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INFORME REFERIT A L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA OE L'EXERCICI
2020 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
•erftt=s^ 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
- 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).
- Resolució del Síndic de 20 de desembre de 2011, per la qual es modifica el RORI del
Síndic de Greuges de Catalunya, publicada al DOGC núm. 6034, de 29 de desembre de
2011.
- Resolució del Síndic de 23 de novembre de 2015, de modificació del RORI del Síndic
de Greuges de Catalunya, publicada al DOGC núm. 7262, de 7 de desembre del 2016.
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- 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.
- Resolució del Síndic de 14 de desembre de 2020, de delegació de funcions als membres
del Consell de Direcció del Síndic de Greuges, publicada al DOGC núm. 8302, de 23 de
desembre de 2020.

1.3. Regulació específica sobre gestió pressupostària
D'acord amb l'article 87.2 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, "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 regula en el seu Títol III la gestió econòmica pressupostària,
ractació i patrimoni del Síndic de Greuges.
tre 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 Sindica
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, es va afegir 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.
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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
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 efectuarne el pagament, amb l'obligació de retre comptes al síndic o sindica.
d) Disposar dels comptes bancaris de la institució amb la signatura conjunta del Síndic
0 Sindica, 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.1
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 Sindica 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
0 la interventora.

1 Mitjançant l'anteriorment esmentada Resolució de 14 de desembre de 2020, de delegació de funcions als
membres del Consell de Direcció del Síndic de Greuges (DOGC núm. 8302, de 23 de desembre de 2020), li
han estat delegades a la persona titular de la Gerència, entre d'altres, les funcions de dirigir la preparació de
l'avantprojecte de pressupost i dirigir la gestió pressupostària, la comptabilitat, la gestió patrimonial i la
contractació administrativa.
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A la vista de les normes esmentades, s'emet informe sobre l'execudó pressupostària
del Síndic de Greuges, corresponent a l'exercici 2020.

2.- Objectius
Aquest document té per objectiu informar sobre l'execució pressupostària del Síndic de
Greuges corresponent a l'exercici 2020, des de la vessant crítica de la intervenció en la
institució, i inclou la liquidació del pressupost de despeses.
La Intervenció ha exercit ei control intern posterior de caràcter permanent previst a
l'article 100.1 del RORI abans esmentat, el resultat del qual es troba reflectit en els tres
informes emesos respecte del primer semestre, del tercer trimestre i del quart trimestre
de l'exercici 2020, oportunament lliurats a la institució, segons les dades que figuren a
continuació:

PERÍODE

INFORME
PROVISIONAL

RECEPCIÓ DE LES
AL·LEGACIONS INSTITUCIÓ

INFORME
DEFINITIU

GENER-JUNY

01-10-2020

23-10-2020

03-11-2020

JULIOL-SETEMBRE

16-12-2020

30-12-2020

12-01-2021

OCTUBRE-DESEMBRE

09-03-2021

18-03-2021

23-03-2021

Les opinions i conclusions formulades en aquest informe es basen en les comprovacions
realitzades en els esmentats informes periòdics 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.
Cal tenir en compte que la vigència de l'estat d'alarma des del 14 de març de 2020 va
tenir una incidència directa en la gestió de l'activitat de la institució, cosa que va
impossibilitar la realització de les tasques ordinàries de verificació i control de manera
presencial a les seves dependències necessàries per emetre l'informe de control
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corresponent ai primer trin^estre. Per aquest motiu, i uncoprepresa inactivitat, es va
comunicaraiainstitucióqueeis dos informes trimestrals periòdics corresponents ais sis
primers mesos dei 2020 s'acumuiarien en un informe semestral comprensiu deis mesos
degenerajuny.
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 Sindic de
Greuges.

Resultats

qüestions
En el primer semestre del 2020 la institució va endegar la migració del programa ABSIS,
mitjançant el qual es duiaaterme la gestió econòmica,financeraipressupostària de la
Institució, a un nou aplicatiu (Sical^in) atès que l'empresa propietària de l'anterior
programa ABSISva passaraformar part del GrupBergerLevrault, conformat per les
empreses Absis, Aytos iTecnogeo i que noes realitzarien nous desenvolupaments ni
millores en l'antic programa. Per aquesta raó, es va prendre la decisió de migraral
sistema Sical^in que és el que ofereix l'esmentat grup empresarial.
En els successius informes de control, la revisió de la comptabilitat ba posat de manifest
diverses incidències degudesal'esmentada migració,de les quals encara són vigents al
tancament de l'exercici les següents:
a) La codificació de les diferents aplicacions que figuren en els documents comptables
d'ingressos (I) nosegueixelsestàndardsordinarisja queelsdos últims númerosde
cada aplicació no figuren en l'apartat de classificació econòmica, sinó en el de la
classificació orgànica. Aquesta observació s'ba de fer extensiva als diferents estats de
situació d'ingressos.
b) L'estat d'execució d'exercicis tancats del pressupost d'ingressos, segons la
documentació facilitada, no sembla presentar de manera agregada la situació dels drets
a una data determinada.
c) El programa informàtic no exigeix l'autorització de determinats documents
comptables.
Totique segons la institució aquest nouprograma aporta funcionalitats que no oferia
l'anterior,continua essent un programa al qual l'òrgan de control no bi té accés fora de
lesdependènciesde la institució i tampocdisposa de la possibilitatd'extreure llistats
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d'execució i altra informació necessària per a la realització del control, a diferència del
què succeeix amb l'aplicatiu comptable que s'utilitza en la resta d'institucions
estatutàries.
D'altra banda, donat el tipus de facturació habitual de la institució (inferior a 5.000 €),
el Síndic va determinar l'exclusió de l'obligació de presentació de factura electrònica als
proveïdors que lliurin béns o prestin serveis amb un import de fins a 5.000 €, impostos
inclosos, sens perjudici que els proveïdors, amb caràcter potestatiu, emetin i remetin
factura electrònica (Resolució del Síndic de Greuges de 12 de gener de 2015 i article 4
de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic).

4.2. 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 aitres". Tot i no disposar de pressupost
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.
La Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2020, estableix l'import total dels crèdits de despesa de la institució per a l'exercici, que
és de 6.817.143,83 euros i s'estructura en els capítols següents:

Capítol

Descripció

Import (C)

I

REMUNERACIONS DEL PERSONAL

II

DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS

IV

TRANSFERENCIES CORRENTS

11.000,00

VI

INVERSIONS REALS

49.500,00

VIII

ACTIUS FINANCERS

4.000,00

TOTAL 2020
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Al llarg de l'exercici 2020 s'han comptabilitzat set expedients de modificació
pressupostària, tal com es desprèn de la documentació comptable extreta de la
comptabilitat i analitzada en els informes de control corresponents. En concret:
a) Expedient de generació de crèdit, autoritzat per Resolució del titular de la institució
en data 13 de març de 2020, per import de 21.296,39 euros, que afecta a les
aplicacions 201.0001 (25,- euros), 224.0001 (22,90 euros), 226.0005 (20.000
euros), 226.0039 (121,- euros) i 230.0001 (1.127,49 euros). En general, el seu
origen són devolucions per conceptes diversos i per l'aportació de l'Obra Social de
La Caixa per a la jornada lA&HR.
b) Expedient d'incorporació de romanents de l'exercici 2019, autoritzat per Resolució
del titular de la Institució en data 19 de maig de 2020, per import total de 48.266,69
euros, que afecta les aplicacions 212.0002 (5.000,- euros), 221.0014 (2.000,euros), 226.0045 (19.000,-), 227.0013 (13.722,84 euros), 490.0001 (5.200,euros), 610.0001 (1.343,85 euros) i 830.0001 (2.000,- euros). S'ha comprovat que
l'import incorporat per capítol es correspon amb el romanent per capítol que figura
a la informació de tancament de l'exercici 2019.
Expedient de transferència de crèdit per import de 24.525,- euros, segons la
documentació que ha aportat la institució en les tasques d'elaboració d'aquest
informe anual.^
d) Expedient de transferència de crèdit, autoritzat per Resolució del 2 de novembre de
2020, per import de 60.000,- euros, que afecta als capítols 1 i 6 del pressupost de
la institució.
e) Expedient de transferència de crèdit, autoritzat per Resolució del 28 de desembre
de 2020, per import de 3.000,- euros, que afecta a les partides pressupostàries
121.0001 i 150.0001 del pressupost de la institució.
f)

Expedient de transferència de crèdit, autoritzat per Resolució del 28 de desembre
de 2020, per import de 3.000,- euros, que afecta a les partides pressupostàries
121.0001 i 151.0001 del pressupost de la institució.

g) Expedient de generació de crèdit, autoritzat per Resolució del 29 de desembre de
2020, per import de 3.557,29 euros, que afecta a les aplicacions 230.0001
(32,30 euros), 226.0011 (2.208,36 euros), 226.0004 (1.000,- euros) i 226.0039

2 En la fase d'al·legacions a l'informe provisional del primer semestre la institució va aportar la documentació
d'un expedient de 39.922,84 euros, amb un informe-proposta i una Resolució del Síndic, però la
comptabilització efectuada era per 24.525,- euros. La incidència ja es va posar de manifest per la Intervenció,
però va quedar pendent de resposta per part de la institució.
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(316,63 euros). El seu origen són diversos ingressos produïts entre els mesos d'abril
i desembre, tal com s'indica en la Resolució esmentada.

A l'annex 1 d'aquest informe es troba el detall de les diferents modificacions
pressupostàries de l'exercici 2020. Cal indicar però que, tot i que les columnes
corresponents a les altes i baixes de les transferències de crèdit mostrin l'import de
148.663,83 euros, el total és de 90.525,- euros, ja que 58.138,83 euros corresponen a
la regularització comptable duta a terme per haver utilitzat una aplicació pressupostària
inexistent a l'inici de l'exercici.
En la fase d'al·legacions a l'informe provisional de control del quart trimestre del 2020,
la institució ha informat i acreditat que en data 2 de març de 2021 s'havien comunicat
al Departament competent en matèria de finances públiques les transferències de crèdit
i les generacions realitzades durant l'exercici 2020.

4.3. L'execució pressupostària
4.3.1. Ingressos
Tot i no disposar de pressupost d'ingressos, tal i com s'ha indicat a l'apartat 4.2 d'aquest
informe, 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.
La Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per ai
2020, estableix l'import total de crèdits de despesa de la institució, que és de
6.817.143,83 euros. A data 31 de desembre de 2020, l'import de les transferències ha
estat de 3.228.395,06 euros. A més, la institució ha rebut de la tresoreria de la
Generalitat l'import pendent de cobrament de l'exercici 2019, que era de 2.873.884,44
euros. Per tant, en total, el volum de transferències rebudes directament de la
Generalitat o per compte d'ella ha estat, per tant, de 6.102.279,50 euros.
A data de tancament de l'exercici resta pendent de cobrament el 52,6% del pressupost
per al 2020. A continuació es presenta el quadre corresponent:

síndic de Greuges
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Exercici corrent

Imports en euros

- Previsions inicials

6.817,143,83

- Previsions definitives

6.841.997,51

- Drets reconeguts (*)

6.842.847,51

- Ingressos realitzats

3.254.098,74

- Ingressos pendents

3.588.748,77

Exercicis tancats
- Pendent d'ingressar exercici 2019

2.873.884,44

- Ingressos realitzats pressupostos tancats

2.873.884,44

D'altra banda, l'entótat ha tingut els mgressos següents:
Interessos de comptes corrents: no n'hl ha hagut cap.
Altres lngressos(relntegran^ents,devoluclonslaportaclons): 24.853,68 euros.^
Devolució d'un pagan^ent a un proveïdor gue havia estat efectuat mitjançant
transferència bancària, elpagament del gual s'ha pogut efectuar finalment en data
12 de febrer del 2021: 850, euros.
En relació amb això, cal advertir gue les retrocessions bancàries no s'han de
comptabllitzarcom a Ingressosde l'exercicl, sinó gue cal comptabilitzar ies en el
compte extrapressupostari corresponent I, un cop resolta la Incidència, tornar a
generar un pagament des del mateix compte extrapressupostarl.
Elnalment,cal assenyalar gue, mitjançant la Resolució del Síndic de Greuges delude
maig de 2020, la Institució va transferir 500.000, euros al Departament de la
Vicepresidència I d'Economia I Hisenda, com a contribució a la lluita contra el
coronavirus. L'Import corresponiaainteressosd'exercicis anteriors (393.592,63 euros)
I a romanents de crèdits no Incorporats a pressupost (106.407,37 euros). Respecte
d'aguesta transferència, aguesta Intervenció ha vingut Indicant en els successius

3 L'import de 24.853,68 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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informes de control que s'havia instrumentat comptablement amb un manament de
pagament extra pressupostari en lloc d'haver-se fet una devolució d'ingressos rebuts en
excés. Al tancament de l'exercici no consta que s'hagi regularitzat la comptabilització
efectuada, almenys per la part de l'excés de finançament provinent del Departament de
la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

4.3.2. Pressupost de despeses
La institució presenta la següent execució per capítols:

CAPÍTOL I
El total dels crèdits definitius del capítol I ha estat de 5.887.413,83 euros, i el total
d'obligacions reconegudes del capítol ha estat de 5.474.488,68 euros, que suposen una
execució del 92,99% dels crèdits definitius del capítol.
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 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 I'l 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

50

(inclou interins)
Eventuals

28

Total

78

D'acord amb l'annex de personal, corresponent a la institució, que figura en la Llei
4/2020, del 29 d'abril, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020,
vigent a 31 de desembre de 2020, les places pressupostades són les següents:
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Tipologia de Places

Núm. de places

Alts càrrecs"

3

Funcionaris

48

(inclou interins)
Eventuals

25

Total

76

Les places pressupostades a 31 de desembre de 2020, 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 ies següents:

Tipologia de plaça

vu

Núm. de places

Funcionaris de carrera

10

Funcionaris interins

35

Eventuals

22

Total

67

La tipologia del personal al servei de la institució al final de l'exercici manté, amb poques
variacions, les mateixes característiques que en els darrers anys, amb un 67,2% de
personal funcionari (al final de l'exercici del 2019 era d'un 55,7%) i un 32,8% de
personal eventual (al final de l'exercici del 2019 era d'un 34,3%).
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 22,2% de funcionaris de
carrera (un 24%, al 2019), mentre que el 77,8% són funcionaris interins (un 75%, al
2019). 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

4 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'l 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 va disposar que, amb efectes de I'l 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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del Síndic de Greuges, que estabieix que ei sistema g e n e r a l d'ingrés a la fundó pública
de ia Institució és ei concurs oposició. No obstant això, i segons publica ia institució en
l'apartat "convocatòries, processos selectius" del seu portal de transparència, en eis
darrers anys no Ini hagut cap convocatòria ni procés de selecció.
En relació amb aquesta estructura de recursos humans, i com s'ha vingut indicant en
els informes de control emesos al llarg de l'exercici reiterant el ja dit en anys anteriors,
la institució ha de tenir present que ia 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 eis
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 ia Sentència del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 9 de juliol de 2015, en i'assumpte C-177/14,
a la qual ja es va fer referència en l'informe de control corresponent al segon trimestre
de 2016) 0 pot tenir en aitres (per exemple, en matèria de protecció del personal interí,
a partir de ia Sentència del mateix Tribunal de 14 de setembre de 2016, en eis
assumptes C-184/15 i C-197/15, o en relació amb ei règim de jubilació a aplicar ai
personal eventual). Aquesta equiparació ve reforçada en el cas de la institució per les
previsions de l'article 17 del RORI, 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 ia condició respectiva.
Pel que fa a algunes de ies qüestions indicades, cal assenyalar que recentment,
mitjançant la Resolució de 16 de febrer de 2021, el Síndic de Greuges ha aprovat el Pia
d'ordenació de recursos humans del Síndic de Greuges per al període 2021-2025 i n'ha
ordenat la publicació al web de la institució a l'apartat de Transparència^. Un dels
objectius i una de les línies d'actuació a seguir d'aquest Pla és millorar la qualitat de
l'ocupació potenciant l'estabilitat del personal i la reducció de la temporalitat.

B) Pagaments
En el primer semestre la institució va aplicar un increment del 2% de les retribucions
del personal, d'acord amb l'establert a l'apartat Dos de l'article 3 del Reial Decret Llei
2/2020, de 21 de gener, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions
en l'àmbit del sector públic, excepte pel que fa a les retribucions del titular de la
institució, que no s'han incrementat respecte de les del 2019.

5 DOGC núm. 8353, d'l de març del 2021.
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C) Incidències
1. En data 30 de juny del 2020 va cessar, a petició propia, una persona que tenia la
condició d'eventual i ocupava el lloc de Director de Consum i Territori.® Durant el primer
semestre de l'exercici aquesta persona havia continuat percebent un trienni i un
complement de permanència reconeguts en el quart trimestre de 2019, quan ja havia
complert 70 anys, que és l'edat màxima legalment establerta per als funcionaris com a
límit de permanència en el servei actiu.
Ja en l'informe provisional de control corresponent al quart trimestre del 2019, aquesta
Intervenció havia assenyalat que 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 respectiva^, que
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 que 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 pública®, essent aquesta edat la de 70 anys, 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 la fase d'al·legacions a l'esmentat informe, la institució va formular diverses
consideracions manifestant la seva discrepància amb la posició expressada per aquesta
Intervenció, tant respecte de l'aplicació al personal eventual de l'edat màxima de
jubilació legalment establerta per als funcionaris com respecte dels drets retributius que
se'n derivarien. Les dites al·legacions varen ser analitzades i contestades en l'informe
definitiu de control emès en data 20 de març del 2020, en el que aquesta Intervenció
va mantenir el seu criteri, que va traslladar a l'informe global referit a l'execució
pressupostària de la institució corresponent a l'exercici 2019, emès en data 27 de març
del 2020.
Havent-se comprovat que en el primer semestre del 2020 es van mantenir la situació i
els pagaments, en l'informe de control del primer semestre del 2020 es van tornar a

6 Resolució del Síndic de Greuges de 18 de juny de 2020 (DOGC núm. 8164, de 29 de juny del 2020).
7 El mateix es preveu a l'article 40 deis Estatuts del Règim i el Govern interiors del Parlament de Catalunya
(ERGI), als quals remet, com a norma supletòria, l'article 12.1del RORI, en establir el règim jurídic de la funció
pública del Síndic de Greuges.
8 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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reiterar les observadonsícondusíons mantingudes en els informes anteriorment dtats
Ien fase d'al·legadons la Institució va tornarareprodulr la seva discrepància al respecte
sense aportar cap novetat, motlupel gual aguestaintervencló manté elcriteri de que
les resolucions de reconeixement d'untrlennlld'un complement de permanència abans
esmentades no s'ajustavenadretlque la Institució ba d'adoptar les mesures oportunes
pera la seva revisió 1 el relntegramentdels Imports abonats peraquestsconceptes,
sens perjudici de les que corresponguin tenint en compte les consideracions fetes sobre
l'edat màxima legal de permanència en el servei actiu.
2. Per Resolució delude juliolde 2020,del Síndic de Greuges, lenbasea l'article 65
del RORI del Síndic de Greuges, es va autoritzar l'abonament d'un denominat
"complementdeproductlvltatextraordlnarl", a raó de 800 euros encadacas,adues
persones treballadores de la Institució, per l'activitat extraordinària, l'Interès 1 el
rendiment especial en el desenvolupament de la seva feina durant el període del 16 de
març alinde jun^ de 2020.aquest complement es va fer efectluala nòmina del mes
de juliol de 2020.
Sobre aquesta qüestió en l'informe definitiu de control del tercer trimestre emès en data
12 de gener de 2021 aquesta Intervenció va posar de manifest que la tipologia de treball
lelmomentenelqualbavlaestatdesenvolupat^dell6demarçall4dejun^),període
de plena pandèmla 1 desescalada, feia pensarque es podria tractar més avlatd'una
gratificació per serveis extraordinaris degut a les tasques relacionades amb la
Implantació masslva del teletreball 1 no d'un complement de productivitat, vinculat
normalment a l'assoliment d'uns objectius predeterminats, atès l'article 65.3.d) de
l'esmentat RORI. També es va assenyalar que l'Import total de 1.600 euros de
l'esmentat complement es va comptabilitzar enla nòmina del mes de jullolal'apllcacló
1500001 "Productlvltat"quan el crèdltdlsponlbleen aquesta aplicació era, en aquell
moment, de 100, euros, ambvulneraclódelsartlcles5 1 15 de la Llei 4/2020, del 29
d'abril, de pressupostos de la Generalltatde Catalunya peral 2020, atès que la Institució
bagués bagutdetramltarun expedlentdetransferèncladecrèdítambanterlorltata
l'autorització de la nòmina per evitar un pagament nul en no disposar de crèdit adequat
1 suficient.
En relació amb les observacions anteriors, la Institució ba efectuat en el mes de
desembre dues transferències de crèdit de 3.000, euros a les aplicacions 1500001
Productivitat 1 15100001 Gratlflcaclonsservelsextraordlnarls^, mantenint però el seu
criteri inicial de considerar aquesta retribució com un complement de productlvltatlno
com una gratificació per serveis extraordinaris.
En lesal·legaclonsa l'informe de controldelquart trimestre de 2020, la Institució ba
Informat tambéque el Síndlcba dictat una Resoluclód'l defebrerde 2021, deixant

9 Resolucions de 28 de desembre de 2020.
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sense efecte la Resolució de 13 de juliol de 2020, perconslderarque Incorria en un
n^otlu de nul·litat, totlque no s'haestlmat procedent Iniciar les facultats revisores en
aplicació de l'artlclellOde la Llel 39/2015,d'ld'octubre. En la mateixa Resolució s'ha
reconequteldretde les dues persones afectadesa percebre el mateix Import abonat
prèviament 1 una regularització en les seves nòmines el mesdefebrerde 2021 Is'ba
autorltzatl'abonamentd'aquestcomplement. Incloent lóala nòmina del mes de febrer
de 20211anotant la seva compensació respecte dels Imports que ja s'bavlenlnclòsala
nòmina del mes de juliol de 2020. La Institució ba Informat també dels moviments
comptables realitzats per duraterme la regularització dels aspectes Indlcatslba aportat
els corresponents documents comptables.
3. l^ltjançant Resolució del Slndlcde^ dejullol del 2020 es vaconcedlruna ajuda a
l'estudi de825eurosaunapersona pera larealltzaclóde 150 bores de pràctiques, a
desenvoluparentreel^dejullol lel ^d'a^ostde 2020. aquesta ajuda vaserpaqada
Íntegrament en el mes de juliol,abans de la flnalltzacló del període de pràctiques, les
va Imputaral'apllcacló 22^0013 ^^^Treballs tècnics"),quan en la classificació econòmica
deia despesa dels Rressupostosde la GeneralltatdeCatalun^a peral 2020 exlstelx
l'apllcacló 480.0030 ^"Beques").
4. Ona persona beneficiària d'una ajuda a l'estudi perla realització de 400 bores de
pràctiques entre els mesos de febrerljun^,en finalitzar el període de pràctiques va ser
nomenada mitjançant la Resolució de 29 de jun^ de 2020, del Síndic de Greuges,
^ersonallnteríperexcésoacumulacló de tasques per unperíode de tres mesos enun
llocd'admlnlstratlva,amb unajornada setmanalde 25bores, a partir de l'idejulloll
fins al 30 de setembre de 2020. Cal Indicar que les Instruccions d'elaboració del
pressupost per al 2020 preveien la distinció entre les dotacions de funcionaris de
caràcter estructural 1 les no estructurals ^concepte 125), però la Institució no va
preveure en la tramitació del pressupost cap possible despesa de naturalesa no
estructural,ala qual correspondria la contractació anterior.
5. l^ltjançantsenqles Resolucions de 20 d'octubre del 2020, respectivament, ba cessat
la persona que ocupava el càrrecde Gerent de la Institució 1 ba estat nomenada la
persona que la substitueix en el càrrec.

D) Qüestions pendents d'Informes anteriors
Per últim, cal tornar a deixar constància que no hi ha hagut novetats al llarg de l'exercici
en relació amb la qüestió que ja ha estat objecte de comentari en els informes referits
a l'execució pressupostària dels exercicis 2018 i 2019 i se segueix mantenint, per tant,
la 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

10 DOGC núm. 8257, de 28 d'octubre del 2020.
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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 845.281,52 euros i les obligacions
reconegudes del capítol II han estat de 597.874,91 euros i suposen una execució del
70,73% dels crèdits definitius del capítol. Les obligacions reconegudes difereixen de les
figuren en l'informe de control del quart trimestre, raó per la qual s'han sol·licitat les
explicacions corresponents a la institució que ha manifestat i acreditat que consisteixen
en l'addició d'algunes factures. Dins l'execució d'aquest capítol, s'han revisat els
documents de despesa i s'han comprovat els pagaments efectuats durant l'exercici.
D'entre els principals resultats dels informes, i a banda dels que figuren en l'apartat
4.3.3 relatiu a la contractació administrativa i als convenis, cal fer esment a les
incidències següents:
A) Revisió de les justificacions de les despeses abonades amb targeta de crèdit i de les
justificacions de bestretes de caixa fixa
\
La revisió de les diferents justificacions de despeses ha posat de manifest diverses
^ L— incidències al llarg de l'exercici, en especial amb motiu de la utilització de l'aplicació
'
226.0089 ("Despeses diverses") per a àpats de la institució i també amb persones
alienes.
Per tal de facilitar la gestió econòmica de la institució, aquesta intervenció va elaborar
en data 26 de març del 2018 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 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 ies 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
degudament justificats i han d'incloure la identificació de tots els participants.
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En l'àmbit de l'apllcadó pressupostària de la despesa s'ban constatat 1 posat en
coneixement de la Institució altres Imputacions Incorrectes de despeses, que ban quedat
reflectides en els corresponents Informes de control,
Alxl mateix, s'ba constatat que el reconeixement de l'obllgacló es comptabilitza
normalment de forma agreqadaaaltres fases d'execució de la despesa. En el cas de la
comptabilització agregada de les diferents fases d'execució delpressupost de despeses
(AOOP) que s'ba comprovat en diversos contractes menorses posa de manifest que
l'esmentada comptabilització s'efectua en un moment posterior a la recepció de la
factura sense respectar el decalatge temporal que existeix, en molts casos, entre
l'autorltzaclóladjudlcacló del contracte menorlla certificació parclalototal de l'objecte
del contracte, Aquest sistema de comptabilització no recull adequadament el moment
temporal dels compromisos contrets amb els adjudicataris, fet que Implica que l'Import
de la despesa dlsposada/compromesa al flnlment de l'exercici sigui Inferlorala real,
Comaqüestlópartlcular, enlarevlslódel pagament del

s'ba detectatque la garantia del contracte s'ba Instrumentat mitjançant la
retenció del 5% de l'Import d'adjudicació en un documentPd'ordenament de pagament,
L'esmentada comptabilització és Incorrecta ja que la retenció, en concepte de garantia,
bavlad'bavergenerat en el moment de la comptabilització de l'obllgacló un apunt en
el compte extrapressupostarlde"flancesldlpòslts"des del qual callabaver ordenat el
pagament corresponent, un cop acabat el període de garantia sense existència de
responsabilitats del contractista.

CAPITOL IV
A la subaplicació 4900001 01 - Transferències a l'exterior existia un pressupost inicial
d'll.OOO," euros, que mitjançant un expedient d'incorporació de romanents de l'exercici
2019 ha estat ampliat en 5.200,- euros (vegeu l'apartat 4.2). Així doncs, el pressupost
definitiu ha estat de 16.200,- euros, mentre que l'import de les obligacions reconegudes
ha estat de 7.800,- euros, que representa un 48,15% sobre els crèdits definitius del
capítol.
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 135.388,85 euros 1 les obligacions
reconegudes hanestatde 115.748,62euros isuposen unaexecuclódel 85,50% dels
crèdits definitius del capítol. Les Inversions més Importants han estat en equips de
procésdedadesltelecomunlcaclons(apllcacló6500001)perunlmportdel09.778,70
euros.

En matèria de contractació, és d'apiicació a ia institució ia i^iei 9/2017, de 8 de
novembre, deContractesdei Sector Púbiic, peria quai estransposen a i'ordenament
juridic espanyol ies i^irectives dei Parlament Europeu i dei Conseii 2014/23/LiE i
2014/24/OE, de 26 de febrerdei 2014 (LCSP), d'acord ambei que estabieix ia seva
disposició addicional quaranta quatrena.
l^a institució disposa en el seu web d'un enllaç al seu perfil de contractant de la
Plataforma de serveisde contractació pública de la Generalitat. Pera la qestióde la
contractació pública, no disposa de cap eina de tramitació electrònica, si bé utilitza
l'aplicació del "Sobre digital"que ofereix l'esmentada Plataforma.
L'importtotal revisatde contractes, seqonses detalla a l'annex núm. 2, ba estat de
224.572,61 euros, IVAinclòs, queescorresponenambun procedimentoberti vint i
nou contractes menors revisats,essent 488.856,40 euros,IVAinclòs,l'import total dels
contractes informats per la institució.
A banda de les consideracions i de les conclusions especifiques incloses en els
corresponents informes periòdics de control a lesquals esfa remissió, amb caràcter
general, cal assenyalaren aquest apartat lessegüentsobservacions i recomanacions
formuladesperaquestaintervenció:

llCaltemrencompteque la selecció de la mostra de contractes en el quarttrimestre del

va efectuar

en baseaun llistat provisional facilitat per la institució que Incloïa 114contractesíun import adjudicat total
de 129.937,81 euros,mentre que el llistat definitiu que finalment ha publicat laInstitucióala Plataforma de
serveis de contractació inclou 102 contractesiun import total de 119.664,32 euros.5n qualsevol cas, tots els
contractes de la mostra estaven inclosos en el llistat definitiu.
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La necessitat d'adoptar les mesures pertinents, mitjançant una adequada
planificació de la contractació, per evitar tramitacions o tràmits extemporanis en
contractes menors.
Lainstitucióhad'identlficarenelsexpedlentsien la Informació contractual el tipus
de contracte de que es tractliha de detallar amb precisió en els expedients la durada
dels contracteslel seu termini d'execució amb la data d'inlcilla de finalització.
La Institucióbadevetllarperlacorrecta comptabilització enel moment adequati
oportú dels diferents actes administratiusque es produeixen al llarq del procediment
de contractació, d'acord amb les diferents fases pressupostàries d'execucióde la
despesa.
En general, correspon a la institució delimitar, ambcaràcter previ a la sol·licitud
d'ofertes, les clàusules o condicions administratives o les prescripcions tècniques
que ban de regir la contractaclóibad'advertirales empreses que no són d'aplicació
les especificacionsocondicions incloses en les ofertes quepuguin ser contràrieso
incompatibles amb la legislació de contractes aplicable al sector públic.
Els pressupostos presentats per les empreses o els professionals ban d'anar
degudament signatsldatats.Per garantir la comparaclóila valoració adequada dels
pressupostos que se sol·licitin a les empreses, cal establir un mateix termini de
presentació d'ofertesical que els conceptes inclosos en les ofertes siguin homogenis
ipuguinser,per tant, objecte de la deguda comparacióivaloració.
Els contractes o compromisos amb les empreses adjudicatàries dels contractes
menors ban de ser signats, llevat delegació expressa de competències, per qui
ostenta la condició d'òrgan de contractació de la institució, que és el Síndic de
Greuges.
La institució bade vetllar per talque el règim fiscal de subjecció i/oexempció fiscal
dels adjudicatariso de lesoperacions que realitzin sigui conforme a la legislació
tributària aplicable en funció de les característiques de l'adjudicatariode la prestació
iba de vetllar igualment per tal que en els expedients es reflecteixi adequadament
l'import de la despesa màxima aprovada, amb independència de les retencions que
procedeixin amb les normes fiscals aplicables.
GalrevisarlainformacióquefiguraenelperfildelcontractantdelaPlataformade
serveis de contractació pública de la institució per tal d'informar degudament la
durada dels contractesigarantir,en general,la coincidència de les dades publicades
amb les que figuren en els expedients.
^

Gomacasparticular,caldestacarqueambla modificació del preu(delsl^.404,64
euros,de l'adjudicació inicial als 1^.824,^5 euros)del contracte menor corresponent
al servei de vigilància de la institució, s'bauria incorregut en un supòsit d'invalidesa
del contracte, motiu pel qual la institució bauria d'baver adoptat les mesures
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pertinents! haverprocedít, enelseucas, a la transitado del'expedlentderevlsló
corresponent.Totlque la Instltudó va manifestar en fase d'allegadonsal'lnforme
de control del primer semestre que estudiarla la procedència de l'esmentada revisió,
no es disposa d'Informació posterior al respecte.
En relació amb laResolucló del Síndic del 29 de febrer de 2012, per la qual s'aprova el
circuit comptable electrònic aplicable a la Institució, que aquesta Intervenció
reiteradament ba recomanat revisar per tal d'ajustar la tramitació comptable a la
tramitació administrativa dels contractes menors derivada de les exigències de l'actual
LCSP, es fa constar que la Institució ba Informat que fins que no es completi la
Implantació del nou programa de comptabilitat no es podrà enllestir l'aprovació del
circuit definitiu.
En un altre ordre de consideracions, 1 en relació amb la publicitat dels contractes al
Portal de transparència, cal remarcar que la Institució disposa en el seu portal d'un
enllaç al seu perflldelcontractantdela Plataformade serveis de contractació pública
de la Generalitat, dins la qual figura la publicació agregada per trimestres dels
contractes menors corresponentsal'exerclcl 2020,però cal tenir en compte que l'article
13.1 deia Llei 19/2014, del 29 de desembre, detransparèncla, accésa la Informació
públlcalbongovern, lncloumésdadesquelescontlngudesal'artlcle63.4delaLGSP
(per exemple, determinades dades sobre execució de contractes) 1 pot requerir baver
d'ampllar,quans'escalgul,les Incloses al perfil del contractant.

B)Gonvenls
S'ba revisat la informació actualitzada sobre els convenis subscrits que figurava al Portal
de transparència de lalnstltucló. Segons aquesta Informació, durant l'exerclcl2020 no
s'ba formalitzat cap nou conveni amb Impacte econòmic, però cal tenir en compte que
la lnformaclótédatad'actualltzaclódell6de juny del 2020.

Per doure I'apartatdedlcata l'execudó pressupostària, cal Indicarque figura com a
annex núm. ^d'aguest Informe l'estatd'execucló delpressupost de despeses^óelde
genera^l de desembre de 2020)preparat per la Institució,que Inclou tant la Informació
agregada de les modificacions pressupostàries com el procés de gestió (la disposiclólel
reconelxementde l'obllgacló), així com el procés de pagamentde les obllgaclonsde
l'exercicllels romanents de crèdit.
El romanentde crèdit gue figuraeneldocument "Liquidació del pressupost 2020 del
Síndic de Greuges de Catalunya"és de 621.231,62 euros respecte dels crèdits Inicials,
que serà Incorporadle en l'exercici 2021, d'acord amb les previsions de la corresponent
llei de pressupostos.
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En toteas, 1 talcom jas'ha observaten Informes precedents, serla recomanable que
l'abast 1 el mar^e de disposició sobre els excessos de finançament corresponents a
exercicis anteriors d'Institucions estatutàries que, comel Síndic deGreuqes, disposen
d'autonomia pressupostària es concretessin en una futura regulació amb ranqle^al.

4.4. La

de la institució

Les existences de
de desembre de 2020
0^4.^31,^0 euros,
segons la Informado comptable, els saldos que flquren en comptes corrents 1 les
exlstènclesa lacalxad'babllltacló.Tanmateix, entreel saldo comptable dels comptes
de tresorerlalels respectius saldos bancaris existeix una diferència de 600 euros,que
es correspon amb l'anotació comptable del lliurament de caixa flxaofonsajustlflcara
la persona que realitza les funcions d'babllltat, alxl com una petita diferència de
0,02 euros en el saldo d'un compte corrent.

^Conclusions
L'execució pressupostària de l'exercici 2020, en fase de reconeixement de l'obll^acló,
^ assolit un total de 6.195.912,21 euros, que representa un 89,92% dels crèdits
definitius de l'exercici.
La major part del pressupost es correspon ambles despeses depersonal, que sumen
5.4^4.488,68 euros, amb una execució del 92,99% dels crèdits definitius del capítol. A
continuació, sesltuen les despeses corrents de bénsl serveis quesumen 59^.8^4,91
euros 1 suposen una execució del ^0,^3% dels crèdits definitius del capítol; les
Inversions reals,ambll5.^48,62 eurosluna execució del 85,50%, lles transferències
corrents,amb^.800, eurosluna execució del 48,15%.

2) Pel que fa a qüestions d'ordre qeneral vinculades an^b la qestló comptable, la
Institució bade continuar corregint les Incidències detectades comaconseqüèncla de la
mlqracló al nou sistema d'Informació comptable Implantat en el prlmersemestre del
2020. En particular, 1 al tancament de l'exercici, encara estan vlqents Incidències
referides a la codificació de les diferents aplicacions que flquren en els documents
comptables d'in^ressoslals diferents estats de situació d'Ingressos,alxlcom Incidències
referldesal'estat d'execució d'exercicis tancats del pressupost d'Ingressos 1,per últim,
a la manca d'exlqènclad'autorltzacló de determinats documents comptablesper part
del programa informàtic

la

pressupostària

2020.
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3) A l'annex 1 d'aquest informe es troba el detall de les diferents modificacions
pressupostàries de l'exercici 2020. Tot i que les columnes corresponents a les altes i
baixes de les transferències de crèdit mostrin l'import de 148.663,83 euros, el total és
de 90.525," euros, ja que 58.138,83 euros corresponen a la regularització comptable
duta a terme per haver utilitzat una aplicació pressupostària inexistent a l'inici de
l'exercici.

4) La transferència de 500.000,- euros realitzada per la institució al Departament de la
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, com a contribució a la lluita contra el
coronavirus, es va instrumentar comptablement amb un manament de pagament
extrapressupostari (corresponent 393.592,63 euros, a interessos d'exercicis anteriors i
106.407,37 euros, a remanents de crèdits no incorporats a pressupost) en lloc d'haverse fet una devolució d'ingressos rebuts en excés. Al tancament de l'exercici no consta
que s'hagi regularitzat la comptabilització efectuada, almenys per la part de l'excés de
finançament provinent del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
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.

5) La tipologia del personal al servei de la institució al final de l'exercici manté, amb
poques variacions, les mateixes característiques que en els darrers anys, amb un 67,2%
de personal funcionari i un 32,8% 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 22,2% de funcionaris de
carrera, mentre que ei 77,8% 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.
En relació amb l'elevada temporalitat, cal assenyalar que mitjançant la Resolució de 16
de febrer de 2021 del Síndic de Greuges s'ha aprovat el Pla d'ordenació de recursos
humans del Síndic de Greuges per al període 2021 - 2025 i s'ha publicat al web de la
Institució a l'apartat de Transparència. Un dels objectius i una de les línies d'actuació a
seguir d'aquest Pla és millorar la qualitat de l'ocupació potenciant l'estabilitat del
personal i la reducció de la temporalitat.

Síndic de Greuges
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6) Al llarg de l'exercici s'ha mantingut la discrepància entre aquesta Intervenció i la
institució a propòsit del reconeixement d'un nou trienni i d'un nou complement de
permanència en el quart trimestre del 2019 a un Director d'Àrea que ja havia complert
l'edat màxima legal com a límit de permanència en el servei actiu, que ha continuat
percebent durant ei primer semestre de l'any 2020 fins al seu cessament, segons
s'exposa en l'apartat 4.3.2 (Capítol I) d'aquest mateix informe anual. Aquesta
Intervenció manté i reitera les observacions i conclusions incloses en l'informe de control
del quart trimestre del 2019, en l'informe d'execució pressupostària de l'exercici 2019 i
en l'informe de control del primer semestre del 2020, referides a que les resolucions de
reconeixement del trienni i del complement de permanència no s'ajustaven a dret i a
que la institució ha d'adoptar les mesures oportunes per a la seva revisió i el
reintegrament dels imports abonats per aquests conceptes, sens perjudici de les que
corresponguin tenint en compte les consideracions fetes sobre l'edat màxima legal de
permanència en el servei actiu.
D'altra banda, segueix pendent de resoldre la discrepància entre la Intervenció i la
institució posada de relleu en els informes referits a l'execució pressupostària dels
exercicis 2018 i 2019 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.

7) En l'informe del tercer trimestre es va constatar la concessió mitjançant Resolució de
13 de juliol de 2020 d'un denominat "complement de productivitat extraordinari" a dues
persones treballadores de la institució, sense que, quan va ser comptabilitzat
l'abonament en la nòmina del mes de juliol, existís crèdit disponible a l'aplicació
1500001 "Productivitat". Per tant, la institució hagués hagut de tramitar un expedient
de transferència de crèdit amb anterioritat a l'autorització de la nòmina per evitar un
pagament nul en no disposar de crèdit adequat i suficient.
Al respecte, s'ha constatat que la institució ha efectuat en el mes de desembre dues
transferències de crèdit a les aplicacions 1500001 Productivitat i 15100001
Gratificacions serveis extraordinaris, i que per Resolució d'l de febrer de 2021 s'ha
deixat sense efecte la Resolució de 13 de juliol de 2020, per considerar que incorria en
un motiu de nul·litat, tot i que no s'ha estimat procedent iniciar les facultats revisores
en aplicació de l'article 110 de la Llei 39/2015 d'l d'octubre . En la mateixa Resolució
s'ha reconegut el dret de les dues persones afectades a percebre el mateix import
abonat prèviament i una regularització en les seves nòmines i s'ha autoritzat
l'abonament d'aquest complement, incloent-lo a la nòmina del mes de febrer de 2021 i
anotant la seva compensació respecte dels imports ja inclosos a la nòmina del juliol de
2020.

Síndic de Greuges
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8) En els diversos informes periòdics 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
aspectes puntuals en ells ressenyats.
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 4.3.2 d'aquest informe.

9) En matèria contractual, i a banda de les consideracions i de les conclusions
específiques incloses en els corresponents informes de control, cal atendre a les
recomanacions i observacions que es formulen, amb caràcter general, en l'apartat 4.3.3
del present informe.
D'altra banda, la institució disposa en el seu portal de transparència d'un enllaç al seu
perfil del contractant de la Plataforma de serveis de contractació pública de la
Generalitat, dins la qual figura la publicació agregada per trimestres dels contractes
menors, però cal tenir en compte que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, inclou més dades que les
previstes a la LCSP i pot requerir haver d'ampliar, quan s'escaigui, les incloses al perfil
del contractant.

10) En relació amb la Resolució del Síndic del 29 de febrer de 2012, per la qual s'aprova
el circuit comptable electrònic aplicable al Síndic de Greuges, i tot i que la institució ha
manifestat que fins que no es completi la implantació del nou programa de comptabilitat
no es podrà enllestir l'aprovació del circuit definitiu, es torna a reiterar novament la
necessitat de revisar quan abans l'esmentada Resolució per tal d'ajustar la tramitació
comptable a la tramitació administrativa dels contractes menors derivada de les
exigències de l'actual LCSP.

síndic de Greuges
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11) En general, i llevat de les incidències ressenyades en els apartats anteriors, es
considera que la gestió de l'execució del pressupost de despeses per al 2020 ha estat
correcta, sens perjudici de que la institució del Síndic de Greuges incorpori les
successives conclusions i recomanacions que s'han vingut formulant en els informes de
control intern posterior de caràcter permanent que ha emès aquesta Intervenció.
Barcelona, 30 de març de 2021

Maria Guiu i Salient
Interventora del Síndic de Greuges
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ANNEX 2

MOSTRA REVISADA DE CONTRACTES
ADMINISTRATIUS

Síndic de Greuges.
Informe de la Intervenció referit a l'execució pressupostària de l'exercici 2020.
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MOSTRA DE CONTRACTES EXAMINATS EXERCICI 2020

Servei de vigilància

SERV

Menor

17.824,75 (1)

SERV

Menor

16.940,00

(Rafael Jiménez Asensio)

SERV

Menor

13.068,00

ABS INFORMATICA, SLU

SUBM

Menor

11.273,33

MEINSA

SERV

Menor

8.470,00

VODAFONE ESPAÑA, SA

SERV

Menor

7.260,00

CONTECNOW, SL

SERV

Menor

5.800,00

Serveis postals

SERV

Menor

6.000,00

Manteniment de climatització

SERV

Menor

2.994,75

SERV

Menor

998,25

SUBM

Menor

12.924,60

SOLUTIONS TOGETHER, SA

SUBM

Menor

12.000,00

EDITORIAL ARANZADI

SERV

Obert

42.350,00

Assistència tècnica en matèria de
Recursos Humans
Manteniment-Migració programa
comptable
Llicència de client de correu
Outlook 2019 per escriptori
Servei de telefonia, línia 900

BARNA PORTERS, SL
ESTUDIO SECTOR PÚBLICO, SL

Prevenció, control i supervisió de
servidors i aplicacions
informàtiques
Assegurança edifici i
responsabilitat civil GENERAL!
ESPAÑA, SA

Servei de manteniment de baixa
tensió
Compra de 20 ordinadors
portàtils
Renovació base de dades jurídica

COBERTIS CORREDORIA
D'ASSEGURANCES, SL
SOCIEDAD ESTATAL DE
CORREOS
COP ENERGIA, SL
INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
FAG OM

Servei d'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

FUNDACIÓ CARLES PI 1 SUNYER
D'ESTUDIS AUTONÒMICS 1

és aplicable la Llei 19/2014, de 29

LOCALS

de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i
bon govern, mantenint la sèrie
històrica de les dades obtingudes
des de l'any 2016
Bustiada per a la visita telemática
del SAP itinerant a Tarragona

SERV

Menor

774,40

CONFI MAIL, SL

SERV

Menor

756,25

DE FULLET 1 FULLETONS, SL

SERV

Menor

811,05 (2)

Bustiada per a la visita telemática
del SAP itinerant a Olot

Traducció a la llengua anglesa de
l'informe "Cost plaça escolar"

DUANA ARGELICH ISERN

1
Informe de la Intervenció referit a l'execució pressupostària de l'exercici 2020.
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Anàlisi tècnica ambiental del
projecte de planta incineradora a
l'antiga central tèrmica de Cercs

INSTA-SERVEIS JURÍDICS

SERV

Menor

726,00

SUBM

Menor

11.525,25

SUBM

Menor

8.191,50

SERV

Menor

5.735,40

GESTIÓ 1 SERVEIS MÈDICS, SL

SUBM

Menor

5.682,37

ITGLOBAL, SL

SUBM

Menor

5.306,69

SERTEC INFORMÁTICA, SL (3)

SUBM

Menor

4.652, 69

SOCOMEC IBÉRICA, SA

SUBM

Menor

4.629,40

COP ENERGIA, SL

SERV

Menor

4.235,00

SAN JOSÉ AMAT, CARLES

SUBM

Menor

3.841,75

D'INFORMÀTICA 1 SISTEMES

AMBIENTALS, SCP

(Bergadà)
Compra de 15 portàtils
Actualització de tota la
infraestructura de vídeo de la

CUTILLER EGEA, PATRICIA

SALLERAS TELECOMUNICACIÓ,
SL

sala d'actes
Anàlisi serologic d'anticossos
Covid-19
Adquisició llicències pro i std de
adobe acrobat
Adquisició 30 monitors Dell
regulables amb usb's
Substitució fungibles SAI
Substitució de gas refrigerant en
unitat de climatització planta 3,
per avaria
Servei de consultoria i
assessorament jurídic
Compra de 5 ordinadors Lenovo
Thinkpad
Compra auriculars de diadema

DISTRIBUIDORA
AUXILIARS, SL
SUBM

Menor

2.846,89

ITGLOBAL, SL

SUBM

Menor

2.507,12

SERTEC INFORMÁTICA, SL (3)

SUBM

Menor

2.270,38

CENORMA, SL

SUBM

Menor

2.176,79

CUTILLER EGEA, PATRICIA

Adquisició de 40 teclats amb USB,
28 teclats amb lector de targetes
i 28 hubs USB
Compra de 3 PCs sobretaula per
substituir PCs antics
Ordinador portàtil Lenovo
Thinkpad TIS
TOTAL REVISAT

224.572,61

Inclou la modificació del contracte. L'Import d'adjudicació inicial era de 17.404,64 euros.
Aquest és l'import que figura a la Plataforma de serveis de contractació. L'import d'aprovació de la despesa
que figura en el document de l'expedient (710,51 euros) és incorrecte.
(3) A la informació del perfil de contractant de la Plataforma de serveis de contractació pública aquest adjudicatari figura
identificat com a Distribuidora d'Inf i S. Aux, SL.

Síndic de Greuges.
Informe de la Intervenció referit a l'execució pressupostària de l'exercici 2020.
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ANNEX 3

ESTAT D'EXECUCIÓ DE L'01/01/2020 AL
31/12/2020

Síndic de Greuges.
Informe de la Intervenció referit a l'execució pressupostària de l'exercici 2020.
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