Romanent de tresoreria (1 + 2 + 3 + 4)  707,331,99 


II. Excés de finançament afectat  0,00 


III. Saldos de dubtós cobrament  0,00 


IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I + II + III)  707.331,99 


1. (-) Obligacions pendents de reconeixement en pressupost  -35.684,70 


 Creditors per operacions meritades 35.684,70  


V. Romanent de tresoreria total (IV – 1)  671.647,29 


 
    


Compte de Tresoreria: 
  


  


 EFECTIU FORMALITZACIÓ VALORS TOTAL 


EXISTÈNCIES INICIALS 768,128,11 0,00 0,00 768,128,11 


Ingressos pressupost corrent 2.497.540,63 0,00 0,00 2.497.540,63 


Ingressos exercicis tancats 0,00 0,00 0,00 0,00 


Ingressos operacions tresoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 


TOTAL 2.497.540,63 0,00 0,00 2.497.540,63 


Devolució ingressos indeguts 0,00 0,00 0,00 0,00 


Pagaments pressupost corrent 1.719.306,50 0,00 0,00 1.719.306,50 
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Àmbit:   Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat: 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
   


Pagaments exercicis tancats 200.304,49 0,00 0,00 200.304,49 


Pagaments operacions tresoreria 397.876,33 0,00 0,00 397.876,33 


TOTAL 2.317.487,32 0,00 0,00 2.317.487,32 


EXISTÈNCIES FINALS 948.181,42 0,00 0,00 948.181,42 
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F. Memòria 


23. Informació pressupostària 


23.7. Creditors per operacions meritades 
  
Àmbit: Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat
:##### 


7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
(Imports en €) 


Capítol/ Concepte Saldo inicial 
Rectificacions del 


saldo inicial 
Import total aplicat 


(càrrecs) 
Import total abonat 


en l’exercici 
Saldo final 


130 Personal laboral 34.575,78 0,00 34.885,41 34.575,78 34.885,41 


132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat 3.084,94 0,00 0,00 3.084,94 0,00 


160 Quotes socials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Cap.1 Remuneracions del personal 37.660,72 0,00 34.885,41 37.660,72 34.885,41 


200 
Lloguers i cànons terrenys , béns naturals, 
edif.i altres construccions 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


202 
Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i 
repr. 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


203 
Lloguers i cànons d'altre immobilitzat 
material 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


210 
Conservació, reparació i mant. terrenys, 
bén naturals, edif. i altres constr. 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


212 
Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. 
i repr. 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


220 Material d'oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


221 Subministraments 120,33 0,00 799,29 120,33 799,29 


222 Comunicacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


224 Despeses d'assegurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


226 Despeses diverses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


227 
Treballs realitzats per persones físiq. o 
jurídiq. 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


228 Serveis informàtics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Àmbit: Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat
:##### 


7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
(Imports en €) 


Capítol/ Concepte Saldo inicial 
Rectificacions del 


saldo inicial 
Import total aplicat 


(càrrecs) 
Import total abonat 


en l’exercici 
Saldo final 


230 Dietes, locomoció i trasllats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Cap.2 Despeses corrents de béns i serveis 120,33 0,00 799,29 120,33 799,29 


650 
Invers. equips de procés dades i 
telecomunicacions 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Cap.6 Inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


TOTAL 37.781,05 0,00 35.684,70 37.781,05 35.684,70 


 
 
Resum 413.1: 
    


Variació compte 413.1   (Imports en €) 


Capítol 2019 2020 Variació interanual 


Cap. I Despesa de personal 0,00 0,00 0,00 


Cap. II Despeses de béns corrents i serveis 0,00 0,00 0,00 


Cap. III Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 


Cap. IV Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 


Cap. VI Inversions reals 0,00 0,00 0,00 


Cap. VII Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 


Total 0,00 0,00 0,00 
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Resum 413.2: 
    


Variació compte 413.2   (imports en €) 


Capítol 2019 2020 Variació internaual 


Cap. I Despesa de personal 37.660,72 34.885,41 - 2.775,31 


Cap. II Despeses de béns corrents i serveis 120,33 799,29 678,96 


Cap. III Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 


Cap. IV Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 


Cap. VI Inversions reals 0,00 0,00 0,00 


Cap. VII Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 


Total 37.781,05 35.684,70 -2.096,35 
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F. Memòria 


23.  Informació pressupostària 


23.8 Conciliació resultat econòmic pressupostari 


  RESULTAT PRESSUPOSTARI 162.387,23 
      


 (+) Despeses presupostàries que no són despeses PiG 81.256,37 


+ Inversions reals 
 


+ Variació actius financers 
 


+ Variació passius financers   
+ Aplicació provisió (pagament) 77.853,31 
+ Despeses anticipades 3.403,06  


      


 (-) 
Ingressos pressupostaris que no són ingressos 
PiG -162.614,15 


- Alienació Inversions reals   
- Variació Actius financers   
- Ingressos per transferència -162.614,15 
      


(-) Despeses de PiG que no són pressupostàries -41.259,36 


- Variació d'existències negativa   
- Crèdits incobrables   
- Dotacions per a amortitzacions -2.398,52 
- Resultats alienació immobilitzat   
- Provisions -34.885,41 
- Aplicació despeses anticipades -3.176,14 
- Creditors per operacions meritades -799,29 
      


(+) Ingressos de PiG que no són pressupostaris 2.398,52 


+ Subvencions transferides al resultat de l'execici 2.398,52 
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+ Diferències transferències corrents   
+ Excessos de provisions   
+ Reversió deterioraments   
      


 
RESULTAT COMPTABLE 42.168,61 
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F. Memòria 


24. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris 


24.1. Indicadors financers i patrimonials 


Àmbit:  Entitats Autònomes Administratives i CatSalut 
Entitat
: 


7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 


(Imports en €) 


a) Liquiditat immediata 


Fons Líquids (1) Passiu corrent (2) Liquiditat immediata (1/2) 


947.456,41 277.637,15 3,416 


   


b) Liquiditat a curt termini 


Fons Líquids (1) 
Drets pendents de cobrament 


(2) 
Passiu corrent (3) 


Liquiditat a curt termini 
((1+2)/3) 


947.456,41 0,00 277.637,15 3,416 


    


c) Liquiditat general 


Actiu corrent (1) Passiu corrent (2) Liquiditat general (1/2) 


952.701,23 277.637,15 3,431 


   


d) Endeutament per habitant 
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Passiu corrent (1) Passiu no corrent (2) Nombre d'habitants (3) 
Endeutament per habitant 


((1+2)/3) 


277.637,15 0,00 7.722.203 0,036 Eur/hab 


    


e) Endeutament 


Passiu corrent (1) Passiu no corrent (2) Patrimoni net (3) Endeutament ((1+2)/(1+2+3)) 


277.637,15 0,00 707.306,73 0,282 


    


f) Relació d'endeutament 


Passiu corrent (1) Passiu no corrent (2) Relació d'endeutament (1/2) 


277.637,15 0,00 0,000 


   


g) Cash-Flow 


Passiu corrent (1) Passiu no corrent (2) Fluxos nets de gestió (3) Cash-Flow ((1/3)+(2/3)) 


277.637,15 0,00 180.053,31 1,542 


    
h) Ràtios del compte del resultat econòmic patrimonial 


- Per a l'elaboració dels següents ràtios s'han de tenir en compte les equivalències amb els 


corresponents epígrafs del compte del resultat econòmic patrimonial de l'entitat: 


 


ING.TRIB.: Ingressos tributaris i cotitzacions. 
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TRANS.: Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts. 


VN. IPS.: Vendes netes i prestació de serveis. 


D.PERS.: Despeses de personal. 


APROV.: Aprovisionaments. 


 


1) Estructura dels ingressos: 


INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR) 


ING.TRIB / IGOR TRANSF / IGOR VN I PS / IGOR RESTA IGOR / IGOR 


0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 


    


2) Estructura de despeses:  


DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (DGOR) 


DESP.PERS / DGOR TRANSF / DGOR APROVS / DGOR RESTA DGOR / DGOR 


72,72 % 109,29 % 0,00 % 27,28 % 


    


3) Cobertura de les despeses corrents 


Despeses de gestió ordinària 
(1) 


Ingressos de gestió ordinària 
(2) 


Cobertura de les despeses 
corrents (1/2) 


2.285.156,39 2.327.325,00 98,19% 
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F. Memòria 


24. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris 


24.2. Indicadors pressupostaris 


  
Àmbit:  Entitats de Dret Públic 
Entitat
: 


7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 


(Imports en €) 


a) Del pressupost de despeses corrent: 
 
 
a.1 Execució del pressupost de despeses: Reflecteix la proporció dels crèdits aprovats en l'exercici que han donat lloc a 
reconeixement d'obligacions pressupostàries. 
 


Obligacions reconegudes netes (1) Crèdits totals (2) 
Execució del pressupost de 


despeses (1/2) 


2.358.032,26 2.520.419,49 93,56% 


 
 


  


a.2 Realització de pagaments: Reflecteix la proporció d'obligacions reconegudes en exercici el pagament del qual ja s'ha executat 
en finalitzar el dit exercici respecte al total d'obligacions reconegudes 
 


Pagaments realitzats (1) Obligacions reconegudes netes (2) Realització de pagaments (1/2) 


2.215.994,54 2.358.032,26 93,98% 
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a.3 Despesa per habitant: Per a les entitats de naturalesa territorial, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa 
pressupostària realitzada en l'exercici entre els habitants de l'entitat. 
 


Obligacions reconegudes netes (1) Nombre d'habitants (2) Despesa per habitant (1/2) 


2.358.032,26 7.722.203 0,305 Eur/ Hab 


 
 


  


a.4 Inversió per habitant: Per a les entitats de naturalesa territorial, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària 
per operacions de capital realitzat en l'exercici entre el número d'habitants de l'entitat. 
 


Obligacions reconegudes netes 
(Capítol 6 + 7) (1) 


Nombre d'habitants (2) Inversió per habitant (1/2) 


32.878,86 7.722.203 0,004 Eur/ Hab 


 
 
 


 


a.5 Esforç inversor: Estableix la proporció que representen les operacions de capital realitzades en l'exercici en relació amb la 
totalitat de les despeses pressupostàries realitzades en el dit exercici. 
 


Obligacions reconegudes netes 
(Capítol 6 + 7) (1) 


Total obligacions reconegudes netes (2) Esforç inversor (1/2) 


32.878,86 2.358.032,26 1,39% 


   
a.6 Període mitjà de pagament: Reflecteix el temps mitjà que l'entitat triga en pagar als seus creditors derivats de l'execució del 
pressupost. 
Càlcul del Període mitjà de pagament segons estableix el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya. 
 


Unitat: dies GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 


PMP 25,0 7,0 6,1 11,0 14,9 17,5 17,8 10,5 8,8 17,6 12,1 6,3 


Operacions 
pagades 27,1 8,3 10,0 8,9 7,4 13,8 18,3 10,3 8,8 17,6 12,9 9,4 


Operacions 
pendents 
pagament 15,9 5,6 2,6 20,9 47,3 61,7 9,4 23,1 16,1 18,3 5,0 3,8 
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b) Del pressupost d'ingressos corrent: 
 
b.1 Execució del pressupost d'ingressos: Reflecteix la proporció que sobre els ingressos pressupostaris previstos suposen 
ingressos pressupostaris nets, això és, els drets liquidats nets. 
 


Drets reconeguts nets (1) Previsions definitives (2) 
Execució del pressupost 


d'ingressos (1/2) 


2.497.540,63 2.520.419,49 99,09 % 


   


b.2 Realització de cobraments: Recull el percentatge que suposen els cobraments obtinguts en l'exercici sobre els drets 
reconeguts nets. 


Recaptació neta (1) Drets reconeguts nets (2) Realització de cobraments (1/2) 


2.497.540,63 2.497.540,63 100,00% 


 
 


  


b.3 Període mitjà de cobrament: Reflecteix el número de dies que per terme mitjà triga l'entitat en cobrar els seus ingressos, és a 
dir, a recaptar els seus drets reconeguts derivats de l'execució del pressupost. 
 


Drets pendents de cobrament (1) Drets reconeguts nets (2) 
Període mitjà de cobrament 


((1/2)*365) 


0,00 2.497.540,63 0,0 dies 


   


b.4 Superàvit (o dèficit) per habitant 


Resultat pressupostari ajustat (1) Nombre d'habitants (2) 
Superàvit (o dèficit) per habitant 


(1/2) 


139.508,37 7.722.203 0,018 Eur/hab 
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c) De pressupostos tancats 
 
c.1 Realització de pagaments pressupostos ja tancats. 


Pagaments (1) 
Saldo inicial d'obligacions (+/- 


modificacions i anul·lacions) (2) 
Realització de pagaments (1/2) 


104.055,37 104.055,37 1,00 


  


 
 
 
 


c.2 Realització de cobraments: Posa de manifest la proporció de cobraments que s'han efectuat en l'exercici relatius a drets 
pendents de cobrament de pressupostos ja tancats. 


Cobraments (1) 
Saldo inicial de drets (+/- modificacions 


i anul·lacions) (2) 
Realització de cobraments (1/2) 


0,00 0,00 0,00 
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25. Informació sobre el cost de les activitats 


25.1. Resum general de costos de l'entitat 


 


ELEMENTS IMPORT % 


COSTOS DE PERSONAL 1.661.885,35 71,69% 


Sous i Salaris 1.328.953,21 57,33% 


Indemnitzacions 0,00 0,00% 


Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 328.751,19 14,18% 


Altres costos socials 4.110,00 0,18% 


Indemnitzacions per raons del servei 70,95 0,00% 


Transport de personal 0,00 0,00% 


ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS 61.851,20 2,67% 


Cost de materials de reprografia i impremta 0,00 0,00% 


Cost d'altres materials 10.631,28 0,46% 


Adquisició de béns d'inversió 32.878,86 1,42% 


Treballs realitzats per altres entitats 18.341,06 0,79% 
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SERVEIS EXTERIORS 591.900,18 25,53% 


Costos de recerca i desenvolupament de l'exercici 0,00 0,00% 


Arrendaments i cànons 381.248,98 16,45% 


Reparacions i conservació 61.523,44 2,65% 


Serveis de professionals independents 7.260,00 0,31% 


Transports 0,00 0,00% 


Serveis bancaris i similars 0,00 0,00% 


Publicitat, propaganda i relacions públiques 1.324,03 0,06% 


Subministraments 19.951,41 0,86% 


Comunicacions 18.320,61 0,79% 


Costos diversos 102.271,71 4,41% 


TRIBUTS 0,00 0,00% 


COSTOS CALCULATS 2.398,52 0,10% 


Amortitzacions 2.398,52 0,10% 


Previsió Social de Funcionaris 0,00 0,00% 


COSTOS FINANCERS 0,00 0,00% 


COSTOS DE TRANSFERÈNCIES 0,00 0,00% 


ALTRES COSTOS 0,00 0,00% 


TOTAL 2.318.035,25 100,00% 
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25. Informació sobre el cost de les activitats 


25.5. Grau de realització dels objectius previstos 


 


Dotar de suport financer al Consell de Treball Econòmic i Social (CTESC) per tal que contribueixi a garantir que les polítiques socioeconòmiques, 
laborals i ocupacions del Govern de Catalunya s'adeqüin a les necessitats globals de la societat (OE 15.6.) 
 


   Objectiu Grau de realització 


1 Assolir, com a mínim, el 90% de consens en els dictàmens 84,6%  


2 Assolir el 100% de consens en tots els informes i propostes dirigits al Govern 100%  


3 Organitzar i/o participar conjuntament amb entitats de la societat i el món universitari en un mínim de 5 
conferències, seminaris i altres iniciatives d’anàlisi i debat socioeconòmic i laboral. 40% 
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26. Indicadors de gestió 


 


Exercici 
Codi Codi Número 


Descripció indicador Tipus 
indicador 


Tipus 
Unitat de 
mesura 


Compromís 
2020 


Real 
2020 programa indicador indicador unitat 


2020 111 1 1 Emissió en termini de dictàmens a sol·licitud 
del Govern resultats Percentatge % 100 100 


2020 111 2 2 Modificacions recomanades pel CTESC en els 
seus dictàmens assumides pel Govern d'eficiència Percentatge % 60  48 


2020 111 3 3 Nombre de propostes i informes elaborats d'output Numèric Nombre 4 2 


2020 111 4 4 Nombre de tècnics de la plantilla dedicats a 
elaborar projectes d'input Numèric Nombre 15 14 
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27. Seguiment de l'impacte del COVID en els ingressos i despeses 


 


En compliment del previst en l’article 14 de l’ORDRE VEH/193/2020, de 5 de novembre, sobre operacions comptables de tancament de l’exercici 
pressupostari 2020, que estableix que els comptes anuals de 2020 de totes les entitats incloses en el perímetre del Compte General de la Generalitat han 
de contenir en la seva memòria un apartat específic per informar de manera detallada de les despeses directes i indirectes derivades de la pandèmia  
COVID i del seu impacte sobre la recaptació dels ingressos. També estableix que la comptabilitat de les entitats ha de permetre fer el seguiment de les 
despeses directa o indirectament vinculades amb les necessitats derivades de l’emergència sanitària, econòmica i social derivada del COVID. 


El COVID ha impactat de manera indirecta o induït en les despeses del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, com a conseqüència de noves 
necessitats de despesa de caràcter social o econòmic inicialment no previstes, en els termes que recull el quadre següent: 


 


IMPACTE INDIRECTE DEL COVID     
   
  (Imports en €) 


    
DESPESA 
MERITADA 


Remuneracions de personal 0,00 


 Contractació de personal 0,00 


 Altres efectes 0,00 


Despeses corrents de béns i serveis 614,24 


 
Teletreball, educació no presencial i adquisició de mitjans 
informàtics amb aquesta finalitat 


135,44 


 Desinfecció, neteja i mitjans per a la prevenció de contagis 478,80 


 
Efectes relacionats amb la prestació de serveis i 
subministraments (inclòs indemnitzacions) 0,00 


 Altres efectes 0,00 


 A entitats dependents 0,00 


Transferències corrents 0,00 
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 Transferències corrents a famílies 0,00 


 Concerts educatius 0,00 


 Transferècnies corrents a empreses privades 0,00 


 Altres subvencions o ajudes corrents 0,00 


 Transferències corrents a corporacions locals 0,00 


 Altres efectes 0,00 


 A entitats dependents 0,00 


Despeses corrents  614,24 


Inversions reals 0,00 


 Altres efectes 0,00 


 A entitats dependents 0,00 


Transferències de capital 0,00 


 Transferències de capital a famílies 0,00 


 Transferències de capital a empreses privades 0,00 


 Altres subvencions o ajuts de capital  0,00 


 Transferències de capital a corporacions locals 0,00 


 Altres efectes  0,00 


 A entitats dependents 0,00 


Despeses de capital 0,00 


Despeses no financeres 0,00 


 Variació d'actius financers 0,00 


 Altres efectes 0,00 


 A entitats dependents 0,00 


Total despeses 614,24 
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TOTAL 


INGRESSOS 


     Transferències COVID 0,00 


     Altres ingressos COVID 0,00 


     Minoració ingressos 0,00 


Total ingressos  0,00 
   
   
   


 
Resum dels impactes indirectes en ingressos i despeses derivats del COVID degudament quantificats: 
 


 Impactes i mesures preses en despeses: 


 Compra de material de prevenció de contagis (gel hidroalcohòlic, termòmetres, papereres amb pedal) per un valor de 614,24 euros. 
 


 Contractació del servei de videoconferències ZOOM, sense limitació de durada, per a la realització telemàtica o semi-presencial dels plens, comissions, 
grups de treball i jornades organitzades pels CTESC per un valor de 135,44 euros durant l'any 2020. 
 


 Compra d'ordinadors portàtils i material informàtic al Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya per al personal del CTESC.  


 Tot i la despesa de 32.878,86 euros per aquest concepte, no es pot considerar un impacte del COVID. Aquesta inversió s'hagués realitzat igualment per 
la obsolescència dels equips existents, substituint els ordinadors del personal del CTESC per uns de nous de sobre-taula. Degut al COVID la substitució 
s'ha fer per ordinador portàtils per poder desenvolupar els serveis del personal en la modalitat de teletreball. 


Impacte en les despeses dels subministres d'aigua i electricitat: d'una despesa per aquests conceptes de 27.757,14 euros al 2019 ha passat a 19.951,41 
euros al 2020 representant una disminució del 28,12%. Aquesta disminució no es deu exclusivament a l'impacte del COVID, al 2020 el CTESC s'ha afegit 
a la contractació centralitzada d'energia de la Comissió Central de Subministraments representant un important estalvi en la despesa d'electricitat.  


Impacte en les despeses de dietes, locomoció i trasllats: degut al confinament produït pel COVID i a la prestació dels serveis del personal en la modalitat 
del teletreball, d'una despesa per aquest concepte de 2.012,74 euros al 2019 ha passat a 70,95 euros al 2020 representant una disminució del 96,47%.  


 
  


 Impactes i mesures preses en ingressos: 


 No s'han produït modificacions en els ingressos durant l'exercici 2020. 
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28. Fets posteriors al tancament 


Atesa la situació produïda a l’any 2020 per la pandèmia de la COVID-19, es fa necessària la realització dels plens, comissions, grups de treball i presentacions 
d’informe i estudis que realitza el CTESC de manera telemàtica o semi-presencial. Les sales de reunions del CTESC disposen d'unes instal·lacions audiovisuals 
realitzades entre els anys 2002 i 2006 que no preveuen aquest tipus de reunions. De manera provisional, a l'any 2020 s’ha adaptat una de les sales de reunions, 
però cal adequar les instal·lacions actuals de les tres sales de reunions del CTESC. 


Al no disposar el CTESC de crèdit pressupostari per a inversions en instal·lacions tècniques s'han iniciat els tràmits per tal de poder finançar aquestes inversions 
mitjançant una incorporació parcial de romanents de tresoreria d'anys anteriors per un import de 45.000 euros. En aquest sentit, la Intervenció General en data 
22 de març de 2021 ha autoritzat l'esmentada incorporació parcial de romanents. 


Els comptes i estats anteriors reflecteixen totes les operacions comptables verificades durant el període a què fan referència. 


 


 


 


 


 


El president     Conforme amb els llibres comptables.     La Secretària executiva 


       El cap del servei de comptabilitat 
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INFORME D’AL·LEGACIONS que presenta el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 


a l’Informe provisional de Control Financer, període 2020  


 


Amb data 28 de setembre de 2021 es presenten les següents al·legacions: 


 


1.2 Característiques bàsiques del beneficiari / entitat controlada 


 
Nom Consell de Treball, Econòmic i Social de 


 Catalunya (en endavant, CTESC) 
Data de creació  1997 (Llei 3/1997, de 16 de maig) 
Llei de regulació  Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, 
 Econòmic i Social de Catalunya. 
Forma jurídica  Ens de dret públic 
Pla comptable  PGCPG 
Aplicacions corporatives utilitzades  GECAT i TEEC 
Departament d’adscripció  Departament d’Empresa i Treball 
Activitat que desenvolupa  Òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en 
 matèries socioeconòmiques, laborals i 
 ocupacionals 
Treballadors (nombre persones)  26 
Actiu (€)  984.943,88 
Patrimoni net (€)  707.306,73 
Vendes netes i prestacions de serveis (€)  NA 
Transferències rebudes (€)  2.487.540,63 
Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió 
ordinària (€) 42.168,61 
Pressupost definitiu (€)  2.520.419,49 
Resultat pressupostari ajustat (€)  162.387,23 
Romanent de tresoreria total (€)  671.647,29 
Període Mig de Pagament (dies)  6,3 (mes de desembre) 
 
 


El Departament d’adscripció en el moment actual és el d’Empresa i Treball però el Departament 
durant l’exercici 2020 a que fa referència el control financer el Departament d’adscripció era el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 


 


 


4.4.1.2. Règim jurídic. Conveni. Pactes 


L’Entitat no disposa de conveni propi, sinó que es regeix pel seus Pactes i Acords, i en allò no 


regulat, s’aplica el que estableix el VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal 


laboral de la Generalitat de Catalunya, que indica, a diferència del personal funcionari, que les 


pagues extraordinàries es meriten anualment (article 31). 


El punt 11 de l'Acord sobre condicions de treball del personal del CTESC classifica les retribucions 


totals brutes en sou base, complements i triennis. 







 


 


 


 


Aquesta afirmació conté una part que no s’ajusta a la realitat ja que el conveni d’aplicació en 


allò no regulat pels Pactes i Acords és el Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos 2019-2021. 


 


 


 


Secretària executiva del CTESC  
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