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INFORME REFERIT A L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’EXERCICI 

2019 DE LA INSTITUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES 

 

 

 

 

1.- Introducció 

 

1.1. Característiques bàsiques de la Institució i principal funció 

El Síndic de Greuges és una de les Institucions que integren la Generalitat i es troba 

regulada a la secció segona (articles 78 i 79) del capítol V del títol II de l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya (EAC). 

La Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, desplega l’article 78 de 

l’EAC i té el caràcter de llei de desenvolupament bàsic, segons l’article 62.2 del mateix 

EAC. 

La Institució del Síndic de Greuges, segons es determina a l’esmentat article 78.1 de 

l’Estatut, “té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la 

Constitució i aquest Estatut. Amb aquesta finalitat supervisa l’activitat de l’Administració 

de la Generalitat, la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen, la de 

les empreses privades que gestionen serveis públics o acompleixen activitats d’interès 

general o universal o activitats equivalents de manera concertada o indirecta i la de les 

altres persones amb un vincle contractual amb l’Administració de la Generalitat i amb 

les entitats públiques que en depenen. També supervisa l’activitat de l’Administració 

local de Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen.” 

 

1.2. Principal normativa i normes internes d’aplicació en el període 

examinat 

-  Estatut d’Autonomia de Catalunya 

-  Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges 

- Reglament d’organització i de règim intern del Síndic de Greuges, aprovat per 

Resolució del Síndic de 29 de desembre de 2010, publicat al DOGC núm. 5796, de 14 

de gener de 2011 (d’ara endavant, RORI) i modificat posteriorment a través de  

Resolucions del propi Síndic de 20 de desembre de 2011 (DOGC núm. 6034, de 

29.12.2011) i de 23 de novembre de 2016 (DOGC núm. 7262, de 7.12.2016). 



 

Síndic de Greuges. 
Informe de la Intervenció referit a l’execució pressupostària de l’exercici 2019. Pàgina 2 

 

- Resolució del Síndic del 29 de febrer de 2012,  per la qual s’aprova el circuit comptable 

electrònic aplicable a la Institució.  

- Resolució del Síndic de 13 d’abril de 2015, sobre les indemnitzacions per raó del servei, 

publicada al DOGC núm. 6855, de 21 d’abril de 2015. 

 

1.3. Regulació pròpia sobre gestió pressupostària 

D’acord amb l’article 87.2 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges 

(DOGC núm. 5536, de 30.12.2009), “el Síndic de Greuges ha de presentar al Parlament 

la liquidació del pressupost de la Institució dins els tres mesos següents al tancament 

de l’exercici pressupostari”. 

L’article 89.1 de la mateixa Llei estableix que el Síndic de Greuges es regeix, pel que fa 

a la comptabilitat, la intervenció, l’autorització de despeses i ordenació de pagaments, 

la contractació i l’adquisició de béns i drets, pel règim jurídic aplicable al Parlament. 

Per la seva banda, el RORI del Síndic de Greuges regula en el seu Títol III la gestió 

econòmica pressupostària, contractació i patrimoni del Síndic de Greuges. D’entre les 

normes incloses en aquest Títol, i als efectes d’aquest informe, cal tenir en compte 

específicament les següents: 

En primer lloc, l’article 98, a més de reiterar el mandat legal de que el síndic o síndica 

ha de presentar al Parlament la liquidació del pressupost de la Institució dins els tres 

mesos següents al tancament de l’exercici pressupostari (article 98.4), estableix la 

competència del Síndic sobre les modificacions de crèdit, amb subjecció als límits 

establerts legalment (article 98.3). Per altra banda, i mitjançant un nou article 98 bis, 

introduït en la darrera de les reformes del RORI abans esmentades, s’ha afegit la 

regulació del fons de romanents de la Institució. 

 

En segon lloc, l’article 99 enumera les competències del Síndic i de la Gerència en 

matèria de gestió econòmica pressupostària, que són les següents: 

 

Pel que fa al Síndic: 

 

a) Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions de la Institució. 

b) Autoritzar les aportacions i les transferències corrents, les retribucions variables i les 

prolongacions de jornada del personal al servei del Síndic de Greuges i les que 

s’estableixin expressament en les bases d’execució del pressupost. 

c) Ordenar els pagaments, llevat de les bestretes de caixa fixa. 

d) Obrir i tancar els comptes bancaris de la Institució i disposar-ne els cabals amb la 

signatura conjunta de la gerent. 

e) Aprovar els comptes de les bestretes de caixa fixa i de les despeses que cal justificar. 

f) La resta de competències sobre gestió econòmica no atribuïdes a altres òrgans 
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Pel que fa a la Gerència, que les exerceix per delegació: 

 

a) Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions derivades dels contractes menors. 

b) Comprovar els justificants de les despeses prèviament a efectuar-ne el pagament. 

c) Disposar i reconèixer les obligacions a càrrec de les bestretes de caixa fixa i efectuar-

ne el pagament, amb l’obligació de retre comptes al síndic o síndica. 

d) Disposar dels comptes bancaris de la Institució amb la signatura conjunta del síndic 

o síndica, a excepció de les bestretes de caixa fixa de què disposa individualment. 

e) Dirigir i portar la comptabilitat, confeccionar l’estat d’execució del pressupost i 

preparar-ne la liquidació i confeccionar els informes generals. 

f) Aquelles altres competències que es deriven de les funcions de secretaria i 

administració. 

 

Pel que fa a la intervenció dels comptes, l’article 100 disposa que: 

 

1) L’activitat econòmica del Síndic de Greuges està sotmesa a un control intern posterior 

de caràcter permanent. 

2)  El procediment d’intervenció se subjecta a les normes aplicables al sector públic de 

la Generalitat. 

Pel que fa a la comptabilitat, l’article 101 estableix que:  

1) El Síndic de Greuges ajusta la seva activitat econòmica, financera i patrimonial al 

pressupost de la Institució i en fa el seguiment d’acord amb el pla de comptes de la 

Generalitat. 

2) Correspon al síndic o síndica l’organització de la comptabilitat, que es duu a terme 

per mitjans mecanitzats i informàtics. 

3) La gestió de la comptabilitat correspon a la Gerència sota el control de l’interventor 

o la interventora. 

En base a les normes esmentades, s’emet informe sobre l’execució pressupostària de la 

Institució del Síndic de Greuges, corresponent a l’exercici 2019. 

 

 

2.- Objectius 

Aquest document té per objectiu informar sobre l’execució pressupostària del Síndic de 

Greuges corresponent a l’exercici 2019, des de la vessant crítica de la intervenció en la 

Institució, i inclou la liquidació del pressupost de despeses. 
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Per dur a terme aquest informe s’ha exercit el control intern posterior de caràcter  

permanent previst a l’article 100.1 del RORI abans esmentat, que s’ha concretat en els 

4 informes emesos respecte de cadascun dels trimestres de l’exercici 2019, 

oportunament lliurats a la Gerència, segons les dades que figuren a continuació: 

 

TRIMESTRE INFORME 

PROVISIONAL 

AL·LEGACIONS 

INSTITUCIÓ 

INFORME  

DEFINITIU  

GENER-MARÇ 30-05-2019 18-06-2019 25-06-2019 

ABRIL-JUNY 30-09-2019 21-10-2019 25-10-2019 

JULIOL-SETEMBRE 21-11-2019 09-12-2019 17-12-2019 

OCTUBRE-DESEMBRE 03-03-2020 11-03-2019 20-03-2019 

  

L’opinió emesa al final de l’informe es basa en les comprovacions realitzades en aquests 

informes, i en l’anàlisi posterior del conjunt de la gestió. 

 

 

3.- Abast i limitacions 

L’abast del present informe s’estén a la globalitat de les operacions del pressupost de 

despeses del Síndic de Greuges i a les comprovacions bancàries realitzades durant 

l’exercici. 

No han existit limitacions que hagin interferit en la realització del control i, en tot 

moment, s’ha comptat amb la col·laboració de les persones de la Institució del Síndic 

que han mostrat una total predisposició amb les tasques d’aquesta Intervenció. 

 

 

4.- Descripció de les comprovacions 

 

4.1. El pressupost inicial i les seves modificacions al llarg de l’exercici 

El Síndic de Greuges es configura com el servei PA02 de la secció PA Parlament que 

consta en el pressupost de la Generalitat de Catalunya, sense pressupost d’ingressos. 

L’esmentada secció figura de manera diferenciada en el pressupost de la Generalitat, 

en concret, a l’agrupació “Òrgans superiors i altres”. Tot i no disposar de pressupost 



 

Síndic de Greuges. 
Informe de la Intervenció referit a l’execució pressupostària de l’exercici 2019. Pàgina 5 

 

d’ingressos, la Institució sí que disposa dels recursos econòmics que es consignen en 

els pressupostos de la Generalitat per a poder fer front a les seves obligacions de manera 

directa i autònoma de la tresoreria corporativa. 

Atesa la situació de pròrroga pressupostària durant tot l’exercici, cal tenir en compte 

que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 

al 2017, estableix l’import total dels crèdits de despesa de la Institució per a l’exercici, 

que és de 6.281.093,03 euros i s’estructura en els capítols següents: 

Capítol Descripció Import (€) 

I REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.442.450,03 

II DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 745.450,00 

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS       13.000,00 

VI INVERSIONS REALS   72.193,00 

VIII ACTIUS FINANCERS       8.000,00 

TOTAL  6.281.093,03 

 

Al llarg de l’exercici 2019 s’han comptabilitzat cinc expedients de modificació 

pressupostària, tal com es desprèn de la documentació comptable extreta de la 

comptabilitat i analitzada en els informes de control corresponents al segon, tercer i 

quart trimestre. En concret, es tracta de les tres transferències de crèdit i dues 

generacions de crèdit següents: 

a) Expedient de transferència de crèdit, autoritzat per Resolució d’1 d’abril de 2019, 

per import de 15.000 euros, mitjançant el qual es regularitza el crèdit definitiu de 

l’aplicació 2270005 “Estudis i dictàmens” que no formava bossa amb cap altra. La 

necessitat d’aquesta regularització havia estat posada de manifest en l’informe de 

control del primer trimestre de 2019. 

b) Expedient de transferència de crèdit, autoritzat per Resolució de l’1 de juny de 2019, 

per import de 141.500 euros, que consisteix en la creació i dotació de diferents 

subaplicacions dins les mateixes aplicacions pressupostàries i que no era 

pressupostàriament necessari. 

c) Expedient de transferència de crèdit, autoritzat per Resolució del 24 de desembre 

de 2019, per import de 315.155,63 euros, que afecta als capítols 1, 2, 6 i 8 del 

pressupost de la Institució. 
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d) Expedient de generació de crèdit, autoritzat per Resolució de l’1 de juliol de 2019, 

per import de 7.432,79 euros, que prové en la seva majoria de reintegraments per 

diversos conceptes que van ser detallats en l’Informe-Proposta que va signar la 

Gerent en data 1 de juliol de 2019. 

e) Expedient de generació de crèdit, autoritzat per Resolució del 24 de desembre de 

2019, per import de 2.057,32 euros, que afecta a les aplicacions 230.0001  

(1.089,57 euros) i 226.0089 (967,75 euros). En general, el seu origen són 

devolucions d’indemnitzacions per raó del servei de finançament aliè, tal com es 

desprèn de l’Informe-Proposta que signa la Gerent en data 24 de desembre de 2019. 

En l’informe de control corresponent al primer trimestre, la comprovació dels 

paràmetres de definició de les bosses de vinculació entrades al sistema (article 4 de la 

Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017) 

i de la seva efectivitat, va posar de manifest la inconsistència i manca de fiabilitat de 

l’aplicatiu comptable, en la mesura que el programa permetria l’autorització de despeses 

sense el control previ de l’existència de crèdit adequat i suficient i seguir comptabilitzant 

compromisos tot i quedar les bosses de vinculació en negatiu. En tot cas, caldria que, 

amb anterioritat a seguir comptabilitzant en una bossa de vinculació deficitària, es 

tramités el corresponent expedient de transferència de crèdit aprovat per l’òrgan 

competent. 

Per últim, s’ha constatat l’incompliment durant l’exercici del que preveu l’apartat tercer 

de l’article 51 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2017, vigent en l’exercici, ja que les modificacions de crèdit no van ser 

comunicades al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Finances. 

A continuació, es presenta l’import dels crèdits definitius de l’exercici 2019 de que ha 

disposat la Institució: 

Capítol Descripció Import (€) 

I REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.506.477,87 

II DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 731.912,27 

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS       13.000,00 

VI INVERSIONS REALS   37.193,00 

VIII ACTIUS FINANCERS       2.000,00 

TOTAL 2019 6.290.583,14 
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4.2. L’execució pressupostària 

4.2.1. Ingressos 

Tot i no disposar de pressupost d’ingressos, tal i com s’ha expressat a l’apartat 4.1 

d’aquest informe, sí que la Institució utilitza el mòdul d’ingressos del programa de 

comptabilitat per al control de la situació de les peticions de fons al Departament de la 

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, així com dels altres ingressos, de naturalesa 

residual. 

Tenint en compte la pròrroga pressupostària, la Institució tenia previst rebre en l’exercici 

l’import equivalent als crèdits inicials del pressupost per al 2017, la qual cosa significa 

un import de 6.281.093,03 euros. A data 31 de desembre de 2019, l’import d’aquestes 

transferències ha estat de 3.407.208,58 euros. A més, la Institució ha rebut de la 

tresoreria de la Generalitat l’import pendent de cobrament de l’exercici 2018, és a dir, 

la quantitat de 2.967.243,03 euros. Per tant, en total, el volum de transferències 

rebudes directament de la Generalitat o per compte d’ella ha estat, per tant, de 

6.374.451,61 euros. 

Pel que fa a la comptabilització dels cobraments del quart trimestre, cal posar de 

manifest que es va constatar l’existència d’una diferència entre el sol·licitat per la 

Institució i el comptabilitzat pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 

Finances i que ha estat abonat, que afectaria a l’import i aplicació pressupostària a la 

qual cal reflectir un dels cobraments. Es tractava, en concret, del cobrament de  

98.000 euros de l’aplicació de retribucions complementàries d’alts càrrecs de l’Índex 

1002 que no té reflex en la sol·licitud tramesa en el seu dia. 

A data de tancament de l’exercici resta pendent de cobrament un 45,75% del pressupost 

inicial per al 2019. 

A continuació es presenta el quadre corresponent: 
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* Exercici corrent Imports en euros 

- Previsions Inicials 6.281.093,03 

- Previsions Definitives 6.290.583,14 

- Drets reconeguts1 6.290.583,13 

- Ingressos realitzats2 3.416.698,69 

- Ingressos pendents 2.873.884,45 

* Exercicis tancats  

- Pendent d’ingressar exercici 2018 2.967.243,03 

- Ingressos realitzats pressupostos tancats 2.967.243,03 

 

D’altra banda, l’entitat ha tingut els ingressos següents: 

- Interessos de comptes corrents: no n’hi ha hagut cap.3 

Correspon reintegrar al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, 

compensant amb ingressos en formalització, un total acumulat a 31 de desembre de 

2019 de 393.592,63 euros. 

- Altres ingressos (reintegraments, aportacions i liquidacions): 9.490,11 euros.4 

 

4.2.2. Pressupost de despeses 

La Institució presenta la següent execució: 

 

                                                           

1  Inclou les transferències rebudes de la tresoreria corporativa i els imports que han generat crèdit. 

 
2  Ídem. 

 
3  La Institució ha confirmat, a 31 de desembre de 2019, el total acumulat d’interessos de comptes corrents. 
 
4  L’import de 9.490,11 euros ha estat incorporat al pressupost de despeses mitjançant dos expedients de generació de 
crèdit als quals s’ha fet referència a l’apartat 4.1 d’aquesta informe. 
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CAPÍTOL  I 

El total dels crèdits definitius del capítol I ha estat de 5.506.477,87 euros, i el total 

d’obligacions reconegudes del capítol ha estat també de 5.506.477,87 euros. 

Pel que fa al capítol I, s’ha comprovat que els pagaments de les nòmines s’ajustin a la 

relació de llocs de treball.  

A) Relació de llocs de treball (RLT) 

La verificació de les nòmines s’ha efectuat considerant la RLT. Durant els tres primers 

trimestres de l’exercici 2019 la verificació es va efectuar a partir de la RLT publicada 

mitjançant Resolució del titular de la Institució de data 11 de gener de 2018 (DOGC 

núm. 7539, del 19 de gener de 2018, i correcció d’errada publicada al DOGC núm. 7552, 

de 6 de febrer del 2018). En el quart trimestre s’ha considerat la RLT feta publica 

mitjançant Resolució del titular de la Institució de data 8 de gener de 2020 (DOGC núm. 

8045, del 20 de gener del 2020), per la qual es dona publicitat a la RLT del personal al 

servei del Síndic de Greuges de Catalunya, la qual incorpora una modificació efectuada 

per Resolució de 20 de setembre de 2019 amb efectivitat des de l’1 d’octubre de 2019. 

El detall de les places segons la RLT vigent a 31 de desembre, és el següent: 

 

Tipologia de Places Núm. de places 

Funcionaris 

(inclou interins) 

50 

Eventuals 28 

Total 78 

 

D’acord amb l’annex de personal, corresponent a la Institució, que figura en la Llei 

4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, 

vigent a 31 de desembre de 2019, les places pressupostades són les següents: 

 

Tipologia de Places Núm. de places 

Alts càrrecs5 3 

                                                           

5  Les 3 places d’alts càrrecs inclouen el titular de la Institució i els 2 adjunts (adjunt general i adjunta per a la defensa 
dels drets dels infants i dels adolescents, tot i que a ambdós se’ls apliqui el règim del personal eventual). Per tant, la 
imputació pressupostària d’aquestes tres places es correspon amb l’article 10 del pressupost de despeses. 

Pel que fa al titular de la Institució, mitjançant la Resolució d’1 de març del 2019, de la Presidència del Parlament, es va 
declarar vacant el càrrec de Síndic de Greuges per haver acabat el període de nou anys de mandat i es disposava que, 
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Tipologia de Places Núm. de places 

Funcionaris 

(inclou interins) 

47 

Eventuals 27 

Total 77 

 

Les places pressupostades a 31 de desembre de 2019, segons ha comunicat la Institució 

són 76 (3 d’alts càrrecs; 25 d’eventuals i 48 de funcionaris, que inclou interins). 

Les places ocupades a 31 de desembre de 2019 corresponents a la RLT són les següents:  

 

Tipologia de plaça Núm. de places 

Funcionaris de carrera 11 

Funcionaris interins 35 

Eventuals 24 

Total 70 

 

La tipologia del personal al servei de la Institució al final de l’exercici manté, en general, 

les mateixes característiques que en els darrers anys, amb un 65,7% de personal 

funcionari i un 34,3% de personal eventual.  

No obstant, cal tenir en compte l’elevada taxa de temporalitat existent dintre del 

col·lectiu de personal funcionari, donat que hi ha només un 24% de funcionaris de 

carrera, mentre que el 76% són funcionaris interins. En aquest sentit, cal recordar que 

la forma d’accés prevista a la RLT per a les 50 places de funcionari és el concurs oposició, 

en concordança amb l’article 35.3 del RORI del Síndic de Greuges, que estableix que el 

sistema general d’ingrés a la funció pública de la institució és el concurs oposició. No 

obstant això, i segons publica la institució en l’apartat “convocatòries, processos 

selectius” del seu portal de transparència, en els darrers anys no hi ha hagut cap 

convocatòria ni procés de selecció. 

En relació amb aquesta estructura de recursos humans, i com s’ha vingut indicant en 

els informes trimestrals de control emesos al llarg de l’exercici, la institució ha de tenir 

                                                           

amb efectes de l’1 de març del 2019, el seu titular seguirà exercint les seves funcions fins el nomenament del seu 
successor. Vegeu el DOGC núm. 7823, de 5 de març del 2019 (correcció d’errades en el DOGC núm. 7828, de 12 de març 
del 2019). 
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present que la recent jurisprudència europea i dels tribunals interns ve plantejant una 

progressiva equiparació de determinats drets tant del personal eventual com del 

personal interí amb els del personal funcionari o, en ocasions, amb els del personal 

laboral indefinit, amb les conseqüències que això ja té en diferents àmbits (per exemple, 

en matèria de triennis del personal eventual, des de la Sentència del Tribunal de Justícia 

de la Unió Europea de 9 de juliol de 2015, en l’assumpte C-177/14, a la qual ja es va 

fer referència en l’informe de control corresponent al segon trimestre de 2016) o pot 

tenir en altres (per exemple, pel que fa a la protecció del personal interí o pel que fa al 

règim de jubilació del personal eventual). Aquesta equiparació ve reforçada en el cas de 

la institució per les previsions de l’article 17 del RORI del Síndic de Greuges, que 

estableix que als funcionaris interins i al personal eventual se’ls aplica, per analogia, el 

règim estatutari propi dels funcionaris de carrera, d’acord amb la condició respectiva. 

 

B) Pagaments 

En el primer trimestre la Institució va aplicar un increment del 2,25% als diferents 

conceptes retributius en compliment del previst a l’article 3 del Reial Decret llei 24/2018, 

de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en 

l’àmbit del sector públic. En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya l’esmentada regulació 

va quedar articulada en el Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment 

retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària 

de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, validat 

pel Parlament el dia 6 de març del 2019, segons Resolució 297/XII (DOGC núm. 7828, 

del 12 de març del 2019). En concret, les disposicions del seu article 1 són d’aplicació 

al personal comprès a la disposició addicional 20 de la Llei 4/2017, de 28 de març, de 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, entre el qual figura el del 

Síndic de Greuges. 

Per Resolució del Síndic de Greuges de data 15 de juliol del 2019, es va materialitzar el 

segon dels increments retributius establerts a la normativa d’aplicació. Es tracta, en 

concret, de l’increment addicional del 0,25%, respecte de les retribucions vigents a  

31 de desembre de 2018, en cadascun dels conceptes retributius del personal del Síndic 

de Greuges i del seu titular amb efectes de l’1 de juliol del 2019. 

 

C) Incidències i observacions 

1. De la consulta realitzada en el sistema sobre la comptabilització de les nòmines del 

quart trimestre, es desprèn que determinades dates d’aprovació i d’ordenació dels 

documents són posteriors a les dates de pagament efectiu de les respectives nòmines. 

2. D’altra banda, i de les comprovacions efectuades sobre les variacions ocorregudes en 

les nòmines del quart trimestre, en resulta que, per part de la Institució, es va procedir 
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al reconeixement d’un nou trienni i d’un nou complement de permanència a un Director 

d’Àrea que, d’acord amb la RLT, té la condició de personal eventual i que, segons resulta 

del seu expedient, en el segon trimestre de l’exercici havia complert 70 anys, que és 

l’edat màxima legalment establerta per las funcionaris com a límit de permanència en 

el servei actiu, segons disposa l’article 67.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 

d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 

(TREBEP). 

En relació amb l’aplicació d’aquesta previsió legal, cal tenir en compte que, com s’ha 

esmentat anteriorment, l’article 17 del RORI del Síndic de Greuges estableix que als 

funcionaris interins i al personal eventual se’ls aplica, per analogia, el règim estatutari 

propi dels funcionaris de carrera, d’acord amb la condició respectiva6. En aquest sentit, 

l’article 43.e) del RORI estableix que la jubilació forçosa és una de les causes de pèrdua 

de la condició de funcionari del Síndic i l’article 44.1 del mateix RORI disposa que la 

jubilació forçosa del funcionari es declara d’ofici quan compleix l’edat determinada per 

la legislació general de funció pública7. Aquesta edat és la que s’estableix en l’article 

67.3 del TREBEP ja citat. 

En conseqüència, les resolucions de reconeixement d’un trienni i d’un complement de 

permanència abans esmentades no s’ajusten a dret i la Institució haurà d’adoptar les 

mesures oportunes per a la seva revisió i el reintegrament dels imports abonats per 

aquests conceptes, així com en relació amb la jubilació forçosa de la persona afectada, 

amb les conseqüències que se’n derivin. 

En relació amb això, cal deixar constància de que en el tràmit d’al·legacions a l’informe 

provisional del quart trimestre, la Institució discrepa del parer d’aquesta Intervenció i 

considera totalment ajustat a dret el manteniment de la relació de serveis com a 

personal eventual i dels drets retributius que se’n deriven amb el Director d’Àrea afectat. 

No obstant això, i desprès de l’anàlisi i resposta a les al·legacions formulades per la 

Institució, l’informe definitiu d’aquesta Intervenció entén que les dites al·legacions no 

alteren ni fan canviar el contingut ni les conclusions de l’informe provisional sobre la 

qüestió plantejada.  

3. Per últim, cal deixar constància també de que no hi ha hagut novetats al llarg de 

l’exercici en relació amb la qüestió que ja va ser objecte de comentari en l’informe referit 

a l’execució pressupostària de l’exercici 2018 i se segueix mantenint, per tant, la 

                                                           

6  El mateix es preveu a l’article 40 dels Estatuts del Règim i el Govern Interiors del Parlament de Catalunya (ERGI), als 
quals remet, com a norma supletòria, l’article 12.1 del RORI, en establir el règim jurídic de la funció pública del Síndic de 
Greuges. 

 
7  L’article 50.1 dels ERGI del Parlament de Catalunya estableix igualment que la jubilació forçosa es declara d’ofici quan 
el funcionari compleix l’edat que determina la legislació de la funció pública. Per la seva banda, el Decret Legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública, que regula la funció pública de l’Administració de la Generalitat, en el seu article 38.1 
disposa també la jubilació forçosa d’ofici quan el funcionari compleix l’edat determinada legalment. 
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discrepància entre la Intervenció i la Institució en relació amb la percepció per part del 

Síndic de les retribucions reconegudes en l’exercici 2017 en concepte d’antiguitat que, 

no obstant i mitjançant Resolució del propi titular de la Institució de 2 de maig del 2018 

i mentrestant es resolgués la discrepància plantejada, va deixar de percebre amb el 

retorn de les quantitats que li havien estat abonades fins llavors.   

 

CAPITOL II 

Els crèdits definitius del capítol han estat de 731.912,27 euros i les obligacions 

reconegudes del capítol II han estat de 692.189,43 euros i suposen una execució del 

94,6% dels crèdits definitius del capítol. Dins l’execució d’aquest capítol, s’han revisat 

els documents de despesa i s’han comprovat els pagaments efectuats durant l’exercici. 

A) Revisió de les justificacions de les despeses abonades amb targeta de crèdit i de les 

justificacions de bestretes de caixa fixa  

Cal anotar, en primer lloc, que les despeses de les diferents domiciliacions de les 

targetes VISA del mes de desembre de 2018, corresponents a despeses realitzades en 

l’exercici del 2018, van ser imputades al pressupost del 2019, la qual cosa contravé el 

principi de meritament.  

D’altra banda, la revisió de les diferents justificacions de despeses ha posat de manifest 

diverses incidències al llarg de l’exercici, en especial amb motiu de la utilització de 

l’aplicació 226.0089 (“Despeses diverses”) per a àpats de personal de la institució i 

també amb persones alienes. Ja en l’exercici anterior, i per tal de facilitar la gestió 

econòmica de la Institució, aquesta Intervenció va elaborar i va trametre a la Institució 

una Nota que pretenia recopilar un conjunt de criteris i pautes d’imputació 

pressupostària de determinades despeses sobre la base de l’explicació que acompanya 

els codis de la classificació econòmica de la despesa que figura cada any en els 

pressupostos corresponents i tenint en compte les interpretacions que han vingut 

efectuant al llarg dels anys els òrgans de control intern i extern de les diferents 

Administracions Públiques.  

En aquesta Nota, de data 26 de març del 2018, s’assenyalava que, amb caràcter 

general, les despeses protocol·làries i de representació que s’imputen a l’aplicació 

226.0002 han de correspondre a atencions a sectors o persones alienes a la Institució i 

és imprescindible indicar els motius que justifiquen la seva realització i identificar en 

tots els casos les persones destinatàries de les mateixes. En la mateixa Nota, i pel que 

fa a l’eventual celebració de dinars de treball entre persones de la pròpia Institució, 

s’establia que, amb independència dels seus imports, aquests àpats han de tenir 

caràcter excepcional i en tot cas cal que estiguin també degudament justificats i han 

d’incloure la identificació de tots els participants. 
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B) Altres incidències 

En l’àmbit de l’aplicació pressupostària de la despesa s’han constatat i posat en 

coneixement de la institució altres imputacions incorrectes de despeses, que han quedat 

reflectides en els corresponents informes trimestrals de control. 

S’ha observat també que algunes despeses (compra d’alguns subministraments, serveis 

de “bustiades” en diversos municipis) que tenen la consideració de contractes menors, 

d’acord amb la legislació de contractes del sector públic, no figuraven a la llista de 

contractes que la institució incorpora al seu web de transparència.  

 

C) Contractació  

L’import total revisat de contractes, segons es detalla a l’annex núm. 2, ha estat de 

386.867,35 euros, IVA inclòs, que es corresponen amb tres procediments oberts, un 

contracte derivat d’acord marc, un encàrrec de serveis i vint-i-tres contractes menors, 

essent 595.382,16 euros, IVA inclòs, l’import total dels contractes inclosos a la 

denominada “Relació contractes administratius any 2019”, que figurava al Portal de la 

transparència de la pàgina web del Síndic actualitzada a data 27 de gener del 2020.8 

En matèria de contractació, és d’aplicació a la Institució la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014 (LCSP), d’acord amb el que estableix la seva 

disposició addicional quaranta-quatrena. 

A banda de les consideracions i de les conclusions específiques incloses en els 

corresponents informes trimestrals de control a les quals es fa remissió, amb caràcter 

                                                           

8  La mostra de contractes revisats inclou dos contractes que han estat adjudicats per uns imports que són diferents dels 
imports d’adjudicació informats tant a la “Relació contractes administratius any 2019” que figura al Portal de la 
transparència com en el Registre Públic de Contractes, tal com es mostra en la taula següent: 

Adjudicatari Objecte 
Procediment 
/ Contracte 

Data 
adjudicació 

Import adjudicat 
(IVA inclòs) 

Import publicat  
(IVA inclòs) 

Impremta Pagès, SL 
Impressió bases i 
reimpressió per a fulletons 

Obert 1/1/2019 23.467,95 € 28.396,22 € 

Meinsa Sistemas, SL 
Llicència sistema operatiu 
servidor 

Menor 1/7/2019  9.646,24 € 9.583,32 € 
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general, cal destacar en aquest apartat les següents recomanacions i observacions 

formulades per aquesta Intervenció: 

- La recomanació inclosa en l’informe de control corresponent al segon trimestre i 

reiterada posteriorment de que, a la vista del conjunt de contractacions vinculades amb 

les competències de la Institució sobre l’avaluació del compliment de la Llei 19/2014, 

del 29 de desembre (un procediment obert i fins a tres contractes menors) i tenint en 

compte el seu caràcter repetitiu any a any, el seu import i la seva durada, caldria valorar 

l’alternativa de plantejar una única contractació mitjançant procediment obert que, en 

el cas d’estimar-se adient i justificat, es podria dividir en lots en funció dels àmbits 

corresponents. En aquest sentit, precisament la LCSP, fa una opció decidida per la divisió 

en lots dels contractes i, des de la perspectiva del procediment d’adjudicació, el nou 

procediment obert simplificat pot ser d’aplicació a contractes de serveis el valor estimat 

dels quals sigui igual o inferior a 100.000 euros. 

 

- L’exigència de que l’objecte dels contractes del sector públic sigui determinat, sense 

que es puguin dur a terme contractes en els quals la prestació del contractista quedi 

condicionada a resolucions o indicacions administratives posteriors a la seva celebració. 

- La necessitat de que els pressupostos presentats per les empreses o els professionals 

vagin degudament signats i datats i que, quan hi hagi concurrència, la institució vetlli 

especialment per tal que els conceptes inclosos en les ofertes de les empreses siguin 

homogenis i puguin ser, per tant, objecte de la deguda comparació i valoració. 

- L’obligació de que la institució vetlli per tal que el règim fiscal de subjecció i/o exempció 

fiscal dels adjudicataris o de les operacions que realitzin sigui conforme a la legislació 

tributària aplicable en funció de les característiques de l’adjudicatari o de la prestació. 

Respecte dels contractes menors, durant l’exercici la institució ha implementat un nou 

model unificat de tramitació d’aquests contractes, que inclou l’informe justificatiu de la 

necessitat de la contractació signat pel Síndic de Greuges, que és l’òrgan de contractació 

de la institució, junt amb l’òrgan de la institució que la proposa, tot i que l’autoria i 

responsabilitat de l’esmentat informe ha de correspondre exclusivament a l’òrgan de 

contractació. En aquest document s’unifiquen la motivació de la necessitat del contracte, 

exigida per l’article 118.1 de la LCSP, i la comprovació del compliment de la regla de 

l’article 118.3 de la LCSP en el sentit de que no s’està alterant l’objecte del contracte 

per evitar les regles generals de contractació i que el contractista seleccionat no ha 

subscrit durant l’exercici pressupostari més contractes menors que, individualment o 

conjuntament, superin els llindars propis de la contractació menor. El nou model de 

document unificat de la institució inclou les dades relatives a la durada, l’aplicació 

pressupostària a la que s’imputa la despesa i l’exercici o exercicis pressupostaris, la 

referència a l’existència de crèdit, i l’aprovació de la despesa. 

 

D’altra banda, aquesta Intervenció ha vingut recomanant de manera reiterada durant 

l’exercici la revisió de la Resolució del Síndic del 29 de febrer de 2012, per la qual 
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s’aprova el circuit comptable electrònic aplicable a la institució, per tal d’ajustar la 

tramitació comptable a la tramitació administrativa dels contractes menors derivada de 

les exigències de la nova LCSP, però no es té constància de l’eventual aprovació de la 

nova tramitació administrativa i comptable per part de la Institució. 

En un altre ordre de consideracions, i en relació amb la publicitat dels contractes, cal 

remarcar que, en data 31 de maig del 2019, la institució va formalitzar amb el 

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda el conveni per poder 

comunicar les seves dades contractuals al Registre Públic de Contractes de la Generalitat 

de Catalunya. A partir del mes d’octubre del 2019, apareixen publicats al Registre els 

primers contractes. 

Igualment, s’ha de deixar constància de que durant l’exercici la institució ha disposat ja 

la publicació trimestral dels seus contractes menors en el seu perfil ubicat a la 

Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat, donant compliment així 

a les prescripcions dels articles 118.4 i 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la 

LCSP.   

 

 

C) Convenis 

S’ha revisat la informació actualitzada que figurava al portal de transparència de la 

Institució, sobre els convenis subscrits. Segons aquesta informació, que té data 

d’actualització del 23 d’octubre del 2019, durant el primer trimestre de l’any 2019 es va 

formalitzar un conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes 

durant el curs acadèmic dels estudiants de la Universitat de Barcelona (Facultat de Dret) 

en entitats col·laboradores, amb un cost per a la Institució de 700 euros.  

No consta cap altre conveni amb impacte econòmic. 

 

CAPÍTOL IV 

 

A la subaplicació 4900001 01 – Transferències a l’exterior existia un pressupost inicial 

de 13.000,00 euros, que no ha estat alterat al llarg de l’exercici. L’import de les 

obligacions reconegudes ha estat de 7.800,00 euros.  

 

La despesa correspon a pagaments a l’estranger pel fet que la Institució forma part de 

diferents organitzacions internacionals. 

 

 

CAPÍTOL VI 
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Els crèdits definitius del capítol VI han estat de 37.193,00 euros i les obligacions 

reconegudes han estat de 35.849,15 euros. Les inversions més importants han estat en 

aplicacions informàtiques (aplicació 680.0002) i en equips de procés de dades i 

telecomunicacions (aplicació 650.0001) per un import de 17.426,81 i 11.712,87 euros, 

respectivament. 

 

4.2.3. Liquidació del pressupost de despeses 

Per cloure l’apartat dedicat a l’execució pressupostària, cal indicar que figura com a 

annex núm. 3 d’aquest informe el document de liquidació del pressupost de despeses 

preparat per la Institució, que inclou tant la informació agregada de les modificacions 

pressupostàries com el procés de gestió (la disposició i el reconeixement de l’obligació), 

així com el procés de pagament de les obligacions de l’exercici i els romanents de crèdit.  

Pel que fa al romanent de crèdit que la Institució acredita en el document ”Liquidació 

del pressupost 2019 del Síndic de Greuges”, aquesta Intervenció considera que serà 

incorporable en l’exercici 2020, d’acord amb les previsions que pugui establir la futura 

llei de pressupostos. 

En tot cas, seria recomanable que l’abast i el marge de disposició sobre els excessos de 

finançament corresponents a exercicis anteriors d’institucions estatutàries que, com el 

Síndic de Greuges, disposen d’autonomia pressupostària es concretessin en una futura 

regulació amb rang legal. 

 

4.3. La tresoreria de la Institució 

Les existències de tresoreria a 31 de desembre de 2019 s’eleven a 2.572.724,41 euros, 

segons la informació comptable, els saldos que figuren en comptes corrents i les 

existències a la caixa d’habilitació. Tanmateix, entre el saldo comptable dels comptes 

de tresoreria i els respectius saldos bancaris existeix una diferència de 600 euros, que 

es correspon amb l’anotació comptable del lliurament de caixa fixa o fons a justificar a 

la persona que realitza les funcions d’habilitat, així com una petita diferència de  

0,3 euros en el saldo d’un compte corrent. 

 

 

5.- Conclusions 

1) L’execució pressupostària de l’exercici 2019, en fase de reconeixement de l’obligació, 

ha assolit un total de 6.242.316,45 euros, que representa un 99,23% dels crèdits 

definitius de l’exercici. 
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La major part del pressupost es correspon amb les despeses de personal, que sumen 

5.506.477,87 euros, amb una execució del 100% dels crèdits definitius del capítol. Les 

despeses corrents de béns i serveis sumen 692.189,43 euros, amb una execució del 

94,6% dels crèdits definitius del capítol. La resta de despeses del pressupost és, en 

canvi, poc significativa dins del total. 

2) En l’informe corresponent al quart trimestre s’ha constatat que les modificacions de 

crèdit no van ser comunicades al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 

Finances, tal com preveu l’apartat tercer de l’article 51 de la Llei 4/2017, del 28 de 

març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, vigent en l’exercici. 

3) La tipologia del personal al servei de la Institució al final de l’exercici manté les 

mateixes característiques que en els darrers anys, amb un 65,7% de personal funcionari 

i un 34,3% de personal eventual.  

No obstant, cal tenir en compte l’elevada taxa de temporalitat existent dintre del 

col·lectiu de personal funcionari, donat que hi ha només un 24% de funcionaris de 

carrera, mentre que el 76% són funcionaris interins. En aquest sentit, cal recordar que 

la forma d’accés prevista a la RLT per a les 50 places de funcionari és el concurs oposició, 

en concordança amb l’article 35.3 del RORI del Síndic de Greuges, que estableix que el 

sistema general d’ingrés a la funció pública de la institució és el concurs oposició. 

4) En l’informe del quart trimestre s’han analitzat les resolucions de reconeixement d’un 

nou trienni i un nou complement de permanència a un Director d’Àrea de la Institució 

que ja havia complert l’edat màxima legal establerta per als funcionaris com a límit de 

permanència en el servei actiu. Aquestes resolucions no s’ajusten a dret i la Institució 

haurà d’adoptar les mesures oportunes per a la seva revisió i el reintegrament dels 

imports abonats per aquests conceptes, així com en relació amb la jubilació forçosa de 

la persona afectada, amb les conseqüències que se’n derivin. 

Segueix pendent de resoldre la discrepància entre la Intervenció i la Institució posada 

en relleu en l’informe referit a l’execució pressupostària de l’exercici 2018 en relació 

amb la percepció per part del Síndic de les retribucions reconegudes en l’exercici 2017 

en concepte d’antiguitat que, no obstant i mitjançant Resolució del propi titular de la 

Institució de 2 de maig del 2018 i mentrestant es resolgués la discrepància plantejada, 

va deixar de percebre amb el retorn de les quantitats que li havien estat abonades fins 

llavors.   

5) Respecte de la comptabilització de les nòmines del quart trimestre, s’ha observat que 

determinades dates d’aprovació i d’ordenació dels documents són posteriors a les dates 

de pagament efectiu de les respectives nòmines. 

6) En els diversos informes trimestrals de control intern posterior de caràcter permanent 

emesos per aquesta Intervenció, s’han formulat observacions i recomanacions sobre la 

gestió pressupostària amb la finalitat de millorar i actualitzar determinats aspectes de 

la seva tramitació, a les quals es fa remissió expressa, especialment respecte dels 
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aspectes puntuals en ells ressenyats. Algunes d’aquestes recomanacions, en particular 

la majoria de les relatives a la necessitat de reclassificar la imputació de determinades 

despeses a les partides adequades, han estat ateses correctament. 

En data 26 de març del 2018 aquesta Intervenció va elaborar i facilitar a la Institució 

una Nota sobre criteris i pautes d’imputació pressupostària de determinades despeses, 

que ha de permetre a la Institució conèixer les característiques i condicions  que han de 

reunir les despeses a imputar a cada aplicació i efectuar la correcta imputació de la 

majoria de les despeses, en el benentès que les condicions concretes i específiques 

d’imputació de cada despesa solament poden ser analitzades per la Institució a la vista 

de les circumstàncies que es donin en cada cas i de la corresponent documentació 

justificativa. En particular, i pel que fa a despeses vinculades amb els denominats àpats 

de treball, cal tenir en compte els criteris expressats en la Nota esmentada, als que 

també es fa referència de manera resumida en l’apartat 4.2.2 d’aquest informe. 

7) En matèria contractual, i a banda de les consideracions i de les conclusions 

específiques incloses en els corresponents informes trimestrals de control, cal atendre 

a les recomanacions i observacions que es formulen, amb caràcter general, en l’apartat 

4.2.2 del present informe, tant pel que fa a la contractació vinculada amb les 

competències de la Institució sobre l’avaluació del compliment de la Llei 19/2014, del 

29 de desembre, com pel que fa a l’exigència de que l’objecte dels contractes sigui 

determinat, als requeriments i característiques que han de reunir els pressupostos 

presentats per les empreses o els professionals i a l’obligació de vetllar per tal que el 

règim fiscal de subjecció i/o exempció fiscal dels adjudicataris o de les operacions que 

realitzin sigui conforme a la legislació tributària aplicable en funció de les 

característiques de l’adjudicatari o de la prestació. 

 

8) Respecte dels contractes menors, durant l’exercici la institució ha implementat un 

nou model de tramitació d’aquests contractes, que inclou l’informe justificatiu de la 

necessitat de la contractació, unificant la motivació de la necessitat del contracte exigida 

per l’article 118.1 de la LCSP i la comprovació del compliment de la regla de l’article 

118.3 de la LCSP, i incorporant els altres requeriments legals. 

 

No es té constància, en canvi, de l’eventual aprovació de la nova tramitació 

administrativa i comptable per part de la Institució, malgrat aquesta Intervenció ha 

recomanat reiteradament la revisió de la Resolució del Síndic del 29 de febrer de 2012, 

per la qual s’aprova el circuit comptable electrònic aplicable a la institució, per tal 

d’ajustar la tramitació comptable a la tramitació administrativa dels contractes menors 

derivada de les exigències de la nova LCSP. 

9) Pel que fa a la publicitat i transparència dels contractes, cal remarcar la formalització 

per part de la institució del conveni per poder comunicar les seves dades contractuals 

al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, i la consegüent 

publicació al Registre dels primers contractes, així com la publicació trimestral dels  



 

Síndic de Greuges. 
Informe de la Intervenció referit a l’execució pressupostària de l’exercici 2019. Pàgina 20 

 

contractes menors de la institució en el seu perfil ubicat a la Plataforma de serveis de 

contractació pública de la Generalitat. 

10) En general, i llevat de les incidències i observacions ressenyades en els apartats 

anteriors, es considera que la gestió de l’execució del pressupost de despeses per al 

2019 ha estat correcta, sens perjudici de que la Institució del Síndic de Greuges atengui 

i incorpori les successives conclusions i recomanacions que s’han vingut formulant en 

els informes de control intern posterior de caràcter permanent que emet aquesta 

Intervenció. 

Barcelona, 27 de març de 2020 

 

 

 

 

Interventora del Síndic de Greuges 
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MODIFICACIONS DE CRÈDIT 



Transferències de crèdit
Org. Prog. Econ. Sp. Descripció Crèdits

extraordinaris
Suplements de

crèdit
Ampliacions de

crèdit
Transferències

de crèdit
positives

Transferències
de crèdit

negatives
Incorporacions

de romanents de
crèdit

Crèdits generats
per ingressos

Baixes per
anul.lació

Ajustos per
pròrroga

Total
modificacions

01 920 1000001 01 Retribucions bàsiques alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.572,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.572,21
01 920 1000002 01 Retribucions complementàries alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 10.719,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.719,49
01 920 1100001 01 Retribucions bàsiques personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,00 -162.121,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -162.121,65
01 920 1100002 01 Retribucions complementàries personal eve 0,00 0,00 0,00 44.857,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.857,50
01 920 1200001 01 Retribucions bàsiques funcionaris 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.236,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.236,25
01 920 1210001 01 Retribucions complementàries funcionaris 0,00 0,00 0,00 190.844,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.844,74
01 920 1600001 01 Seguretat Social. 0,00 0,00 0,00 68.536,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.536,22
01 920 2010001 01 Lloguers i cànons de material de transpor 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.500,00 0,00 30,00 0,00 0,00 -9.470,00
01 920 2010001 02 Lloguers i cànon de mat de transport-SAP 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
01 920 2010001 03 Lloguers i cànons de material de transpor 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
01 920 2020002 01 Lloguers d'equips de reprografia i fotoco 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
01 920 2030001 01 Lloguers i cànons d´altre immobilitzat ma 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.250,00
01 920 2120001 01 Conservació, reparació i manteniment d'eq 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00
01 920 2120003 01 Manteniment d'aplicacions informàtiques 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00
01 920 2200002 01 Premsa, revistes, llibres i altres public 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00
01 920 2210001 01 Aigua i energia 0,00 0,00 0,00 0,00 -63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63.000,00
01 920 2210001 02 40 Aigua 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
01 920 2210001 03 60 Electricitat 0,00 0,00 0,00 56.500,00 -777,84 0,00 0,00 0,00 0,00 55.722,16
01 920 2210089 01 Altres subministraments 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00
01 920 2220001 01 Despeses postals, missatgeria i altres si 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00
01 920 2220001 02 Despeses postals, missatgeria i altres si 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
01 920 2260003 01 Publicitat, difusió i campanyes instituci 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00
01 920 2260003 02 Publicitat, difusió i campanyes instituci 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
01 920 2260004 01 Jurídics i Contenciosos 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00
01 920 2260004 02 40 Honoraris 0,00 0,00 0,00 7.999,00 0,00 0,00 3.191,34 0,00 0,00 11.190,34
01 920 2260004 03 50 Sentències 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
01 920 2260033 01 Desenvolupament programes seguretat i sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.593,45 0,00 0,00 3.593,45
01 920 2260039 01 Despeses per serveis bancaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,40 0,00 0,00 215,40
01 920 2260089 01 Altres despeses diverses 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 967,75 0,00 0,00 -7.032,25
01 920 2270005 01 Estudis i dictàmens 0,00 0,00 0,00 15.197,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.197,68
01 920 2270008 01 Intèrprets i traductors 0,00 0,00 0,00 0,00 -197,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -197,68
01 920 2300001 01 Dietes, locomoció i trasllats 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 1.372,17 0,00 0,00 -627,83
01 920 2300001 02 Dietes, locomoció i trasllats. SAP 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica
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Transferències de crèdit
Org. Prog. Econ. Sp. Descripció Crèdits

extraordinaris
Suplements de

crèdit
Ampliacions de

crèdit
Transferències

de crèdit
positives

Transferències
de crèdit

negatives
Incorporacions

de romanents de
crèdit

Crèdits generats
per ingressos

Baixes per
anul.lació

Ajustos per
pròrroga

Total
modificacions

01 920 6500001 01 Inversions en equips de procés de dades 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00
01 920 6700001 01 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
01 920 6700001 02 40 Fons bibliogràfic 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
01 920 6700001 03 50 Altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
01 920 8300001 01 Préstecs i bestretes concedits al persona 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00
01 920 Administració general. 0,00 0,00 0,00 471.655,63 -471.655,63 0,00 9.490,11 0,00 0,00 9.490,11

01 SÍNDIC DE GREUGES 0,00 0,00 0,00 471.655,63 -471.655,63 0,00 9.490,11 0,00 0,00 9.490,11

0,00TOTAL 0,00 0,00 471.655,63 -471.655,63 0,00 9.490,11 0,00 0,00 9.490,11

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica
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MOSTRA REVISADA DE CONTRACTES 

ADMINISTRATIUS 



MOSTRA CONTRACTACIÓ DE LA INSTITUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES, EXERCICI 2019

NÚM. NOM ADJUDICATARI OBJECTE

TIPOLOGIA 

CONTRACTE

PROCEDIMENT 

ADJUDICACIÓ

IMPORT 

ADJUDICACIÓ 

(IVA inclòs) * INFORME

1 LIMP TRES, SL Serveis de neteja de l'edifici seu del Síndic de Greuges de Catalunya Serveis Obert 122.373,59 1T

2 IMPREMTA PAGÈS,SL

Subministrament d'un màxim d'1.500.000 fulletons informatius (flyers) 

utilitzats per difondre els desplaçaments del Síndic de Greuges a diferents 

poblacions de Catalunya, mitjançant el Servei d'Atenció a les Persones Itinerant, 

durant l'any 2019, i el lliurament d'aquest material a les empreses que faran la 

seva distribució (bustiades) en les poblacions corresponents

Subministrament Obert 23.467,95 1T

3 ENDESA ENERGIA, SAU Subministrament elèctric Subministrament Derivat d'Acord Marc 50.000,00 1T

4 BARNA PORTERS, SL
Serveis auxiliars i de control d'instal·lacions de l'edifici del Síndic de Greuges de 

Catalunya
Serveis Menor 16.879,50 1T

5
GESOP.GABINET 

D'ESTUDIS SOCIALS I 

OPINIÓ PÚBLICA, SL

Enquestes de coneixement de la institució del Síndic de Greuges de Catalunya Serveis Menor 4.656,08 1T

6

FUNDACIÓ CARLES PI I 

SUNYER D'ESTUDIS 

AUTONÒMICS I 

LOCALS

Estudi, anàlisi i obtenció de dades sobre el contingut i l’evolució de la informació 

pública subjecta al règim de transparència publicada a les seus electròniques i 

llocs web dels diferents subjectes als quals és aplicable la Llei 19/2014, de 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, mantenint la 

sèrie històrica de les dades obtingudes des de l’any 2016

Serveis Obert 42.955,00 2T

7

FUNDACIÓ BOSCH I 

GIMPERA (DRS. JULI 

PONCE SOLÉ I MANUEL 

VILLORIA)

Servei d'estudi, análisi i obtenció de dades per a I'avaluació del compliment de 

la Llei 19/2014
Serveis Menor 16.335,00 2T

8 MOLINA DIVIU, MARTA
Implementació d'un pla de comunicació i coordinació del procés participatiu i 

consultiu del Pla de Drets Humans de Catalunya
Serveis Menor 14.520,00 2T

9

UNIVERSITAT OBERTA 

DE CATALUNYA (DR. 

AGUSTÍ CERRILLO 

MARTÍNEZ)

Serveis d'estudi, anàlisi i obtenció de dades per a I'avaluació del dret d'accés a 

la informació pública, en aplicació de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern

Serveis Menor 17.545,00 2T

10

CENTRE DE 

TELECOMUNICACIONS 

I TECNOLOGIES DE LA 

INFORMACIÓ (CTTI)

Sol.licitud de solucions TIC de caràcter recurrent Serveis Encàrrec de serveis 23.751,70 3T

11
BOSCH MESTRES, 

JAUME

Informe sobre la intromissió de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en les 

competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat pública
Serveis Menor 1.815,00 3T

12 NET LANGUAGES, SL Formació online en llengua anglesa Serveis Menor 3.220,00 3T

13 MEINSA SISTEMAS, SL Adquisició de llicència del sistema operatiu de servidor Subministrament Menor 9.646,24 3T

14
UNIVERSITAT POMPEU 

FABRA (DR. HÉCTOR 

PIFARRÉ I AROLAS)

Estudi sobre els possibles mecanismes de compensació de la complexitat entre 

els centres escolars
Serveis Menor 2.023,12 3T

15
AGUILERA VAQUÉS, M 

AR
Ponéncia oral i escrita jornada dia 11/11/2019 Serveis Menor 500,00 4T

16
ALBERTÍ ROVIRA, 

ENOCH
Ponéncia oral i escrita jornada dia 11/11/2019 Serveis Menor 500,00 4T

17
BONDÍA GARCIA, 

DAVID
Ponéncia oral i escrita jornada dia 11/11/2019 Serveis Menor 500,00 4T

18
BOSCH MESTRES, 

JAUME
Ponéncia oral i escrita jornada dia 11/11/2019 Serveis Menor 500,00 4T

19
DEL ALCAZAR 

VILADOMIU, CRISTINA
Ponéncia oral i escrita jornada dia 11/11/2019 Serveis Menor 500,00 4T

20
LASAGABASTER 

HERRATE, IÑAKI
Ponéncia oral i escrita jornada dia 11/11/2019 Serveis Menor 500,00 4T

21 NIEVA FENOLL, JORDI Ponéncia oral i escrita jornada dia 11/11/2019 Serveis Menor 500,00 4T

22
QUERALT JIMÉNEZ, 

JOAN JOSEP
Ponéncia oral i escrita jornada dia 11/11/2019 Serveis Menor 500,00 4T

23
VILAJOSANA RUBIO, 

JOSEP MARIA
Ponéncia oral i escrita jornada dia 11/11/2019 Serveis Menor 500,00 4T

24 BONAL SARRÓ, XAVIER

Assessorament professional com a membre del grup de treball creat pel Síndic 

de Greuges ad hoc per a l'estudi de la plaça escolar en el marc de les actuacions 

derivades del Pacte contra la segregació escolar

Serveis Menor 1.089,00 4T

25
GARCÍA ALEGRE, 

EUGENI

Assessorament professional com a membre del grup de treball creat pel Síndic 

de Greuges ad hoc per a l'estudi de la plaça escolar en el marc de les actuacions 

derivades del Pacte contra la segregació escolar

Serveis Menor 1.089,00 4T

26
LÓPEZ CASASNOVAS, 

GUILLEM

Assessorament professional com a membre del grup de treball creat pel Síndic 

de Greuges ad hoc per a l'estudi de la plaça escolar en el marc de les actuacions 

derivades del Pacte contra la segregació escolar

Serveis Menor 1.089,00 4T

27
EDITORIAL ARANZADI, 

SA
Subscripció base de dades jurídica en  línia Serveis Menor 11.822,68 4T

28
FUNDACIÓ CARLES PI I 

SUNYER

Realització d'un mapa d'obligacions de transparència, que s'haurà d'incorporar a 

l'aplicatiu informàtic que està desenvolupant el Síndic de Greuges
Serveis Menor 18.089,50 4T

Total Mostra 2019 386.867,35

Total contractació 2019 (s/. Web actualitzat el 27 de gener de 2020) 595.382,16

* Alguns dels contractes d'aquest quadre són sense IVA
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ANNEX 3 

 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 



Annex 4

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum Liquidació (Programa+Capítol+Article+Concepte+Económica))

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

Econ. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses Obligacions Pagaments Oblig pdts Romanents de

compromeses recon netes pagam a crèdit

31-12-19

1000001 Retribucions bàsiques alts càrrecs 175.150,02 -18.572,21 156.577,81 156.577,81 156.577,81 156.577,81 0,00 0,00 
1000002 Retribucions complementàries alts càrrecs. 192.326,92 10.719,49 203.046,41 203.046,41 203.046,41 203.046,41 0,00 0,00 
100 Alts càrrecs 367.476,94 -7.852,72 359.624,22 359.624,22 359.624,22 359.624,22 0,00 0,00 

10 ALTS CÀRRECS 367.476,94 -7.852,72 359.624,22 359.624,22 359.624,22 359.624,22 0,00 0,00 

1100001 Retribucions bàsiques personal eventual 657.078,10 -162.121,65 494.956,45 494.956,45 494.956,45 494.956,45 0,00 0,00 
1100002 Retribucions complementàries personal eventual 1.388.503,91 44.857,50 1.433.361,41 1.433.361,41 1.433.361,41 1.433.361,41 0,00 0,00 
110 Personal eventual. 2.045.582,01 -117.264,15 1.928.317,86 1.928.317,86 1.928.317,86 1.928.317,86 0,00 0,00 

11 PERSONAL EVENTUAL 2.045.582,01 -117.264,15 1.928.317,86 1.928.317,86 1.928.317,86 1.928.317,86 0,00 0,00 

1200001 Retribucions bàsiques funcionaris 924.687,43 -70.236,25 854.451,18 854.451,18 854.451,18 854.451,18 0,00 0,00 
120 Retribucions bàsiques. 924.687,43 -70.236,25 854.451,18 854.451,18 854.451,18 854.451,18 0,00 0,00 

1210001 Retribucions complementàries funcionaris 1.234.703,65 190.844,74 1.425.548,39 1.425.548,39 1.425.548,39 1.425.548,39 0,00 0,00 
121 Retribucions complementàries. 1.234.703,65 190.844,74 1.425.548,39 1.425.548,39 1.425.548,39 1.425.548,39 0,00 0,00 

12 PERSONAL FUNCIONARI 2.159.391,08 120.608,49 2.279.999,57 2.279.999,57 2.279.999,57 2.279.999,57 0,00 0,00 

1600001 Seguretat Social. 870.000,00 68.536,22 938.536,22 938.536,22 938.536,22 938.536,22 0,00 0,00 
160 Quotes socials. 870.000,00 68.536,22 938.536,22 938.536,22 938.536,22 938.536,22 0,00 0,00 

16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 870.000,00 68.536,22 938.536,22 938.536,22 938.536,22 938.536,22 0,00 0,00 

1 REMUNERACIONS DE PERSONAL. 5.442.450,03 64.027,84 5.506.477,87 5.506.477,87 5.506.477,87 5.506.477,87 0,00 0,00 

2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edif i altres constr 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

2010001 Lloguers i cànons de material de transport 12.000,00 -4.470,00 7.530,00 3.245,33 3.245,33 3.245,33 0,00 4.284,67 
201 Lloguers i cànons de material de transport 12.000,00 -4.470,00 7.530,00 3.245,33 3.245,33 3.245,33 0,00 4.284,67 

2020001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
2020002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 10.000,00 -2.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 
202 Lloguers i cànons d'equip per a procés de dades, programari i reprografia 10.100,00 -2.000,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00 

2030001 Lloguers i cànons d´altre immobilitzat material 1.250,00 -1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 1.250,00 -1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 LLOGUERS I CÀNONS 23.450,00 -7.720,00 15.730,00 3.245,33 3.245,33 3.245,33 0,00 12.484,67 

2100001 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i a 25.000,00 0,00 25.000,00 23.373,74 23.373,74 20.865,45 2.508,29 1.626,26 
210 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i a 25.000,00 0,00 25.000,00 23.373,74 23.373,74 20.865,45 2.508,29 1.626,26 

2120001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades 10.000,00 -3.000,00 7.000,00 3.526,64 3.526,64 2.725,30 801,34 3.473,36 
2120002 Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 1.500,00 0,00 1.500,00 4.409,53 4.409,53 4.409,53 0,00 -2.909,53 
2120003 Manteniment d'aplicacions informàtiques 44.000,00 -3.000,00 41.000,00 37.708,34 37.708,34 33.150,30 4.558,04 3.291,66 
212 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades, programa55.500,00 -6.000,00 49.500,00 45.644,51 45.644,51 40.285,13 5.359,38 3.855,49 

2140001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment 2.000,00 0,00 2.000,00 1.756,38 1.756,38 1.689,43 66,95 243,62 
214 altres despeses de conservació, reparació i manteniment 2.000,00 0,00 2.000,00 1.756,38 1.756,38 1.689,43 66,95 243,62 

21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 82.500,00 -6.000,00 76.500,00 70.774,63 70.774,63 62.840,01 7.934,62 5.725,37 

2200001 Material ordinari no inventariable. 3.000,00 0,00 3.000,00 2.659,54 2.659,54 2.659,54 0,00 340,46 
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 15.000,00 120,00 15.120,00 14.826,82 14.826,82 14.721,27 105,55 293,18 
220 Material d’oficina. 18.000,00 120,00 18.120,00 17.486,36 17.486,36 17.380,81 105,55 633,64 

2210001 Aigua i energia 63.000,00 -2.277,84 60.722,16 48.469,00 48.469,00 47.892,97 576,03 12.253,16 
2210003 Vestuari 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
2210089 Altres subministraments 7.000,00 -4.000,00 3.000,00 1.934,97 1.934,97 900,72 1.034,25 1.065,03 
221 Subministraments. 70.100,00 -6.277,84 63.822,16 50.403,97 50.403,97 48.793,69 1.610,28 13.418,19 

2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 45.000,00 0,00 45.000,00 63.882,31 63.882,31 60.995,25 2.887,06 -18.882,31 
2220002 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a entitats de la Ge 26.000,00 0,00 26.000,00 23.831,42 23.831,42 21.852,10 1.979,32 2.168,58 
2220003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 19.000,00 0,00 19.000,00 15.114,82 15.114,82 8.899,29 6.215,53 3.885,18 
222 Comunicacions. 90.000,00 0,00 90.000,00 102.828,55 102.828,55 91.746,64 11.081,91 -12.828,55 

2240001 Despeses d'assegurances 9.000,00 0,00 9.000,00 8.701,44 8.701,44 8.701,44 0,00 298,56 
224 Despeses d'assegurances 9.000,00 0,00 9.000,00 8.701,44 8.701,44 8.701,44 0,00 298,56 

2250001 Tributs 100,00 0,00 100,00 2.915,30 2.915,30 2.915,30 0,00 -2.815,30 
225 Tributs. 100,00 0,00 100,00 2.915,30 2.915,30 2.915,30 0,00 -2.815,30 

2260002 Atencions protocol.làries i representatives 1.000,00 0,00 1.000,00 913,16 913,16 306,16 607,00 86,84 
2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 23.219,60 23.219,60 21.643,16 1.576,44 16.780,40 
2260004 Jurídics i Contenciosos 8.000,00 3.191,34 11.191,34 1.947,25 1.947,25 1.947,25 0,00 9.244,09 
2260005 Organització de reunions, conferències i cursos 28.000,00 0,00 28.000,00 35.449,62 35.449,62 34.825,64 623,98 -7.449,62 
2260009 Funcionament de consells i òrgans col.legiats 26.000,00 0,00 26.000,00 22.204,58 22.204,58 22.199,58 5,00 3.795,42 
2260011 Formació del personal propi 15.000,00 0,00 15.000,00 6.393,00 6.393,00 6.240,00 153,00 8.607,00 
2260033 Desenvolupament programes seguretat i salut laboral en el treball per prevenc 5.000,00 3.593,45 8.593,45 5.851,09 5.851,09 5.363,49 487,60 2.742,36 
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