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GENERALITAT DE CATALUNYA

SIGLES I ACRÒNIMS
AG

Acord de Govern

CA

Comptes Anuals

CTESC

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

ICAC

Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes

IG

Intervenció General

IACESP

Intervenció Adjunta per al Control d’Entitats del Sector Públic

LLP/LLM

Llei de pressupostos i de mesures administratives de la Generalitat de Catalunya de cada
exercici

LOPDGDD

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals

LPACAP

Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques

LRJPAPC

Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

LRJSP

Llei del règim jurídic del sector públic

LSCP

Llei de Contractes del Sector Públic

LTBG

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

NRV

Norma de Registre i Valoració comptable

OC

Òrgan de contractació

PGCPGC

Pla General de Comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya

RGPD

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

RLT

Relació de Llocs de Treball

LCSP

Llei de Contractes del Sector Públic

TEEC

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.

TRLEEPC

Text refós de la Llei de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana

TRLET

Text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

TRLPGC

Text refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

VNC

Valor Net Comptable
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1. INTRODUCCIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

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
42.168,61
ordinària (€)
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

GENERALITAT DE CATALUNYA

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

GENERALITAT DE CATALUNYA

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.

6 | 24

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 6 de 24

Generalitat de Catalunya
Intervenció General

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.

GENERALITAT DE CATALUNYA

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

31/12/2020

% s/TOTAL

-100%

0,00

0%

524,89

6043%

32.242,65

3%

0,00

100%

1.116,75

0%

3.176,14

7%

3.403,06

0%

768.128,11

23%

948.181,42

96%

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%

40.072,26

-100%

0,00

0%

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%

II. Immobilitzat Material

GENERALITAT DE CATALUNYA

Var-19/20

1.237,42

I. Immobilitzat Intangible
III. Deutors
VI. Periodificacions a c/t
VII. Efectiu i altres actius líquids
equivalents
TOTAL ACTIU

I. Provisions a c/t
III. Deutes amb entitats del grup

Despeses

Exercici 2019

1.677.066,94

Var-19/20

Exercici 2020

9.133,26

-1%
2%
-74%

1.661.814,40
620.943,47
2.398,52

2.297.609,65

-1%

2.285.156,39

Exercici 2019
2. Transferències, subvencions, donacions i llegats
rebuts
Total Ingressos
2.267.178,84

Var-19/20
3%

Exercici 2020
2.327.325,00

3%

2.327.325,00

-30.430,81

-239%

42.168,61

8. Despeses de personal

11. Altres despeses de gestió ordinària
12. Amortització de l'immobilitzat
Total despeses
Ingressos

Resultat de l'Exercici

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

GENERALITAT DE CATALUNYA

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.

GENERALITAT DE CATALUNYA

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
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 7 Transferències capital
Capítol 8 Variació actius financers
TOTAL

Despeses

Pressupost Modificacions
Pressupost
Drets
Recaptació neta
Definitiu
reconeguts
Inicial
de Crèdit
2.450.115,69
37.424,94 2.487.540,63 2.487.540,63
2.487.540,63
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
22.878,86
22.878,86
2.460.115,69
60.303,80 2.520.419,49 2.497.540,63
2.497.540,63

Pressupost

Inicial
Capítol 1 Despeses Personal 1.689.064,00
Capítol 2 Despeses Corrents
761.051,69
Capítol 6 Inversions real
10.000,00
TOTAL
2.460.115,69

Modificacions
de Crèdit
37.424,94
0,00
22.878,86
60.303,80

Pressupost
Definitiu

Obligacions
reconegudes

Pagaments

1.726.488,94
761.051,69
32.878,86
2.520.419,49

1.700.551,97
624.601,43
32.878,86
2.358.032,26

1.669.309,99
546.684,55
0,00
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
Crèdits
inicials

CAPÍTOL
4 Transferències corrents
7 Transferències capital
8 Variació actius financers
Total

Modificacions

2.450.115,69
10.000,00
2.460.115,69

Crèdits
totals

Drets
reconeguts

37.424,94 2.487.540,63 2.487.540,63
10.000,00
10.000,00
22.878,86
22.878,86
60.303,80 2.520.419,49 2.497.540,63

Romanent
de crèdit
0,00
0,00
22.878,86
22.878,86

Drets
reconeguts
2019
2.261.185,83
0,00
0,00
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
Crèdits
inicials

CAPÍTOL
1 Remuneracions de personal
2 Despeses corrents de béns i serveis
6 Inversions reals
Total

1.689.064,00
761.051,69
10.000,00
2.460.115,69

Modificacions

Crèdits
totals

37.424,94 1.726.488,94
0,00
761.051,69
22.878,86
32.878,86
60.303,80 2.520.419,49

Obligacions
Obligacions Romanent
reconegudes
reconegudes de crèdit
2019
1.700.551,97 25.936,97 1.639.136,84
624.601,43 136.450,26
619.146,51
32.878,86
0,00
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

GENERALITAT DE CATALUNYA

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

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
Del pressupost corrent
De pressupostos tancats
D'operacions no pressupostàries
3. (–) Obligacions pendents de pagament

768.128,11

200.290,76

240.849,43

Del pressupost corrent
De pressupostos tancats
D'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d’aplicació

104.055,37

142.037,72

96.235,39

98.811,71

0,00
0,00
40.558,67
37.982,35
0,00
2.576,32

567.837,35

707.331,99

139.494,64

567.837,35
-37.781,05
-37.781,05
530.056,30

707.331,99
-35.684,70
-35.684,70
671.647,29

139.494,64
2.096,35
2.096,35
141.590,99

I. Romanent de tresoreria (1 + 2 + 3 + 4)
II. Excés de finançament afectat
III. Saldos de dubtós cobrament
IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I + II + III)
1. (-) Obligacions pendents de reconeixement en pressupost
Creditors per operacions meritades
V. Romanent de tresoreria total (IV – 1)

948.181,42

Variacions
180.053,31

Es conclou favorablement en relació amb l’estat del romanent de tresoreria de l’exercici 2020.
4.4
4.4.1

Compliment de normativa
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 (€)
640 Retribucions

Saldo
2020 (€)

1.356.214 1.328.953

642 Seguretat Social a càrrec empresa
644 Formació
Despeses de personal

%variació
-2%

316.574

328.751

4%

4.279

4.110

-4%

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

GENERALITAT DE CATALUNYA

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
President
Secretària executiva
A-29
A-26
A24-3
A-24-2
A-24-1
C-22
C-16-1
Total empleats

31/12/2019 31/12/2020
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
14
14
2
2
2
2
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 Acords 1. Les pagues
extraordinàries es meriten anualment (article 31).
El punt 11 de l'Acord sobre condicions de treball del personal del CTESC classifica
retribucions totals brutes en sou base, complements i triennis.

les

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 Executiva 2.

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:

Número
%
Total
d'expedients
respecte
adjudicat
tramitats
total
Menor
40
127.410,44
77%
Menor (*1)
14
37.526,43
23%
54
164.936,87
100%

Tipus de procediment i contracte
- Serveis
- Subministraments (*1)
Total general

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-20213 (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

CTESC-201900006
CTESC-202000004
CTESC-2021-3
CTESC-201900002
CTESC-202000002
CTESC-2021-1

Tipus de
contracte

Adjudicatari i concepte

2019

2020

2021

EDGAR JULIÀ ALZAGA

10.260,80

10.260,80

10.260,80

Menor

Servei de suport on-site del parc informàtic del CTESC. Any 2019

10.260,80

Menor

Servei de suport on-site del parc informàtic del CTESC. Any 2020

Menor

Suport on-site del parc informàtic del CTESC. Any 2021
17.569,20

Menor

Servei de neteja de la seu del CTESC. Any 2019

17.569,20

Menor

Servei de neteja de la seu del CTESC. Any 2020

Menor

Servei de neteja de la seu del CTESC. Any 2021

Servei de manteniment dels equipaments de la xarxa informàtica del
CTESC. Any 2019
Servei de manteniment dels equipaments de la xarxa informàtica del CTESC
durant l'any 2020
Manteniment de la xarxa informàtica del CTESC. Any 2021

CTESC-201900011
CTESC-201800002
CTESC-201900068
CTESC-202000015
CTESC-202000034

Menor

Menor
Menor
Menor

17.569,20

17.569,20

8.493,67

25.719,74

3.007,20

Menor

Menor

17.787,00

3.007,20

CTESC-201900004
CTESC-202000003
CTESC-2021-2

Menor

17.787,00

5.580,84

Lloguer i manteniment fotocopiadora per a la 2a planta de la seu del CTESC.
Any 2021
SAYTEL SERVICIOS INFORMÀTICOS, SA.

Menor

17.569,20

5.580,84

Menor

Menor

10.260,80
52.925,40

Servei de lloguer i manteniment d'una fotocopiadora per a la segona planta
de la seu del CTESC. Any 2019
Servei de lloguer i manteniment d'una fotocopiadora per a la tercera planta
de la seu del CTESC. Any 2019
Servei de lloguer i manteniment d'una fotocopiadora per a la segona planta
de la seu del CTESC. Any 2020
Servei de lloguer i manteniment d'una fotocopiadora per a la tercera planta
de la seu del CTESC. Any 2020
Lloguer i manteniment fotocopiadora 3a planta CTESC. Any 2021

CTESC-2021-5

Menor

10.260,80
17.569,20

8.588,04

Menor

Menor

17.787,00

10.260,80

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, SA
CTESC-201900009
CTESC-201900010
CTESC-202000008
CTESC-202000009
CTESC-2021-26

Menor

10.260,80
10.260,80

EUBOLAR, S.A.

Total
(*)general
30.782,40

17.997,10

5.630,83

5.630,83

3.007,20

3.007,20

18.764,99

2.956,13

2.956,13

5.537,54

5.537,54

17.290,90

54.512,92

17.183,21

17.183,21
17.180,37

17.180,37
17.290,90

Renovació de les llicències del programari informàtic antivirus McAfee. Any
344,25
2019
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
Renovació del manteniment de la llicència del programari informàtic de
469,64
còpies de seguretat BACKUP EXEC. del 28/12/2019 a 27/12/2020
Renovació del manteniment de les llicències del programari informàtic
antivirus McAfee. Any 2020
Treballs d'instal·lació de discos SATA de 240 GB al servidors del CTESC
Total general

8.638,03

54.415,14

17.290,90
344,25
459,93
469,64

137,46

137,46

1.447,16

1.447,16

55.450,82

53.614,57

163.940,46

(*) Els imports inclouen l’IVA.
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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.

GENERALITAT DE CATALUNYA

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
espai
que
http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Contractacio/contractacio-menor,
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
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.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Satisfactòria

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 CTESC2021-3 (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
autoritzacions de Govern)

de

patrimoni

(assegurances,

arrendament,

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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GENERALITAT DE CATALUNYA

7.1

SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS
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

GENERALITAT DE CATALUNYA

assegurar-ne
la
correcta
mitjançant l’aplicació TEEC.

integració

Resultat

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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ANNEXOS
Annex 1. Informe d’auditoria dels comptes anuals
Annex 2. Comptes anuals de l’exercici 2020

GENERALITAT DE CATALUNYA

Annex 3. Explicació dels criteris de valoració Instrucció 1/2020, de control financer
Annex 4. Al·legacions CTESC
Annex 5. Valoració recomanacions Instrucció 1/2020
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