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INFORME REFERIT A L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'EXERCICI 
2021 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 
res 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). Aquest Reglament ha estat modificat per: 

. Resolució del Síndic de 20 de desembre de 2011 (DOGC núm. 6034, de 29 de 
desembre de 2011). 

. Resolució del Síndic de 23 de novembre de 2016 (DOGC núm. 7262, de 7 de 
desembre del 2016). 

. Resolució del Síndic de 6 de maig de 2021 (DOGC núm. 8420, de 28 de maig de 
2021). 
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Resolució del Síndic de 13 d'abril de 2015, sobre les indemnitzacions per raó del 
servei (DOGC núm. 6855, de 21 d'abril de 2015). 

- Resolució del Síndic de 14 de desembre 
membres del Consell de Direcció 
núm. 8302, de 23 de desembre de 2020). 

de 2020, de delegació de funcions als 
del Síndic de Greuges (DOGC 

Resolució del Síndic de 20 de juliol de 2021, de regulació del règim retributiu dels 
alts càrrecs i del personal directiu i eventual del Síndic de Greuges en desenvolupament 
de la disposició addicional vint-i-unena de la Llei del Parlament de Catalunya 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, financeres i del sector públic. Aquesta Resolució va 
entrar en vigor el dia l d'agost de 2021. 

1.3. Regulació específica sobre gestió pressupostària, intervenció 
comptabilitat 

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, 
a 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 Ill 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 l'article 
98 bis, introduït per la segona 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. 
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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 

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.1 

- En tercer lloc, pel que fa a la intervenció dels comptes, l'article 100 disposa que: 

l) 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. 

- Per últim, pel que fa a la comptabilitat, l'article 101 estableix que: 

l Mitjançant la 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 van ser 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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l) 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. 

1.4. Control de la Sindicatura de Comptes 

En data 28 de setembre del 2021 el Ple de la Sindicatura de Comptes va acordar aprovar 
l'informe de fiscalització 16/2021, relatiu al Síndic de Greuges, exercici 2019, segons 
certificació emesa pel Secretari General de la institució del dia 19 d'octubre de 2021. 

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 26 d'octubre de 2021, va admetre a 
tràmit el referit informe 16/2021, el va trametre a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes. 

data 17 de març del 2022 ha tingut lloc la presentació de l'informe a la Comissió de 
la Sindicatura de Comptes. 

2.- Objectius 

Aquest document té per objectiu informar sobre l'execució pressupostària del Síndic de 
Greuges corresponent a l'exercici 2021, des de la vessant crítica de la intervenció en la 
institució, i inclou la liquidació del pressupost de despeses. 

La Intervenció ha exercit el 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 
quatre informes emesos respecte de cadascun dels trimestres de l'exercici 2021, 
oportunament lliurats a la institució, segons les dades que figuren a continuació: 

PERÍODE INFORME RECEPCIÓ DE LES AL-LEGACIONS INFORME 
PROVISIONAL INSTITUCIÓ DEFINITIU 

GENER-MARÇ 22-06-2021 14-07-2021 28-07-2021 

ABRIL-JUNY 15-10-2021 09-11-2021 17-11-2021 

JULIOL-SETEMBRE 20-12-2021 12-01-2022 17-01-2022 

OCTUBRE-DESEMBRE 08-03-2022 14-03-2022 18-03-2022 
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Les opinions i conclusions formulades en aquest informe es basen en les comprovacions 
realitzades en els esmentats informes periòdics. A més, i per a la realització del present 
informe anual, la Intervenció ha disposat del document denominat "Liquidació del 
pressupost 2021 del Síndic de Greuges de Catalunya", signat pel titular de la institució 
en data 30 de març del 2022. 

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 de 
Greuges. 

4.- Resultats 

1. Qüestions generals 

En l'exercici 2020 la institució va endegar la migració del programa ABSIS, mitjançant 
el qual es duia a terme la gestió econòmica, financera i pressupostària de la Institució, 
a un nou aplicatiu (SicalWin). En els successius informes de control, la revisió de la 
comptabilitat ha posat de manifest diverses incidències degudes a l'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) no segueix els estàndards ordinaris ja que els dos últims números de 
cada aplicació no figuren en l'apartat de classificació econòmica, sinó en el de la 
classificació orgànica. Aquesta observació s'ha de fer extensiva als diferents estats de 
situació d'ingressos. 

b) No es pot comprovar la conformitat dels responsables corresponents en la totalitat 
del documents comptables AD i R relatius a les mostres seleccionades dels pagaments 
a proveïdors dels respectius informes trimestrals. 

Tot i que segons la institució l'actual programa aporta funcionalitats que no oferia 
l'anterior, continua essent un programa al qual l'òrgan de control no hi té accés fora de 
les dependències de la institució i tampoc disposa de la possibilitat d'extreure llistats 
d'execució i altra informació necessària per a la realització del control, a diferència del 
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què succeeix amb l'aplicació 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 altres". 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 
irecta i autònoma de la tresoreria corporativa. 

Durant l'exercici 2021, han estat vigents els pressupostos prorrogats de la Generalitat 
per al 2020 aprovats per la Llei 4/2020, del 29 d'abril i que estableixen 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(€) 

REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.947.413,83 

11 DESPESES CORRENTS DE BÉNS l SERVEIS 805.230,00 

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.000,00 

VI INVERSIONS REALS 49.500,00 

VIII ACTIUS FINANCERS 4.000,00 

TOTAL2020 6.817.143,83 
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Al llarg de l'exercici 2021 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. En concret: 

a) Expedient de transferència de crèdit, autoritzat per Resolució del titular de la 
institució en data 7 d'abril de 2021, per import total de 17.000,- euros, que afecta 
a les aplicacions 1210001 ("Retribucions complementàries funcionaris") i 4800003 
("Beques"). 

b) Expedient d'incorporació de romanents de l'exercici 2020, autoritzat per Resolució 
del 16 d'abril de 2021, per import total de 694.351,99 euros, que afecta al capítol I 
(412.925,15 euros), capítol 11 (247.406,61 euros), capítol IV (8.400,- euros), capítol 
VI (19.620,23 euros) i capítol VIII ( 6.000,- euros). 

S'ha comprovat que l'import incorporat per capítol es correspon amb el romanent 
per capítol que figurava a la informació de tancament de l'exercici 2020, però s'ha 
constatat, com s'evidencia en l'annex 3 d'aquest informe, que no es diferencia entre 
crèdits del pressupost corrent i crèdits incorporats quan el seu seguiment i normes 
d'utilització són diferents. 

Expedient de generació de crèdit, autoritzat per Resolució del 30 de juny de 2021, 
per import de 2.684,21 euros, que afecta a les aplicacions 226.0009 (340,- euros), 
224.0001 (702,89 euros), 650.0001 (390,62 euros), 226.0011 (1.234,01 euros) 
230.0001 (16,69 euros). 

d) Expedient de transferència de crèdit, autoritzat per Resolució del 8 de novembre de 
2021, per import de 30.000,- euros, que afecta a les partides pressupostàries 
121.0001 i 480.0003 del pressupost de la institució. 

e) Expedient de generació de crèdit, autoritzat per Resolució del 8 de novembre del 
2021, per import de 664,47 euros, que correspon a un ingrés procedent de l'Escola 
d'Administració Pública de Catalunya. 

A l'annex l d'aquest informe es troba el detall de les diferents modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2021. Cal indicar igualment que s'ha donat compliment al 
previst en l'article 53.3 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2020, vigent en l'exercici 2021, ja que les transferències 
de crèdit han estat comunicades al Departament competent en matèria de finances 
públiques. 
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4.3. L'execució pressupostària 

4.3.1. Ingressos 

Tot i no disposar de pressupost d'ingressos, tal 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 d'Economia i Hisenda, així 
com dels altres ingressos, de naturalesa residual. 

Durant l'exercici 2021 han estat vigents els pressupostos prorrogats de la Generalitat 
de Catalunya aprovats per la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2020 i que estableixen l'import total dels crèdits de 
despesa de la institució, que és de 6.817.143,83 euros. A data 31 de desembre de 2021, 
l'import de les transferències ha estat de 3.184.372,96 euros. A més, la institució ha 
rebut de la tresoreria de la Generalitat 3.588.648,77 euros de l'import pendent de 
cobrament de l'exercici 2020. Per tant, en total, el volum de transferències rebudes 
directament de la Generalitat o per compte d'ella ha estat de 6.773.021,73 euros. 

A data de tancament de l'exercici resta pendent de cobrament 100,- euros del 
pressupost per al 2020 i el 53,3% del pressupost vigent per al 2021. A continuació, es 
presenta el quadre corresponent: 

Exercici corrent Imports en euros 

- Previsions inicials 6.817.143,83 

- Previsions definitives 7.514.844,50 

- Drets reconeguts(*} 6.820.492,51 

- Ingressos realitzats 3.184.372,96 

- Ingressos pendents 3.632.770,87 

Exercicis tancats 

- Pendent d'ingressar exercici 2020 100,00 

- Ingressos realitzats pressupostos tancats 3.588.648, 77 

(*) Inclou les peticions de fons a la tresoreria corporativa i els imports que han generat crèdit {3.348,68 euros}. 

A banda dels esmentats ingressos, en els extractes bancaris també s'han identificat 
ingressos per un import acumulat de 4.005,84 euros, que responen a devolucions i/o 
reintegraments de pagaments sense que consti la seva comptabilització. 
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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 6.313.338,98 euros, i el total 
d'obligacions reconegudes del capítol ha estat de 5.419.043,13 euros, que suposen una 
execució del 85,83% 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 (RLT). 

A) RLT, places pressupostades i ocupades 

Mitjançant Resolució del titular de la institució de data 13 de gener de 2022 (DOGC 
núm. 8591, del 25 de gener del 2022), es dona publicitat a la RLT del personal al servei 
del Síndic de Greuges. Aquesta és la darrera RLT de la institució feta pública i la 
Resolució incorpora les modificacions efectuades mitjançant les Resolucions de 28 de 
gener, 12 d'abril, 28 d'abril, 29 de juny i 16 de desembre de 2021. 

El\letall de les places segons la RLT vigent a 31 de desembre de 2021, és el següent: 

Tipologia de Places Núm. de places 

Funcionaris 73 
{inclou interins) 

Eventuals 23 

Total 96 

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 2021, atesa la situació de pròrroga durant tot l'exercici 
2021, les places pressupostades són les següents: 
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Tipologia de Places Núm. de places 

Alts càrrecs2 3 

Funcionaris 48 
(inclou interins) 

Eventuals 25 

Total 76 

Les places pressupostades a 31 de desembre de 2021, segons ha comunicat la institució, 
són 76 (3 d'alts càrrecs; 24 d'eventuals i 49 de funcionaris, que inclou interins). 

Les places ocupades a 31 de desembre de 2021 corresponents a la RLT són les següents: 

Tipologia de plaça Núm. de places 

Funcionaris de carrera 9 

Funcionaris interins 33 

Eventuals 21 

Total 63 

La tipologia del personal que presta serveis a la institució al final de l'exercici manté, 
amb poques variacions, les mateixes característiques que en els darrers anys, amb el 
66,7% de personal funcionari (front al 67,2% i al 65,7% al final dels exercicis 2020 i 
2019, respectivament) i un 33,3% de personal eventual (front al 32,8% i al 34,3% al 
final dels exercicis 2020 i 2019, respectivament). 

No obstant, cal tenir en compte l'elevada taxa de temporalitat existent dintre del 
col·lectiu de personal funcionari, donat que només el 21,4% són funcionaris de carrera 
(el 22,2% i el 24%, al 2020 i al 2019, respectivament), mentre que el 78,6% són 

2 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). 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 l'l de març del 2019, el seu titular seguiria exercint les seves 
funcions fins el nomenament del seu successor. Vegeu el DOGC núm. 7823, de S de març del 2019 (correcció 
d'errades en el DOGC núm. 7828, de 12 de març del 2019). 
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funcionaris interins (el 77,8% i el 76%, al 2020 i al 2019, respectivament). Cal recordar 
que l'article 17 del RORI 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.3 

No obstant, cal deixar constància també que, mitjançant la Resolució de 16 de febrer 
de 2021, el Síndic de Greuges es va aprovar el Pla d'ordenació de recursos humans del 
Síndic de Greuges per al període 2021-2025 i es va ordenar la publicació al web de la 
institució a l'apartat de Transparència4• 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. En aquest sentit, mitjançant la Resolució de 27 
de juliol de 2021 (DOGC núm. 8473, de 5 d'agost de 2021), es va aprovar l'oferta 
d'ocupació pública parcial de personal funcionari per a l'any 2021 que inclou 6 llocs de 
treball ( 4 llocs de Tècnic/a tramitador, l lloc de Tècnic/a de recursos econòmics i l lloc 
de Tècnic/a d'organització, avaluació i processos). 

A més, a l'apartat "convocatòries, processos selectius" del portal de transparència de la 
institució s'informava a la finalització de l'exercici, d'una banda, d'una convocatòria en 
curs per a la provisió del lloc de Coordinador/a del Pla d'Ordenació de Recursos Humans 
i, d'altra banda, de dues convocatòries finalitzades per a la provisió del lloc d'Assessor/a 
jurídic/a i d'un procés selectiu tancat per a la provisió de tècnics superiors del Síndic.5 

er últim, cal anotar també que, en el segon trimestre de l'exercici i mitjançant Resolució 
del Síndic de 6 de maig de 2021 (DOGC núm. 8420, de 28 de maig de 2021), s'ha 
modificat el RORI del Síndic de Greuges, amb la finalitat, segons s'indica en la exposició 

3 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 la 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, en matèria de protecció del personal interí, a partir de la Sentència del mateix Tribunal de 14 de 
setembre de 2016, en els assumptes C-184/15 i C-197/15, o en relació amb el règim de jubilació a aplicar al 
personal eventual). 

4 DOGC núm. 8353, d'l de març del 2021. 

S En relació amb això, cal tenir present que, mitjançant Resolució del Síndic de 19 de maig de 2021 es va crear 
el Programa temporal de millora de la qualitat del servei i d'impuls de l'Administració digital en l'atenció de 
les persones del Síndic de Greuges, que té una durada de 4 anys a comptar de 1'1 de juliol de 2021. El Programa 
preveu la incorporació d'un màxim de S efectius en règim d'interinatge del grup de titulació Al amb nivell de 
destinació 20. A 31 de desembre del 2021, el nombre d'efectius incorporats era de 2 persones. 
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de motius de la Resolució, de millorar els processos de selecció del personal i de provisió 
de llocs de t reba 11. 

B) Règim retributiu 

Dins el tercer trimestre de l'exercici, s'ha aprovat la Resolució del Síndic de 20 de juliol 
de 2021, de regulació del règim retributiu dels alts càrrecs i del personal directiu i 
eventual del Síndic de Greuges en desenvolupament de la disposició addicional vint+ 
unena de la Llei del Parlament de Catalunya 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
financeres i del sector públic. D'acord amb aquesta Resolució, que ha entrat en vigor el 
dia 1 d'agost de 2021: 

Les retribucions íntegres anuals globals de caràcter fix de l'adjunt o adjunta general 
i de l'adjunt o adjunta per a la defensa dels drets dels infants i els adolescents, així 
com les de la persona titular de la Gerència i del director o directora del Gabinet del 
Síndic es mantenen en el seus imports actuals. 

Les retribucions íntegres anuals globals de caràcter fix dels directors d'àrees de 
treball es mantenen en els seus imports actuals i no poden ésser superiors, en cap 
cas, a les retribucions fixades per al càrrec de director o directora general de 
l'Administració de la Generalitat en les lleis de pressupostos o altra normativa 
ressupostària de la Generalitat. 

Les retribucions íntegres anuals globals de caràcter fix del personal eventual amb 
nivell 29 i jornada ampliada (sou, complement de destinació, complement específic 
i complement de permanència) no poden ésser superiors, en cap cas, a les 
retribucions fixades per al càrrec de director o directora d'àrea del Síndic de Greuges. 
Les retribucions íntegres anuals globals de caràcter fix del personal eventual amb 
nivell 28 i jornada ordinària (sou, complement de destinació, complement específic 
i complement de permanència) no poden ésser superiors, en cap cas, a les 
retribucions fixades en les taules retributives de personal funcionari de 
l'Administració de la Generalitat per al lloc de treball de Subdirector o Subdirectora 
general amb nivell 30.2 i complement específic d'especial dedicació. 

Les percepcions econòmiques en concepte de triennis no comptabilitzen dins de les 
retribucions íntegres anuals globals de caràcter fix. 

Els alts càrrecs i el personal directiu i eventual del Síndic de Greuges, en cap cas, no 
podran experimentar, com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Resolució, un 
increment de les seves retribucions en relació amb la situació anterior. 

Els alts càrrecs i el personal directiu del Síndic de Greuges són exclosos de la 
percepció del complement de permanència previst a l'article 65.3, lletra c, del RORI 
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del Síndic de Greuges, sens perjudici de mantenir la percepció dels complements de 
permanència que ja tinguin acreditats en el moment de l'entrada en vigor de la 
present Resolució, fins al seu cessament. 

Les retribucions dels alts càrrecs i del personal directiu i eventual del Síndic de 
Greuges s'actualitzen, en tot cas, de conformitat amb les lleis de pressupostos o 
altra normativa pressupostària de la Generalitat. 

C) Pagaments 

En el mes de setembre, prèvia Resolució del Síndic de 4 d'agost de 2021, es va aplicar 
al personal al servei de la institució un increment salarial del 0,9% respecte dels imports 
vigents a 31 de desembre de 2020, així com el pagament dels endarreriments derivats 
d'aquest increment salarial per al període comprés entre els mesos de gener i agost. 
L'increment retributiu no s'ha aplicat als tres alts càrrecs de la institució. 

D) Qüestions pendents d'informes anteriors 

No consta que s'hagi produït cap novetat al llarg de l'exercici sobre la qüestió que ja va 
ser objecte de comentari en els informes referits a l'execució pressupostària dels 
exercicis 2018, 2019 i 2020, referent a 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 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. 

Tampoc consta que s'hagi produït cap novetat a propòsit de les resolucions de 
reconeixement d'un trienni i del complement de permanència a una persona que ja 
havia complert l'edat màxima legalment establerta per als funcionaris com a límit de 
permanència en el servei actiu i que, fins al seu cessament (el 30 de juny de 2020), va 
ocupar en la condició d'eventual el lloc de Director de Consum i Territori. En els informes 
referits a l'execució pressupostària dels exercicis 2019 i 2020 es va fer ja referència a 
la discrepància entre aquesta Intervenció, que va considerar no ajustades a dret les 
esmentades resolucions, i la institució, que va expressar el seu criteri favorable al 
manteniment de la relació de serveis i dels drets retributius derivats, sense que consti 
l'adopció, durant l'exercici 2021, de cap mesura per a la revisió de les esmentades 
resolucions. 

CAPITOL II 
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Els crèdits definitius del capítol han estat d'l.055.594,67 euros i les obligacions 
reconegudes del capítol II han estat de 656.526,89 euros i suposen una execució del 
62,19% 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. 

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 
incidències al llarg de l'exercici, en especial amb motiu de la utilització per la institució 
de l'aplicació 226.0089 ("Despeses diverses") per a àpats amb persones alienes. El 
criteri d'aquesta Intervenció és que l'aplicació pressupostària adient possiblement 
hauria d'haver estat la 226.0002 ("Atencions protocol·làries i representatives"), sempre 
que es complissin la resta de condicions exigides per a aquest tipus de despeses. 

En aquest sentit, i 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 
ota 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. 

B) Pagaments a proveïdors i 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 de control. A banda d'això, com a incidències 
particulars, cal ressenyar les següents: 

- En el primer trimestre la institució va efectuar per segona vegada el pagament d'una 
factura a un proveïdor per un import net de 850,- euros, atès que el primer pagament 
fet en el mes de desembre de l'exercici 2020 havia estat retornat per l'entitat bancària. 
Respecte d'aquesta operació s'ha observat que la despesa i el seu pagament s'havien 
d'haver imputat pressupostàriament en l'exercici 2020, mentre que la devolució del 
pagament per part de l'entitat bancària en l'exercici 2020 així com el posterior pagament 
en l'exercici 2021 s'havien d'haver registrat com operacions no pressupostàries i, en 
conseqüència, no corresponia imputar aquesta despesa novament en el pressupost 
vigent en l'exercici 2021. D'altra banda, la retenció a compte d'IRPF corresponent a 
aquesta factura per un import de 150,- euros es va incloure en la declaració d'IRPF del 
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quart trimestre de l'exercici 2020, si bé l'import retingut continua formant part del saldo 
creditor del compte extra pressupostari "Hisenda pública, creditora per IRPF - 
Professionals" al tancament de l'exercici 2021. 

- Així mateix, el saldo creditor del compte extra pressupostari "Hisenda pública, 
creditora per IRPF -Professionals" inclou també, al tancament de l'exercici, un import 
de 30,60 euros que correspon a la retenció practicada a un proveïdor de formació en 
anglès oral, la qual havia estat registrada comptablement en el primer trimestre. La 
retenció, però, no s'ha inclòs a cap de les liquidacions presentades durant l'exercici i en 
el tercer trimestre es va observar que en el deure del major del compte extra 
pressupostari, aquest import estava registrat dues vegades, una amb signe positiu i una 
altra amb signe negatiu, fet que explicaria perquè la retenció registrada a l'haver del 
compte segueix formant part del saldo creditor del compte a la finalització de l'exercici. 

- Finalment, s'ha comprovat en diversos contractes menors la comptabilització agregada 
de les diferents fases d'execució del pressupost de despeses (ADOP), la qual cosa 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'autorització i adjudicació del contracte menor i la certificació parcial o total 
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 disposada/compromesa al finiment de l'exercici sigui inferior 
a la real. 

CAPÍTOL IV 

A la subaplicació 490.000l("Transferències a l'exterior") existia un pressupost inicial 
d'll.000,- euros que, mitjançant l'expedient d'incorporació de romanents de l'exercici 
2020 ha estat ampliat en 8.400,- euros. Durant l'exercici, també s'ha dotat de crèdit a 
la subaplicació 480.0003 ("Beques"), mitjançant dos expedients de transferència de 
crèdit per una quantia total de 47.000,- euros (vegeu l'apartat 4.2). 

El pressupost definitiu de capítol IV ha estat, doncs, de 66.400,- euros, mentre que 
l'import de les obligacions reconegudes en aquest capítol ha estat de 42.848,94,- euros, 
xifra que representa un 64,53% sobre els crèdits definitius del capítol. 

CAPÍTOL VI 

Els crèdits definitius del capítol VI han estat de 69.510,85 euros i les obligacions 
reconegudes han estat de 22.136,48 euros i suposen una execució del 31,85% dels 
crèdits definitius del capítol. 
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Les inversions s'han concentrat a les partides 650.0001 ("Inversions en equips de procés 
de dades") i 680.0002 ("Inversions en aplicacions informàtiques"), les quals presenten 
unes obligacions reconegudes en l'exercici per import de 15.451,46 euros i 5.757,28 
euros, respectivament. 

4.3.3. Contractació i convenis 

A) Contractació 

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. 

La institució disposa en el seu web d'un enllaç al seu perfil de contractant de la 
Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat. Per a la gestió de la 
contractació pública, no disposa de cap eina de tramitació electrònica, si bé utilitza 
l'aplicació del "Sobre digital" que ofereix l'esmentada Plataforma. 

n el darrer trimestre de l'exercici la institució ha aprovat la Instrucció 5/2021, de 14 
d'octubre, per a la tramitació dels contractes menors del Síndic de Greuges, que recull 
algunes de les observacions i suggeriments fets per aquesta Intervenció en els seus 
informes (sobre identificació del tipus de contracte, durada i data d'inici i final del 
contracte, signatura de l'òrgan de contractació, etc.). Tanmateix, en la mostra 
seleccionada de contractes menors del quart trimestre, només un dels adjudicats amb 
posterioritat a la data de la Instrucció abans esmentada ha estat tramitat d'acord amb 
el nou model aprovat. En la resta de casos, la institució ha continuat utilitzant encara el 
model de document unificat de tramitació dels contractes menors, que venia fent servir 
darrerament. 

L'import total revisat de contractes, segons es detalla a l'annex núm. 2, ha estat de 
338.227,46 euros, IVA inclòs, que es corresponen amb un procediment obert, un 
procediment basat en Acord marc i 30 contractes menors revisats. 

A banda de les consideracions específiques incloses en els corresponents informes 
periòdics de control a les quals es fa remissió, amb caràcter general, cal assenyalar en 
aquest apartat les següents observacions i recomanacions formulades per aquesta 
Intervenció: 

Excepte en l'expedient tramitat d'acord amb el nou model arran de l'aprovació de la 
nova Instrucció anteriorment esmentada, en la resta d'expedients intervinguts 

Síndic de Greuges 
Informe de la Intervenció referit a l'execució pressupostària de l'exercici 2021. Pàgina 16 



durant l'exercici, la institució no ha identificat en els expedients i en la informació 
contractual el tipus de contracte, ni ha detallat amb precisió en els expedients la 
durada dels contractes, així com el seu termini d'execució amb la data d'inici i la de 
finalització. 

La institució ha de garantir que en tots els expedients de tramitació dels contractes 
menors de la institució, figuri la data i la signatura per l'òrgan de contractació, tant 
pel que fa a la justificació de la necessitat del contracte i de que no s'està alterant 
el seu objecte per evitar l'aplicació dels llindars dels contractes menors, com pel que 
fa a l'aprovació de la despesa. A més, els expedients han d'incloure el document 
comptable corresponent a la reserva de crèdit amb anterioritat a l'adjudicació del 
contracte. 

En general, correspon a la institució delimitar, amb caràcter previ a la sol·licitud 
d'ofertes, les clàusules o condicions administratives o les prescripcions tècniques 
que han de regir la contractació i ha d'advertir a les empreses que no són d'aplicació 
les especificacions o condicions incloses en les seves ofertes que puguin ser 
contràries o incompatibles amb la legislació de contractes aplicable al sector públic. 

Els pressupostos presentats per les empreses o els professionals han d'anar 
degudament signats i datats. Per garantir la comparació i la valoració adequada dels 
pressupostos que se sol·licitin a les empreses, cal que els conceptes inclosos en les 
ofertes siguin homogenis. D'altra banda, cal recordar que els pressupostos 
presentats i signats pels licitadors no han de ser signats també per responsables de 

institució, ja que és l'adjudicació dictada per l'òrgan de contractació competent la 
que perfecciona el contracte menor. 

Quan, de manera excepcional i com en alguns dels casos examinats, l'objecte del 
contracte no prevegi lliuraments materials d'informes, textos o documents, sinó un 
assessorament consistent en l'assistència a determinades reunions i la resposta, 
presencial o telemàtica o telefònica, a les consultes que es formulin per la institució, 
caldrà certificar i acreditar de manera fefaent i detallada tant l'assistència a les 
reunions com la resposta a les consultes plantejades, sense que sigui admissible una 
simple recepció de conformitat del servei i la mera indicació de que s'ha complert 
satisfactòriament. 

La institució ha 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. 

Cal revisar la informació que figura en el perfil del contractant de la Plataforma de 
serveis de contractació pública de la institució per tal d'informar degudament la 
durada dels contractes i garantir, en general, la coincidència de les dades publicades 
amb les que figuren en els expedients. Cal igualment que la institució faci el 
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seguiment i comprovi periòdicament la publicació al Registre Públic de Contractes 
de la totalitat dels seus contractes. 

Com a casos particulars, cal destacar les següents observacions i recomanacions que 
han estat recollides en els diferents informes de control trimestral de l'exercici 2021: 

En l'informe de control del primer semestre de 2020 es va posar de manifest que 
amb la modificació del preu (de 17.404,64 euros a 17.824,75 euros) de l'adjudicació 
inicial del contracte menor del servei de vigilància a instància del contractista, que 
es pretenia justificar en l'increment del salari mínim interprofessional, s'hauria 
incorregut en un supòsit d'invalidesa del contracte, motiu pel qual la institució hauria 
d'haver adoptat les mesures pertinents i haver procedit, en el seu cas, a la tramitació 
de l'expedient de revisió corresponent. Sense qüestionar la situació descrita en 
l'informe d'aquesta Intervenció, en les al·legacions a l'informe de control del segon 
trimestre de l'any 2021 la institució ha informat que considera que no pertocaria 
exercir en el contracte ja executat les facultats de revisió d'ofici previstes a la Llei 
39/2015, d'l d'octubre -ni la declaració de nul·l itat de ple dret de l'article 106, ni la 
declaració de lesivitat de l'article 107-, en resultar d'aplicació els límits a la revisió 
previstos a l'article 110 de la mateixa Llei. 

En dos contractes menors de serveis corresponents a l'estudi, anàlisi i obtenció de 
dades per a l'avaluació del compliment de determinats àmbits de la Llei 19/2014, 

l 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
s'ha constatat un fraccionament dels objectes contractuals, si bé la suma dels dos 
contractes no supera el llindar màxim de la contractació menor de serveis. La 
institució hauria de valorar l'alternativa d'aplegar totes les contractacions sobre 
compliment de la Llei 19/2014 (que també comprenen una contractació feta a 
l'exercici mitjançant un procediment obert) sota una única contractació mitjançant 
procediment obert, eventualment dividit en lots en funció dels àmbits corresponents. 

El contracte del servei d'assessorament i el contracte del servei de suport a la gestió, 
tramitació i assessorament en la contractació administrativa són coincidents en una 
part de les prestacions contractades (la referida a la contractació administrativa).6 

En relació amb la durada del contracte corresponent al recurs C/ A 39-2020- recurs 
ordinari 3/2020, el document unificat de tramitació del qual indica que el termini 
d'execució és "fins que s'acabi el procediment", cal tenir en compte que quan s'opta 
per utilitzar el contracte menor per a aquest tipus de prestacions operen totes les 

6 En el tràmit d'al·legacions a l'informe de control del segon trimestre, la institució va manifestar que, des 
del mes de maig de 2021 en que conviuen els dos contractes, l'assessorament específic en matèria de 
contractació administrativa només s'encarrega a l'adjudicatari del segon contracte, sense que el del primer 
hagi facturat per aquests conceptes. 
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regles pròpies del contracte menor i, per tant, la seva durada no pot superar l'any 
ni poden ser objecte de pròrroga. 

En un altre ordre de consideracions, i 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 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 corresponents a l'exercici 2021. La publicació agregada dels 
contractes menors inclou les dades exigides per l'article 63.4 de la LCSP, amb l'addició 
de la dada del nombre de licitadors. 

Finalment, i en relació amb la Resolució del Síndic del 29 de febrer de 2012, per la qual 
s'aprova el circuit comptable electrònic aplicable a la institució, que aquesta Intervenció 
ha recomanat revisar per tal d'ajustar la tramitació comptable a la tramitació 
administrativa dels contractes menors derivada de les exigències de la nova LCSP, 
segueix pendent des de l'any 2019 i encara no s'ha aprovat la nova tramitació 
administrativa i comptable per part de la institució, que ha informat novament que fins 
que no es completi la implantació del nou programa de comptabilitat no es podrà 
enllestir l'aprovació del circuit definitiu. 

'ha revisat la informació actualitzada sobre els convenis subscrits que figurava al Portal 
de transparència de la institució. Segons aquesta informació, a data d'actualització de 
31 desembre del 2021, hi constava un total de set convenis, tots ells formatius, que 
han tingut un impacte econòmic. Addicionalment, durant l'exercici 2021 també ha tingut 
impacte econòmic un altre conveni formatiu amb la Fundació Universitat Pompeu Fabra 
per a la realització de pràctiques acadèmiques entre els mesos de març i abril. 

4.3.4. 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 l'estat d'execució del pressupost de despeses (d'l de 
gener a 31 de desembre de 2021) 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) i el procés de pagament de les obligacions de l'exercici. 
En aquest document no es diferencia, però, entre els crèdits del pressupost corrent i els 
crèdits incorporats en l'exercici 2021, quan el seu seguiment i normes d'utilització són 
diferents. 
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D'altra banda, i segons estima la institució en el document denominat "Liquidació del 
pressupost 2021 del Síndic de Greuges de Catalunya", el romanent de crèdit calculat 
respecte al crèdit definitiu és d'l.368.289,06 euros. 

En el seu cas, la incorporació efectiva del romanent, mitjançant l'expedient de 
modificació pressupostària corresponent, s'haurà de subjectar a la normativa aplicable. 

En tot cas, i tal com ja s'ha indicat en informes precedents, 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. 

4.4. La tresoreria de la institució 

Les existències de tresoreria a 31 de desembre de 2021 s'eleven a 2.638.583,25 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. 

5.- Conclusions 

l) L'execució pressupostària de l'exercici 2021, en fase de reconeixement de l'obligació, 
ha assolit un total de 6.140.555,44 euros, xifra que representa un 81,71% dels crèdits 
definitius de l'exercici, percentatge inferior en un 8,10% respecte del mateix període de 
l'exercici 2020. 

La major part del pressupost es correspon amb les despeses de personal, que sumen 
5.419.043,13 euros, amb una execució del 85,83% dels crèdits definitius del capítol. A 
continuació, se situen les despeses corrents de béns i serveis que sumen 656.526,89 
euros i suposen una execució del 62,19% dels crèdits definitius del capítol; les 
transferències corrents, amb 42.848,94 euros i una execució del 64,53%, i les 
inversions reals, amb 22.136,48,- euros i una execució del 31,85%. 

2) Pel que fa a qüestions d'ordre general vinculades amb la gestió comptable, la 
institució ha de continuar corregint les incidències detectades com a conseqüència de la 
migració al nou sistema d'informació comptable que va ser implantat en el primer 
semestre del 2020. En particular, i al tancament de l'exercici, encara estan vigents 
incidències referides a la codificació de les diferents aplicacions que figuren en els 
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documents comptables d'ingressos i als diferents estats de situació d'ingressos, així com 
a la impossibilitat de comprovació de la conformitat dels responsables corresponents en 
la totalitat del documents comptables AD i R relatius a les mostres seleccionades dels 
pagaments a proveïdors dels respectius informes trimestrals. 

3) A l'annex l d'aquest informe es mostra el detall de les diferents modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2021, tant de les transferències de crèdit com de les que 
han suposat un increment dels crèdits inicials, per un import total de 697.700,67 euros, 
dels quals 694.351,99 euros corresponen a la incorporació de romanents de l'exercici 
anterior. 

Dels estats d'execució del pressupost que figuren a l'annex 3 d'aquest informe, no es 
desprèn la diferenciació entre crèdits del pressupost corrent i crèdits incorporats quan 
el seu seguiment i normes d'utilització són diferents. 

D'altra banda, 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) 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 66, 7% 
de personal funcionari i un 33,3% de personal eventual. No obstant, cal tenir en compte 
'elevada taxa de temporalitat existent dintre del col·lectiu de personal funcionari, donat 
' que només un 21,4% són funcionaris de carrera, mentre que el 78,6% són funcionaris 

interins. 

En relació amb aquesta elevada temporalitat, cal deixar constància no obstant que la 
institució ha endegat mesures per reduir la taxa i potenciar l'estabilitat del seu personal 
i, en concret, s'ha constatat que el portal de transparència informa del Pla d'ordenació 
de recursos humans del Síndic de Greuges per al període 2021-2025 i de l'oferta 
d'ocupació pública parcial de personal funcionari per a l'any 2021. Igualment, cal 
remarcar que, en el segon trimestre de l'exercici i mitjançant Resolució del Síndic de 6 
de maig de 2021 (DOGC núm. 8420, de 28 de maig de 2021), s'ha modificat el RORI 
del Síndic de Greuges, amb la finalitat, segons s'indica en la seva exposició de motius, 
de millorar els processos de selecció del personal i de provisió de llocs de treball. 

5) Amb caràcter general, les verificacions relatives a les remuneracions dels alts càrrecs 
i del personal de la institució i a les obligacions relatives a la quota empresarial de la 
seguretat social i retencions d'altres sistemes de previsió del període no han posat de 
manifest incidències. En l'epígraf D) (qüestions pendents d'informes anteriors) de 
l'apartat 4.3.2 (Capítol I) d'aquest informe, es fa referència, però, a les discrepàncies 
pendents de resoldre d'exercicis anteriors entre aquesta Intervenció i la institució. 

També en matèria retributiva, cal deixar constància de l'aprovació de la Resolució del 
Síndic de 20 de juliol de 2021, de regulació del règim retributiu dels alts càrrecs i del 
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personal directiu i eventual del Síndic de Greuges en desenvolupament de la disposició 
addicional vint-i-unena de la Llei del Parlament de Catalunya 2/2014, del 27 de gener, 
de mesures fiscals, financeres i del sector públic. Aquesta Resolució ha entrat en vigor 
el dia l d'agost de 2021. 

6) 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. 

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 
4.3.3 del present informe. 

D~ltra banda, la institució ha aprovat la Instrucció 5/2021, de 14 d'octubre, per a la 
tramitació dels contractes menors del Síndic de Greuges, que recull algunes de les 
observacions i suggeriments fets per aquesta Intervenció en els seus informes. No 
obstant això, en la mostra seleccionada de contractes menors del quart trimestre, 
només un dels adjudicats amb posterioritat a la data de la Instrucció abans esmentada 
ha estat tramitat d'acord amb el nou model. 

8) 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. 

9) 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 2021 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. 
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10) Per últim, la institució ha de tenir en compte les conclusions de l'informe de 
fiscalització 16/2021, relatiu al Síndic de Greuges, exercici 2019, aprovat pel Ple de la 
Sindicatura de Comptes en data 28 de setembre de 2021. 

Barcelona, a 30 de març de 2022 

' 
~ 

Maria Guiu i Sallent 
Interventora del Síndic de Greuges 
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SINDIC DE GREUGES 
PRESSUPOST DE DESPESES 2021 

ESTAT DE MODIFICACIONS A LA DATA 1/1/2021 FINS 31/12/2021 

Crèdits Modificacions de Transferències Trasferències Romanents Crèdits generats Crèdits totals 
Org. Pro. Eco. Descripció inicials crèdit positives negatives incorporats per ingr. consignats 
01 920 1000001 Retribucions bàsiques alts càrrecs 163.707,43 4.220,55 0,00 0,00 4.220,55 0,00 167.927,98 
01 920 1000002 Retribucions complementàries alts càrrecs. 212.704,10 5.578,32 0,00 0,00 5.578,32 0,00 218.282,42 
01 920 1100001 Retribucions bàsiques personal eventual 522.970,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522.970,44 
01 920 1100002 Retribucions complementàries personal eventual 1.569.332,51 137.841,18 0,00 0,00 137.841,18 0,00 1.707.173,69 
01 920 1200001 Retribucions bàsiques funcionaris 867.941,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.941,92 
01 920 1210001 Retribucions complementàries funcionaris 1.602.418,60 135.034,94 0,00 47.000,00 182.034,94 0,00 1.737.453,54 
01 920 1210003 Altres millores retributives 58.138,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.138,83 
01 920 1250001 Retrib Bàsiques_Substit i event del personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
01 920 1250002 Retrib Complem_Substit i eventuali del personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
01 920 1500001 Productivitat. 100,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.600,00 
01 920 1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 0,00 3.000,00 º·ºº 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 
01 920 1600001 Seguretat Social. 950.000,00 78.650,16 0,00 0,00 78.650,16 0,00 1.028.650, 16 
01 920 1710000 Aportacions a plans de pensions 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 200,00 
01 920 2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edif i 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 200,00 
01 920 2010001 Lloguers i cànon de mat de transport 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
01 920 2020001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 200,00 
01 920 2020002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 
01 920 2030001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 200,00 
01 920 2100001 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns natur 25.000,00 2.971,96 0,00 0,00 2.971,96 0,00 27.971,96 
01 920 2120001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés d 10.000,00 6.413,44 0,00 0,00 6.413,44 0,00 16.413,44 
01 920 2120002 Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia 500,00 2.888,72 0,00 0,00 2.888,72 0,00 3.388,72 
01 920 2120003 Manteniment d'aplicacions informàtiques 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 
01 920 2140001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 
01 920 2200001 Material ordinari no inventariable. 3.500,00 884,29 0,00 0,00 884,29 0,00 4.384,29 
01 920 2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 15.500,00 961,95 0,00 0,00 961,95 0,00 16.461,95 
01 920 2210002 Combustible per a mitjans de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
01 920 2210003 Vestuari 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 200,00 
01 920 2210089 Altres subministraments 5.000,00 2.410,69 0,00 0,00 2.410,69 0,00 7.410,69 
01 920 2210140 40 Aigua 4.500,00 3.090,53 0,00 0,00 3.090,53 0,00 7.590,53 
01 920 2210160 60 Electricitat 58.500,00 4.864,55 0,00 0,00 4.864,55 0,00 63.364,55 
01 920 2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 67.000,00 7.970,41 0,00 0,00 7.970,41 0,00 74.970,41 
01 920 2220002 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
01 920 2220003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a 14.000,00 5.547,99 0,00 0,00 5.547,99 0,00 19.547,99 
01 920 2240001 Despeses d'assegurances 9.000,00 2.357,85 0,00 0,00 1.654,96 702,89 11.357,85 
01 920 2250001 Tributs 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 200,00 
01 920 2260002 Atencions protocol.làries i representatives 1.000,00 691,05 0,00 0,00 691,05 0,00 1.691,05 
01 920 2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 45.000,00 30.947,09 0,00 0,00 30.947,09 0,00 75.947,09 
01 920 2260005 Organització de reunions, conferències i cursos 28.000,00 10.054,58 0,00 0,00 10.054,58 0,00 38.054,58 
01 920 2260006 Oposicions i proves selectives 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 
01 920 2260009 Funcionament de consells i órgans col.legiats 42.400,00 26.076,14 0,00 0,00 25.736, 14 340,00 68.476,14 



01 920 2260011 Formació del personal propi 15.000,00 5.479,72 0,00 0,00 3.581,24 1.898,48 20.479,72 
01 920 2260033 Desenvolupament programes seguretat i salut laboral en el tr 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 
01 920 2260039 Despeses per serveis bancaris 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
01 920 2260089 Altres despeses diverses 10.000,00 2.453,64 0,00 0,00 2.453,64 0,00 12.453,64 
01 920 2260440 40 Honoraris 7.900,00 3.868,46 0,00 0,00 3.868,46 0,00 11.768,46 
01 920 2260450 50 Sentències 100,00 1.252,24 0,00 0,00 1.252,24 0,00 1.352,24 
01 920 2270001 Neteja i sanejament 123.000,00 3.040,24 0,00 0,00 3.040,24 0,00 126.040,24 
01 920 2270002 Seguretat 18.000,00 1.188,67 0,00 0,00 1.188,67 0,00 19.188,67 
01 920 2270005 Estudis i dictàmens 125.630,00 69.887,98 0,00 0,00 69.887,98 0,00 195.517,98 
01 920 2270008 Intèrprets i traductors 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 
01 920 2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 1.000,00 633,70 0,00 0,00 633,70 0,00 1.633,70 
01 920 2270013 Treballs tècnics 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 
01 920 2270089 Altres treballs realitzats per altres persones físiques o ju 12.000,00 8.933,56 0,00 0,00 8.933,56 0,00 20.933,56 
01 920 2280003 Solucions TIC-CTTI- Serveis recurrents 26.000,00 2.687,86 0,00 0,00 2.687,86 0,00 28.687,86 
01 920 2300001 Dietes, locomoció i trasllats 35.000,00 31.783,76 0,00 0,00 31.767,07 16,69 66.783,76 
01 920 2320001 Ajuts menjar 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 200,00 
01 920 2400001 Despeses de publicacions 9.000,00 423,60 0,00 0,00 423,60 0,00 9.423,60 
01 920 4800003 BEQUES 0,00 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 
01 920 4900001 A l'exterior. 11.000,00 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 19.400,00 
01 920 6100001 Inversions en edificis i altres construccions per compte pro 4.000,00 627,69 0,00 0,00 627,69 0,00 4.627,69 
01 920 6200001 Inversions en maquinària, instal.lacions i utillatge 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 4.000,00 
01 920 6400001 Inversions en mobiliari i estris 1.000,00 516,00 0,00 0,00 516,00 0,00 1.516,00 
01 920 6500001 Inversions en equips de procés de dades 23.118,00 390,62 0,00 0,00 0,00 390,62 23.508,62 
01 920 6700140 40 Fons bibliogràfic 1.400,00 684,94 0,00 0,00 684,94 0,00 2.084,94 
01 920 6700150 50 Altre immobilitzat material 100,00 45,30 0,00 0,00 45,30 0,00 145,30 
01 920 6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 17.882,00 15.746,30 0,00 0,00 15.746,30 0,00 33.628,30 
01 920 8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 4.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 10.000,00 

TOT. 6.817.143,83 697.700,67 47.000,00 47.000,00 694.351,99 3.348,68 7.514.844,50 
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MOSTRA DE CONTRACTES EXAMINATS EXERCICI 2021 

Servei neteja 

Servei vigilant 

Auxiliar de seguretat 
lm bases i reim_eressions 

Ordenacio arxiu 
Estudi, anàlisi i obtenció dades. Dr. J. 

l PonrP...i...Qr_. Villnrir1 
Estudi, anàlisi i obtenció dades. Dr. 
A.Cerrillo 

Manteniment programa RRHH 

Servei de lloguer de cotxes 

Climatització 

Formacio on line llengua anglesa 

Contracte d'assessorament 

Suport a la gestió, tramitació i 
assessorament en la contractació 
administrativa 

BARNA PORTERS SEGURETAT SL 

BARNA PORTERS SL 
IMPREMTA PAGES, SL 

LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS 
SLU 

FUNDACIÓ BOSCH l GIMPERA 

FUND. UNIVERSITAT OBERTA DE 
CATALUNYA 

CARLOS CASTILLA INGENIEROS 
S.A. 

BLUE SOSTENIBLE, SL 

COP ENERGIA SL 

NET LANGUAGES SL 

SAN JOSE AMAT, CARLES 

MADARIAGA ASSESSORS SL 

BO jurídica 
Imp_ressió informe anual 2020 

Compra màqutn aclima cdp informàtica 

Substitució llums emergències 
Recurs c/a 39-2020- recurs ordinari 

13/20_;/_0- 
Microsoft 365 busines standard 

Menor 18.128,58 

Menor 18.127,00 
Menor 16.106,00 

Menor 15.414,34 

Menor 9.317,00 

Menor 8.712,00 

Menor 5.801,00 

Menor 5.500,00 

Menor 2.995,00 

Menor 2.760,00 

Menor 17.787,00 

Menor 17. 715,00 

Menor 12.180,02 
Menor 6.506,17 

Menor 5.662,80 

Menor 4.669,20 

Menor 4.235,00 

Menor 2.818,70 

EDITORIAL ARANZADI SA 
!VEL COLOR SL 

COP ENERGIA SL 
MARTIN HIDALGO MULTITECNIA 

.fil. 
MARESCA CABOT, JUAN CARLOS 

CDNTECNOW SL 
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 és aplicable la llei 
19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

Obert 36.300,00 DESIDEDATUM DATA COMPANY, 
SL 

Formació llengua anglesa on line 
Protocol atencio tlf 
Traducció informe indults 

Procurador RC V. 

Bustiada sap itmerant a Sant Vicenç 
ldel.s..J::!nrl'< 
Creació aplicació desplaçaments 

Ampliacio i millora xarxa inalàmbrica 

Substitució llums emergència 
Subministrament l substitució central 
lalli!]_Qgjca 
Informe situació llengua catalana 

Informe""model lingüístic a Catalunya"" 

Substitució monitors i matrius 
TOTAL REVISAT 

Menor 2.760,00 GAZANTA PROJECT SL ( 1) 
Menor 1.016,40 GRUP SURAL CONSULTORS SL 
Menor 716,60 ARGELICH ISERN, DIANA 

ANZIZU, LOPEZ Y 
Menor 685,58 CASTELLANOS,PROCURADORES 

C:I D 

Menor 590,93 FU N DACIO PRIVADA IRIS 

Menor 3.993,00 WHADS MEDIA STUDIOS, SL 

Menor 3. 729,00 APLICACIDNES ELECTRICAS ENE 
SA 

Menor 2.425,50 INSTAL.LACIONS INDUSTRIALS 
FAC:f'IM SL 

Menor 2.380,30 GRUP SISEYCO 2007 SL 

Menor 2.135,30 (2) FLORS MAS, AVEL.LI 

Menor 1.870,60 (2) FERRER ESTEBAN, GERARD JOSEP 

Menor 1.556,76 MEINSA SISTEMAS, SL 
338.227,46 

(1) En la publicació del contracte al Registre Públic de Contractes figura com a "Net Languages SL". 
(2) Els imports d'adjudicació informats són erronis. En ambdós casos l'import és 1.764,71 € 

~ 



ANNEX 3 

ESTAT D'EXECUCIÓ DE L'0l/01/2021 AL 
31/12/2021 

Síndic de Greuges. 
Informe de la Intervenció referit a l'execució pressupostària de l'exercici 2021. 



SIN D IC DE GRE UCIS 

PRESSUPOST DC OtSPCSCS 2021 

ESTAT D'"EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 FINS 31/12/2021 
AnncxS 

ciassrñcecrc 

DENOMINACIÓ DE LES APlJCACJONS Crêdit:J iniaab Modifi:•cion crèdits totals 
O..p. Obli1t1e10ns ObVCto Pendent ..... 

Org. Prog. Econ. •=::.::. Compromue Comp/Ctoa 
teconqudu . Pag. líquids Pag/Obi de pag. d"uecud6 • 

01 920 1000001 aembucscns bi.s1ques alts càrrecs 163 701,43 4 220,5~ 167 927,98 159 586,84 159.586,84 95,03 1S9 586,84 95,03 159.586.84 100,00 8 341,14 

Ol 920 1000002 Rembuoons cemplemenianes alts 2127~.10 5578.32 218 282.42 208 599,65 208 599.65 95,56 208 ~99.65 .,,,S6 208 599.65 100,00 9682,77 
cartecs 

Ol 920 1100001 Retnbuoon5 bastques personal 522 970,44 522..970.44 467 188.01 467.188,07 89,33 467 188.07 89,33 467 188,07 100 ,00 55 782,37 
evcnreal 

Ol 920 11()()00"/ xernoucscns cemptementènes l 569 332,51 137 841.18 l 707 173,69 1365536,41 l 365 536,41 79,99 1 365 536,41 79,99 l 365 536,41 100,00 341637,28 
personal eventual 

Ol 920 1200001 Recnbuoons bastques tuncrcnans 867 941.92 867 941,92 935 245,13 93S 245.13 107,75 935 245.13 107,75 935 245.13 100,00 67.303,21 

º' 920 1210001 Retnbucwns cc,mplementanrs l 602•U8,Ei0 13'> 034.94 1.737 4~3.S4 1 370597,67 l 370S97,67 78,89 1370597,67 78,89 l 370597.67 100,00 366 SSS,87 
funoonan5 

01 no 121000 3 Altres millores rembuuves 58 138,83 S8 138,83 58 138.83 

Ol 920 l:1'i000 1 
Retnb 8as1que,s_Subsllt I event del 10 683,63 10683,63 10 683,63 10,683.63 100,00 -10 683,63 
personal funcronan 

01 920 12S0002 Retnb Complem_Subsllt 1 evenrcen del 10 S61,28 10 561.28 10 561,28 10561,28 100,00 ·10 561,28 
personal tcncrcnen 

Ol 920 !SOOOOl Producnvu.at 100,00 l S00,00 l 600,00 1 600,00 

Ol 920 1510001 crenñcecrcns serveis exrracnnnans 3 000,00 3000,00 3.000.00 

Ol 920 1600001 ~ret.al Social 950000,00 78 650.16 1 018650.16 891 044,45 891 044,45 86,62 891.044,45 8b,62 891 044,45 100,00 137 60S,71 

01 920 1710000 Aportacions a plans de pensions 100,00 100,00 200 ,00 200 ,00 

Ol 920 2000002 Altres lloguers I canons de tenenys, 100,00 100,00 200 ,00 200 ,00 
bens naturals, echf 1 

Ol 920 2010001 Lloguers 1 canob de mat de transport 10 000,00 10.000,00 10000,00 

01 920 202000 1 
Lloguen, 1 canons d'equips per a procés 100,00 100,00 200 ,00 200 ,00 
de dades 

01 920 2020002 
Lloguers d'equips de reprografia 1 6 000,00 6.000,00 6 000 ,00 
fotocopiadores 

\- Ol 920 2030001 Lloguers I canons d'etue immobilnzat 
100 ,00 100,00 200 ,00 200 ,00 

matenal \_) Ol 920 2100001 ccnserveoc. reparació t mememment 25000,00 2 971,96 27 971,96 23 SSS,79 23SS8,79 84.22 22 786,09 81,46 18.150,87 79,66 4 635,22 S.18S,87 
de terrenys, bens netur 

Ol 920 2120001 ccnservecro. reparació 1 manteniment 10.000,00 6 413,44 16 413.44 4 406,27 4406.27 26,85 4,406,27 26.8S 3 652.00 82,88 754,27 12007,17 
d'equips per a proce:s d 



Ol 920 2120002 Conservacio, reparació 1 manteniment 
S00 .00 2.888,72 3.338,72 2.625,80 2.625,80 77,49 2.625,80 77,49 2.625,80 100,00 762,92 t1'.-qu1p,:; (j" e-prcgraña 

Ol 920 2120003 Mantemment d'aphcaoons 41.000 ,00 44.000 ,00 68 ,368.92 68.368.92 lSS,38 68.149,58 ls-4,89 62.617,76 9l,88 5.531,82 -24.149,58 inform.inques 

01 920 2li0001 Altres despeses de ccnservecio. 2000,00 2.000,00 7.271,66 7.271,66 363,SS 7 271,66 363,58 6.887,77 94,72 383,89 -s 271,66 
reparac ió i mantemment 

01 920 2200001 Matenal ordman no tnvent.anable 3 S00,00 S84,29 4 384,29 4 246.84 "·246,84 96,86 4 246,8-4 96,86 2.785;80 65,60 1.461,04 137,iS 

Ol 920 2200002 Premsa, revistes. llibres i attrea 15 500.00 961,95 16161,.95 15 867,99 15 867,.99 96,39 15.867,99 96,39 15 608 .)0 96,36 2S9,69 593,96 
pubhcaoons 

01 920 2210002 Combustible per a mitjans de transport 

01 920 1210003 vesruan 100,00 100,00 200 ,00 137,34 137,34 68,67 137,34 68,67 137,34 100,00 62,66 

º' 920 2210089 AltJes submarus traments S 000,00 2 410,69 7,410,69 460,27 460,27 6,21 460,27 6,21 460,27 100.00 6.950,42 

Ol 920 :'210140 40 Algua 4.500,00 3.090,53 7.590,53 4.767.-43 4 767.43 62,81 4.767,43 62,81 4.222.11 88,56 545,32 2.823,10 

Ol 920 n10100 60 Electncitat 58.500,00 4.864,55 63 364,55 40.734,92 40 734,92 6<,29 40.734,92 64,29 40.734.92 100,00 22.629,63 

Ol 920 2220001 Despeses posta:S. rmsse tgena I altres 67 000.00 7 !70,41 74970,41 62.457.80 62.457,80 83,31 62.457,80 83,31 58.039,14 92,93 4.418,66 U.512.61 similars 

Ol 920 2220002 ccmuruceocns minençanr serveis de 
veu l thu.lt>S adquirits a 

Ol 920 2220003 ccmunicactens mitjançant serveis de 14.000,00 S.S47 ,99 19.547,99 8.098.79 8098.79 ◄l,43 8.087,69 ◄1,37 7.970.69 98,SS 117,00 11.460,30 
veu i dades a.dq·Jults a 

Ol 920 2240001 Despeses d'assegurances 9.000,00 2.357.85 H 357,85 7.481,25 7 481,25 65,87 i 481,25 65,87 7."'81,25 100,00 3.876,60 

01 920 22SOOOI Tnbuts 100,00 100,00 200 ,00 655,SO 655,50 327,75 655,50 327,75 655,50 100,00 -4.55,50 

01 920 2260002 Atencions protocol lànes i l 000,00 691,0S l.691,05 1.691,05 
represenrenves 

Ol 920 2260003 PUbltc1tat, d1fus16 1 campanyes 45.000,00 30 Y47,09 75.947.09 18.808,44 18.808.44 24,n 18.808.44 24,77 17.395,78 92.49 1.-112,66 57 138,65 
1nsutuoonals 

Ol 920 2260005 Organització d~ reunions, conterènctes :28.000,00 ]0054,58 38 OS4,S8 1.121,40 1..121,40 2,9S 1.121,«J 2,9S 829.67 '3,99 291,73 36933,18 
i cursos 

01 920 2260006 Oposictons. 1 proves setectíves 10.000,00 10,000,00 20000,00 20.0CXl ,OO 

01 920 2260009 Funcionament de consells i òrgans 42.400,00 26.076,14 68.476,l4 17.396,91 17.396,91 25,41 17.396,91 25,41 16,396.91 94,2S 1.000,00 Sl.079,23 
ccl.legrets 

Ol 920 2260011 Fonnaaó del personal prop, 15 000,00 5.479,72 20.◄79,72 9.615,SO 9.61S,50 46,95 9,61S,SO 46,95 9.06S,SO 94,28 550 ,00 t0.864,22 

Ol 920 2260033 Desenvclupameot programes segctetat 
7 000 ,00 7 000,00 10.215,38 10.215,38 145,93 10.215,08 145,93 9 460,38 92,61 7S4.70 ·3 215,08 

i salut laboral en el n ç- Ol 920 2260039 nespeecs per servers bencana 100,00 100,00 S..270.21 S.270,21 S 270,21 ',.270,21 5.270,21 •;.210.n 100 .00 ·S.170,21 

01 920 2260089 Alaes despeses diverses 10000,00 2.453,64 12.453,64 5,341,12 S.341,12 42,89 5.341,12 42,89 5.114.13 95,75 226,99 7.112,52 

\ Ol 920 2260440 40Hononms 7 900,00 3 868,46 11.768,"6 s.zss.se 6.73S.S8 57,23 6.735,S.S 57,23 6.7'35.SB 100 ,00 S 032.88 

Ol 920 2260450 SO senténcree 100,00 1.252,24 1.352,24 l.3S2,24 

01 920 2270001 NeUtJa i sanejament 123 000.00 3.0'I0,24 126.040,24 104.338,01 104.338,01 82,78 104.338,01 82,78 95.701,95 ~1.72 8636,06 21.702,23 

01 920 227000'2 Seguretat 18000,00 1.188,67 19.188,67 36.139.2• 36.139.24 188,).q 36 139,24 188.14 32.418,57 89,70 3.720,67 ·16.950,57 



Ol 920 2Zl OOOS Estu dis I drcramens 125 630,00 69.887,98 19S 517,98 104.856,94 lot 8S6,94 53,63 104 856.94 53,63 99.668,73 95,0S 5.188,21 90661,04 

01 q,o 1nooos ln1Prpre1s I uaducrore 7 000,00 7 000,00 5.441,90 5.441,90 77,74, 5.+U,90 77,74 5,441.90 100.00 1.sss •. 10 

Ol 920 2270011 Custocha. crpcsu. emmegacaemerge t U:Xl0,00 633,70 l.633,70 19.29-1,30 19.294,30 l.181,02 19 294,30 l 181,02 19 227,75 ..... 66,55 .17 660,60 
deSU'UCCIÓ 

01 920 2270013 Treballs tecmcs 7 000,00 7 000,00 19 887,69 19 887.69 284 ,11 19 887.69 284.11 17348,58 87,n 2539,11 ·12.887,69 

01 920 2270089 Altres neballs realitzats per alues 12 000,00 8.9D,S6 20933,56 70I,80 701,80 3,)S 701,80 3,)5 701,80 100,00 20 231,76 persones fis1ques o }U 

Ol 920 2280003 Solu.aons TlC-Clïl· servers recurrents 26000,00 2.68/,86 28 687,86 23 920,24 23 920,24 83,38 23 920,24 83,JB 23 920,24 100,00 4.767,62 

01 920 2'.!00001 Otete.s, Icccmcoe 1 nasllats 35 000 ,00 31 783,76 66 783,76 10.928,70 10.928,70 16,36 10.799.93 lfi,17 10.120,58 93,71 679,35 55.983,83 

Ol 920 2320001 AJuts m"nJar 100,00 100,00 200,00 200,00 

Ol 920 240000 1 ueepeses de publicacions 9000,00 -l23.60 9 423,60 6 S06,17 6.506,17 69,04 6 S06,17 69,04 6 506,17 100,00 2.917,43 

01 920 480000 3 BEQUES 47 000,00 47 000,00 38.0<\8,94 38.°"8,91 80,96 38.048,94 80,96 38.048,94 100,00 8 951.06 

01 920 490000 1 Al'eXUHLOr 11.000,00 8AOO,OO 19-400,00 4800,00 4 800,00 24,74 4 soo.oo 24,74 4.800 ,00 100 ,00 14.600 ,00 

01 920 6100001 Inversions en edsñcie I altres 4 000,00 627,69 4.627,69 4.627,69 construcctons FE'r compte pto 

01 920 6200001 lnverstons en maquinàna. 2.000,00 2.000,00 4000,00 4.000,00 in,tal laoons I uulletge 

01 920 6'IOOOOl Inversions en mob1han I esrns 1000,00 516.00 1516,00 .¡21,64 421.64 V.81 421,64 27,81 421.6-4 100,00 1.094,36 

Ol 920 6500001 Inversscns en equips de prcces de- 23 118,00 3~.62 23 508,62 1S.4Sl,46 15451,46 65.73 15.451,46 65,73 14.895,22 96,40 556,24 8.057,16 d>d .. 

01 920 6700140 40 fons bibhognfic l 400,00 684,94 2084,94 506,10 506,10 24,27 506,10 24.27 454,54 89,81 51,56 1.578,84 

01 920 67001SO SO Altte 1mmob1htzat material 100,00 -15,30 145,30 5.757,28 'i.757,28 3 962,34 'i.757,28 3 962,34 S 757,28 100,00 ·S.611,98 

Ol 920 6800002 Inversions en a¡;bcacions 17 882.00 15,.7-46.30 33.628.30 33.628,'.30 
mfcrmanques 

Ol 920 a30000 1 
srestecs I bestretes concedits al 4.000,00 6 000 ,00 10000.00 10000 ,00 
personat 

Total Program a 920 6 817.143,83 697 7".YJ,67 7 514.844.50 6.141.687,65 6. l·ll.687 ,65 81,73 6.140-555.44 81,71 6 096 774,70 99,29 43.780,74 1374289,06 

Total orgeruce 01 6.R17 143,83 697 700,67 7 514.844,50 6.141.687,65, 6141 687,65 81,73 6.140 555,44 81,71 6 096 774,70 99,29 43.780,74 t.374 289,06 

Suma 61117 ,143,83 697.700,67 7.514.844,SO 6.141.687,65 6,141.687,65 81,73 6.140.555,44 81,71 15.0915.774,70 99,29 43.780,74 1.374.289,06 

~~~\;~ ~ 
t'uuervemete 
Mana Guiu I Snllfnt 

8arcelona. 28 de març de 2022 


