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1.- Introducció

La Llei 24 ^nO9- de 23 de desembre. del Síndic de Greuqes (DOGCnúm. 5536 30/L2/200e),
estableix entre altres que el Síndic de Greuges ha d'aprovar el Reglament
d'organitzaciói régim intern de la institució.El Síndic ha de posar el Reglamenten
coneixementde la Comissiódel Síndicde Greugesi ha d'ordenarde publicar-loen el
DiariOficialde la Generalitatde Catalunya.
També estableixque el Síndicde Greugespot dictar instruccionsinternesen matéria
de personali de funcionamenti régim internde la institució.
En I'articfe87, de l'esmentadallei, es determina que "El Síndic de Greugeselaborael
seu projecte de pressupost, que ha de sotmetre a I'aprovació del Parlament. El
Parlament, un cop I'ha aprovat, amb entitat específica diferenciada, l'ha de trametre al
Govern, juntament amb el seu propi pressupost, perqué I'inclogui en el projecte de llei
de pressuposfosde la Generalitat
mateix en el seu apartat segon diu "el Síndic de Greuges ha de presentaral
Parlament la liquidació del pressupost de la institució dins els tres mesos
següents al tancament de I'exercici pressupostari."
L'article89 estableixque el Síndicde Greugeses regeix,pel que fa a la comptabilitat,
la intervenció,l'autoritzacióde despesesi ordenacióde pagaments,la contractació
i
jurídic
l'adquisició
de béns i drets, pel régim
aplicableal Parlament.

La Resolució del Síndic de 29 de desembre de 2OtO,
sobrel'aprovaciódel Reglamentd'organització
i de régim intern del Síndicde Greuges,
diu en el seu CapítolII "De la gestióeconómicapressupostária"
i en particular:
en el seu article 98
El pressupost del Síndic de Greuges
1. El Síndic de Greuges elabora el seu projecte de pressupost i el sotmet a
l'aprovaciódel Parlament,d'acordamb l'article87 de la Llei 24/2009, del Síndicde
Greugesi la disposicióaddicionalvint-i-vuitenade la Llei 5/2012 de 20 de marg de
mesuresfinanceresi administratives.
2, La Gerénciaés l'órgan responsablede confeccionarl'avantprojectede pressupost
d'acord amb l'estructura del pressupostosde la Generalitat i de sotmetre'l a la
conformitatdel síndic.
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3. Les modificacionsde crédit són competénciadel síndic,amb subjeccióals límits
establertslegalment.
4. El síndicha de presentaral Parlamentla liquidaciódel pressupostde la institució
dins els tres mesossegüentsal tancamentde l'exercicipressupostari.
en l'article 99
La gestió económica pressu postária
1. Són competéncies
del síndicen matériade gestióeconómicapressupostária:
a) Autoritzari disposarles despesesi reconéixerles obligacionsde la institució.
b) Autoritzar les aportacions i les transferéncies corrents, les retribucions
variablesi les prolongacionsde jornada del personalal servei del Síndicde
Greuges i les que s'estableixinexpressamenten les bases d'execuciódel
pressupost.
c) Ordenarels pagaments,llevat de les bestretesde caixa fixa.
d) Obrir i tancar els comptesbancarisde la instituciói disposar-neels cabalsamb
la signaturaconjuntade la gerent.
I
| '¿ e) Aprovar els comptes de les bestretes de caixa fixa i de les despesesque cal
justificar.
,/
D La resta de competénciessobre gestió económicano atribuidesa altres órgans.
4
-\2.
Són competénciesde la Gerénciaen matériade gestió económicapressupostária,
(-)
^^A^t^^^^tA.
per delegació:
a)
Autoritzar, disposar i reconéixerles obligacionsderivadesdels contractes
menors.
b) Comprovar els justificants de les despeses préviament a efectuar-ne el
pagament.
c) Disposari reconéixerles obligacionsa cárrec de les bestretesde caixa fixa i
efectuar-neel pagament,amb l'obligacióde retre comptesal síndico síndica.
d) Disposardels comptesbancarisde la institucióamb la signaturaconjuntadel
síndic o síndica, a excepció de les bestretes de caixa fixa de qué disposa
individualment.
e) Dirigir i portar la comptabilitat,confeccionarl'estat d'execuciódel pressuposti
preparar-nela liquidaciói confeccionar
els informesgenerals.
f) Aquellesaltres competénciesque es deriven de les funcionsde secretariai
administració.
3. Les competénciesdel síndic o síndicaes poden delegar en altres órgans de la
institució.
en I'article lOO
De la intervenció dels comptes
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1..

2.

L'activitat económica del Síndic de Greuges está sotmesa a un control intern
posteriorde carácter permanent,
El procedimentd'intervencióse subjectaa les normes aplicablesal sector públic
de la Generalitat.

en l'alticle 1Ol
La comptabilitat
1. El Síndicde Greugesajusta la seva activitateconómica,financerai patrimonialal
pressupostde la instituciói en fa el seguimentd'acordamb el pla de comptesde
la Generalitat.
2. Corresponal síndico síndical'organització
de la comptabilitat,que es duu a terme
per mitjans mecanitzatsi informátics.
3. La gestió de la comptabilitat correspon a la Geréncia sota el control de
l'Interventor.
'En funció del conjunt de les
normes esmentades,s'emet l'informe anual sobre
,
( -J.rsx..ució pressupostáriade la Instituciódel Síndicde Greuges,durant I'exercici2014.
\
{
á

--J2.-objectius
del present informe es detallar el procés d'execuciópressupostáriadel
ic de Greuges,des de la vessantcríticade la intervencióen la instituciói informar
la f iquidaciódel pressupost.
Per dur a terme aquest informe s'ha exercit el control financerpermanent,concretat
en els informesmensualsemesosal llarg de l'any 2074,lliuratsa la Geréncia.
L'opinió emesa al final de l'informe es basa en les comprovacionsrealitzadesen
aquestsinformes,i en l'análisiposteriordel conjuntde la gestió.

3.- Abast i limitacions
L'abast del present informe s'estén a la totalitat de les operacionsregistradesa la
comptabilitatdel Síndicde Greugesi a les comprovacions
bancáriesrealitzadesdurant
I'exercici.
No han existit limitacionsen quan a la col.laboració
de les personesdel Síndicque han
mostratuna total predisposició
amb aquestaintervenció.
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4.- Descripcióde les comprovac¡ons

PRESSUPOST

PRESSUPOST
INICIAL DEL SÍNO¡C DE GREUGES2014
Capítol

(--

a
5

Descripció

Import (€)

I

REMUNEMCIONS
DELPERSONAL

II

DESPESES
DE BÉNSCORRENTS
I DE SERVEIS

IV

TRANSFERÉruCTES
CORRENTS

VI

INVERSIONS
REALS

52.193,00

VIII

ACTIUSFINANCERS

8.000,00

TOTAT 2OL4

5.037.185,329
84t.624,62
100,00

5.939.1O2,94

Cal fer constarque en aplicacióde la políticade restricciópressupostária
de la
Generalitatde Catalunya,el pressupostdel Síndicde Greugesha experimentat una
disminuciódel L5,L4o/o
del seu import, en el conjunt, respecteI'exercicipressupostari
anterior.
Aquest pressupostha estat modificat,a partir de l'aprovaciódel Pressupostde la
Generalitatde Catalunyaper al2014, amb la incorporació
de romanentde l'exercici
2013 per un import total de 729.308,85€que s'ha concretaten una Resoluciódel
Síndicde data 3 de febrer de2OL4, incorporanta cadascundels capítolsdels que
procedienels romanents,els importscorresponents
d'acordamb I'article54.2 de la
pressupostos
Lleide
de la Generalitatde Catalunyaper al 2014 que diu <E/s
romanents de crédit del pressupost per al 2013 dels organismes a qué fa referéncia
I'apartat 7 s'incorporen en els mateixos capítols del pressupost per al 2074.>

Síndicde Greuges.
Informe de la lntervenció referit a l'execuciópressupostáriade l'exercici2014.
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2014
PRESSUPOST
INICIAL DELSINDIC DE GREUGES

5.939.102,94

Incorporacions
Romanents

729.308,85

PRESSUPOST
DEFINITIUDELSÍNOTCDE GREUGES
2014

6.668,41'.,79

MODIFICACIONS DE CRÉDIT
Lesmodificacions
de crédit que s'han produTtsón les següents:

Incorporacions Romanents
Capítol

Imoort

I

349.L74,60

II

298.966,03

IV

100,00

vI

79.884,87

VIII

1.183,35

TOTAL ROMANENTS

729.308,85

TRANSFERÉNC¡ES
D'acordamb l'article54.3 de la Llei de pressupostos
de la Generalitatper al 2014 que
autoritzaal Síndicde Greugesa fer transferéncies
de crédit i generacionsque afectin
al seu pressupost, s'han efectuat les transferénciesde crédit que es detallen a
continuació.
En el llistatque segueixnomésfigurenles partidesque han estat objectede
transferéncia
de crédit, per aixó, el total del crédit inicialés nomésel d'aquestes
partidesi no el crédit inicialde tot el pressupost.Igualmentsucceeixamb la
incorporació
de romanents,nomésfigurenels incorporatsen partidesamb
transferénciade créd¡t i per aixó el total és inferioral total de romanentsincorporats
que s'ha indicatanteriorment.

Síndicde Greuges.
Informe de la Intervencióreferit a l'execucióoressupostáriade l'exercici2014.
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100.000.100
Retribucions
básiquesalts
cárrecs

156.350,17

153.524,05

100.000.200
Retribucions
complementáries
alts cárrecs

L73.476,26

3.469,66

1.983,00

L74.962,92

2.238,60

4.052,50

10.186,10

1 . 0 0 0 . 1 0 0( 0 1 )
Lloguersi cánonsde
materialde
transport- Rent.
Inst.

12.000,00

2 0 1 . 0 0 0 . 1 0 (00 2 )
Lloguersi cánonsde
materialde
transport - SAPof.

r.225,68

2 0 1 . 0 0 0 . 1 0 (00 3 )
Lloguersi cánonsde
materialde
transport- ACPT
2 0 1 . 0 0 0 . 1 0 (00 4 )
Lloguersi cánonsde
materialde
transport- SAP
bústia
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2 1 2 . 0 0 0 . 1 0 (01 )
12.767,98

Mantenimentde
maquinari

10.344,18

2 1 2 . 0 0 0 . 3 0 (01 )
Manteniment
d'aplicacions
informátiques

22.000,00

L2.767,98

34.767,98

222.000.100(01)
Comunicacions
postals,missatgeria
i altres

41.000,00

13.284,r3

L8.372,L4

35.911,99

222.000.100(04)
Comunicacions
postals,missatgeria
i altres - SAP

3.194,68

18.372,L4

2L.566,82

222.000.200(01)
Comunicacions
MitjangantServ.
Veu i Dades

35.000,00

12.504,87

13.312,80

34.L92,07

222.000.300(02)
Comunicacions
serveiveu i dades
adq - Vodafone

8.190,18

8.190,18

4.327,26

4.398,01

222.000.300(03)
Comunicacions
serv.
veu i dadesadqJazztel
222.000.300(04)
Comunicacions
serv.
veu i dadesadq. Technotrends
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2 2 6 . 0 0 0 . 3 0 (00 1 )
Publicitat,difusiói
campanyes
institucionals

39.000,00

17.098,13

0,00

9r7,63

9t7,63

0,00

L4.809,87

10.000,00

0,00

10.000,00

55.180,50

226,000.300(02)
Publicitat,difusiói
campanyes
institucionals

0,00

t3.892,24

2 2 6 . 0 0 0 . 4 0 (01 )
Jurídicsi
contenciosos

0,00

0,00

226.008.900(01)

6.032,00

13.185,34

0,00

22.000,00

7.930,63

60.000,00

2L.7Lr,78

0,00

1.266,38

32,66

0,00

t.299,04

1.558,35

17.658,99

10.000,00

19.930,63

6.883,33

74.828,45

Despesesdiverses

(01)
227.0O8.9O0
Altrestreballs
per altres
realitzats
person
[-

2 3 0 . 0 0 0 . 1 0 (00 1 )

5

Dietes,locomociói
trasllats
2 3 0 . 0 0 0 . 1 0 (00 2 )

\
lDietes,locomociói
'trasllats
- SAP
Oficina

0,00

2 3 0 . 0 0 0 . 1 0 (00 3 )
Dietes,locomociói
trasllats- IOI

0,00

0,00

5.966,92

0,00

5.966,92

0,00

724,71

883,75

0,00

1.608,46

2 3 0 . 0 0 0 . 1 0 (00 4 )
Dietes,locomociói
trasllats- SAP
Bustiades
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490.000,100
A l'exterior

Resum:

327.OOO,3t
Total CapítolII
Total CapítolIV

257.552,00

4.3t2,78

Ltz.L25,67

331.313,09
67.864,73

3 6 8 . 11 9 , 3 2

100,00

Pel que respectaal capítol I, s'ha comprovat que els pagamentsde les nómines
s'ajustina la relacióde llocsde treball.
En el transcurs de l'exercicis'han aplicat les mesuresde reduccióde despesade
personalsimilarsa les aprovadesper la Generalitati que fan referénciaa la reducció
d'una paga extraordináriaaplicadaal cinquantaper cent al mes de juny i al cinquanta
per cent al mes de desembre.
CAPITOL II
Dins l'execuciódel capítolII s'han revisatels documentsde despesai s'han comprovat
els pagamentsefectuatsdurant l'exercici.
Així mateix s'han revisat els contractesen vigor amb proveidors,la comprovaciódels
quals ha estat correcta.

SíndicdeGreuges.
2014.
lnformede la Intervenció
referita l'execució
oressuoostária
de l'exercici
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CAPITOL IV
a l'exterior,existeixun pressupostinicialde
A la partida4900001 01 - Transferéncies
100,00euros.
CAPÍTOL VI

per un import
informátiques
Lesinversions
més importantshan estaten aplicacions
d ' 1 1 , 4 1 3 ,3e9u ro s.

5.- Conclus¡ons
En generalla gestióde la execuciódel pressupost2Ot4 ha estat correcta.
En els diversosinformesmensualsdel controlfinancerpermanentemesosper aquesta
intervenciós'han donat instruccionsi recomanacions
de gestió pressupostáriaamb la
finalitatde millorarla tramitació.
Aquestesrecomanacionshan estat atesescorrectament.
La despesacompromesaen el CapítolI és de 4.656.L96,72 euros que representaun
88,91 per cent del total, és a dir que la major part del Pressupostdel Síndic és
despesade personalsent la resta poc significativadins del total.

6.- Recomanac¡ons
Es consideraque la instituciódel Síndicde Greugesha de seguiren la línia de millora
en la gestió económica que manté i incorporar a la gestió pressupostáriales
successivesrecomanacionsi instruccionsque es donen en els informes de control
financer permanent mensualsemesos per aquesta intervencióal llarg de l'exercici
20t4.

Barcelona,11 delfebrerde 2015

D a v i dP o li T o r r e l l a

Síndicde Greuges,
pressupostária
lnformede la Intervenció
refer¡ta l'execuc¡ó
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