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I- OBJECTE I ABAST DE CONTROL 

 

Objecte  

El Capítol IV del Títol VI del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant 
Reial decret legislatiu 2/2004 (TRLRHL), de 5 de març, regula les funcions de control i fiscalització a 
l’Administració local. Respecte l’exercici d’aquestes funcions l’article 213 del TRLRHL, en la seva 
redacció introduïda pel número dos de l’article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (en endavant LRSAL), diu el següent: 

“S’exerciran en les entitats locals amb l'extensió i efectes que es determinen en els articles següents les funcions 
de control intern respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats mercantils que 
en depenen, en les modalitats de funció interventora, funció de control financer, inclosa l'auditoria de comptes 
de les entitats que es determinin reglamentàriament, i funció de control de l'eficàcia.[...]” 

Aquest  precepte ve a indicar l’àmbit objectiu i subjectiu del control. Per una banda delimita les 
modalitats de control a efectuar: la funció interventora, el control financer i el control d’eficàcia, i per 
altra determina sobre quines entitats es desenvoluparà aquest control. Una de les modificacions 
introduïdes per la LRSAL es produeix, justament, en l’àmbit subjectiu de les actuacions de control en 
incloure l’expressió “inclosa l’auditoria de comptes de les entitats que es determinin reglamentàriament”.  

Aquest desenvolupament reglamentari l’incorpora el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es 
regula el règim jurídic de control intern de les Entitats del Sector Públic Local, que va entrar en vigor el 
dia 1 de juliol de 2018 (endavant, RCIL). Concretament, el Títol III d’aquesta norma regula la funció 
del Control financer, establint el seu article 31 que: 

"1. L'òrgan interventor haurà d'elaborar un Pla Anual de Control Financer que recollirà les actuacions de control 
permanent i auditoria pública a realitzar durant l'exercici. 

2. El Pla Anual de Control Financer inclourà totes aquelles actuacions la realització de les quals per l'òrgan 
interventor derivi d'una obligació legal i les que anualment es seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos 
consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per cada exercici i els mitjans 
disponibles. A aquests efectes, s'inclouran en el Pla les actuacions referides a l'article 29.4 del Reglament. 

El concepte de risc ha de ser entès com la possibilitat que es produeixin fets o circumstàncies en la gestió sotmesa a 
control susceptibles de generar incompliments de la normativa aplicable, falta de fiabilitat de la informació financera, 
inadequada protecció dels actius o falta d'eficàcia i eficiència en la gestió. 

Un cop identificats els riscos serà necessari assignar prioritats per seleccionar les actuacions a realitzar. D'aquesta 
manera, es realitzarà una avaluació per estimar la importància del risc, utilitzant tant criteris quantitatius com 
qualitatius, i s'atendrà a la conveniència de seleccionar controls amb regularitat i rotació, evitant tant repetir 
controls en activitats economicofinanceres qualificades sense risc com que es generin debilitats precisament per 
l'absència reiterada de control. 

3. Identificats i avaluats els riscos, l'òrgan interventor elaborarà el Pla Anual concretant les actuacions a realitzar i 
identificant l'abast objectiu, subjectiu i temporal de cadascuna d'elles. El Pla Anual de Control Financer així 
elaborat serà remès a efectes informatius al Ple. 
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4. El Pla Anual de Control Financer podrà ser modificat com a conseqüència de l'execució de controls en virtut de 
sol·licitud o mandat legal, variacions en l'estructura de les entitats objecte de control, insuficiència de mitjans o per altres 
raons degudament ponderades. El Pla Anual de Control Financer modificat serà remès a efectes informatius al Ple." 

Així doncs, les actuacions de control intern a desenvolupar en les entitats que conformen el sector 
públic local s’han d’ajustar als preceptes del TRLRHL, als del RCIL, així com a les normes reguladores 
de caràcter intern aprovades pel Ple de l’entitat. 

En la base 11 de les d’execució del pressupost 2021 de la Diputació de Barcelona (endavant, la 
Diputació), es determina quin és el model de control intern al que estarà sotmesa la seva gestió 
econòmica, així com la dels ens que formen part del seu Sector públic, que efectuarà la Intervenció 
General, en les seves modalitats de funció interventora, funció de control financer i funció de control 
d'eficàcia, el Reial Decret 424/2017, les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona (en 
endavant ICIDB) i el Pla anual de control financer. 

Per a l’elaboració de les actuacions de control financer a realitzar s’han tingut en compte, 
principalment, els següents elements: 

• Les conclusions del control financer de l’any anterior. 
• L’existència de circumstàncies que poden suposar un risc en la gestió, com és el cas dels canvis 

normatius o la complexitat del procediment, la importància econòmica dels recursos 
econòmics derivats, i altres factors amb possible transcendència en la gestió.  

• El perímetre del sector públic de la Diputació de Barcelona, definit a la base 3 de les 
d’execució del pressupost de la Diputació de l’any 2021. 

Com a resultat d’aquest procés, la Intervenció General ha elaborat un Pla Anual de Control Financer 
pel 2021 (PACF) sobre l’exercici 2020, que es va presentar al Ple de la Diputació de Barcelona a efectes 
informatius, i en el que es configura el model de control permanent a exercir sobre l’entitat local i els 
ens del seu sector públic que estiguin sotmesos a la funció interventora. El qual pretén continuar amb 
el compromís en la consecució de graus més alts d’eficàcia i eficiència en la gestió econòmica de la 
Diputació i del seu sector públic, així com la garantia del compliment de la legalitat i l’increment de la 
transparència, en la utilització dels fons públics. Aquest objectiu general és compatible amb la millora 
de procediments i la recerca de sistemes de gestió eficaços i àgils que afavoreixin la racionalització i 
optimització dels recursos públics. 

Àmbit del control permanent 

L’Institut del Teatre (endavant, l’IT o l’Institut) és un organisme autònom local creat per la Diputació, i 
com a ens pertanyent al seu sector públic, es troba sotmès a l’exercici del control permanent.  

Objecte del control permanent 

Comprovar que el funcionament de l’activitat economicofinancera del sector públic local s’ajusta a 
l’ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió financera, amb la finalitat última de millorar 
la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i 
procedimental. 
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Abast del control permanent 

Són objecte d’anàlisi aquells aspectes no sotmesos a fiscalització prèviament, fet pel qual s’inclouen 
també en el control posterior, com a part integrant del control permanent. 

El control permanent es desenvolupa, bé sobre operacions seleccionades mitjançant tècniques de 
mostreig, bé mitjançant tècniques d’auditoria, en atenció als objectius específics que es defineixen en el 
PACF. Entre les tècniques d’auditoria hi ha el mostreig de judici, que s’aplica quan la població és 
reduïda i la naturalesa de les operacions o el risc que impliquen l’aconsella per millorar l’efectivitat del 
control. 

D’acord amb el PACF, les activitats de control a realitzar sobre l’exercici 2020 abasten els següents 
grans blocs: 

 1. Els ingressos. 
 2. La contractació.  
 3. Les despeses de personal. 
 4. Les subvencions, els convenis de col·laboració i els pagaments avançats. 
 5. Comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria. 
 6. Revisió del compliment de la normativa en relació al Portal de transparència. 

Addicionalment, s’han inclòs els informes d’observacions facilitats per la funció interventora sobre 
expedients de l’exercici 2020, concloent sobre la situació final de l’expedient analitzat. I, finalment, s’ha 
realitzat un seguiment de les observacions incloses en els informes de control permanent sobre 
l’exercici 2019, concloent sobre la seva situació actual. 

La materialització d’aquestes activitats i els procediments de control permanent en què s’han concretat, 
es detallen en els apartats corresponents d’aquest informe. L’anàlisi i les conclusions de les 
observacions de la funció interventora i de les incloses en els informes sobre l’exercici 2019 es 
presenten en cadascun dels blocs en funció de la seva naturalesa.  

Afectació de la situació d'emergència sanitària global creada per la COVID-19 

L'impacte sobre l’activitat de la Diputació i sobre la de l’IT derivat de les restriccions a la mobilitat del 
personal per combatre l'emergència sanitària derivada de la COVID-19, ha obligat a adaptar alguns 
procediments i a limitar l’obtenció de les evidències físiques al format electrònic o digital. En tot cas, 
les adaptacions ressenyades no han suposat cap limitació significativa en l’abast del nostre treball.  
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II- CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE L’ENTITAT 

L’Institut és un organisme autònom creat per la Diputació, dotat de personalitat jurídica diferenciada, 
patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. 
Creat l’any 1913 amb el nom d’Escola Catalana d’Art Dramàtic, acumula més de cent anys d’història 
com a centre dedicat a l’ensenyament, la investigació, la documentació i la difusió de les arts de 
l’espectacle. 

Òrgans de govern 

D’acord amb l’art. 6 dels seus Estatuts, el govern, l’administració i la representació de l’Institut està a 
càrrec dels òrgans següents: 

a) El Consell General. 

b) La Junta de Govern. 

c) La Presidència. 

d) La Vicepresidència. 

e) La Direcció General. 

f) La Gerència. 

Activitat  

Les activitats de l’IT es circumscriuen a les seves finalitats estatutàries, entre les quals, destaquen: 

• L'ensenyament reglat i no reglat de les arts de l'espectacle. 

• La promoció i l'organització de cursos, congressos, conferencies, cicles, exposicions i qualsevol 
altra activitat de formació i promoció en les diverses especialitats de les arts de l’espectacle. 

• La realització d'activitats de recerca i d'investigació, en l'àmbit que li és propi. 

• L'organització, la producció i la gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, 
propis o aliens, així com la realització de programacions a les seves sales d'espectacle. 

• L'edició, directa o en col·laboració, de llibres, revistes, cartells i qualsevol altre material imprès, 
fonogràfic, fotogràfic, cinematogràfic, de vídeo o enregistrat en qualsevol altre suport, relatiu a 
les arts escèniques i de l'espectacle. 

L’IT té la seva seu a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, i comparteix l’espai que envolta la plaça de 
Margarida Xirgu amb el Teatre Lliure i el Mercat de les Flors. Aquest edifici ocupa 24.000 metres 
quadrats, que inclouen els teatres Estudi (130 localitats) i Ovidi Montllor (320 localitats), una biblioteca 
oberta al públic i una sala d’exposicions. Addicionalment, disposa de dues seus territorials, una a 
Terrassa, amb el Teatre Alegria i la Sala Maria Plans, i una altra a Vic, amb la Sala Laboratori. D’acord 
amb la Diputació, els Ajuntaments de Terrassa i de Vic participen en el sosteniment d’aquestes seus 
(delegacions) des de 1974 i 1976, anomenades Centre del Vallès i Centre d’Osona, respectivament. 
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Fonts d’ingressos 

L’aportació ordinària anyal de la Diputació ha representat històricament la principal font de 
finançament de l’Institut, així en el 2020 representà el 90% (89% en el 2019) dels ingressos totals de 
l’Institut, i té com a propòsit el finançament general de les seves activitats.  

Addicionalment, l’IT és beneficiari de transferències corrents d’altres entitats destinades al seu 
finançament. Entre aquestes destaca l’aportació de la Generalitat al finançament de les despeses pel 
sosteniment de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa 
(EESA/CPD). 

A aquests cal afegir els ingressos provinents de les taxes per matrícules dels ensenyaments reglats i dels 
preus públics per matrícules dels no reglats, així com d'altres taxes i preus que ingressa per altres 
conceptes.  

Personal  

Per a executar les seves activitats, l’IT disposa d’una plantilla formada per 279 llocs de treball, entre 
funcionaris (120) i personal laboral (159) amb el següent organigrama:  

 

Font:  http://transparencia.institutdelteatre.cat/sites/transparencia.institutdelteatre.cat/files/public/imce/comuns/organigrama_2020.pdf 

 
Addicionalment, l’IT compta amb efectius i col·laboradors necessaris per portar a terme la seva activitat 
acadèmica que es situen al voltant dels 750, entre contractes laborals, nomenaments de durada determinada 
i prestacions de serveis en concepte de col·laboracions docents, professors convidats i becaris.  
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Altres despeses de l’activitat 

A banda de les de personal, les principals despeses incorregudes en el desenvolupament de l’activitat de 
l’Institut són les següents: 

• El manteniment, la neteja i la seguretat de les instal·lacions. 
• Els subministraments (especialment, d’energia elèctrica). 
• Les relatives a la preparació i organització d’activitats culturals i exposicions. 
• A les quals cal afegir, a nivell comptable, l’amortització dels béns immobles i mobles. 

Principals magnituds de l’exercici 

Per a desenvolupar les activitats en l’exercici 2020, s’aprovà el pressupost que tot seguit es detalla, 
atenent a la seva classificació econòmica: 

 

Capítol  Crèdit inicial Modificacions Crèdit total % 

3 – Taxes, preus públics i altres ingressos 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00 8% 

4 – Transferències corrents 18.579.300,00 21.120,00 18.600.420,00 89% 

5 – Ingressos patrimonials 22.300,00 0,00 22.300,00 0% 

7 – Transferències de capital 120.000,00 0,00 120.000,00 1% 

8 – Actius financers 50.000,00 546.061,75 596.061,75 3% 

INGRESSOS 20.351.600,00 567.181,75 20.918.781,75 100% 

1 – Despeses de personal 16.787.000,00 -77.074,71 16.709.925,29 80% 

2 – Despeses corrents en béns i serveis 3.094.100,00 364.159,64 3.458.259,64 17% 

3 – Despeses financeres 2.100,00 0,00 2.100,00 0% 

4 – Transferències corrents 298.400,00 35.715,78 334.115,78 2% 

6 – Inversions reals 120.000,00 244.381,04 364.381,04 2% 

8 – Actius financers  50.000,00 0,00 50.000,00 0% 

DESPESES 20.351.600,00 567.181,75 20.918.781,75 100% 
 

 

 

80% 

17% 0% 2% 2% 
0% 

Distribució del pressupost de despeses per capítol 

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 6

Capítol 8
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III- RESULTATS DEL TREBALL 

III.1. Els ingressos 

1.1. Actuacions de control 

Tal com preveu l’article 6 de les ICIDB, la fiscalització prèvia dels ingressos és substituïda per la presa 
de raó en comptabilitat i un control posterior mitjançant l’exercici del control financer; per tant, a 
través de mètodes de mostreig o auditoria. No obstant, com el mateix PACF indica, quan aquest ingrés 
prové d’una relació de caràcter contractual, aquesta substitució no serà aplicable.  

El control en aquest àmbit consisteix en comprovar la correcta tramitació dels procediments que 
estableixen ingressos, així com l’efectiu cobrament per l’import i en el termini que s’hagi establert.  

La població sobre la qual s’efectuen les actuacions està formada per les liquidacions recollides en els 
capítols 3 (taxes i preus públics), 4 i/o 7 (convenis) i 5 (ingressos patrimonials), de la classificació 
econòmica d’ingressos. 

1.2. Principals magnituds  

Del pressupost d’ingressos descrit a la nota II, els ingressos obtinguts de les transferències corrents 
representen la font principal dels ingressos de l’IT. L’execució de l’exercici 2020 dels principals 
conceptes pressupostaris es mostra en la taula següent: 

 

Concepte  Denominació 
Drets reconeguts 

nets 
 

312 Taxes per la prestació de serveis educatius 1.017.022,85 5% 

342 Preus públics per la prestació de serveis educatius 164.406,70 1% 

 Resta  90.932,24 0% 

 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 1.272.361,79 6% 

400 De l'Administració General de l'entitat local (Diputació) 18.079.600,00 90% 

45030 Aportació Generalitat Dep. Ensenyament 488.749,53 2% 

 Resta  18.895,00 0% 

 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 18.587.244,53 93% 

 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 3.595,75 0% 

700 De l'Administració General de l'entitat local (Diputació) 107.284,27 1% 

 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 107.284,27 1% 

 8 - ACTIUS FINANCERS 36.813,81 0% 

 DRETS RECONEGUTS NETS EN 2020 20.007.300,15 100% 

 

1.3. Comprovacions efectuades i selecció de la mostra 

En primer lloc, cal advertir que, com es pot deduir de l’apartat 1.1, les aportacions de la Diputació i els 
ingressos reconeguts per actius i passius financers resten fora de l’abast de les actuacions a realitzar. Per 
tant, les actuacions es centraran en la resta d’ingressos delimitats en l’apartat 1.1. 
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Concretament, l’abast dels treballs, establert per la Intervenció en la planificació dels treballs de 
control, es refereix a les àrees i procediments subjectes a revisió i es delimita en els expedients 
d’aprovació dels preus públics aprovats dels Postgraus impartits en el curs 2020-21.  

Concretament, atenent al volum d’ingressos que generen i a una avaluació prèvia del risc, en el 2020 es 
seleccionaren els següents expedients d’ingressos del 2019: 

• Preu públic del “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social” del curs 2019-2020. 

• Preus públics del “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” per al curs acadèmic 2019-2020. 

• Preu públic del “Postgrau en Escenificació i Tecnologia digital” del curs 2019-2020. 

• Preus públics del “Postgrau de Projectes Pedagògics i Escènics” per al curs 2019-2020. 

• Expedient del Conveni signat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, per a la implantació dels ensenyaments de batxillerat integrat (que conté la 
modalitat d'arts i els estudis professionals de dansa) regulat pel Decret 142/2008, de 15 de 
juliol, i establir les condicions per dur a terme aquesta implantació, per al curs acadèmic 2017-
2018. Aquests ingressos han estat reconeguts i ingressats en el 2019. 

Per a fer el seu seguiment, s’han sol·licitat els expedients d’aprovació de preus públics d’activitats 
docents tramitats en el 2020, obtenint els següents: 

• Preus públics del “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” per al curs acadèmic 2020-21. 

• Preu públic del “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social” per al curs acadèmic 2020-21. 

• Preu públic del "Curs Tècnic de nivell bàsic en PRL per a tècnics de l'espectacle en viu (on 
line)". Edició 2020. 

En relació a aquests, s’ha comprovat que l’expedient administratiu contingui la documentació adequada 
d’acord amb el procediment que resulta d’aplicació, destacant els següents extrems: 

a) Comprovar l’Informe jurídic preceptiu de Secretaria (delegada). 

b) Comprovar que no concorre cap circumstància prevista en els arts. 20.1.B) i 21 del TRLRHL. 

c) Comprovar que hi ha l’Informe tècnic-econòmic o Memòria econòmica-financera del càlcul 
del cost previsible del servei o activitat, tant en l’establiment com en les modificacions. I 
verificar que cobriran, com a mínim, el cost econòmic de la prestació del servei o activitat 
realitzada (art. 44 del TRLRHL i 25 de la LTPP). 

d) Si són inferiors, comprovar que es motiven raons socials, benèfiques, culturals o d'interès 
públic, i es consignen en els pressupostos les dotacions oportunes per a la seva cobertura. 

e) Indicació de l’IVA aplicable o la seva exempció. 

f) Aprovació per l’òrgan competent. 

En tot cas, el treball de control realitzat, el qual es detalla anteriorment, no pretén valorar la idoneïtat dels 
preus públics aplicats per l’Institut. 

Sobre el conveni citat sotmès a control en el 2019, i amb vigència en el 2020, no s’ha realitzat treball de 
seguiment, atès que l’única incidència feia esment a una comptabilització (financera) errònia d’aquest 
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ingrés en l’exercici 2019, una qüestió que degut al seu import, i en compliment del principi d’importància 
relativa, resta inclòs en l’abast de l’auditoria de comptes. 

1.4. Conclusions  

De les actuacions de control realitzades en el seguiment de les incidències posades de manifest en el 
nostre informe sobre l’exercici 2019, els resultats es mostren en la taula següent: 

 

Informe (2019) Comprovació Observacions 

Generals:   

Proposta modificació BE 43 (2019), relativa a la no 
necessitat d’aprovació per cap òrgan de les 
autoliquidacions. 

OK 
La BE 46.1 estableix les dues modalitats de 
gestió, i la 46.2 l’aprovació de (únicament) les 
liquidacions. 

Obligació legal que els expedients tinguin format 
electrònic (art. 70 LPAC). NO 

L’Institut ens informa que està implantant 
l’aplicació i dissenyant els procediments (en 
curs). 

Específiques:   

Necessitat de consignar crèdit pressupostari suficient 
per compensar el dèficit previst. NO  

Incompliment de la condició dels ingressos mínims a 
assolir per la realització del curs NO  

Sobre l’estimació dels costos indirectes en el 20% de la 
quantificació dels costos directes. 

OK amb 
ordenança fiscal 

No es troba degudament justificada la seva 
aplicació en un curs on line. 

Informació del règim aplicable de l’IVA en la 
Resolució. NO  

 

A banda de l’incompliment legal que suposa la mancança d’expedient electrònic d'acord amb la seva 
importància qualitativa i quantitativa, no es valora cap de les altres deficiències detectades d'especial 
rellevància. En tot cas, cal destacar l’incompliment recurrent de la condició establerta per l’òrgan 
d’aprovació dels preus dels ingressos mínims a assolir per a la realització dels cursos, fet que accentua 
la necessitat de concretar el crèdit pressupostari consignat i que aquest sigui suficient per compensar el 
dèficit previst. 

Respecte a la qüestió de l’expedient electrònic, l’IT ens informa que en el decurs del 2021 s’implantarà 
en la seva gestió administrativa. Per a la resta, es proposa com a possibles mesures a adoptar per 
corregir les febleses i els defectes posats de manifest les següents: 

• Ser prudents en les previsions de matriculacions dels cursos, així com preveure el gaudiment 
de descomptes per part dels assistents que redueixin els ingressos efectius. 

• Identificar i valorar els factors que determinen els costos indirectes dels ensenyaments no 
reglats que s’imparteixen en modalitat no presencial (on line), els quals no poden ser 
íntegrament coincidents amb els presencials.  

En els treballs realitzats derivats de les actuacions de control recollides en el present informe s'han 
trobat les següents limitacions a l'abast: 
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• Com en les actuacions del 2020 sobre l’exercici 2019, les dificultats derivades de les 
restriccions a la mobilitat del personal per combatre l'emergència sanitària, i la manca de les 
condicions necessàries per al desenvolupament ple de les funcions pròpies dels llocs de treball 
de forma telemàtica, dificulta les actuacions de control sobre una mostra de liquidacions 
d’ingressos en concepte de matrícules. Per aquest motiu, tot considerant el calendari 
d’actuacions i els recursos personals disponibles, aquestes no han estat portades a terme. 

 

III.2. La contractació 

2.1. Actuacions de control previstes 

El contracte menor, de conformitat amb l’article 219.1 TRLRHL, està exempt de fiscalització prèvia, si 
bé s’ha incorporat al programa de comptabilitat, -el Sistema Integral de Gestió Corporativa (SIGC)- 
certes eines de control, com és la impossibilitat de tramitar mitjançant el codi identificatiu del contracte 
menor despeses que sobrepassen els llindars fixats per la normativa contractual. 

L’apartat III.A.2.1 del PACF 2021 inclou, tant per la Diputació com pel seu sector públic, la realització 
d’una anàlisi de la base de dades de contractes menors del 2020 amb la finalitat d’obtenir informació 
relativa al número de contractes, tercers, tercers que acumulin imports superiors a 15 milers d’euros, 
etc., i qualsevol altre extrem que es consideri necessari. Així com la voluntat de mantenir aquesta 
actuació en els plans anuals de control financer futurs, per tal de fer l’anàlisi corresponent de l’evolució 
de les dades obtingudes.  

En relació als expedients adjudicats per altres procediments diferents al contracte menor, l’objectiu 
principal és comprovar la correcta tramitació de l’expedient en aquells aspectes no sotmesos a 
fiscalització prèvia, centrant els treballs en les fases posteriors a l’adjudicació (execució).   

2.2. Principals magnituds  

Del pressupost de despeses descrit a la nota II, la despesa destinada a la contractació de béns i serveis 
queda recollida en els capítols 2 i 6 que ascendeix a 3.822.640,68 euros, el que representa un 18,3% del 
pressupost total. Aquests capítols presentaven la següent execució per concepte al tancament de l’exercici:   

 

Econòmic   Denominació 
Crèdits  
totals 

Disp. o 
compromis. 

Obligacions 
reconeg. 

 

227 Treballs realitzats per altres empreses i prof. 1.293.876,44 1.287.757,60 1.150.203,17 39% 

226 Despeses diverses 703.275,89 492.253,30 460.321,67 16% 

221 Subministraments 649.640,71 469.270,30 446.281,93 15% 

213 Maquinària, instal·lacions i utillatge 213.420,25 216.115,03 187.717,86 6% 

206 Arrendament d’equips per proc. d’inform. 52.849,79 90.919,41 87.496,07 3% 

 Resta 545.196,56 346.439,96 296.845,09 10% 

 CAPÍTOL 2 3.458.259,64 2.902.755,60 2.628.865,79 90% 

633 Maquinària, instal·lacions i utillatge 118.758,25 106.615,44 86.588,57 3% 

 Resta 245.622,79 245.799,50 197.985,32 7% 

 CAPÍTOL 6 364.381,04 352.414,94 284.573,89 10% 

 TOTAL 2 i 6 3.822.640,68 3.255.170,54 2.913.439,68 100% 
 

Pàgina 12
Codi Segur de Verificació (CSV): 5c8de15b942932849e3b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

   

2.3. Comprovacions efectuades i selecció de la mostra  

Contractació menor 

En primer lloc, s’ha realitzat l’anàlisi de la base de dades de la contractació menor registrada en el 
sistema d’informació de l’IT en el 2020, el resum de la qual es presenta en l’apartat de conclusions. El 
procediment i els criteris que han estat aplicats prèviament a l’obtenció de la base de dades objecte de 
la anàlisis i que, per tant, condicionen i determinen els resultats han estat els següents: 

1. Obtenció de la base de dades amb la totalitat de les operacions d’execució del pressupost de 
despeses tramitades en l’exercici 2020. 

2. Eliminació de les operacions que no presenten en el camp “Procedi. Contracto” cap de les 
següents tipologies: 

AdDirec - Adjudicación Directa 
PrNegSP - Procedimiento Negociado Sin Publicidad 

3. Eliminació de les operacions associades als següents conceptes, per entendre que la seva 
naturalesa resta fora de l’àmbit d’aplicació de la contractació menor, i dels objectius d’aquesta 
anàlisis: 

o Operacions associades a despeses repercutides per la Diputació. 

o Operacions associades a despeses satisfetes a ajuntaments en concepte d'impostos 
(IBI, IVTM, taxes i pp.pp), i altres. 

o Operacions de despeses satisfetes mitjançant la bestreta de caixa fixa, i les derivades 
de desplaçaments del personal. 

o Operacions de despeses derivades d'insercions d'anuncis als diaris oficials. 

o Despeses financeres derivades de serveis bancaris. 

o Altres despeses la naturalesa de les quals resti fora de l’aplicació de la normativa de 
contractació pública. 

A partir de les conclusions d’aquesta anàlisi, i de l’avaluació prèvia del risc que comporta, així com de 
l’experiència en treballs anteriors, s’ha seleccionat la mostra de contractes menors que tot seguit es 
detalla, als quals s’han afegit els: 

• Expedients de contractació en què la funció interventora ha formulat una nota d’observacions, 
i exigeixen un control permanent posterior. 

• Addicionalment, quan s’ha observat qualsevol indici de risc en el decurs de la realització de les 
actuacions, s’ha ampliat la mostra per tal de identificar eventuals febleses que podrien haver 
donat lloc a una inadequada tramitació. 
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NÚM. 
MOSTRA 

NÚM. 
OPERACIÓ FASE DATA APLICACIÓ TERCER TEXT IMPORT 

1 220190003540 AD 24/02/2020 99040  -  21388 B63817191 INSPECCIÓN PERIÒDICA DE LES INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DE LES 
SEUS DE BCN-TRS S/RD513/2017 3.388,00 

2 220190013586 AD 24/02/2020 99040  -  22188 A62332580 NEXUS ENERGIA - D2173/19  PREVISIÓ DE CONSUM PDNT EN ESPERA DE FACTURACIÓ 
RECTIFICADA 54.661,15 

3 220190013479 AD 24/02/2020 99300  -  22788 B66499286 REALITZACIÓ DELS TREBALLS D'ADEQUACIÓ DE DIFERENTS ESPAIS DE L'EDIFICI CATEX PER 
A LA DOCÈNCIA DE L'ESTAE 25.263,30 

4 220199000108 AD 01/01/2020 99040  -  22799 INNOVATIVE CANVI CIF//D3073/19 D: 828/2020 MANTENIMENT ALLOTJAMENT SISTEMA 'VIRTUA' CATÀLEG 
BIBLIOGRÀFIC. 01/01/20 A 31/12/22 21.963,42 

5 220200000105 AD 24/01/2020 99040  -  22203 Q5856253I ADJ SERVEI D'ACCÉS A UNA XARXA DE COMUNICACIONS D'ALTA VELOCITAT. PERIODE 
01/01/19-31/12/20 (PART 2020) 11.300,19 

6 220200000257 AD 31/01/2020 99220  -  22001 B85765766 APROV EL SERVEI DE SUBSCRIPCIÓ A LA BASE DE DADES 'INT. BIBLIOGRAPHY OF THEATRE 
&DANCE (IBTD) PEL 2020 4.820,01 

7 220200000607 AD 12/02/2020 99700  -  62900 B85765766 SUBSCRIPCIÓ ANUAL DE 90 TÍTOLS DE REVISTES EN SUPORT PAPER I ON LINE PEL 2020 (FONS 
MAE) 9.690,72 

8 220200000800 AD 20/02/2020 99210  -  22799 B66512021 CONTRACTE DE MANTENIMENT CORRECTIU ACTIVITATS ESCÈNIQUES. PERIODE 01/01/20 A 
31/05/20 (EN ESPERA NOVA ADJ) 4.989,60 

9 220200000460 AD 07/02/2020 99040  -  22706 B65107328 REDACCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE L'INFORME TÈCNIC D'ACTIVITATS PER A L'OBTENCIÓ DE 
LA LLICÈNCIA D'ACTIVITATS' 16.846,83 

10 220200000436 ADO 06/02/2020 99000  -  22404 A78520293 69000598977907C0613(05/06/2019) ASSEGURANÇA MATRÍCULES 1021800002463 690005989779 
03/06/2019 30/06/2019 PROVES ACCÉS CSD 444,00 

11 220200001486 AD 04/03/2020 99040  -  20600 A61172219 SUBSCRIPCIÓ DE LES LLICÈNCIES MS WINDOWS SERVER (910 CALs + SERVER DATA CENTER 
CORE). PERIODE 01/03/20 A 28/02/21 6.391,56 

12 220200002854 AD 24/04/2020 99000  -  22404 A78520293 RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EXERCICI 2019. ASSEGURANÇA SECRETARIA 09/11/2019 
08/02/2020 IT DANSA 1.247,98 

13 220200003696 D 03/06/2020 99220  -  22799 Q5856253I TT/F20-0777 (02/06/2020) MANTENIMENT REGISTRES BIBLIOGRÀFICS CCUC BIBLIOTECA MAE. 
ANY 2020 3.385,32 

14 220200003801 AD 08/06/2020 99900  -  62600 A25027145 APROV I ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 35 PORTÀTILS AMB CARÀCTER 
D'EMERGÈNCIA. 30.216,73 

15 220200003709 ADO 03/06/2020 99030  -  21500 B63728844 TT/2000088 48 (27/05/2020) POSTA A PUNT MECÀNICA DEL PIANO DE CUA YAMAHA C-6 SALA 
OVIDI 4.957,73 

16 220200004978 AD 31/07/2020 99040  -  20600 A43132422 MANTENIMENT LLICÈNCIES DEL PROGRAMARI ADOBE SUITE CREATIVE CLOUD PER 
ALUMNAT ESCENOGRAFIA 12/07/20 A 11/07/21 9.234,72 

17 220200005186 AD 06/08/2020 99030  -  22700 B61453296 NETEJA AL CENTRE DEL VALLÈS EN ESPERA NOVA ADJ. PERIODE 01/09/20 A 30/11/20 3 mesos 14.388,50 
18 220200005184 AD 06/08/2020 99040  -  20600 B67350363 MANTENIMENT DE LES LLICÈNCIES DEL PROGRAMA GESTOR DEL POA (FILEMAKER  VLA-

EDUCA PERIODE 07/11/20-06/11/21) 8.012,02 
19 220200005188 AD 07/08/2020 99040  -  21300 B64522626 IT BARCELONA: REPARACIÓ I MANTENIMENT PREVENTIU DE LES MÀQUINES REFREDADORES 8.008,99 
20 220200005618 AD 23/09/2020 99100  -  22618 77739389X (POA) HONORARIS PER ASSIG 'PRÀCTICA MUSICAL2' (180h) i 'PROJECTE ESCENOGRÀFIC 4' (8h). 

21/09/20 A 06/12/20. 14.960,00 
21 220200006036 AD 13/10/2020 99040  -  20600 A08854929 SUBSCRIPCIÓ ANUAL DE 200 LLICÈNCIES D'ÚS DEL PROGRAMARI MS OFFICE 365 A3 PER 

MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA VIRTUAL 13.122,45 
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NÚM. 
MOSTRA 

NÚM. 
OPERACIÓ FASE DATA APLICACIÓ TERCER TEXT IMPORT 

22 220200006781 AD 27/10/2020 99040  -  21300 B61840906 REPARACIÓ I ADEQUACIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE LA SALA S1 DEL MAE I 
ADQUISICIÓ D'HUMIFICADOR. 21.668,49 

23 220200006781 AD 27/10/2020 99900  -  62300 B61840906 REPARACIÓ I ADEQUACIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE LA SALA S1 DEL MAE I 
ADQUISICIÓ D'HUMIFICADOR. 13.295,24 

24 220200006781 AD 27/10/2020 99900  -  63300 B61840906 REPARACIÓ I ADEQUACIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE LA SALA S1 DEL MAE I 
ADQUISICIÓ D'HUMIFICADOR. 13.103,44 

25 220200006782 AD 27/10/2020 99900  -  62600 B60841202 COMPRA DE MATERIAL PER LES ESTACIONS MÒBILS: TV, DOCK STATIONS, MALETÍ I CABLEJAT 
PER DESDOBLAR LES CLASSES 15.723,95 

26 220200007299 AD 11/11/2020 99900 - 62500 B63728844 MC03/20 - COMPRA DE 2 PIANOS KAWAI K300 PER SUPORT A LA DOCÈNCIA A L'IT 9.770,00 
27 220200007469 AD 13/11/2020 99040 - 21600 B64500945 MC03/20 PROJECTE DE IMPLANTACIÓ I MIGRACIÓ DEL CATÀLEG BIBLIOGRÀFIC DE 'VIRTUA' A 

'KOHA' 17.847,50 
28 220200007725 AD 18/11/2020 99040 - 21600 B65828261 IMPLEMENTACIÓ DE LA PLATAFORMA WEB OMEKA I MIGRACIÓ DEL CATÀLEG DE LA 

COL.LECCIÓ D'INDUMENTÀRIA DEL MAE 17.908,00 
29 220200008131 AD 24/11/2020 99919 - 64188 B65866790 ADQUISICIÓ DE 34 LLICÈNCIES ACROBAT PRO 2020 5.307,06 
30 220200010304 AD 15/12/2020 99900 - 64000 48377724F D2107/20 APROV DEL CONTRACTE PATRIMONIAL DE CESSIÓ DELS DRETS D'EXPLOTACIÓ DE 

LA COREO LO Q NO SE VE 3ANYS 21.780,00 
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Aquesta relació suposa assolir les següents cobertures, en relació al número d’expedients i al seu 
import, si bé cal advertir que les anàlisis han inclòs altres operacions quan la incidència detectada, per la 
seva naturalesa, ha exigit verificar la seva reiteració i/o permanència temporal durant el període. 

 

TIPUS DE 
CONTRACTE 

NÚM. 
D’OPERAC. 

IMPORT 
DISPOSAT 

OPERAC. 
SOTMESES 

A CONTROL  

IMPORT OP. 
SOTMESES A 

CONTROL  

MENOR 1.671* 1.871.357,13* 30 403.696,90 

 100% 100% 2% 22% 

 
 En la mesura que la població conté nombroses operacions la naturalesa de les quals és anàloga a alguna/es de 

les seleccionades, la representativitat de la mostra seria superior a l’assenyalada. 
 
*  Relació d'operacions associades a contractació menor (“Adj. Directes” i “Negociats sense publicitat” en el 

sistema) dels capítols 2 i 6 de l'execució del pressupost 2020 
 

Amb caràcter previ a les actuacions, s’han fet uns treballs preliminars consistents en l’examen dels 
Estatuts, de les bases d’execució del pressupost de l’exercici, la distribució competencial en aquest 
àmbit i, en definitiva, en l’acumulació dels coneixements necessaris sobre l'Ens, els seus procediments i 
circuits, a fi d’adaptar correctament el disseny de les actuacions de control. 

L’objectiu específic del control de la contractació menor ha estat determinar l’adequada utilització 
d’aquest procediment a la vista de les restriccions i limitacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP). Concretament, les comprovacions efectuades sobre la mostra han 
estat les següents: 

 

Comprovacions 

Les obligacions responen a despeses aprovades per l’òrgan competent, llevat que l'aprovació de la despesa i el 
reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament. 
Pels contractes menors que així ho requereixin, s'incorpora l’informe de l'òrgan de contractació que motiva la 
necessitat del contracte i el fet que no s'ha alterat el seu objecte, per evitar l'aplicació dels límits, així com la proposta 
de resolució. 
Existeix crèdit pressupostari i que és l'adequat a la naturalesa de la despesa, i que s'incorpora a l'expedient el 
corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. 

Les prestacions contractades no tenen una execució superior a l'any, ni són recurrents o concatenades. 

S’ha adjudicat a l’oferta econòmicament més avantatjosa, en el supòsit d’haver-se sol·licitat més d’una oferta, o en 
cas contrari, consta amb la corresponent justificació. 
L’empresari compta amb capacitat d'obrar i l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació. 

La informació relacionada amb l’adjudicació ha estat publicada, com a mínim trimestralment, en el perfil del 
contractant, i s’ha fet la comunicació al Registre públic de contractes de la Generalitat. 
S’han acomplert els terminis d’execució, les condicions de facturació i de pagament establertes en la contractació. 

Els documents justificatius del reconeixement de l'obligació (factures, rebuts, etc.) s'ajusten a la norma d'aplicació i 
identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement. 
La descripció de l’objecte de l’operació comptable és correcte, així com la imputació pressupostària, i la 
comptabilització de les diferents fases de la despesa (A, D, AD, O) s'ha realitzat dins el termini (anualitats).  
La valoració del bé o servei i el reconeixement comptable de la despesa són correctes. 

Es guarda evidència de la data de lliurament o realització de l’objecte del contracte, especialment, quan es tractin de 
prestacions de caràcter intel·lectual (redacció de projectes, informes i estudis tècnics, assessorament i consultoria, 
etc.). 
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Addicionalment, s’han identificat les dates de tramitació dels respectius documents a fi d’avaluar els 
terminis en els procediments i circuits seguits, amb l'objecte de proporcionar una valoració de la seva 
adequació als principis de la bona gestió, detectar les seves possibles deficiències i proposar les 
recomanacions oportunes amb vista a la correcció d'aquelles. 

Expedients adjudicats per altres procediments 

Les comprovacions efectuades s’han realitzat sobre una mostra reduïda d’expedients, seleccionada 
sobre la població dels contractes en fase “AD” o “D” de l’exercici 2020, així com els que ja estan en 
fase “O”. La selecció ha resultat de l’anàlisi del risc inherent, el judici professional i altres aspectes 
(fiscalització prèvia, intervenció material, control de gestió, etc.), i la seva mida ha estat condicionada 
pel compliment del calendari d’actuacions i els recursos personals disponibles. 

Concretament, la mostra d’expedients ha estat formada pels següents: 

 

APLICACIÓ TERCER CONTRACTE 
Import  

AD’s 
99030 - 22700 FERROVIAL SERVICIOS SA SERV. DE NETEJA A BARCELONA. PERIODE 01/07/20 A 30/06/22 

Import fix: 797.827,22€. Variable: 2.249,24€. Total: 800.076,46€ (IVA inclòs)  199.456,81 
99040 - 22701 GRUPO CONTROL EMPRESA 

DE SEGURIDAD S.A. 
Pròrroga de la contractació relativa al “Servei de vigilància, protecció i control d’accés 
a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”. Període 01/07 a 31/12/20.  Import fix: 
212.355,00€. Variable: 1.666,96€. Total: 214.021,96€ (IVA inclòs)  106.177,50 

 

Aquesta relació suposa assolir les següents cobertures, en relació al número d’expedients i al seu 
import. Aquest últim inclou la totalitat d’operacions derivades del contracte, i les seves eventuals 
modificacions amb efectes en l’exercici 2020. 

 

TIPUS DE CONTRACTE 
NÚM. 

D’OPERAC. 
IMPORT 

DISPOSAT 

OPERAC. 
SOTMESES A 

CONTROL 

IMPORT OP. 
SOTMESES A 

CONTROL 

DIFERENT A MENOR 407* 1.383.813,41* 7 451.323,87 

 100% 100% 2% 33% 
 
*  Relació d'operacions associades a la resta de contractacions (obertes o de negociat amb publicitat), dels capítols 

2 i 6 de l'execució del pressupost 2020 

 

Les comprovacions s’han centrat en evidenciar la correcta tramitació de l’expedient en aquells aspectes 
no sotmesos a fiscalització prèvia i, especialment, en el desenvolupament (execució) del contracte i el 
control i seguiment efectuat per l’Ens. Aquest objectiu s’assolirà en la mesura que s’acreditin, entre 
d’altres, les següents condicions: 

 

Comprovacions 

Fase de formalització: 

• El contracte s’ajusta amb exactitud a les condicions de la licitació.  
• La formalització s’ha produït en el termini legalment establert. 
• Ha estat publicada (Perfil del contractant). 
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Fase d’execució: 

• L’execució és correcta i completa en els terminis establerts i en relació amb les prestacions i preus 
originàriament contractades. 

• El seguiment adient del compliment de les obligacions pel Responsable del contracte. 
• S’han complert les millores ofertes i recollides en el contracte, especialment si han estat significatives i/o 

han estat determinants per a l'adjudicació, així com les condicions especials d’execució. 

• El termini real d'execució es correspon amb la distribució d'anualitats aprovada. 

• Es compleix el règim de facturació, el termini de pagament legal i contractual. En cas d’incompliment, es 
satisfà l’interès de demora i, en el seu cas, la indemnització corresponent. 

• En el cas de pròrroga legal, prevista en els PCAP, es disposa de la conformitat del contractista i de 
resolució administrativa amb la disposició de la despesa, d’acord amb el termini d’execució. 

• S'han imposat les penalitats previstes en els PCAP, en el cas que siguin procedents. 

• En cas de revisió de preus, aquesta no està expressament exclosa en els PCAP ni en el contracte i, si 
escau, s'ha aplicat fórmula de revisió prevista en els PCAP. 

Fase d’extinció: 

• S'ha formalitzat la corresponent acta, document o informe de recepció. 

• En el cas que no s’hagin acomplert les prescripcions tècniques s'han donat per escrit instruccions per 
resoldre els defectes i el termini per fer-ho. 

• La recepció o conformitat s'ha realitzat dins el mes següent de la realització de l'objecte del contracte, o 
dins el termini que estableixen els PCAP.  

 

2.4. Conclusions  

Contractació menor 

Com s’ha descrit anteriorment en relació a les actuacions de control previstes, el PACF 2021 preveu la 
realització d’una anàlisi de la base de dades de contractes menors del 2020 amb la finalitat d’obtenir 
informació relativa al número de contractes, tercers, tercers que acumulin imports superiors a 15 milers 
d’euros, etc., i qualsevol altre extrem que es consideri necessari. No obstant això, aquesta anàlisi no ha 
pogut ser realitzada en l’IT degut a les mancances i deficiències que presenta la seva base de dades 
(amb més de 3.500 operacions) en relació a la informació sobre el procediment de contractació, que 
impossibilita una anàlisis rigorosa i l’obtenció de conclusions fiables. Concretament, aquestes són: 

• El significatiu nombre d’operacions de gestió de la despesa que no indiquen el procediment 
de contractació en el qual es desenvolupa la seva execució. 

• El nombre d’operacions que presenten erròniament el concepte “AdDirec - Adjudicación 
Directa”1 dins el camp de procediment de contractació.  

A continuació es mostren alguns exemples de registres de la base de dades que presenten alguna 
d’aquestes mancances.  

En tot cas, cal incidir en la necessitat d’introduir aquestes dades en el sistema de forma rigorosa i 
complerta, en la mesura que és la base de dades de referència per facilitar nombrosa informació exigida 
tant per a la rendició de comptes (comptes anuals), com per donar compliment a la normativa de 

                                                      
1 Si bé el l’adjudicació directa no és un procediment de contractació que contempli la LCSP, l’aplicació informàtica que 
utilitza l’IT (sicalwin) per introduir la informació en el seu sistema no ofereix l’opció “contracte menor”, motiu pel qual les 
entitats recorren a aquest terme.  

Pàgina 18
Codi Segur de Verificació (CSV): 5c8de15b942932849e3b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

   

transparència i contractació (relació de contractes menors), entre d’altra. En aquest procés cal evitar la 
categoria “AdDirec - Adjudicación Directa” en el camp “Procedi. Contracto”, i assignar el 
procediment “Menor - Contractació Menor” o, eventualment, aquell altre que correspongui. 
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Operacions que presenten indicis clars que el procediment de contractació que indica la base de dades és erroni 

 
N. Operació Fase Data Import Nom terc. Text lliure Tipus Contracto Procedi. Contracto 
220199000096 AD 01/01/2020 180.890,64 SACYR FACILITIES SA 

(VALORIZA) 
A127/19 -PRÒRROGA +AMPLIACIÓ LOT 1 SERVEI DE NETEJA A 
BARCELONA. PERIODE 01/01/20 A 30/06/20 (PART FIXA) 

Servicios –  
De servicios 

AdDirec - 
Adjudicación Directa 

220199000033 AD 01/01/2020 106.177,50 GRUPO CONTROL EMPRESA 
DE SEGURIDAD S.A. 

ADJUDICACIÓ A86/18 SERVEI VIGILÀNCIA I CONTROL D'ACCÉS 
A L'IT BCN. PERIODE 01/07/18 A 30/06/20 (PART FIXA'20) 

Servicios –  
De servicios 

AdDirec - 
Adjudicación Directa 

220200005170 AD 14/08/2020 106.177,50 GRUPO CONTROL EMPRESA 
DE SEGURIDAD S.A. 

PRÒRROGA DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONTROL D'ACCÉS 
A L'IT BCN. PERIODE 01/07/20 A 31/12/20 (PART FIXA) 

Servicios –  
De servicios 

AdDirec - 
Adjudicación Directa 

220199000040 AD 01/01/2020 67.337,01 FUNDACIO POLITECNICA DE 
CATALUNYA, S.C.P 

ACORD 69/19 - CONVENI DE COL.LABORACIÓ DEL PROGRAMA 
DE FORMACIÓ AMB FPC+UPC. PERIODE 01/09/19 A 31/08/20 

Servicios –  
De servicios 

AdDirec - 
Adjudicación Directa 

220199000019 AD 01/01/2020 40.519,60 INTEGRA MGSI CET 
CATALUÑA, S.L. 

A85/18. ADJUDICACIÓ PART FIXA DEL SERVEI AUX DE SERVEIS 
PER BCN (LOT 1). PERIODE 01/07/18-30/06/20 (PART 2020) 

Suministro – 
De suministro 

AdDirec - 
Adjudicación Directa 

220200003669 AD 29/05/2020 40.519,60 INTEGRA MGSI CET 
CATALUÑA, S.L. 

PRÒRROGA PART FIXA DEL SERVEI AUX DE SERVEIS PER BCN 
(LOT 1). PERIODE 01/07/20-30/06/22 (PART 2020) 

Servicios –  
De servicios 

AdDirec - 
Adjudicación Directa 

 

Operacions que no incorporen informació sobre el tipus de contracte ni el procediment de contractació 

 

N. Operació Fase Data Import Nom terc. Text lliure 
Tipus 
Contracto 

Procedi. 
Contracto 

220200006036 AD 13/10/2020 13.122,45 SEIDOR, S.A. SUBSCRIPCIÓ ANUAL DE 200 LLICÈNCIES D'ÚS DEL 
PROGRAMARI MS OFFICE 365 A3 PER MILLORAR LA 
INFRAESTRUCTURA VIRTUAL 

  

220200001629 ADO 10/03/2020 2.797,46 FACTORIA DE COMICOS 
PRODUCCIONES, S.L. 

07/20 (02/03/2020) SUPORT LOGÍSTIC ACTIVITATS 
ACADÈMIQUES C. TERRASSA 

  

220200003420 ADO 20/05/2020 1.254,03 CALMELL, S.A. TT/2200515 (14/05/2020) TARGETES DUALS NUMERADES PER A 
CONTROL D'ACCÉS A ZONES DE L'IT 

  

220200005184 AD 06/08/2020 8.012,02 BARNATEC DIGITAL, S.L. MANTENIMENT DE LES LLICÈNCIES DEL PROGRAMA GESTOR 
DEL POA (FILEMAKER  VLA-EDUCA PERIODE 07/11/20-06/11/21) 

  

220200000941 AD 24/02/2020 4.973,10 ENGIVERT 41, S.L. REDACCIÓ DE L'INFORME TÈCNIC PER A LA LEGALITZACIÓ 
DEL PROJECTE D'ACTIVITATS DE L'EDIF.CATEX 

  

220200003883 AD 12/06/2020 4.961,00 DIAL, DESARROLLOS INFORMÁTICOS 
DE APLICACIONES LOGICIALES, SL 

APROV SERVEI DE MANTENIMENT, ACCÉS I ÚS DEL 
PROGRAMARI CODEXPRO  01/07/20-30/06/22 (PART FIXA 2020) 
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Les incidències detectades en l'anàlisi de les comprovacions efectuades i la documentació obtinguda 
relativa a les contractacions menors de la mostra, així com altres observacions, es descriuen a 
continuació: 

2.4.1.  Si bé s’ha evidenciat, en relació a actuacions anteriors, que l’IT ha pres mesures per numerar i 
conformar degudament els expedients de contractació menor, cal advertir que aquests 
continuen sense incloure la documentació comptable.  

En termes més generals, com s’apunta en les conclusions de l’àrea d’Ingressos, cal recordar la 
necessitat d’integrar tots els documents de caràcter administratiu, tècnic o econòmic,  en un 
expedient amb format electrònic, a fi de donar compliment a la normativa i garantir una bona 
gestió administrativa. 

2.4.2. En relació a les obligacions legals de publicitat i transparència de la contractació pública: 

2.4.2.1 L'art 63.3 i 63.4 de la LCSP obliga a la publicació en el Perfil de contractant de la 
informació relativa als contractes menors almenys trimestralment (és a dir, la periodicitat 
podrà ser més breu), amb excepció d’aquells el valor estimat dels quals sigui inferior a 
5.000 euros, sempre que el sistema de pagament utilitzat per realitzar els pagaments sigui 
el de bestreta de caixa fixa o un altre similar. En relació al compliment d’aquestes 
obligacions, cal assenyalar que la informació descrita anteriorment no ha estat publicada 
en cap expedient de la mostra. L’IT únicament havia publicat els contractes menors 
d’import inferior a 5.000 euros, informant-nos que havia estat un error i de la seva 
voluntat d’esmenar-lo. No obstant, a la data de finalització del nostre treball, aquesta 
mancança no havia estat corregida. 

D’altra banda, la informació dels contractes continguts en els expedients 1, 5, 6, 7, 8, 12, 
15, 20, 26 i 27 de la mostra no ha estat remesa al Registre Públic de Contractes. 

Finalment, cal advertir que l'IT no ha publicat la informació relativa a la contractació 
menor de l'exercici 2020 en el seu Portal de Transparència, informant el mateix Portal 
que aquesta informació s'anirà actualitzant periòdicament en el decurs de l'any 2021. 

2.4.2.2  La contractació tramitada per procediment d’emergència inclosa en l’exp. 14 no ha estat 
publicada ni en el Perfil del contractant ni en el Portal de transparència. Tot i que, la 
LCSP no recull cap especificitat en relació amb la publicitat de la subscripció dels 
contractes tramitats per emergència, convé assenyalar l’especial rellevància que pren en 
aquests casos la publicació d’aspectes tals com la justificació de la tramitació 
d’emergència, l’objecte del contracte, el preu d’adjudicació i la identitat de l’empresa 
contractista, com assenyalà  la Direcció General de Contractació Publica de la 
Generalitat en el seu comunicat de data 22 d'abril de 2020.  

2.4.2.3  Les resolucions d’adjudicació dels contractes continguts en els expedients 16, 18, 28 i 29 
de la mostra no han estat notificades a les empreses que han pres part en la licitació 
mitjançant la presentació d’ofertes. Per altra banda, en els expedients 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 
19, 22, 23 i 24, les notificacions a aquelles s’han produït fora de termini. Cal tenir en 
compte que l'art. 40 de la Llei 39/2015 determina que aquestes s'han de cursar en 10 
dies a partir de la data en que l'acte hagi estat cursat. 
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2.4.3. De la mostra d’expedients de contractació menor analitzada i corresponent a l’exercici 2020 cal 
concloure que l’Institut ha fet un ús excessiu de la contractació menor, que suposa 
l’incompliment dels principis de llibertat d’accés a les licitacions i publicitat, la inaplicació del 
deure de salvaguarda de la lliure competència i de selecció de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa continguts en l’art. 1 de la LCSP. 

Concretament, dels serveis que han estat prestats per una mateixa empresa de forma continuada 
i  considerant el valor acumulat dels serveis contractats i la naturalesa recurrent i permanent de 
les necessitats que satisfan, cal concloure que la subscripció de contractes menors successius que 
s’ha  produït és contrària a la normativa de contractació pública. L’Institut incorre en aquest 
incompliment al limitar l’import d’un contracte administratiu al d’un període temporal i, per tant, 
fent un fraccionament que li permet eludir la prohibició prevista en l’art. 99.2 de la LCSP. 

Les incidències descrites afecten els expedients de la mostra descrits a continuació: 

2.4.3.1. Exp. 1, relatiu a la contractació del servei d’inspecció periòdica de la protecció contra 
incendis de les instal·lacions de l’IT, adjudicada a l’empresa AB-AUCATEL, 
INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.U. L’any 2019 es contractà a la mateixa empresa pel 
mateix servei mitjançant la resolució núm. 870/19, de 29 d’abril de 2019. 

2.4.3.2. Exp. 6 i 7, corresponents a les contractacions del serveis de subscripció a la base de dades 
Int. bibliography of theatre &dance i a la subscripció anual de 90 títols de revistes en suport 
paper i online pel 2020, respectivament, i a favor de l’empresa EBSCO INFORMATION 
SERVICES, S.L.U. Ambdues contractacions s’han succeït de forma continuada des del 
2017. 

La seva adjudicació mitjançant contractació menor s’empara en l’establert a la DA 
Novena de la LCSP, que determina que la subscripció a revistes i altres publicacions, 
qualsevol que sigui el seu suport, així com la contractació de l'accés a la informació 
continguda en bases de dades especialitzades, podran efectuar-se, qualsevol que sigui la 
seva quantia sempre que no tinguin el caràcter de contractes subjectes a regulació 
harmonitzada, d'acord amb les normes establertes per als contractes menors i amb 
subjecció a les condicions generals que apliquin els proveïdors. No obstant, en la 
mesura que l’objecte del contracte no és la subscripció “directa” a cap revista o 
publicació, sinó un servei d’intermediació que facilita la gestió d’aquestes i l’obtenció de 
les publicacions, no seria d’aplicació l’establert a l’esmentada DA. Fet que ja es posà de 
manifest en el nostre informe sobre l’exercici 2019. 

2.4.3.3. Exp. 8, relatiu a la contractació del manteniment correctiu d’activitats escèniques pel 
període comprés entre l’1 de gener i el 31 de maig de 2020, a favor de l’empresa LA 
METROPOLITANA SERVICIOS ESCENICOS, S.L. Si bé l’IT aprovà l'expedient de 
contractació oberta pel "Servei de suport per a la realització d'activitats programades als 
espais escènics de l'IT" el 14 de novembre de 2019, aquest preveia l'adjudicació l'1 de 
juny de 2020. En aquest punt, cal incidir en la necessitat de fer una correcta planificació 
de la contractació tot considerant els terminis necessaris per als procediments a fi de 
garantir la seva adjudicació i efectes en la data de finalització de l’anterior contracte. 

2.4.3.4. Exp. 10 i 12, relatiu a la contractació de les assegurances de les matrícules dels cursos dels 
alumnes contractades a l’empresa REALE SEGUROS GENERALES, SA. Si bé l’import 
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total de les successives contractacions d’assegurances en el 2020 s’ha reduït fins las 9,0 
milers d’euros degut als efectes de la pandèmia, cal recordar que aquest assolí els 23,4 
milers d’euros en el 2020, i es tracta d’una despesa recurrent i obligatòria per l’IT. 

2.4.3.5. Exp. 11, relatiu a la subscripció de les llicències MS  Windows Server pel període 1 de març 
de 2020 al 28 de febrer de 2021 a l’empresa SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS, 
S.A, subscripció que també es realitzà en el 2019 a favor del mateix tercer.  

Sobre aquesta contractació, l’IT ens informa que està preparant la licitació per a la 
subscripcions de programari mitjançant un procediment obert. 

2.4.3.6. Exp. 16 i 18, relatius a la contractació del manteniment de llicències del programari 
Adobe Suite Creative Cloud per l’alumnat d’escenografia del 12 de juliol de 2020 fins l’11 
de juliol de 2021, a l’empresa INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE 
TARRAGONA, S.A., i la contractació anual del manteniment de les llicències del 
programa gestor del POA (Pla d’Ordenació Acadèmica) a l’empresa BARNATEC 
DIGITAL, S.L., respectivament. En l’exercici 2019 es realitzaren tres contractacions per 
un import total d'11.705,22 euros per llicències d’Adobe Suite Creative Cloud amb altres 
tercers, i una contractació per import de 3.641,52 euros en concepte de llicències del 
programa gestor del POA a un altre tercer. 

2.4.3.7. L’expedient 21 conté la subscripció anual de 200 llicències d'ús del programa MS office 365 
adjudicat a l’empresa SEIDOR el 13 d’octubre de 2020, per un import de 13.122,45 euros. 
Anteriorment, mitjançant la resolució núm.700/20 de data 15 de juny de 2020 es 
contractaren 50 llicències de l’esmentat programa a la mateixa empresa, per un import de 
4.636,45 euros. Cal advertir que en el 2019 ja es contractà aquest servei al mateix tercer. 

En relació a la contractació futura d’aquest servei, l’IT ens informa que està preparant la 
nova licitació mitjançant un procediment obert. 

2.4.3.8. L’exp. 19 inclou la contractació de la reparació i manteniment preventiu de les màquines 
refredadores de l’Institut a l’empresa ALBAZUL 2006, el 7 d’agost de 2020, per import 
de 8.008,99 euros. A més, s’observa una altra contractació a la mateixa empresa en 
concepte d’assistència tècnica de les plantes refredadores, per import de 2.743,19 euros i 
amb data 10 de juny de 2020. En la mesura que l’Institut considera necessari el servei de 
manteniment preventiu de les màquines refredadores de forma continuada, i de 
qualsevol altra instal·lació i maquinària anàloga, el procediment per a la seva 
contractació haurà de ser obert.  

En relació a aquelles incidències detectades i altres observacions de CARÀCTER PUNTUAL o amb 
efectes en un menor nombre d’expedients, aquestes han estat les següents: 

2.4.4. Mitjançant la resolució 2913/19, de 19 de desembre de 2019, s’adjudicà la contractació per a la 
realització dels treballs d’adequació de diferents espais del Centre Territorial del Vallés 
(Terrassa) a l’empresa GOLVER PROJECTS, per un import de 25.263,30 euros (IVA inclòs), 
mitjançant un contracte menor d’obres (exp. 3). La realització dels treballs consistiren en 
treballs de desmuntatge, trasllat i adaptació d’equipaments de l’Aula Escenari al Teatre Alegria; 
adequació de nous espais de l’edifici Càtex a docència i la readaptació d’un sistema motoritzat 
procedent de l’Aula Escenari a l’aula 34. Tenint en compte aquestes feines i sense cap 
especificació més en la documentació de l’expedient, cal concloure que aquestes prestacions 
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no són subsumibles en el contracte d’obres article 13 de la LCSP i, per tant, de ser així, 
s’hauria obviat el requerit procediment de contractació donat que, pel seu import, no es podria 
haver acudit a la figura del contracte menor, d’acord amb l’informe emès per la Intervenció 
delegada de data 27 de juliol de 2020. 

D’altra banda, considerant la data de la factura (17 de juliol de 2020) presentada pel proveïdor i 
els requeriments de facturació que exigeix la normativa, cal concloure que s'ha incomplert el 
termini d’execució fixat en la resolució d’adjudicació previst per al 31 de desembre de 2019. 

2.4.5. Els expedients 27 i 28 inclouen la contractació del projecte de implantació i migració del 
catàleg bibliogràfic de 'virtua' a 'koha' adjudicat a OREX DIGITAL SL el 13 de novembre de 
2020 per un import de 17.847,50 euros, i la contractació per la implementació de la plataforma 
web omeka i migració del catàleg de la col·lecció d'indumentària del Mae, adjudicat el 18 de 
novembre de 2020 a l’empresa EXPERTOS EN TI SL, per un import 17.908 euros. Tot i que 
la implantació correspon a dos programes informàtics diferents, atès que ambdues empreses 
ofereixen els mateixos serveis – com acredita el fet que OREX DIGITAL presentà oferta per 
la contractació de l’expedient 28 – i que ambdues contractacions es produïren en un curt espai 
de temps, cal concloure que s’ha produït un fraccionament de l’objecte del contracte a fi de 
reduir el seu import i eludir la prohibició prevista en l’art. 99.2 de la LCSP. En la mesura que 
aquesta pràctica suposa una excepció dels principis de llibertat d’accés a les licitacions i 
publicitat, la inaplicació del deure de salvaguarda de la lliure competència i de selecció de 
l’oferta econòmicament més avantatjosa suposa l’incompliment de l’art 1 del mateix text.  

2.4.6 La Base d’execució 33.4 del pressupost 2020 de l’Institut, determina que en els contractes 
menors s’ha de deixar constància a l’expedient de la data d’entrega o realització de l’objecte del 
contracte, mitjançant la incorporació dels mitjans probatoris adients (albarans, escrits, correus 
electrònics, informes, etc.) i, quan sigui pertinent, una còpia dels treballs realitzats o bé una 
referència per a la seva localització, per tal de permetre la comprovació material de la despesa. 
En aquest sentit cal concloure que no s’ha obtingut evidència d’aquesta documentació a 
excepció de l’expedient 25 i 26. 

Sobre aquesta exigència, cal destacar el contracte de serveis per a la redacció de l’informe 
tècnic necessari per a l'obtenció de la llicència d'activitats (exp. 9) a l’empresa DIRECCION 
DE PROYECTOS, OBRAS Y MANTENIMIENTOS, SLP, per un import de 16.846,83 
euros, i del qual no s’ha pogut acreditar l’existència de l’informe tècnic emès pel tercer. 

2.4.7 En relació als terminis de pagament, cal destacar alguns retards significatius entre les dates de 
registre de la factura, de la seva conformació i el seu pagament efectiu, en els expedients que es 
detallen a continuació: 

 

 Exp. A. Registre B. Conformació C. Pagament (B-A) (C-B) Total  
 1 17/09/20 22/09/20 25/11/20 5 64 69 
 11 04/03/20 04/03/20 27/04/20 0 54 54 
 14 27/07/20 30/07/20 05/10/20 3 67 70 
 18 27/08/20 31/08/20 15/10/20 4 45 49 
 22 04/12/20 04/12/20 05/02/21 0 63 64 
 27 28/11/20 04/12/20 03/02/21 6 61 67 
 28 30/11/20 04/12/20 03/02/21 4 61 65 
 30 23/12/20 11/01/21 05/03/21 19 53 72 
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Com es dedueix de les dades de la taula, els retards es concentren majoritàriament entre la data 
de conformació i la del seu pagament efectiu. 

Quant a les condicions de pagament, cal recordar que la LCSP determina en el seu art. 198.4 
que l'Administració haurà de pagar com a màxim dins dels 30 dies següents a la data 
d'aprovació de les certificacions d'obra o documents que acreditin el lliurament de béns o la 
prestació de serveis, l’aprovació dels quals es produirà dins els 30 dies següents al lliurament o 
prestació. I, afegeix que, si l’administració es demorés, hauran d'abonar al contractista, a partir 
del compliment d'aquest termini de 30 dies, els interessos de demora i la indemnització pels 
costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. No obstant, no 
tenim evidència que l’IT hagi satisfet interessos de demora i/o indemnització pels costos de 
cobrament de les factures dels expedients 1, 14, 22, 27, 28 i 30 que presenten còmputs que 
superen el termini legal de pagament. 

2.4.8 Els pressupostos presentats pels adjudicataris en els contractes continguts en els expedients 18, 
21, 22, 25, 26, 27, 28 i 29, no consten signats pel responsable de la seva elaboració i/o 
presentació. En aquest sentit, es recomana incloure aquest requisit entre els mínims que han 
d'incloure necessàriament les ofertes per ser admeses, a fi de donar validesa i fermesa a 
aquestes fins al moment de l’adjudicació de la contractació i, posteriorment, com a document 
vinculant en l’execució de la prestació i en el seu preu. 

 

Expedients adjudicats per altres procediments 

Les incidències detectades en les comprovacions efectuades i la documentació revisada de la mostra 
d’expedients, així com altres observacions, es descriuen a continuació: 

2.4.9 Per acord de la Junta de Govern de l’IT adoptat en sessió ordinària del dia 16 de maig de 2018 
(núm. registre 86/2018) es va adjudicar la contractació relativa al “Servei de vigilància, 
protecció i control d’accés a la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre” mitjançant 
procediment obert i pluralitat de criteris, a l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD SA amb una vigència inicial de l’1 de juliol de 2018 i fins al 30 de juny de 2020. 
Més tard, per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de 19 de maig de 2020 (núm. 
registre 21/2020), s’aprovà la pròrroga de la contractació referenciada, des de l’1 de juliol de 
2020 al 31 de desembre de 2020. I, finalment, considerant l’Institut que persistien les 
necessitats del servei, es prorrogà novament de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2021. 

Sobre aquesta contractació i amb l’abast descrit en l’apartat 2.3, s’han detectat les incidències 
que tot seguit es detalla: 

o D’acord amb els PCAP, la contractació inclou consideracions de caràcter social, entre 
d’altres, en l’execució del contracte de les quals no tenim evidència que hagin estat 
objecte de comprovació o seguiment. En concret, la formació per a cadascun dels 
treballadors destinats a l’execució del contracte, en un termini de 4 mesos des de la 
signatura del contracte i de la justificació mitjançant la corresponent certificació de la 
realització dels plans de formació. Cal observar també que la clàusula 3.a.4 dels PCAP 
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estableix que l’empresa resta obligada a lliurar còpia dels certificats de formació en ús de 
desfibril·ladors i primers auxilis indicats al punt 9 dels PPT, els quals no han estat 
evidenciats. 

o Sobre les obligacions del Coordinador de l’empresa contractista, la clàusula 5.4.2 dels 
PPT estableix que haurà d’utilitzar una aplicació via web, que el Gabinet de Prevenció i 
Seguretat de la Diputació posarà a disposició de l’empresa contractista, a través de la 
qual haurà de mecanitzar els aspectes següents del servei, entre d’altres: 

- Establir una planificació mensual de les inspeccions, amb un mínim mensual de 5 
inspeccions. Del resultat d’aquestes inspeccions, l’empresa contractista emetrà un 
informe que presentarà en la reunió mensual de seguiment del contracte. 

- Elaborar els informes d'inspeccions mensuals corresponents, mitjançant l'aplicació 
web del Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona i segons els 
paràmetres fixats pel Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona. 

El compliment d’aquestes obligacions tampoc ha estat acreditada en el decurs del nostre 
treball. 

2.4.10 Mitjançant l’Acord número 20, de 19 de maig de  2020, s’adjudicà la contractació relativa al 
“Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències de l’Institut del Teatre 
(Seu de Barcelona)” a l’empresa FERROVIAL SERVICIOS SA, amb efectes 1 de juliol de 
2020 i una durada de 2 anys, prorrogable i obligatori pel contractista prèvia comunicació 
expressa amb una antelació mínima de 2 mesos. 

o Si bé s’ha publicat l’adjudicació i formalització d’aquest contracte en el Perfil del 
contractant de l’IT, no hem tingut evidència de la publicació de l’informe d’insuficiència 
de mitjans tenint en compte que és un contracte de serveis, així com tampoc de les 
corresponents modificacions contractuals no previstes que ha tingut aquesta 
contractació, com determina l’article 63 de la LCSP. 

o L’execució del contracte estableix uns condicionants ambientals. Sobre aquests, entre 
d’altres, s’estableix la presentació pel contractista de la relació de tots els productes de 
neteja a utilitzar, i la necessitat de la seva acceptació pel responsable de l’Institut, de les 
quals no tenim evidència. Sobre aquest extrem, si bé l’IT ens informà que 
qualsevol producte aportat per l'empresa sempre és revisat pel tècnic de prevenció de 
riscos laborals que és el responsable de controlar que els productes siguin 
ambientalment correctes, no s’ha disposat de cap evidència que ho acrediti. 

o La clàusula 2.26 dels PCAP determina que el contractista haurà de presentar una 
planificació de treball anual en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la data 
d’inici de la vigència del contracte i que haurà de contenir, entre d’altra, una taula de 
distribució dels recursos humans, amb especificació de les franges horàries de treball, 
hores setmanals, mensuals i anuals, així com, un calendari que reculli la planificació de 
les neteges periòdiques on es concreti la setmana i el mes en què es preveu realitzar les 
de periodicitat setmanal i superior, indicant la quantitat total d’hores destinada a 
cadascuna de les tasques amb periodicitat semestral. També estableix que, abans de 
l’inici d’aquestes tasques, l’IT validarà la data d’inici i la data de finalització dels treballs 
de freqüència superior a la mensual. No obstant això, no hem disposat ni de la 
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planificació anual ni del calendari de les neteges periòdiques que havia de presentar el 
contractista. 

Per resolució 1185/20 de 23 d’agost de 2020 i a conseqüència de causes sobrevingudes i 
provocades per la COVID-19, l’Institut del Teatre, considerà necessari, d’acord amb els 
protocols establerts, incrementar la freqüència de la neteja en les aules de manera que al migdia, 
en canviar el torn dels alumnes, es fes una neteja i desinfecció extra. Aquest fet, comportà un 
increment del personal que havia de prestar el servei i, d’acord amb el càlcul realitzat suposà un 
increment de 40 hores setmanals que es traduí en incrementar els efectius en 4 persones, durant 
2 hores cada dia (de dilluns a divendres) i el període comprès entre el 7 de setembre i el 18 de 
desembre de 2020, data en què finalitzaren les classes. L’increment del servei de neteja suposà un 
cost econòmic addicional total de 10.939,95 euros (IVA inclòs). Aquest increment suposà un 
1,37% respecte del preu inicial adjudicat de la part fixa (IVA exclòs), inclòs dins del previst a 
l’article 205.2 de la LCSP. 

Posteriorment, mitjançant les resolucions 1400/20 d’1 d’octubre de 2020, i 2036/20 de 23 de 
desembre de 2020, s’aprovaren dues modificacions no previstes més, que suposaren 9.330,85 
euros (1,17% d’increment) i 36.679,90 euros (4,60% d’increment), IVA inclòs. No obstant, el 
total de modificacions efectuades no sobrepassà el llindar que estableix l’article 205 de la LCSP. 

Sobre aquestes cal fer les següents observacions: 

o No hem disposat de l’acta d’acord de la segona modificació amb acceptació del tercer, 
d’acord amb l’article 190 i 191 de la LCSP que determina que es donarà audiència al 
contractista. D’altra banda, tot i que disposem de les actes d’acceptació de la primera i 
tercera modificació - no de la segona -, no tenim constància que s’hagin fet les 
notificacions al contractista corresponents a les tres resolucions de modificació. 

o No s’han publicat en el Perfil del Contractant ni en el DOUE les corresponents 
modificacions contractuals. 

 

 

III.3. Les despeses de personal 

3.1. Actuacions de control 

El PACF estableix que les actuacions de control de la despesa, d’acord amb el model definit a les bases 
de execució i a les Instruccions de control intern s’estructura en dos blocs: un primer bloc, d’aspectes 
específics, que es completarà amb actuacions de control concretes dissenyades fruit de l’anàlisi de 
riscos efectuat en cada cas, i un segon bloc que es completarà amb una actuació de revisió dels 
informes d’observacions complementàries emesos durant l’any anterior. El control permanent a 
realitzar sobre els ens del sector públic de la Diputació abasta els dos blocs.  
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3.2. Principals magnituds  

Del pressupost de despeses descrit a la nota II, la despesa destinada a la retribució del personal queda 
recollida en el capítol 1, ascendeix a 17.709.925,29 euros, i representa el 80% del pressupost total de 
l’IT per al 2020. Aquestes despeses presentaven la següent execució al tancament de l’exercici:  

 

Econòmic   Denominació 
Crèdits  
totals 

Disp. o 
compromis. 

Oblig. 
reconeg. 

 

101 Retribucions bàsiques. Personal directiu 151.000,00 150.673,23 150.673,23 1% 

120 Retribucions bàsiques. Personal funcionari 1.479.000,00 1.408.102,17 1.402.517,25 9% 

121 Retribucions complementàries. Personal funcionari 2.269.000,00 2.118.427,19 2.115.744,16 13% 

130 Retribucions laboral fix 3.309.000,00 3.217.081,86 3.217.081,86 20% 

131 Laboral temporal 4.668.536,05 4.695.265,93 4.695.265,93 29% 

150 Productivitat 729.000,00 811.933,79 811.933,79 5% 

151 Gratificacions 33.000,00 32.594,89 14.881,44 0% 

160 Quotes socials 3.445.000,00 3.450.706,75 3.448.793,95 21% 

161 Prestacions socials 223.457,24 180.174,46 180.174,46 1% 

162 Despeses socials del personal 363.932,00 277.570,50 273.716,98 2% 

 CAPÍTOL 1 16.709.925,29 16.382.416,12 16.350.562,03 100% 

 

3.3. Comprovacions efectuades i selecció de la mostra  

En relació als aspectes específics objecte de control aquests han estat els següents: 

a. Control sobre les remuneracions dels empleats. 

S’ha verificat la despesa generada pels conceptes retributius que integren una mostra de rebuts 
de la nòmina dels empleats. Concretament, a partir d’una base de dades formada pels registres 
de cadascun dels rebuts de nòmina elaborats en l’exercici 2020, s’han seleccionat 25 rebuts de 
nòmina de forma aleatòria.  

Per a fer les comprovacions s’ha sol•licitat les resolucions que autoritzaven cadascun dels 
conceptes retributius que presenten les nòmines de la mostra, així com altra documentació 
quan ha estat necessària per a validar el perceptor, el concepte, la quantia i la seva meritació. 
Concretament, les comprovacions efectuades sobre la mostra han estat les següents: 

 

Comprovacions 

• Amb caràcter general, revisió de l’existència d’actes o resolucions que justifiquin l’assignació dels conceptes i 
quanties reflectits en cadascun del rebuts de nòmina seleccionats, tant pel que fa als empleats actius com aquells 
que no presten serveis però presenten imports derivats d’endarreriments, o bé en el cas de liquidacions. 

• Acarament de la informació existent als rebuts de nòmina relativa a la categoria, lloc d’adscripció i codi 
retributiu amb la de les resolucions administratives corresponents.  

• En les retribucions bàsiques -sou base-, verificació que es correspon amb la categoria de nomenament 
assolida per l’empleat/da així com el mòdul aprovat pel Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener de 2020. 
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• En les retribucions bàsiques –triennis-, verificació que el mòdul és adient a la categoria de plantilla, que el 
nombre de triennis abonats es justifica pels serveis prestats raonablement acreditats, així com el mòdul 
aprovat pel Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener de 2020. 

• En les retribucions complementàries identificades amb el complement de destinació, comprovació del mòdul 
aprovat pel Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, així com de la seva correlació amb l’assignat al 
lloc de treball d’adscripció de la Relació de llocs de treball. 

• En les retribucions complementàries identificades amb el complement de específic –incloent tots els factors-, 
comprovació de l’aplicació dels mòduls aprovats a les taules retributives vigents en cada moment així com la 
seva correlació amb el del lloc de treball d’adscripció en la Relació de llocs de treball. 

• Correspondència entre els mòduls i complements de jornada assignats al lloc de treball mitjançant la Relació 
de llocs de treball i l’efectivament abonat a l’empleat/da. 

• En el complement de grau personal, evidenciar la procedència del seu reconeixement i import, calculat sobre 
la base de les resolucions aportades per l’Entitat.  

• En el complement de carrera, verificació de la procedència de l’assignació de l’import segons l’annex a 
l’Acord de Ple núm. 178/2018. 

• En les retribucions vinculades a la productivitat (mòdul mensual i anual), comprovació de la procedència de 
la seva percepció i import en base als decrets núm. 270/20 i 340/20, respectivament. 

• En les millores socials, evidenciar l’existència de la documentació justificativa pel seu abonament i que 
compleix els requisits establerts a l’Acord de Ple 135/17 (àmbits genèrics) i 169/18 (per edat). 

 
b. Processos de provisió de llocs de treball per sistemes extraordinaris. 

S’ha comprovat el compliment de la normativa aplicable en els processos de provisió de llocs 
de treball (altes) que s’hagin tramitat per algun dels sistemes extraordinaris en el decurs de l’any 
2020, en els extrems als quals no s’estén la funció interventora. 

Aquests poden ser de diversa índole; la comissió de serveis; l'encàrrec de funcions; 
l'acumulació de tasques; la redistribució d'efectius; el trasllat interdepartamental com a 
conseqüència d'una sanció disciplinària; la reassignació d'efectius; la mobilitat per trasllat del 
lloc de treball; l'adscripció provisional; o la permuta del lloc de treball. 

Aquest treball abasta la totalitat dels processos de les 9 resolucions informades per l’IT que 
van derivar en adscripcions d’empleats per mitjans diferents dels ordinaris – concurs o lliure 
designació – així com 3 que addicionalment es varen trobar en el decurs dels treballs. Sobre 
aquests 12 processos, s’han realitzat les actuacions que tot seguit sintetitzem: 

 

Comprovacions 

• Determinació dels processos aplicats en l’entitat (adscripció provisional, adscripció temporal, comissió de 
serveis, atribució de funcions). 

• Compliment de les condicions exigides per la normativa aplicable a cada tipologia de procediment, i justificació 
de la urgència (quan s’escaigui). 

 

c. Control sobre la gestió de personal 

L’excés de la temporalitat en les administracions publiques és un element generador d’un 
ventall de riscos molt ampli que afecta diferents aspectes de la gestió: garantia en la prestació 
del servei, professionalitat dels efectius, inseguretat jurídica en relació amb l’abús de la 
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temporalitat i/o amb l’aplicació de certes condicions de treball, entre d’altres. Aquest risc s’ha 
incrementat en el últims temps en la mesura que la taxa de temporalitat ha augmentat 
progressivament degut a diferents factors, d’una banda, la impossibilitat de desplegar ofertes 
de treball en certs exercicis unit a les limitacions establertes per les normes pressupostàries 
aprovades des de l’any 2010 i, per altra banda, l’escassa eficàcia de les mesures extraordinàries 
adoptades en els darrers exercicis (processos d’estabilització articles 19.u.6 de la Llei 3/2017, 
de 27 de juny, i 19.u.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol). 

En aquest context, cal destacar el recent Acord sobre el pla de xoc per reduir la temporalitat en 
les administracions públiques, de 5 de juliol de 2021, que incorpora l’objectiu concret de situar 
la taxa de temporalitat d’aquestes plantilles per sota del 8 per cent. Fins el moment, d’aquest 
acord ha sorgit l’aprovació del Reial Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per 
a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que incorpora, per un costat, una nova 
regulació del personal temporal amb elements dissuasius de les situacions d’abús, així com 
l’aprovació d’un nou procés modificant la normativa bàsica reguladora (EBEP) i, per un altre 
costat, la regulació d’un tercer procés d’estabilització que s’afegiria als existents. 

Per valorar la situació dels ens del sector públic de la Diputació en aquesta qüestió, s’ha 
analitzat el grau de “temporalitat” que presenta la plantilla de l’IT i, concretament, el volum de 
treballadors que presten els seus serveis amb vinculacions “temporals” (comissions o 
adscripcions), o amb relacions laborals “temporals” i que, per tant, es troben pendents d’un 
procés d’estabilització o consolidació del lloc de treball. Aquesta valoració pren com a 
referència la vinculació jurídica que presentaven les persones que ocupaven llocs de treball a 
l’Institut a 31 de desembre de 2020.  

d. S’han revisat la totalitat dels informes emesos i rebuts per la Funció interventora (fiscalització 
limitada prèvia) amb observacions, identificant aquells que tenen projecció en el control 
permanent i, sobre els quals s’ha valorant les eventuals mesures correctores que s’han pogut 
adoptar per l’IT.  

Finalment, les comprovacions s’han completat amb una revisió i seguiment en el 2020 de les 
observacions incloses en el Informe de control permanent sobre l’exercici 2019. 

3.4. Conclusions  

3.4.1. En relació a les comprovacions realitzades sobre les remuneracions dels empleats, si be s’ha 
evidenciat que els conceptes retributius que inclouen els rebuts de la mostra (25) han estat 
autoritzats i s’han abonat d’acord amb les normes aplicables i els mòduls vigents, cap apuntar les 
següents excepcions a aquesta conclusió de caire general: 

3.4.1.1. Serveis prestat i abonament de triennis 

Si bé les comprovacions realitzades sobre aquest concepte han estat en general satisfactòries, 
cal advertir que la validació de l’import s’ha realitzat mitjançant resolucions de reconeixement 
de nous triennis en les que no es detalla la dedicació que s'atribueix a aquest (decrets núm. 
94/2018, 2820/2018, 3118/2019, 1007/2018, 1395/2018, 1010/2018, 9418/2018, 
1882/2018, 1628/2017, 2180/2018, 427/2019, 367/2019). Aquest extrem suposa una 
limitació a l’abast del nostre treball en relació a l’import exacte meritat per cada trienni. 

Pàgina 30
Codi Segur de Verificació (CSV): 5c8de15b942932849e3b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 

3.4.1.2. Complement de destinació 

En el cas de l’empleat S.T.J., s’observa que l’estructura retributiva que es consigna al rebut 
de nòmina de gener és E10PS01 però el lloc de treball té assignada la codificació E08PS01. 
La  documentació lliurada, consistent en el Decret núm. 253/2002, de 18 de febrer, no ha 
permès deduir l’origen d’aquesta diferència retributiva (31,32€ mensuals).  

Segons informa l’Institut, l’origen rauria en el regim de garanties personals aplicades en el 
procés de subrogació de l’empleat procedent d’un altre organisme de la Diputació en la 
dècada dels noranta, sense que s’hagi pogut evidenciar documentalment aquesta 
circumstància. 

3.4.1.3. Complement específic per assignació de funcions  

L’empleat R.G.C. (rebut de setembre) percep un complement anomenat “DIF. CP. 
Retributiu”. Aquest complement s’hauria assignat per Decret de 19 de maig de 2014, i s’ha 
vingut prorrogant fins a l’actualitat mitjançant successives resolucions. En cadascuna 
d’aquestes, les funcions s’han anat ajustant a les necessitats organitzatives en cada moment. 
No obstant això, atenent a la durada d’aquesta assignació (7 anys) les funcions i 
responsabilitats del lloc de treball cal interpretar que tenen caràcter estructural. Per altra 
banda, en la resolució original i en les pròrrogues s’observa que per a la realització de les 
funcions s’assigna el “complement específic del nivell 22” però, en realitat, el que figura en la 
nòmina és un complement personal per la diferència entre el factor base del seu lloc de 
treball i el corresponent al retributiu A501. Així doncs, atenent a la durada d’aquestes 
funcions i responsabilitats de caire estructural i de la seva retribució, correspondria la seva 
incorporació mitjançant la creació o modificació del lloc de treball que correspongui a la 
RLlT, així com de la seva posterior i adequada provisió. 

3.4.2. De les actuacions de control sobre els procediments de provisió de llocs de treball per algun dels 
sistemes extraordinaris tramitats en el 2020 (12) han resultat les següents incidències i observacions. 

L’IT ha adoptat al llarg de l’exercici mesures que podem qualificar com a reglades, que deriven 
directament de les normes vigents en matèria de funció publica; comissions de serveis (6) i altres que, 
en el marc del principi d’autoorganització podem qualificar com adaptacions internes de 
mesures existents en la normativa sobre funció pública; atribució temporal de funcions (1) i 
acumulacions i assignacions temporals de funcions de càrrecs acadèmics (5). 

3.4.2.1. En el cas de les comissions de servei (6) s’haurien adoptat amb observança dels requisits generals i 
de les limitacions temporals establertes, si bé no s’observa l’aplicació dels mecanismes de 
publicitat, tal i com ve exigint la doctrina del Tribunal Suprem (STS núm. 24/06/2019, de 24 
de juny, de la Sala contenciosa-administrativa, rec. 1594/2017, entre altres). 

3.4.2.2. En relació a l’atribució temporal de funcions (1) efectuada respecte del lloc de Cap de la Unitat 
d’Informàtica i Audiovisuals - lloc vacant - a favor de l’empleat FJQ mitjançant el decret 
núm. 541/20, aquest no feia constar la fonamentació jurídica. Per altra banda, fins a la data 
de realització del nostre treball, no hem tingut evidència de cap actuació dirigida a 
completar la provisió reglamentaria del lloc, extrem que contemplava la mateixa resolució, 
situació que s’ha vingut mantenint des del dia 1 de novembre de 2019. 
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3.4.2.3. En el cas de les acumulacions i assignacions temporals de càrrecs acadèmics (5), si bé les assignacions 
temporals es varen aplicar a situacions d’absència temporal dels titulats dels càrrecs 
prèviament definits per l’IT, en el cas de les successives acumulacions que varen afectar a la 
Coordinació de Luminotècnia de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle s’ha observat 
un tractament específic i diferenciat en cadascuna d’elles: 

• El decret núm. 604/20 atribueix el complement retributiu i aplica descàrrega 
lectiva de 9,2h/setmanals. 

• El decret núm. 620/20 només atribueix descàrrega lectiva de 3,8 h/setmanals per a 
la realització de funcions parcials –no directives-, sense aplicació de complement 
retributiu. 

• El decret núm. 951/20 només atribueix el complement retributiu corresponent al 
càrrec però no descàrrega descàrrega lectiva. 

3.4.3. En relació als informes de la funció interventora amb observacions emesos durant l’exercici 2020, 
s’ha tingut constància de la emissió de 5 informes que afectaven a aspectes vinculats a l’abonament 
d’hores i serveis extraordinaris (2), d’indemnitzacions per raó del servei per la impartició d’hores de 
formació (2) i a la situació del contracte de la Directora General (1). Les incidències i observacions 
que es dedueixen del seguiment d’aquestes observacions es detallen a continuació. 

3.4.3.1. En relació a l’abonament d’hores i serveis extraordinaris, els dos informes incidien que 
malgrat existia informe justificatiu del responsable, la seva realització havia esdevingut dins 
la jornada ordinària establerta o bé no s’havia acreditat l’horari de la seva realització.  

Als efectes de determinar l’abast de la situació exposada s’han seleccionat 17 empleats per 
criteri professional, sol·licitant a l’IT la seva jornada i horari en les dates de les activitats, 
així com les respectives peticions, propostes o informes emesos amb caràcter previ per a la 
realització de les respectives activitats. Les conclusions obtingudes s’exposen a continuació: 

3.4.3.1.1. L’empleada SR va realitzar un total de 45 hores extraordinàries en els mesos de 
setembre a nombre de 2019, segons l’informe acreditatiu de la seva realització de la 
Coordinadora Acadèmica, amb el vist i plau de la Gerència. No obstant això, cal 
assenyalar que no s’ha constatat l’existència de petició i autorització prèvies a la 
realització d’aquests serveis extraordinaris. 

3.4.3.1.2. En 8 casos (47%), la documentació acredita l’hora i data de realització dels treballs 
però no l’horari i la jornada de l’empleat.  

 

Resolució Empleat Concepte Import 

 C. C., E. Hores extraord. 348,16 

D.1763/2020 L. B., N. Hores extraord. 348,16 

 M. A., S. Hores extraord. 348,16 

 P. G., D. Serv. extraord. 536,14 

 F. L., S. Hores extraord. 1.215,50 

D.1853/2020 R. N., B. Hores extraord. 1.768,00 

 S. S., N. Hores extraord. 574,60 

 V. M.,M. Hores extraord. 574,60 
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3.4.3.1.3. En 4 casos (24%), la documentació evidència la data de realització dels treballs 
però no la franja horària, ni l’horari i jornada de l’empleat.  

 
Resolució Empleat Concepte Import 

D.1763/2020 V.T. Hores extraord. 435,2 

 C.S., A. Hores extraord. 1.989,00 

D.1853/2020 C.C., A. Hores extraord. 1.105,00 

 F.C., J Hores extraord. 1.492,26 

 

3.4.3.1.4. Finalment, en 5 casos (29%) els serveis o hores extraordinàries s’havien realitzat, 
total o parcialment, amb anterioritat a la formalització de la corresponent sol·licitud. 

  

Resolució Empleat Concepte Import 

D.1763/2020 P.G., D. Serv. extraord. 536,14 

 C.C., A. Hores extraord. 1.105,00 

D.1853/2020 F.C., J. Hores extraord. 1.492,26 

 S.S., N. Hores extraord. 574,60 

 V.M., M. Hores extraord. 574,60 

 

Les mancances i deficiències que s’han evidenciat en el marc de la tramitació dels 
expedients de despeses analitzats, posen de manifest la necessitat urgent d’implementar 
mecanismes de control intern i procedimentals que garanteixin que les sol·licituds 
d’autorització efectuades per realitzar aquestes hores i serveis extraordinaris incorporen la 
informació necessària per donar compliment als requeriments legalment establerts per a 
aquest tipus de retribucions en temps i forma. En tot cas, caldrà evitar la realització i el 
pagament de serveis d’aquesta naturalesa abans que els mateixos hagin estat degudament 
autoritzats, és a dir, amb omissió del corresponent procediment.  

3.4.3.2. Pel que fa a l’abonament d’indemnitzacions per raó del servei per la impartició d’hores de 
formació, els dos informes d’observacions es centraven en assenyalar que la documentació 
justificativa indicava l’horari d’aquesta formació però no que s’hagués realitzat en excés o 
fora de la jornada habitual de l’empleat. 

Aquestes activitats docents no reglades tenen com a destinataris empleats de les 
administracions públiques i venen regulades en l’àmbit de l’IT per la Instrucció aprovada per 
acord de la Junta de Govern de l’Institut en sessió ordinària de data 20 de juliol de 2016 
(núm. registre 121/2016), on expressament s’estableix que es realitzaran fora de la jornada 
habitual.  

S’han seleccionat 3 empleats per criteri professional, sol·licitant a l’IT la indicació de la seva 
jornada i horari en les dates de les activitats, així com les respectives peticions, propostes o 
informes emesos amb caràcter previ per a la seva realització. Les conclusions obtingudes 
s’exposen a continuació: 
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3.4.3.2.1. Per als 3 empleats, les sol·licituds i els informes permeten determinar l’hora i la 
data de realització de l’activitat docent, però en els mateixos no es consigna l’horari 
i jornada dels empleat. Per aquest motiu, no podem evidenciar que els empleats 
realitzessin l’activitat fora de la seva jornada. 

 
Resolució Empleat Concepte Import 

D.1762/2020 S.F.,L. Indem. per raó del servei 464,40 

D.1817/2020 
G.C.,C. Indem. per raó del servei 278,64 

S.F.,L. Indem. per raó del servei 928,80 

 
 

3.4.3.2.2. En les comprovacions de les dues activitats docents que van suposar 
indemnitzacions per raó de servei a favor de l’empleat S.F.L. s’ha evidenciat que la 
seva impartició es va produir amb anterioritat a la formalització dels corresponents 
documents de sol·licitud. 

De manera similar a l’exposat en l’apartat precedent, cal concloure en la necessitat urgent 
d’establir els mecanismes de control intern adients per garantir que aquestes despeses es 
realitzin amb compliment dels requisits establerts per la reglamentació de l’Institut, i que 
aquest extrem es pugui deduir del propi expedient, evitant-ne igualment la realització i el 
pagament de dites activitats abans que les mateixes hagin estat degudament autoritzades, és 
a dir, amb omissió del corresponent procediment. 

3.4.3.3. L’informe de la funció interventora sobre el contracte de la Direcció General de l’IT, emès el 
12 de desembre de 2020, posava de manifest el retard en la convocatòria del lloc de treball. 

Respecte al retard d’aquesta convocatòria, s’ha pogut evidenciar que per decret de la 
presidència de l’Institut de data 12 de març de  2021 (núm. registre D 401/21), es va deixar 
sense efecte el nomenament de la Sra. M.P.B com a Directora General de l’Institut, de 
conformitat amb la seva sol·licitud efectuada en data 4 de març de 2021 i, en conseqüència, 
s’extingí per mutu acord de les parts el contracte laboral especial de personal d’alta direcció, 
formalitzat en data 4 de desembre de 2015, aprovat mitjançant decret de la presidència de la 
Diputació, de data 3 de desembre de 2015 (núm. registre D 1275/15) i prorrogat per sengles 
decrets de la presidència de l’Institut de dates 11 d’octubre de 2019 (núm. registre D. 
2217/19), 21 d’abril de 2020 (núm. registre D.551/20) i 14 de desembre de 2020 (núm. 
Registre 2108/20). 

Posteriorment, per Decret de la presidència de l’Institut, de 18 de març de 2021 (núm. 
registre D 429/21), es va aprovar la convocatòria per a la provisió del lloc de treball de 
director/a general, qualificat com a personal directiu professional a la Relació de llocs de 
treball (convocatòria DG01/21), essent el resultat de la mateixa el nomenament de la Sra. 
S.F.L per a aquest lloc amb efectes de 5 de juliol (Decret 1108/21), evidenciant en aquest 
sentit el compliment del sistema de provisió adient a aquest lloc de treball. 

3.4.4. En relació al seguiment de les observacions i incidències descrites en l’Informe sobre l’exercici 
2019, a continuació es relacionen aquelles que es considerem pendents de resoldre a l’empara de 
les comprovacions realitzades i fins a la data de realització del nostre treball:  
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3.4.4.1. La RLlT de l’IT aprovada per al 2021 (Acord de Ple núm. 144/20) permet evidenciar que 
es manté sense detallar el grup, cos o escala a què estan adscrits cadascun dels diferents 
llocs de treball que la composen, tal com exigeix l’art. 74 del TREBEP. Atès que no detalla 
el grup no es possible valorar si el complement de destí assignat al lloc de treball s’enquadra 
en l’interval compatible.  

3.4.4.2. Addicionalment, la RLlT aprovada per al 2021 manté sense identificar el règim jurídic al 
qual pertanyen els llocs de treball i, per tant, no informa sobre quins estan sotmesos al 
règim funcionarial i quins al laboral. 

Sobre aquest extrem, cal assenyalar que, per acord de la Junta de Govern de l’Institut, de 
data 19 de maig de 2021, pendent d’aprovació pel Ple de la Diputació, es va introduir el 
règim jurídic dels llocs de treball. 

3.4.5. Les dades resultants de l’estudi del grau de “temporalitat” de la plantilla de l’IT i, concretament, del 
volum de treballadors que presten els seus serveis amb vinculacions “temporals” (comissions o 
adscripcions), o amb relacions laborals “temporals” i que, per tant, es trobaven pendents d’un 
procés d’estabilització o consolidació del lloc de treball a 31 de desembre de 2020, es presenten a 
continuació.  

 

Empleats informats a 31 de desembre de 2020 Nombre % 

Alta direcció 1 0% 

Funcionaris de carrera. 55 15% 

Funcionaris interins nomenats fins a la provisió reglamentària (TREBEP 10.1.a) 51 14% 

Funcionaris interins nomenats per substitució i programes (TREBEP 10.1.b) 5 1% 

Laborals amb contracte fix. 71 20% 

Laborals amb contracte temporal fins a la provisió reglamentaria 38 10% 

Laborals temporals per substitució, programes o acumulació de tasques 141 39% 

Total 362* 100% 

     
Col·lectius a 31 de desembre de 2020 Nombre % 

Personal amb provisió definitiva 127 32% 

Personal pendent de provisió reglamentària 89 23% 

Personal temporal 146 37% 

Places vacants 30 8% 

Plantilla 2020 392 100% 
 

* La diferència amb la Plantilla s’ha atribuït a vacants sense ocupant (“Places vacants”) 
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III.4. Les subvencions i els convenis de col·laboració 

4.1. Actuacions de control 

El control financer, segons l’article 44 de la Llei 38/2003, General de Subvencions (LGS), estableix que 
s’exercirà respecte dels beneficiaris de la subvenció. De l’objecte a verificar, segons la citada Llei, es 
desprèn que es tracta d’un control posterior. No obstant, certs aspectes relacionats amb la concessió es 
poden incloure en l’exercici del control permanent. Concretament, s’hauran de realitzar les actuacions 
de control necessàries per tal de verificar que els procediments de concessió de les subvencions 
s’ajusten a l’establert a la Llei 38/2003, General de Subvencions. 

Per altra banda, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, contempla en el 
Capítol VI del seu Títol Preliminar un règim jurídic complet dels convenis, recollint la seva definició i 
tipus, els requisits de validesa i eficàcia, el seu contingut mínim, tràmits preceptius per a la subscripció i 
els seus efectes, durada i extinció. 

Amb l’objectiu de realitzar les comprovacions prescrites per la LGS i verificar l’adequació dels 
convenis formalitzats a la norma referida, el PACF inclou el control de subvencions (III.A.4) i de 
convenis de col·laboració (III.A.5). 

4.2. Principals magnituds  

Com es pot observar en el pressupost de despeses descrit a la nota II, la despesa destinada a 
transferències corrents recollida en el capítol 4 ascendia a 334.115,78 euros, representant el 2% del 
pressupost total de l’Institut per al 2020. Aquestes despeses presentaven la següent execució al 
tancament de l’exercici: 

 

Econòmic   Denominació 
Crèdits  
totals 

Disp. o 
compromis. 

Oblig.  
reconeg. 

 

462 A ajuntaments 29.500,00 25.400,00 13.800,00 6% 

480 A famílies i institucions sense ànim de lucre 299.030,97 247.748,41 203.820,63 86% 

481 Beques 5.084,81 5.080,10 3.940,10 2% 

489 A famílies i institucions sense ànim de lucre 500,00 15.500,00 15.000,00 6% 

 CAPÍTOL 4 334.115,78 293.728,51 236.560,73 100% 

 

4.3. Comprovacions efectuades i selecció de la mostra 

Atenent al volum de les despeses reconegudes en l’exercici i a una avaluació prèvia del risc, s’han 
seleccionat una mostra d’expedients sobre la base de la població de subvencions per a sotmetre’ls a les 
actuacions de control. En aquesta selecció, en cas d’existir, s’ha prestat especial atenció a les 
subvencions directes no nominatives.  

La població sobre la que s’ha efectuat la mostra objecte de control inclou la totalitat de la despesa 
destinada a transferències corrents i de capital recollida en els capítols 4 i 7 del pressupost, sense perjudici 
d’incloure despeses d’aquesta naturalesa que s’hagin identificat en altres capítols del pressupost (registre 
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erroni). No obstant això, atesa la seva naturalesa, especificitats i atomització dels imports, resten exclosos 
de l’abast els fons lliurats en concepte de beques i ajuts formatius a alumnes. Concretament, la mostra ha 
inclòs les operacions vinculades a la concessió del Premi Adrià Gual 2019, amb el següent detall: 

 

N. Operació Data Nom terc. Text lliure Import 
compromès % 

220190010787 24/02/2020 Assoc. Col·lectiu 
Nins 

Concessió del Premi Adrià Gual 2019 (AJG 28/2019). Projecte 
'El Poder'.  Part 2019 21.149,24  

220199000081 01/01/2020 Assoc. Col·lectiu 
Nins 

Concessió Del Premi Adrià Gual 2019 (AJG 28/19). Projecte 'El 
Poder' Part 2020 9.063,96  

   Total mostra 30.213,2 10%* 

   Total despesa compromesa capítol 4 i 7 293.728,51 100% 
 

* La cobertura que representa la mostra és substancialment superior si s’obvia la despesa compromesa en concepte de beques i 
ajuts formatius a alumnes. 

 
El control financer de subvencions inclou les actuacions a desenvolupar en compliment de l’article 44 de 
la LGS, sobre beneficiaris de subvencions atorgades amb càrrec als pressupostos de l’entitat. 
Concretament, el PACF 2020 determina les comprovacions a realitzar respecte els beneficiaris de 
subvencions, que són les següents: 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari.  

b) El compliment pel beneficiari de les seves obligacions de gestió i aplicació de la subvenció, 
mitjançant l’anàlisi de la memòria tècnica, així com la verificació sobre el compliment d’altres 
obligacions fixades a les bases reguladores o altre instrument de concessió. 

c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció. 

d) La realitat i regularitat de les operacions que han estat finançades amb la subvenció, mitjançant 
la comprovació dels documents justificatius de les despeses imputades a la justificació, així com 
del seu efectiu pagament. 

e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 

f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades pels beneficiaris, que poguessin 
afectar al finançament de les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, utilització, 
gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i regularitat de les operacions amb ella 
finançades.  

En les subvencions a entitats privades i públiques, aquestes verificacions seran complementades amb: 

a) Unes comprovacions de caràcter general sobre l’estructura econòmica i financera de l’entitat 
beneficiaria, a través de l’anàlisi dels seus comptes anuals o del llibre de caixa, quan l’import de la 
subvenció superi els 60.000 euros. 

i. Verificant la inexistència d’excés de finançament en l’execució de l’activitat, a través de 
l’anàlisi dels comptes anuals de l’entitat. 

ii. Conciliant les transferències efectuades, a través de la verificació que l’entitat hagi 
comptabilitzat correctament, tant la concessió com el cobrament de la subvenció. 
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b) Comprovar el compliment de les obligacions recollides a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’aquelles que estiguin subjectes, ja sigui 
perquè perceben més de 100.000 euros anuals de subvencions o ajuts públics o bé perquè un 40% 
o més dels seus ingressos anuals provenen de subvencions o ajuts públics (amb un mínim de 5.000 
euros).  

En relació als convenis de col·laboració, les comprovacions s’han realitzat sobre el conveni de 
col·laboració de major import. A la vista del calendari d’actuacions i els recursos personals disponibles, 
quan escau, es completa amb la selecció d’altres convenis per criteri d’oportunitat en base al judici 
professional, a fi d’analitzar una major diversitat d’aquests negocis jurídics amb la conseqüent obtenció de 
resultats més transversals. Concretament, les actuacions s’han centrat en el conveni de col·laboració 
formalitzat amb la UPC i la FPC vigent en el curs 2019-2020, amb el següent detall: 

 

N. Operació Data Nom terc. Text lliure Import 
compromès 

220199000039 01/01/2020 Universitat Politecnica de 
Catalunya 

Acord 69/19 - Conveni de col·laboració del programa de 
formació amb FPC+UPC . Periode 01/09/19 -31/08/20 17.043,00 

220199000040 01/01/2020 Fundacio Politecnica de 
Catalunya, S.C.P 

Acord 69/19 - Conveni de col·laboració del programa de 
formació amb FPC+UPC. Periode 01/09/19 -31/08/20 67.337,01 

220200005176 14/08/2020 Universitat Politecnica de 
Catalunya 

Conveni de col·laboració del programa de formació amb 
FPC+UPC. Formació tècniques espectacle curs 2020-21 17.043,00 

220200005177 14/08/2020 Fundacio Politecnica de 
Catalunya, S.C.P 

Conveni de col·laboració del programa de formació amb 
FPC+UPC. Formació tècniques espectacle curs 2020-21 22.445,67 

   Total mostra 123.868,68 

 
Les comprovacions concretes han estat les següents: 

a) Verificar l’adequat ús del conveni de col·laboració i descartar que aquest instrument sigui 
utilitzat erròniament per substituir una subvenció. 

b) Comprovar que la justificació recollida en el conveni formalitzat s’hagi presentat en el termini 
establert. 

c) Revisar la justificació presentada a fi que sigui conforme amb allò establert, tant si es tracta d’un 
informe de la comissió de seguiment, com d’un compte justificatiu. 

En tot cas, com informa el mateix PACF 2021, la mida final de les mostres objecte d’anàlisi es 
determina amb la finalitat de donar compliment al calendari d’actuacions previst i atenent als recursos 
personals disponibles. 

4.4. Conclusions  

Seguidament, es descriuen les conclusions en matèria de convenis de les comprovacions efectuades i 
l’anàlisi de la documentació obtinguda. 

4.4.1. Conveni de col·laboració entre UPC, la FPC i l'Institut, durant el curs 2019-2020. 

En data 22 de maig de 2019, es va formalitzar la signatura del conveni entre l’IT, la Universitat 
politècnica de Catalunya (UPC) i la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) pels anys 2019 i 
2020. El seu contingut va ser el desplegament d’estudis en Tècniques de les Arts de 
l’espectacle, d’estudis en formació permanent per a professionals de l’àmbit així com de les 
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tasques i projectes de l’ESTAE (IT) com a centre de referència nacional en l’àrea professional 
d’arts escèniques. Aquesta col·laboració s’ha vingut produint des de l’any 1999 de manera 
continuada. Pel que fa a la revisió d’aquest conveni el resultat ha estat la següent: 

4.4.1.1. Sobre el compliment dels requeriments previstos a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, la revisió 
del contingut del conveni ha estat satisfactòria, a excepció de la manca de concreció dels 
criteris de rescabalament en el cas d’incompliment de les obligacions. 

4.4.1.2. El tancament dels centres d’ensenyament derivat de la situació de pandèmia va motivar, 
mitjançant la corresponent addenda, que la durada inicial del conveni (31 d’agost de 2020) i 
del calendari docent s’ampliés fins el 16 d’octubre de 2020 per tal de completar determinades 
activitats docents del curs, mentre que d’altres es varen cancel·lar definitivament. La 
liquidació del conveni reflecteix la cancel·lació de les activitats educatives –aules teòriques- 
calculant un estalvi en la aportació de l’IT de 8.491,50 euros. En aquest sentit, i vist que es 
disposa d’aquests mòduls econòmics per a les diferents activitats resultaria adient 
incorporar-los al cos del conveni, tal i com indiquen els dos informes emesos per la funció 
interventora durant 2020 en relació amb la tramitació d’aquest expedient.  

4.4.1.3.  L’estalvi esmentat (8.491,50 euros) que es va resoldre a través de la liquidació del conveni 
s’ha previst compensar-lo mitjançant la reducció del primer pagament que es derivés del 
següent conveni (2020-2021), preveient que aquesta activitat de col·laboració es mantindria 
una vegada extingit el vigent conveni i fos substituït per un de nou, extrem respecte del 
qual, a la finalització del treball es va evidenciar que s’havia produït l’aprovació de la nova 
minuta del conveni, la signatura del mateix no s’hauria produït fins l’1 de juny de 2021. 

Així doncs, les aportacions derivades del conveni per al 2021, així com l’aplicació de 
l’estalvi derivat del conveni 2020, que d’acord amb la informació facilitada per l’IT havien 
quedat suspeses fins a la signatura d’aquell, ja serien exigibles en els termes previstos pel 
nou conveni i de la resolució de liquidació aprovada del conveni precedent. 

En relació a les conclusions en matèria de subvencions de les comprovacions efectuades i l’anàlisi de la 
documentació obtinguda en el decurs del treball, aquestes són les següents. 

4.4.2. Premi Adrià Gual 2019. 

El Premi Adrià Gual s’ha vingut atorgant per part de l’IT amb caràcter anual amb l’objectiu de 
potenciar la inserció professional dels/les graduats/des de l’Escola Superior d’Art Dramàtic 
(ESAD) de l’IT, donant suport i impulsant la producció i exhibició d'un muntatge d'arts 
escèniques a partir de projectes d'escenificació que combinin professionalitat, qualitat i creativitat.  

La convocatòria corresponent a l’any 2019 gaudia d’una dotació de 30.213,20 euros per al 
finançament d’un projecte d’escenificació que es va fer efectiva a favor del Col·lectiu 
NINS/projecte PRUNA, respecte de la qual, s’ha de dir que els treballs de control s’han 
completat satisfactòriament, a excepció d’algunes deficiències en el marc de la justificació de la 
subvenció, les quals s’exposen a continuació: 

4.4.2.1. Les factures revisades amb números ACT-8460, FFI010720, 699,698, 02/20, 20/20 i 
30/2020, no s’haurien liquidat íntegrament dins del termini que fixen les bases de la 
convocatòria (30 de novembre), extrem que es pot relacionar amb la modificació de les 
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circumstàncies de l’estrena, respecte de la qual tampoc s’ha observat que hagi plantejat cap 
impediment per part de l’IT. 

4.4.2.2. La justificació del pagament en el cas de la factura 29 (BELPART) per import de 3.000 
euros, no es va justificar mitjançant un document justificatiu vàlid. 

4.4.2.3. Si bé la base 14 de la convocatòria disposa que les factures havien d’indicar la data de 
realització de les operacions, nombroses factures (29) només feien referència al projecte 
d’escenificació. 

4.4.2.4. La memòria presentada pel beneficiari per a justificar la relació d’ingressos i les despeses del 
projecte no incorpora ni data ni signatura. 

4.4.2.5. La base 14 de la convocatòria estableix que el total de les despeses haurà de comptar amb 
el vistiplau de la Coordinació acadèmica de l'Institut, extrem respecte del qual no s’ha pogut 
obtenir evidència. 

 

III.5. La planificació, gestió i situació de la tresoreria 

5.1. Actuacions de control 

La gestió de tresoreria s’estructura en quatre grans àmbits d’actuació: 

• La gestió operativa, sobre com millorar la gestió de la tresoreria dins l’entorn de l’entitat local en 
simplificar l’operativa diària i optimitzar l’aprofitament dels recursos financers per fer front a les 
obligacions de pagaments generades. Per aquest motiu, convé qüestionar-se si la manera de 
treballar és la idònia i si és possible introduir millores.  

• La gestió bancària, en què es tractaran les relacions amb les entitats financeres i el compliment dels 
requeriments interns d’informació.  

• La gestió financera, que consisteix en la gestió de l’endeutament, de les necessitats de finançament 
i de la col·locació d’excedents. 

• La planificació de la tresoreria, que consisteix en conèixer amb antelació els fluxos monetaris de 
pagaments i cobraments d’un període determinat, detectar els problemes i prendre les decisions 
més encertades per corregir-los, i el compliment dels requeriments externs d’informació derivats 
de la normativa aprovada. 

5.2. Principals magnituds  

El resum del càlcul del Romanent de tresoreria de l’exercici 2020 i 2019 adjunt en els comptes anuals 
de l’exercici 2020 de l’Institut és el següent: 
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  COMPONENTS 
IMPORTS 

ANY 
IMPORTS 

ANY ANTERIOR 

1. Fons líquids  4.211.039,50  3.452.408,18 

2. Deutors pendents de cobrament  39.000,99  42.190,59 

+ del pressupost corrent 4.935,68  10.780,18  

+ de pressupostos tancats 25.972,69  22.950,19  

+ d'operacions no pressupostàries 8.092,62  8.460,22  

3. Obligacions pendents de pagament  975.118,15  706.467,40 

+ del pressupost corrent 491.056,83  241.886,94  

+ de pressupostos tancats 2.466,33  2.466,33  

+ d'operacions no pressupostàries 481.594,99  462.114,13  

4. Partides pendents d'aplicació     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)  3.274.922,34  2.788.131,37 

II. Saldos de dubtós cobrament 26.450,99  23.990,04 

III. Excés de finançament 26.312,00  14.596,08 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 3.222.159,35  2.479.545,25 

 

5.3. Comprovacions efectuades i selecció de la mostra 

Per comprovar l’adequada gestió de la tresoreria, els procediments de control permanent han estat els 
següents, adaptats a les operacions i característiques de l’IT: 

1) Comprovar la realització del pressupost anual de tresoreria, que quantifiqui els cobraments i 
pagaments previstos per al conjunt de l’exercici, periodificats per mesos, d’acord amb l’art. 106 de 
la LGP, d'aplicació a les entitats locals per la remissió continguda en l'article 194.3 del TRLRHL. 

2) Comprovar els pagaments d’acord amb el pla de disposició de fons de la tresoreria, que recollirà 
la prioritat del pagament de la despesa de personal i de les obligacions contretes en exercicis 
anteriors (article 187 del TRLRHL). 

3) Comprovar que, trimestralment, la Tresoreria actualitza la informació de les previsions a fi i 
efecte de poder donar la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda. 

4) En cas de col·locació d’excedents, que aquesta s’ha realitzat d’acord amb el que disposa l’article 
199 del TRLRHL. 

5) Verificar que els terminis de pagament siguin, amb caràcter general, els previstos a la LCSP i a la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, i que aquest no superi el Període Mig de Pagament (PMP) previst a la 
LOEPSF, verificant el pagament d’interessos de demora quan aquests superen el termini legalment 
establert. Aquesta última comprovació es realitza sobre les factures incloses en els expedients de 
contractació analitzats. 

Aquest treball té un abast complementari al contingut en el treball realitzat per la Intervenció General, en 
compliment de l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
de registre comptable de factures en el Sector públic, les conclusions del qual resten contingudes el seu informe sobre 
l’exercici 2019 que s’elevà al Ple en la sessió de dia 27/02/2020, i que va concloure que s’havien complert tant 
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les obligacions formals imposades per la normativa aplicable en matèria de morositat, com les obligacions de 
pagament dins el termini legal, per la Diputació de Barcelona i el seu sector públic. 

6) Comprovar la realització de les actes d’arqueig i de les corresponents conciliacions bancàries a la 
data de tancament de l’exercici, com determina la regla 45.3 de la Instrucció del model normal 
de comptabilitat local. 

7) Comprovar l’existència de procediments o controls adequats i eficients per tal d’assegurar un 
sistema de pagaments amb garanties. 

8) Verificar que, en el cas d’endeutament, s’ha optat per les formes de finançament més adequades 
i raonables per tal de que siguin més favorables per a l’entitat. Analitzar els circuits d’obtenció de 
finançament i observar si s’han contrastat diferents opcions i han quedat documentades. 
Comprovar les normes de proposta de concertació i/o modificació i de gestió de les operacions 
d’endeutament a curt i llarg termini.  

5.4. Conclusions  

Seguidament, es descriuen les conclusions de les comprovacions efectuades i l’anàlisi de la documentació 
obtinguda en el decurs del treball: 

5.4.1 Per a l’exercici 2020, l’IT no aprovà un Pla de Disposició de Fons, de caràcter obligatori 
d’acord amb la BE 53 de l’IT i l’article 187 del TRLRHL. No obstant, l’Institut elaborà un 
Pressupost anual de tresoreria que contenia els cobraments i pagaments previstos per al 
conjunt de l’exercici periodificats per mesos. Si bé, aquest incorpora un detall adient a la seva 
finalitat, no va ser objecte d’aprovació i no establia la prioritat del pagament de la despesa de 
personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors com preveu la normativa.  

En canvi, l’Institut ha aprovat un Pla de disposició de fons i un Pressupost anual de tresoreria 
per a l’exercici 2021, mitjançant el decret núm. 20, de 20 de gener de 2021, que dona 
compliment al que disposa la normativa vigent, concretament l’article 187 i següents del 
TRLRHL, l’article 65 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, els articles 13 i 14 de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), 
el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol i les bases d’execució del pressupost de l’IT. 

5.4.2 Després de l’anàlisi de les previsions informades per l’Institut al Ministeri d’Hisenda en relació 
a l’exercici 2020, així com de les dades efectivament executades a final de cada trimestre, cal 
concloure que la informació inclosa en els següents formularis és raonable amb les dades de 
l’execució pressupostària trimestral que resulten del seu sistema d’informació comptable. 

5.4.3 Si bé l’Institut disposa d’un volum de fons líquids significatiu, aquest no ha portat a terme cap 
operació de col·locació d’aquests excedents en els exercicis 2019 i 2020. Si bé l’art. 199.2 del 
TRLRHL estableix que les entitats locals poden rendibilitzar els seus excedents temporals de 
tresoreria mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat, cal 
concloure que davant la situació recent de nul·les o negatives rendibilitats en actius que 
reuneixen aquestes condicions és raonable la gestió financera que s’ha dut a terme. 

5.4.4 A l’exercici 2020, els informes de morositat trimestrals indiquen que el període mig de 
pagament del Institut ha estat superior a 30 dies en tots els períodes excepte en el tercer, amb 
un número i import de pagaments fora el termini legal significatiu - especialment en el primer i 
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segon trimestre -. Tot i així, aquest fet contrasta amb l’import nul dels interessos de demora 
satisfets de què informa.  

Dels citats informes trimestrals de morositat es desprèn la informació següent respecte dels 
pagaments efectuats per l’Institut:  

 

  Pagaments realitzats fora 
del Període Legal de 

Pagament 

Interessos de Demora 
pagats en el Període 

 
Trimestre 2020 

 
PMP (dies) 

Núm.     
Pagaments 

Import 
Total 

Núm. 
Pagaments 

Import  
Total 

PRIMER 57,24 149 309.532,17 0 0,00 

SEGON 44,25 173 209.476,47 0 0,00 

TERCER 22,29 4 6.187,00 0 0,00 

QUART 38,21 74 170.371,73 0 0,00 

 
Per interpretar correctament les dades de PMP de l’Institut, cal tenir present que el seu circuit 
de factures exigeix que aquestes han de ser prèviament conformades per poder ser 
comptabilitzades. 

En relació als informes mensuals de PMP de l’exercici 2020: 

 

Exercici 
2020 

IT PMP 
Global del  

Sector públic 
DIBA 

Ràtio 
d'operacions 

pagades 

Ràtio d'operacions 
pendents de 
pagament 

Període mig 
de pagament 

mensual 

Gener  36,00 42,05 42,03 21,72 

Febrer 36,51 40,17 38,61 24,94 

Març 53,37 32,14 44,16 24,36 

Abril 29,66 44,70 37,11 21,82 

Maig 46,70 50,24 47,19 21,86 

Juny 15,60 30,69 22,95 17,83 

Juliol 15,16 29,06 18,56 13,55 

Agost 10,10 34,94 30,49 21,17 

Setembre 0,00 32,33 32,33 21.51 

Octubre 53,68 20,37 37,04 16,23 

Novembre 25,48 12,13 19,82 14,05 

Desembre 20,07 20,61 20,43 13,25 

 
D’aquestes dades destaca els valors que presenten vuit mesos en relació al PMP, superant el 
termini legal de pagament de 30 dies previst a la normativa de morositat, i en la base 49 
d’execució del pressupost del 2020, la qual determina que el pagament es realitzarà, amb 
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caràcter general, en els terminis previstos a la LCSP i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.   

A fi de confirmar els valors anteriors de l’indicador PMP, en el decurs del treball s’ha sol·licitat 
al sistema d’informació comptable i pressupostari (sicalwin) de nou els valors dels períodes 
mensuals de 2020. En la comparativa dels valors obtinguts amb els publicats s’observen 
diferències poc significatives en les dades mensuals: 

 

 
Exercici  

2020 

 
Període mig de 

pagament 
mensual 

SICALWIN 
Període mig de 

pagament 
mensual  

Gener 42,03 42,06 

Febrer 38,61 38,10 

Març 44,16 41,29 

Abril 37,11 36,89 

Maig 47,19 47,05 

Juny 22,95 22,72 

Juliol 18,56 18,51 

Agost 30,49 30,48 

Setembre 32,33 32,61 

Octubre 37,04 38,41 

Novembre 19,82 19,81 

 
En tot cas, de la comparativa amb aquestes últimes dades, cal concloure que els valors del PMP  
no es justifiquen per endarreriments en la comptabilització de totes les operacions involucrades 
en el càlcul de cadascun dels períodes, atès que els valors són molt aproximats. Per tant, 
interpretem els valors com el resultat del retard en el circuit de pagament de les factures, en 
línia amb les conclusions incloses en la nota 2.4.7.  

5.4.5 En l’acta d’arqueig del mes de desembre s’observa un compte bancari inactiu (xxx728). Sobre 
aquest, es recomana a l’Institut valorar la conveniència de mantenir-lo i, en cas contrari, 
procedir a la seva cancel·lació. Aquesta recomanació ja s’inclogué en el nostre informe anterior. 

5.4.6 La conciliació del compte bancari X880 presenta una partida conciliatòria de 21.149,24 euros 
corresponent a l’anul·lació d’un pagament a l’Associació Fora de Quadre (T318) efectuat el 17 
de desembre de 2020. El 21 de desembre de 2020, el tercer es posà en contacte amb l’IT 
manifestant que el compte bancari on s’ordenà la transferència no era correcte i informant del 
nou compte. La transferència errònia s’ordenà a favor d’un proveïdor de l’Associació Fora de 
Quadre, qui retornà els fons a l’IT amb data 13 de gener de 2021. 

Sobre aquest fet, cal posar de manifest que l’IT no va demanar al tercer “Associació Fora de 
Quadre” un certificat bancari o còpia segellada del seu compte bancari abans d’ordenar el 
corresponent pagament. Per aquest motiu, cal recomanar una revisió de la base de dades de 
tercers, per tal de de verificar que les dades bancàries d’aquests es troben actualitzades 
sol·licitant els corresponents certificats bancaris o documents emesos i/o segellats per l’entitat 
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financera corresponent i, en cas presentin una antiguitat significativa, procedir a confirmar la 
seva vigència. 

De menor rellevància són altres partides que presenta la mateixa conciliació. Concretament, 
inclou 148 euros corresponents a una transferència a favor de SDC de 23 d’agost del 2018, una 
transferència de 721,25 euros a favor de JEC, i una diferència de 0,01 € en la seguretat social 
del mes de febrer de 2014, totes elles pendents de comptabilitzar per l’IT. Sobre aquestes, cal 
recordar que les partides conciliatòries han de ser objecte d’un seguiment efectiu que determini 
i esmeni l’error. 

5.4.7 Les persones que disposen de signatura bancària autoritzada són la Gerència, la Intervenció i 
la Tresoreria (resolució 141/20 i 470/20). D’acord amb aquestes resolucions, de data 7 de 
febrer de 2020, i l’esmena d’aquesta de data 11 de març de 2020, les signatures bancàries 
autoritzades dels comptes corrents de l’Institut són correctes. No obstant, en els 
corresponents certificats bancaris emesos per a cada un dels comptes, la informació que hi 
figura no es troba actualitzada, en concret hi trobem la FAE que no consta autoritzada segons 
la resolució, i manca incloure la MJFG. Aquesta incidència ja es va posar de manifest en el 
nostre informe sobre l’exercici 2019. En concret, els comptes de l’entitat financera BBVA on 
trobem aquesta incidència són el 880, el 920, el 644, el 941, el 652, el 621, el 645, el 738 i el 
958.  

Per altra banda, els certificats del Banc Sabadell dels comptes 945, 445, 151 (compte de 
lliuraments) i 250 (compte de bestreta caixa fixa), únicament certifiquen com a autoritzat per a 
la disposició de fons del grup de gerència al JRV. Mancaria incloure com a autoritzada en el 
compte a la MJFG, tal com determina la resolució de signatures aprovada per l’IT. 

Per últim, en el compte de bestreta de caixa fixa del centre del Vallés (140) i del centre d’Osona 
(728) manca la signatura bancària del JRV, segons les resolucions aprovades a tal efecte. 

5.4.8 Les funcions de Tresoreria i de Comptabilitat es desenvolupen per la persona que ocupa el lloc 
de Cap de la Secció de Gestió Econòmica. És a dir, la mateixa persona és responsable de la 
tresoreria i de la comptabilitat, fet que suposa l’incompliment d’una regla bàsica del control 
intern, que és la separació i independència funcional d’aquestes dues funcions. A més, no és 
funcionari habilitat estatal com estableix el RD 128/2018. Alternativament, si no existeix un 
lloc de treball específic de tresoreria, les seves funcions s’haurien d’assignar, mitjançant la 
relació de llocs de treball, a un altre lloc de treball existent. 

5.4.9 S’ha acreditat que l’Institut utilitza en algunes ocasions el document de proposta de 
col·laboració docent per tal de donar d’alta un tercer a la base de dades i, en d’altres, el 
pressupost presentat per aquest que inclouen les dades personals i els números de compte 
bancari. Si bé és cert que l’IT disposa d’un document de sol·licitud d’alta i modificació de 
tercers, de la mostra sol·licitada no en trobem cap amb el segell de l’entitat financera que 
acrediti que les dades són certes. Aquestes incidències es detallen a continuació: 

o La sol·licitud per a donar d’alta els creditors MC, MR i Imagina Música 2007, SL, no 
inclouen ni segell de l’entitat financera ni certificat bancari que acrediti la titularitat del 
compte. 

o La sol·licitud per a donar d’alta el creditor GF, inclou una captura de pantalla de 
l’aplicatiu del banc amb seu compte bancari. 
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Es recomana a l’IT que per a evitar fraus, errors i dotar de major seguretat al procediments de 
pagament, adaptin el document que utilitza la tresoreria de la Diputació, anomenat “Sol·licitud 
d’alta o modificació de dades bancàries per als creditors de la Diputació de Barcelona” en el 
que es sol·licita als tercers que les dades bancàries siguin confirmades per l’entitat financera 
mitjançant el segell i la signatura d’aquesta, per tal de garantir que les dades facilitades 
corresponguin al proveïdor indicat i que aquest en la data especificada continuï sent titular del 
compte. 

5.4.10 Per últim comentar que la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, evidencià que no s’ha 
contret cap endeutament en l’exercici. 

 

III. 6. Compliment de la normativa vigent en relació al portal de transparència 

6.1. Actuacions de control 

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(endavant LTAIPBG), s’aprovà sota la premissa que, “en un context d’estat democràtic i de dret, tots els 
poders públics tenen la legitimitat que els dona la participació ciutadana en llur configuració (de manera 
directa o indirecta), la qual cosa obliga a donar compte a la ciutadania, d’acord amb el principi de 
responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast”. Doncs 
bé, la LTAIPBG determina que serà el Portal de la Transparència l’instrument mitjançant el qual es 
facilitarà a la ciutadania la informació de forma integrada de cada administració pública, adequant el seu 
contingut, format i actualització, a les exigències que preveu. Essent els responsables del compliment dels 
deures i les obligacions establerts per aquesta llei els alts càrrecs al servei de l’Administració local de 
Catalunya i el personal al servei de l’Administració pública, en l’àmbit general (art. 4). 

La mateixa LTAIPBG defineix com Infraccions molt greus en matèria de transparència incomplir les 
obligacions i els deures de publicitat activa i de transparència en la gestió administrativa  (art. 77), definint 
per a aquests casos importants sancions aplicables als alts càrrecs2 (art. 81) així com al personal al servei 
de les administracions públiques (art. 82). 

Addicionalment, a fi de dotar de vigència les nostres conclusions, el disseny de les actuacions ha tingut 
present l’entrada en vigor, el passat 3 de març de 2021, del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la 
transparència i el dret d'accés a la informació pública, que desenvolupa parcialment la Llei de 
transparència de Catalunya.  

                                                      
2  Article 81. Sancions aplicables als alts càrrecs 

1. Les sancions que es poden aplicar als alts càrrecs són les següents: 
a) Per la comissió d’infraccions molt greus: 

1r. La destitució del càrrec. 
2n. Una multa d’entre 6.001 i 12.000 euros. 
3r. La pèrdua de la pensió indemnitzatòria a què tinguin dret en el moment de cessar en el càrrec. 
4t. La inhabilitació per a ocupar un alt càrrec durant un període d’entre un any i cinc anys. 
[…] 

2. Per a cada supòsit d’infracció es pot imposar una o més de les sancions establertes per les lletres corresponents de l’apartat 1. Els 
criteris aplicables per a determinar l’abast de la sanció són els que estableix la legislació de règim jurídic i procediment administratiu. 
També es valora l’existència de perjudicis per a l’interès públic, la repercussió de la conducta en els ciutadans i, si escau, els danys 
econòmics o patrimonials produïts. 
 
3. No són aplicables als alts càrrecs electes les sancions establertes pels apartats 1r i 4t de les lletres a i b de l’apartat 1. 
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6.2. Comprovacions efectuades  

L’objectiu de la nostra actuació es evidenciar el compliment de la normativa vigent en quant a les 
obligacions d’informació de l’activitat i de la gestió dels recursos públics de l’Ens que ha de publicar al seu 
Portal de transparència. Aquest compliment serà satisfactori en la mesura que s’acreditin els següents 
extrems: 

•     L’Ens disposa d’un espai web, el Portal de transparència, en compliment de lo disposat en l’art. 5.4 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

•     En el Portal de transparència es publica la informació relativa als continguts de l’article 8 i ss. de la 
Llei 19/2014, i l’art. 7 i ss. de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

•     La informació que inclou el Portal es difon de manera constant i s’actualitza regularment, amb 
indicació de la data de la darrera actualització, i es presenta d’una manera clara, estructurada i en 
format reutilitzable. 

En tot cas, atenent els recursos personals disponibles i a fi de donar compliment al calendari 
d’actuacions, les actuacions de control descrites no inclouen la comprovació de la veracitat i correcció de 
la informació que es presenta al Portal, així com tampoc la seva integritat.  

6.3. Conclusions  

Les comprovacions descrites s’han efectuat sobre la informació continguda en el Portal de transparència 
de l’Ens, ubicat a http://transparencia.institutdelteatre.cat/. Els resultats d’aquestes comprovacions es 
relacionen en l’Annex I d’aquest informe, si bé a continuació es destaquen les incidències amb major 
rellevància classificades per àrees: 
 

Àrea Organització institucional i estructura administrativa 

En aquesta àrea, es detecten les següents mancances informatives: 

• El Codi de conducta dels alts càrrecs. 
• Les resolucions de declaració d'incompatibilitats dels alts càrrecs.  
• Relació de contractes temporals que no consten a la RLlT. 
• El nombre d'alliberats sindicals en l'àmbit de l'ens, la informació sobre els sindicats als que 

pertanyen, el número d'hores utilitzades i els costos que les alliberacions generen. 
• Informació sobre la designació sobre el/la Delegat/da de Protecció de Dades. 
• L'inventari d'activitats de tractament de dades amb el contingut de l'article 30 del Reglament 

(UE) 2016/679. 

Addicionalment, presenta la següent informació que, atenent a les dates de la nostra actuació, cal 
concloure que no han estat degudament actualitzades o amb enllaços que donen errors: 

• Retribucions, indemnitzacions i dietes dels alts càrrecs: enllaç amb error. 
• Declaració que indiqui la situació patrimonial i d'activitats i d'interessos dels alts càrrecs de la 

corporació: la relació dels càrrecs electes no està actualitzada.  
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• Convocatòries de selecció: enllaç amb error per al personal docent. 
 

Àrea Acció de govern i normativa 

En aquesta àrea, es detecten les següents mancances informatives: 

• Els acords presos en les sessions del Ple de la Diputació relatius o amb afectació a l’Institut. 
• La relació dels actes administratius adoptats per la presidència de l’Institut o aquells en els quals 

aquesta hagi delegat. 
• Resolucions en les que es determina l’accés parcial o denegació de les sol·licituds d’accés a la 

informació pública. 
• Calendari de conservació i règim d’accés a la documentació i quadre de classificació documental. 

Addicionalment, presenta la següent informació que presenta enllaços amb errors: 

• Estatuts. 
 

Àrea Contractes, convenis i subvencions 

En aquesta àrea, es detecten les següents mancances informatives: 

• Les resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes. 
• La informació actualitzada sobre les subvencions i ajuts públics atorgats durant els darrers 5 anys. 

Addicionalment, presenta la següent informació que, atenent a les dates de la nostra actuació, cal 
concloure que no ha estat degudament actualitzada o presenta enllaços amb errors: 

• Pròrrogues i modificacions dels contractes: actualitzat a 03/02/2017. 
• Dades estadístiques actualitzades sobre els percentatges i el volum pressupostari del contractes 

adjudicats: actualitzat a 09/04/2020. 
• Relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que es tingui previst convocar durant 

l'exercici pressupostari: enllaços amb error. 
 

Àrea Gestió econòmica 

En aquesta àrea, es detecten les següents mancances informatives: 

• El compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
• Els comptes anuals complerts i els informes d'auditoria de comptes i de fiscalització dels òrgans 

de control extern. 
• Les operacions de crèdit concertades. 
• El termini de pagament a proveïdors. 
• El cost efectiu dels serveis que proporciona. 
• El pla anual de control financer (al que es troba subjecte). 

 

Àrea Serveis i tràmits 

En aquesta àrea, es detecten les següents mancances informatives: 

• L'enllaç al tràmit electrònic de sol·licitud d'accés a la informació pública. 
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• Mitjans disponibles per a la formulació de les propostes d'actuació o millora i suggeriments. 
• La informació dels indicadors de transparència. 

Atenent a la importància qualitativa i quantitativa dels ítems descrits, cal instar a l’Institut a establir les 
mesures adients a fi de garantir que: 

− El Portal de transparència incorpora tots els continguts de publicitat activa exigits legalment. 
− La informació publicada al Portal de transparència està degudament actualitzada. 
− Els accessos a la informació que presenta el Portal de transparència són comprensibles i lliures 

d’errors. 

Proposant com a mesures a adoptar per corregir les febleses i els defectes posats de manifest les següents: 

• Modificar les àrees i la nomenclatura dels ítems a fi de facilitar la cerca de la informació, fent-la 
més fàcil i intuïtiva. Amb aquest objectiu, es recomana observar les àrees i els ítems que estableix 
el Consorci Administració Oberta de Catalunya.  

• Revisar els enllaços del Portal i corregir els que no funcionen. 
• Incorporar els enllaços necessaris al Portal de transparència de la Diputació en relació a aquells 

continguts ja publicats per ella (Pla anual de control financer, Codi de conducta dels alts càrrecs, 
Resolucions de declaració d'incompatibilitats dels alts càrrecs, Acords presos en les sessions del 
Ple de la Diputació...). Cal recordar que l’enllaç haurà de ser únic per cada ítem i directe, és a dir, 
que no exigeixi a l’usuari una cerca addicional pel Portal de la Diputació. 

• En els ítems que no tinguin contingut, cal indicar aquest fet mitjançant una fórmula que 
distingeixi els ítems dels quals l’Institut ha d’aportar informació i no disposa d’ella, d’aquells que 
no li són aplicables per la seva personalitat jurídica, per la naturalesa de la seva activitat, o per 
altres motius.   

Cal recordar el que estableix el preàmbul de la LTAIPBG, que entén la transparència com una obligació a 
càrrec de l’administració, que ha de facilitar de manera proactiva –és a dir, sense necessitat de demanda 
expressa– la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la 
seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics, 
esdevenint un principi d’actuació de les Administracions públiques que permet a la ciutadania avaluar les 
actuacions públiques.  

Finalment, caldrà tenir present que en data 3 de març de 2021 ha entrat en vigor el Decret 8/2021, de 9 
de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, que desenvolupa parcialment la 
LTAIPBG. En concret, cal destacar el seu article 13.3 que determina que l'actualització de la informació 
objecte de publicitat activa ha de ser permanent, amb indicació expressa de la data de la darrera 
actualització, així com de la data prevista de la propera o del termini màxim d'actualització, i que la 
periodicitat de l'actualització ha de ser, com a mínim, anual, si la naturalesa de la informació ho permet, 
sens perjudici dels terminis específics que estableixi aquest decret o altra normativa aplicable. En cas que 
la informació no estigui actualitzada d'acord amb la periodicitat exigible, s'ha de fer constar expressament 
aquesta circumstància, els motius que ho impedeixen i la previsió temporal d'actualització. Per altra 
banda, el seu article 3.2 estableix que els ens locals -com la resta d’administracions- hauran de designar 
una unitat o òrgan com a responsable de la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les 
unitats dependents i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i l'accés a la informació pública. 
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IV- TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

 

D’acord amb l’establert a l’article 32 de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona 
es dona trasllat de l’informe provisional a la Direcció/Gerència de l’Entitat, atorgant un termini de 10 
dies hàbils per tal que es presentin les al·legacions o puntualitzacions que es considerin adients. 
 

IV.1. Al·legacions rebudes 

L’Entitat ha presentat un escrit d’al·legacions de data 29 d’octubre de 2021, adreçat a la Intervenció 
General de la Diputació. L’escrit d’al·legacions s’adjunta a aquest Informe, si bé la documentació 
annexa a les al·legacions, si existeix, no s’incorpora, restant a l’arxiu d’aquesta Intervenció. 

IV.2. Tractament de les al·legacions 

Les al·legacions formulades han estat objecte d’anàlisi i valoració. Com a conseqüència, s’han modificat 
les Conclusions d’aquelles àrees en què la informació i/o la documentació aportada ho ha justificat. En 
canvi, la resta del text de l’informe provisional no s’ha alterat perquè s’entén que les al·legacions 
trameses són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es comparteixen 
els judicis que s’hi exposen. 

 
 

1 de juny de 2021 (*) 

(*) D’acord amb els Principis i Normes d’auditoria del Sector Públic de la Comissió de Coordinació dels OCEX, aquesta data 
haurà de ser la de la finalització dels treballs, que es pot situar en el moment en el que s’han complimentat totes les proves que 
permetin formar-se un judici o opinió sobre l’objecte de la fiscalització. 
 
 

Pàgina 50
Codi Segur de Verificació (CSV): 5c8de15b942932849e3b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 

ANNEX I 

S’ha revisat el Portal de transparència de l’entitat (http://transparencia.institutdelteatre.cat/) per tal de 
comprovar si conté la informació relativa als continguts de publicitat activa establerts a la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la Llei 19/2013, de 
9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com si aquesta ha estat 
degudament actualitzada. En tot cas, les actuacions no inclouen la comprovació de la veracitat i 
correcció de la informació que es presenta al Portal, així com tampoc de la seva integritat. Aquest 
treball s’ha realitzat per mitjà d’un Check-list elaborat sobre la base de la taula d’ítems de Transparència i 
Govern Obert oferta pel Consorci Administració Oberta de Catalunya disponible a la seva web 
corporativa, i elaborada pel propi Consorci i pel Grup de Treball de Transparència Local. Els resultats 
es transcriuen a continuació, si bé alguns ítems que s’han considerat que no eren d’aplicació han estat 
eliminats a fi de reduir la seva extensió. Aquesta informació es trasllada amb l’objectiu de facilitar per 
un costat el compliment de la legalitat i l’increment de la transparència, tot disposant d’una informació 
que li permeti assolir-lo de forma eficaç i eficient: objectius en últim terme de les actuacions de control 
permanent. 
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ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA RESULTAT 

FORMAT 
REUTILITZABLE 

 (art. 16) 
FÀCIL ACCÉS  

 (art.2 a) i 5.3 i 5.5) 
ACTUALITZACIÓ PERMANENT  

(art.6.1 b) OBSERVACIONS 
INFORMACIÓ INSTITUCIONAL      

S'indiquen les competències i funcions de l'entitat SI WEB SI Actualitzat a 09/02/2017  

S'inclou l'organigrama actualitzat de l'entitat SI NO SI Actualitzat a 09/01/2020  

A l'organigrama s'especifiquen les funcions genèriques de cadascuna de 
les unitats de l'estructura 

SI WEB SI Actualitzat a diferents dates 2016-2019 No dins l'organigrama.  

A l'organigrama s'identifica el/la titular, nom, telèfon, correu electrònic 
de cadascuna de les unitats de l'estructura 

SI WEB SI Actualitzat a diferents dates 2017-2018 No dins l'organigrama, a la descripció de la 
unitat i només el nom.  

S'inclou el codi de conducta dels alts càrrecs NO .................... .................... .................... (Si a Diba, actualitzat 16/06/2020) 

S'inclou el calendari totes aquelles activitats oficials dels alts càrrecs .............    actualitzat contínuament Recomanable. 
No del personal directiu. Càrrecs electes (al 
portal de transparència Diba, actualitzat 
contínuament) 

DADES GENERALS DE L'ENS       

S'informa de l’adreça, el codi postal, el nom de la localitat, la comarca, la 
població, el telèfon, el fax, el CIF, l’adreça electrònica, la pàgina web i 
l’horari d’atenció al públic, així com la informació de l’ens referent al 
seus serveis electrònics a la ciutadania. 

.............    recomanable 

S'inclou informació històrica sobre el municipi, amb dades que puguin 
tenir interès per a la ciutadania 

.............    recomanable 

ORGANITZACIÓ POLÍTICA I RETRIBUCIONS      

S'incorpora la relació de càrrecs electes SI WEB SI Actualitzat a 25/04/2019  

S'indiquen les dades de contacte .............    recomanable 

S'indica el grup municipal o polític, càrrec, àrea, a quins òrgans de 
govern i comissions s’integren, així com el perfil laboral o professional 

.............    recomanable 

S'incorpora informació sobre els òrgans de govern, composició i 
funcions 

SI WEB SI Actualitzat a 25/04/2019  

Relació d'alts càrrecs SI WEB SI Actualitzat a 26/04/2021   
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S'informa del perfil i trajectòria professional dels responsables dels 
òrgans 

SI .................... .................... .................... Només de la Presidenta 

S'inclouen les retribucions, indemnitzacions i dietes dels alts càrrecs   NO SI SI Actualitzat a 26/04/2021  Informen que els electes no reben retribucions: 
enllaç a Diba (enllaç QUE NO FUNCIONA). 
Retribucions personal directiu, enllaç a Diba. 
No inclou Dietes 

S'inclou una declaració que indiqui la situació patrimonial i d'activitats i 
d'interessos dels alts càrrecs de la corporació 

NO SI  SI Enllaç a Diba. La relació de Càrrecs electes està 
desfasada (anterior mandat, introduït en data 
04/07/2018) 

S'inclouen les resolucions de declaració d'incompatibilitats dels alts 
càrrecs 

NO .................... .................... .................... Només conté relació declaracions compatibilitat 
empleats, tampoc a Diba 

TÈCNICS DE L'ENS      

S'incorporen les dades dels tècnics de l’ens local, de rellevància 
significativa: secretari/ària, interventor/a i/o, tresorer/a, arquitecte/a 
municipal i enginyer/a municipal 

.............    recomanable 

EMPLEATS PÚBLICS       

PLANTILLA      

S'inclou la plantilla de personal SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021 actualitzat a 07/02/2021 

Comprèn el personal funcionari SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021 actualitzat a 07/02/2021 

Comprèn el personal laboral SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021 actualitzat a 07/02/2021 

S'indica el número de places SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021 actualitzat a 07/02/2021 

S'indica el nombre de places vacants SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021 actualitzat a 07/02/2021 

S'indica la denominació de cada plaça SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021 actualitzat a 07/02/2021 

S'indica el grup al que pertany cada plaça SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021 actualitzat a 07/02/2021 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL      

S'inclou la relació de llocs de treball SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021  

Comprèn el personal funcionari SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021 No detalla la vinculació 

Comprèn el personal laboral SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021 No detalla la vinculació 

S'indica la denominació dels llocs de treball SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021  

S'indica l'enquadrament orgànic dels llocs de treball SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021  
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S'indiquen les característiques essencials dels llocs de treball SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021 per referència a un codi 

S'indica la categoria professional per als llocs de personal laboral SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021 No detalla la vinculació 

S'indica la forma de provisió dels llocs de treball SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021  

S'indica el Cos i Escala al que s'ha d'adscriure NO .................... .................... ....................  

S'indica la titulació específica SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021 per referència a un codi, 

S'indica el nivell de complement de destí SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021 actualitzat a 07/02/2021 

S'indica el nivell de complement específic SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021 per referència a un codi 

S'indiquen els requisits per al seu desenvolupament SI NO SI Actualitzat a 07/02/2021 per referència a un codi 

PERSONAL TEMPORAL      

S'inclou la relació de contractes temporals que no consten a la RLlT NO .................... .................... ....................  

S'inclou la relació d'interinatges que no consten a la RLlT NO .................... .................... ....................  

SELECCIÓ I PROVISIÓ      

S'inclouen les convocatòries de selecció NO SI SI Actualitzat a 04/11/2016 i enllaç Diba 
actualitzat a 2021 

Només personal no docent (enllaç amb error), 
personal no docent enllaç a Diba (actualitzat a 
2021) 

S'inclouen els resultats de les convocatòries de selecció SI SI SI Actualitzat a 04/11/2016 i enllaç Diba 
actualitzat a 2021 

Només personal no docent (enllaç amb error), 
personal no docent enllaç a Diba (actualitzat a 
2021) 

S'inclouen les bases de les convocatòries de selecció SI SI SI Actualitzat a 04/11/2016 i enllaç Diba 
actualitzat a 2021 

Només personal no docent (enllaç amb error), 
personal no docent enllaç a Diba (actualitzat a 
2021) 

S'inclouen els anuncis oficials al Butlletí oficial de la província i/o al 
Diari oficial de la Generalitat 

SI .................... .................... ....................  

S'inclouen les llistes d’admesos i exclosos (dades personals: D.Ad.7a. LO 
3/2018) 

SI SI SI Actualitzat a 04/11/2016 i enllaç Diba 
actualitzat a 2021 

Només personal no docent (enllaç amb error), 
personal no docent enllaç a Diba (actualitzat a 
2021) 

S'inclouen les convocatòries de provisió SI SI SI Actualitzat a 04/11/2016 i enllaç Diba 
actualitzat a 2021 

Només personal no docent (enllaç amb error), 
personal no docent enllaç a Diba (actualitzat a 
2021) 

S'inclou els resultats de les convocatòries de provisió SI SI SI Actualitzat a 04/11/2016 i enllaç Diba 
actualitzat a 2021 

Només personal no docent (enllaç amb error), 
personal no docent enllaç a Diba (actualitzat a 
2021) 
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S'inclouen les convocatòries de promoció del personal SI SI SI Actualitzat a 04/11/2016 i enllaç Diba 
actualitzat a 2021 

Només personal no docent (enllaç amb error), 
personal no docent enllaç a Diba (actualitzat a 
2021) 

S'inclouen els resultats de les convocatòries de promoció del personal SI SI SI Actualitzat a 04/11/2016 i enllaç Diba 
actualitzat a 2021 

Només personal no docent (enllaç amb error), 
personal no docent enllaç a Diba (actualitzat a 
2021) 

S'inclouen les llistes per accedir als processos de formació i/o promoció 
(dades personals: D.Ad.7a. LO 3/2018) 

NO .................... .................... ....................  

RETRIBUCIONS      

S'inclou la informació general actualitzada sobre les retribucions, 
indemnitzacions i dietes dels empleats públics 

SI SI SI Actualitzat a 01/03/2021 actualitzat a 30/05/2018, enllaç a Diba 
(actualitzat a 01/03/2021) 

S'inclou la informació agrupada en funció dels cossos SI SI SI Actualitzat a 01/03/2021 actualitzat a 30/05/2018, enllaç a Diba 
(actualitzat a 01/03/2021) 

S'inclou la informació agrupada en funció del grup de classificació SI SI SI Actualitzat a 01/03/2021 actualitzat a 30/05/2018, enllaç a Diba 
(actualitzat a 01/03/2021) 

S'inclou la informació de les retribucions bàsiques SI SI SI Actualitzat a 01/03/2021 actualitzat a 30/05/2018, enllaç a Diba 
(actualitzat a 01/03/2021) 

S'inclou la informació dels complements de destinació SI SI SI Actualitzat a 01/03/2021 actualitzat a 30/05/2018, enllaç a Diba 
(actualitzat a 01/03/2021) 

S'inclou la informació dels complements específic SI SI SI Actualitzat a 01/03/2021 actualitzat a 30/05/2018, enllaç a Diba 
(actualitzat a 01/03/2021) 

S'inclou la informació dels complements de productivitat SI SI SI Actualitzat a 01/03/2021 actualitzat a 30/05/2018, enllaç a Diba 
(actualitzat a 01/03/2021) 

S'inclou la informació de les gratificacions per serveis extraordinaris NO .................... .................... ....................  

CONVENIS, PACTES I ACORDS      

S'inclouen el Convenis Col·lectius del personal laboral SI SI SI actualitzat a 08/04/2021, i remissió a Diba actualitzat a 08/04/2021, i remissió a Diba 

S'inclouen els Acords i Pactes del personal funcionari SI SI SI actualitzat a 08/04/2021, i remissió a Diba actualitzat a 08/04/2021, i remissió a Diba 

ALLIBERATS SINDICALS      

S'inclou informació sobre el nombre d'alliberats sindicals en l'àmbit de 
l'ens 

NO .................... .................... ....................  
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S'inclou informació sobre els sindicats als que pertanyen els alliberats NO .................... .................... ....................  

S'inclou informació sobre el número d'hores utilitzades NO .................... .................... ....................  

S'inclou informació sobre els costos que las alliberacions generen per a 
l'ens 

NO .................... .................... ....................  

INCOMPATIBILITATS      

S'inclouen les resolucions que atorguen la compatibilitat de l’empleat 
públic, mentre l’autorització és vigent (dades personals: D.Ad.7a. LO 
3/2018) 

SI SI SI Actualitzat a 24/03/2020  

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS      

S'inclou informació sobre la designació sobre el/la Delegat/da de 
Protecció de Dades de l'ens,  

NO .................... .................... ....................  

S'inclou informació sobre les funcions del delegat/a de protecció de 
dades. 

SI WEB NO no hi ha data es troba a "Contacte" a la part inferior del Portal 

S'inclouen les dades de contacte del delegat/a de protecció de dades SI WEB NO no hi ha data es troba a "Contacte" a la part inferior del 
Portal: hi ha l'adreça de correu electrònic 

EXERCICI DELS DRETS RELATIUS A LA PROTECCIÓ DE 
DADES 

     

 S'ha publicat l'inventari d'activitats de tractament de dades amb el 
contingut de l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679 

NO     
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ACCIÓ DE GOVERN I NORMATIVA RESULTAT 

FORMAT 
REUTILITZABLE  

(art. 16) 
FÀCIL ACCÉS  

 (art.2 a) i 5.3 i 5.5) 
ACTUALITZACIÓ PERMANENT  

(art.6.1 b) OBSERVACIONS 
ACCIÓ DE GOVERN I PARTITS POLÍTICS      

S'incorporen els acords presos en les sessions del Ple de l’ens  NO .................... .................... .................... S'han d'incorporar els acords del Ple de la 
Diputació 

S'incorporen els acords presos en les sessions de la Junta de Govern 
Local 

SI SI SI actualitzats a 22/03/2021 i 22/05/2021, 
respectivament 

sessions del Consell General i JGL 

S'incorpora la relació dels actes administratius que adopti l’alcaldia o la 
presidència de l’ens local o aquells en els quals aquests hagin delegat 

NO .................... .................... ....................  

S'incorpora el Tauler d’edictes i anuncis ..........    recomanable 

S'informa de les convocatòries del Ple i l'ordre del dia NO .................... .................... .................... S'han d'incorporar les convocatòries i ordre dia 
del Ple de la Diputació 

Es publiquen noticies i opinions generades en virtut de les actuacions 
tant del govern com de l’oposició 

..........    recomanable 

Es publiquen les opinions i propostes fetes pels regidors i per la resta 
de representants dels grups polítics 

..........    recomanable 

Es publiquen les resolucions en les què es determina l’accés parcial o 
denegació de les sol·licituds d’accés a la informació pública 

NO .................... .................... ....................  

NORMATIVA, PLANS I PROGRAMES      

S'incorporen els Estatuts de l'ens NO .................... .................... .................... existeix l'ítem però dona error 

S'inclouen les normes aprovades pels ens locals i, en el cas de les 
normes que hagin estat modificades, els textos consolidats de les 
mateixes 

SI SI SI actualitzat a 2014 i 2017  

S'inclouen les ordenances fiscals i, en el cas de les normes que hagin 
estat modificades, els textos consolidats de les mateixes 

SI NO SI actualitzat a 2021  

S'incorporen els plecs de clàusules administratives generals SI SI SI .................... procediment obert són tramitades a través del 
Servei de Contractació de la Diputació de 
Barcelona. 

S'incorporen les directives, les instruccions, les circulars i les respostes 
anonimitzades a consultes plantejades que tinguin una incidència 
especial sobre la interpretació i l’aplicació de les normes 

SI WEB SI sense data es troba a "Preguntes freqüents" a la part 
inferior del Portal 

S'incorporen les dades sobre l'avaluació de l'aplicació de les normes SI SI SI actualitzat a 20/03/2021 memòries anuals 

Es publiquen els plans i els programes anuals i plurianuals, de caràcter 
general o sectorial, que estableixen les directrius estratègiques de les 
polítiques públiques i les seves modificacions 

SI SI SI actualitzat a 22/02/2017 i 2018/21  

S'inclou informació sobre les actuacions a realitzar, els mitjans a 
utilitzar, el termini de compliment, la memòria econòmica i els estudis i 

SI SI SI actualitzat a 22/02/2017 i 2018/21  
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informes tècnics justificatius. 

Es publiquen les auditories internes i externes d’avaluació de la qualitat 
dels serveis públics 

NO   actualitzat a 28/05/2019 i 25/04/2017  

S'inclouen els criteris i metodologia per a l'avaluació del compliment 
dels plans i programes i el resultat de la seva avaluació 

SI SI SI actualitzat a 22/02/2017 i 2018/21  

S'inclou un pla normatiu, on constin les iniciatives reglamentàries que 
han de ser aprovades durant l’any següent 

..........    recomanable 

S'incorpora el calendari fiscal i els padrons fiscals ..........    recomanable 

S'incorporen els tipus de gravamen aprovats per l’ens local en relació 
amb els impostos locals 

SI NO SI actualitzat a 2021  

URBANISME      

GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU      

S'incorpora un calendari de conservació i règim d’accés a la 
documentació de l’ens, on consten els terminis de conservació, 
transferència i règim d’accés de cada sèrie documental 

NO .................... .................... ....................  

S'incorpora un quadre de classificació documental, com estructura 
jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, 
activitats i transaccions de l’organització i que permet identificar i 
agrupar físicament o intel·lectualment els documents i també la seva 
recuperació 

NO .................... .................... ....................  

S'incorporen els instruments de descripció documental NO .................... .................... ....................  
S'incorpora un Registre de destrucció de documents ..........    recomanable 
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CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS RESULTAT 

FORMAT 
REUTILITZABLE  

(art. 16) 
FÀCIL ACCÉS 

  (art.2 a) i 5.3 i 5.5) 
ACTUALITZACIÓ PERMANENT 

(art.6.1 b) OBSERVACIONS 
RELACIÓ DE CONTRACTES     procediment obert són tramitades a través del 

Servei de Contractació de la Diputació de 
Barcelona. 

La informació es publica al Perfil del contractant en aquest apartat 
diferenciat del portal de transparència 

SI SI SI  te enllaç al perfil del contractant 

Comprèn els Contractes administratius SI SI SI  enllaç al perfil del contractant 

Comprèn els Contractes administratius menors SI SI SI  enllaç al perfil del contractant 

Comprèn els Contractes patrimonials SI SI SI  enllaç al perfil del contractant 

LICITACIONS EN TRÀMIT      

S'informa sobre el tipus de contracte SI SI SI  enllaç al perfil contractant IT 

S'informa sobre l'objecte del  contracte SI SI SI  enllaç al perfil contractant IT 

S'informa sobre el contingut econòmic (valor estimat) SI SI SI  enllaç al perfil contractant IT 

S'incorpora el Plec de clàusules administratives  SI SI SI  enllaç al perfil contractant IT 

Es fan constar les Condicions d'execució (Plec de prescripcions 
tècniques particulars) 

SI SI SI  enllaç al perfil contractant IT 

CONTRACTES PROGRAMATS      

S'informa sobre els contractes que l’ens te previst dur a terme (Pla de 
contractació anual o plurianual) 

SI SI SI Actualitzat a 11/12/2020 enllaç al perfil contractant IT 

RELACIÓ DE CONTRACTES ADJUDICATS (històric)      

S'informa de l'objecte SI SI SI  enllaç al perfil contractant IT i vincle a Diba 
S'informa sobre l'import de la licitació SI SI SI  enllaç al perfil contractant IT i vincle a Diba 

S'informa sobre l'import de l'adjudicació SI SI SI  enllaç al perfil contractant IT i vincle a Diba 

S'especifica el procediment de contractació SI SI SI  enllaç al perfil contractant IT i vincle a Diba 

S'informa sobre la identitat de l'adjudicatari SI SI SI  enllaç al perfil contractant IT i vincle a Diba 

S'especifica la durada del contracte SI SI SI  enllaç al perfil contractant IT i vincle a Diba 

S'especifica el número de licitadors SI SI SI  enllaç al perfil contractant IT i vincle a Diba 

S'especifiquen els criteris d'adjudicació SI SI SI  enllaç al perfil contractant IT i vincle a Diba 
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S'incorpora el quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions SI SI SI  enllaç al perfil contractant IT i vincle a Diba 

S'incorporen els Acords i informes tècnics SI SI SI  enllaç al perfil contractant IT i vincle a Diba 

RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS (històric), excepte els 
de valor estimat inferior a 5.000€ amb sistema de pagament de bestreta 
de caixa fixa u altre similar 

     

Es publica almenys trimestralment SI SI SI  existeix l'ítem però està buit de contingut, enllaç al 
perfil contractant IT i vincle a Diba 

S'informa de l'objecte SI SI SI  existeix l'ítem però està buit de contingut, enllaç al 
perfil contractant IT i vincle a Diba 

S'informa sobre l'import de la licitació SI SI SI  existeix l'ítem però està buit de contingut, enllaç al 
perfil contractant IT i vincle a Diba 

S'informa sobre l'import de l'adjudicació SI SI SI  existeix l'ítem però està buit de contingut, enllaç al 
perfil contractant IT i vincle a Diba 

S'especifica el procediment de contractació SI SI SI  existeix l'ítem però està buit de contingut, enllaç al 
perfil contractant IT i vincle a Diba 

S'informa sobre la identitat de l'adjudicatari SI SI SI  existeix l'ítem però està buit de contingut, enllaç al 
perfil contractant IT i vincle a Diba 

S'especifica la durada del contracte SI SI SI  existeix l'ítem però està buit de contingut, enllaç al 
perfil contractant IT i vincle a Diba 

S'especifica el número de licitadors SI SI SI  existeix l'ítem però està buit de contingut, enllaç al 
perfil contractant IT i vincle a Diba 

S'especifiquen els criteris d'adjudicació SI SI SI  existeix l'ítem però està buit de contingut, enllaç al 
perfil contractant IT i vincle a Diba 

S'incorpora el quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions SI SI SI  existeix l'ítem però està buit de contingut, enllaç al 
perfil contractant IT i vincle a Diba 

S'incorporen els Acords i informes tècnics SI SI SI  existeix l'ítem però està buit de contingut, enllaç al 
perfil contractant IT i vincle a Diba 

MODIFICACIONS DE CONTRACTES      

S'informa sobre les modificacions contractuals NO .................... .................... ....................  
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S'informa sobre les pròrrogues dels contractes NO .................... .................... actualitzat a 03/02/2017  

S'informa sobre les licitacions anul·lades SI SI SI  enllaç al Perfil contractant IT 

S'informa sobre les resolucions anticipades SI SI SI  enllaç al Perfil contractant IT 

REGISTRE DE FACTURES      

S'incorpora el Registre de Factures .............    recomanable 

RELACIÓ DE PROVEÏDORS, ADJUDICATARIS i/o 
CONTRACTISTES 

     

S'incorpora una Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes .............    recomanable 

INFORMACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA      

ÒRGANS DE CONTRACTACIÓ      

S'indica la denominació exacta SI SI SI  enllaç al perfil contractant Diba 

S'indica el telèfon SI SI SI  enllaç al perfil contractant Diba 

S'indiquen les adreces postals SI SI SI  enllaç al perfil contractant Diba 

S'indiquen les adreces electròniques SI SI SI  enllaç al perfil contractant Diba 

REGISTRE DE LICITADORS      

S'incorporen les dades del Registre oficial de licitadors SI SI SI  enllaç a la Junta Consultiva de Contractació 

REGISTRE D'EMPRESES CLASSIFICADES      

S'incorporen les dades del Registre oficial d'empreses classificades SI SI SI  enllaç a la Junta Consultiva de Contractació 

REGISTRE PÚBLIC DE CONTRACTES      

S'incorporen les dades del Registre Públic de contractes SI SI SI  enllaç a la Junta Consultiva de Contractació 

CRITERIS INTERPRETATIUS DE CONTRACTACIÓ      

S'incorporen els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de 
contractació 

SI SI SI  enllaç a la Junta Consultiva de Contractació 

CONSULTES MÉS FREQÜENTS SOBRE CONTRACTACIÓ      

Relació anonimitzada de preguntes i respostes més freqüents SI SI SI  enllaç a la Junta Consultiva de Contractació 

RESOLUCIONS DE RECURSOS, ACTES DE 
DESESTIMENT, RENÚNCIA I RESOLUCIÓ DE 
CONTRACTES 

     

S'incorporen les resolucions de recursos especials NO .................... .................... ....................  

S'incorporen les resolucions de les qüestions de nul·litat NO .................... .................... ....................  
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S'incorporen les resolucions judicials definitives en matèria de 
contractació 

NO .................... .................... ....................  

S'incorporen les Actes de desistiment, renúncia i resolució de 
contractes 

NO .................... .................... ....................  

INFORME DE CONTRACTES ADJUDICATS SEGONS EL 
PROCEDIMENT 

     

S'incorporen dades estadístiques actualitzades sobre els percentatges i el 
volum pressupostari del contractes adjudicats 

NO SI SI actualitzat a 09/04/2020  

CONVENIS I SUBVENCIONS      

S'inclouen tots els convenis i encàrrecs de gestió vigents subscrits entre 
els subjectes obligats i les persones privades i públiques 

SI SI SI actualitzat a 09/01/2020 i 20/12/2020  

Relació dels convenis vigents SI SI SI actualitzat a 09/01/2020 i 20/12/2020  

S'indica la data dels convenis i encàrrecs de gestió SI SI SI actualitzat a 09/01/2020 i 20/12/2020  

S'indiquen les parts que el signen SI SI SI actualitzat a 09/01/2020 i 20/12/2020  

S'indica l'objecte SI SI SI actualitzat a 09/01/2020 i 20/12/2020  

S'indiquen els drets i obligacions que generen NO .................... .................... ....................  

S'indica el període de vigència SI SI SI actualitzat a 09/01/2020 i 20/12/2020  

S'indiquen les modificacions de data i la forma en que s'han produït NO .................... .................... ....................  

S'indiquen les modificacions de les parts signants i la forma en que 
s'han produït 

NO .................... .................... ....................  

S'indiquen les modificacions de l'objecte i la forma en que s'han produït NO .................... .................... ....................  

S'indiquen les modificacions dels drets i obligacions i la forma en que 
s'han produït 

NO .................... .................... ....................  

S'indiquen les modificacions del període de vigència i la forma en que 
s'han produït 

NO .................... .................... ....................  

S'informa respecte al compliment i l'execució dels convenis NO .................... .................... ....................  

S'han incorporat al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, integrat al portal de transparència 

NO .................... .................... ....................  

SUBVENCIOS I AJUTS PÚBLICS      

SUBVENCIONS I AJUTS QUE ES TE PREVIST 
CONVOCAR DURANT L'EXERCICI PRESSUPOSTARI 

     

S'ha indicat l'objecte o finalitat  SI WEB SI actualitzat a 27/01/2017 (algunes beques 
estan actualitzades) 

 

S'ha indicat la descripció de les condicions per a ser beneficiari SI WEB SI actualitzat a 27/01/2017 (algunes beques 
estan actualitzades) 

 

S'han indicat els objectius, a efectes d'utilitat pública o social que pretén 
aconseguir la subvenció o ajut  

SI WEB SI actualitzat a 27/01/2017 (algunes beques 
estan actualitzades) 
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S'han indicat els efectes que la mesura de foment pot produir en el 
mercat, si escau 

SI WEB SI actualitzat a 27/01/2017 (algunes beques 
estan actualitzades) 

 

SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS ATORGATS  (darrers 5 
anys) 

     

S'inclou informació actualitzada sobre les subvencions i ajuts públics 
atorgats durant els darrers 5 anys, 

NO .................... .................... ....................  

S'indica l'import NO .................... .................... ....................  

S'indica l'objecte NO .................... .................... ....................  

S'indiquen els beneficiaris NO .................... .................... ....................  

S'inclou informació actualitzada sobre les subvencions i ajuts atorgats 
durant els darrers 5 anys, sense publicitat i concurrència, si aquests 
requisits s'han exceptuat, en els casos establerts legalment 

NO .................... .................... ....................  

S'ha preservat la identitat dels beneficiaris en el cas de subvencions i 
ajuts públics atorgats per motius de vulnerabilitat social 

NO .................... .................... ....................  

S'inclou la informació relativa al control financer de les subvencions i 
ajuts públics atorgats 

NO .................... .................... ....................  

S'informa sobre la justificació o rendició de comptes per parts dels 
beneficiaris 

NO .................... .................... ....................  

SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIES OBERTES      

S'inclou informació de les convocatòries obertes SI WEB SI actualitzat a 27/01/2017 (algunes beques 
estan actualitzades) 
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GESTIÓ ECONÒMICA RESULTAT 

FORMAT 
REUTILITZABLE  

(art. 16) 
FÀCIL ACCÉS  

 (art.2 a) i 5.3 i 5.5) 
ACTUALITZACIÓ PERMANENT  

(art.6.1 b) OBSERVACIONS 
PRESSUPOST      

S'inclou informació del pressupost i modificacions SI SI SI Actualitzat a 29/04/2021 no hi ha informació sobre les modificacions 

S'inclouen les dades de l'execució –per tal que es pugui conèixer el grau 
d'execució amb caràcter trimestral  

SI SI SI Actualitzat a 28/04/2021 Dades anuals, no trimestrals 

S'informa sobre el compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera 

NO .................... .................... ....................  

S'inclouen dades de la liquidació del pressupost  SI SI SI actualitzat a 28/04/2021  

S'inclouen els comptes anuals complerts i els informes d'auditoria de 
comptes i de fiscalització dels òrgans de control extern 

NO .................... ....................  si Informe Sindicatura de Comptes 2013. Remissió 
i enllaç a compte general Diputació 

S'inclou informació sobre el cost de les campanyes de publicitat 
institucional, desglossant els diversos conceptes de la campanya i 
l'import contractat a cada mitjà de comunicació 

NO .................... .................... ....................  

GESTIÓ ECONÒMICA      

S'informa sobre les operacions de crèdit concertades NO .................... .................... ....................  

S'informa sobre el termini de pagament a proveïdors NO .................... .................... ....................  

S'incorpora informació sobre el cost efectiu dels serveis que 
proporciona l'entitat 

NO .................... .................... ....................  

S'incorpora el pla anual de control financer NO .................... .................... ....................  

PATRIMONI      

S'informa sobre les dades mes rellevants de l'inventari general del 
patrimoni respecte bens immobles de domini públic i patrimonials i els 
bens mobles d'especial valor 

SI SI SI actualitzat a 28/04/2021  

S'incorpora informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni SI SI SI actualitzat a 28/04/2021  
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SERVEIS I TRÀMITS RESULTAT 

FORMAT 
REUTILITZABLE  

(art. 16) 
FÀCIL ACCÉS   

(art.2 a) i 5.3 i 5.5) 
ACTUALITZACIÓ PERMANENT  

(art.6.1 b) OBSERVACIONS 
S'incorpora la instància genèrica .............    recomanable 

S'incorpora informació de la gestió tributària com l’organisme 
encarregat, la normativa reguladora i altra informació específica dels 
diferents impostos locals, taxes i preus públics. 

.............    recomanable 

S'indica el sistema de notificació electrònica que disposa l’ens .............    recomanable 

S'informa sobre el sistema de factura electrònica .............    recomanable 

Es mostra l'enllaç al tràmit electrònic de sol·licitud d'accés a la 
informació pública 

NO .................... .................... ....................  

S'indiquen els mitjans disponibles per a la formulació de les propostes 
d'actuació o millora i suggeriments 

NO .................... .................... ....................  

S'informa sobre l’estat dels tràmits dels ciutadans, amb les garanties 
corresponents, a través de l’anomenada carpeta ciutadana 

.............    recomanable 

S'inclou el catàleg de dades i documents interoperables .............    recomanable 

S'informa de les diferents formes i/o canals d'atenció que la ciutadania 
té a la seva disposició per contactar amb l’ens 

.............    recomanable 

S'inclou el calendari de dies inhàbils .............    recomanable 

S'inclouen les avaluacions de qualitat i de la incidència social de les 
polítiques públiques 

SI SI SI actualitzat a 28/05/2019  

S'inclou la relació d’equipaments de l'ens (inventari) SI PDF SI actualitzat a 28/04/2021  

S'inclou informació sobre les incidències del transport públic entorn a 
les vies urbanes de titularitat municipal 

.............    recomanable 

S'inclouen dades sobre la qualitat de l’aire .............    recomanable 

S'inclou informació sobre les zones de sensibilitat acústica, les zones de 
soroll i llurs entorns 

.............    recomanable 

S'incorpora informació dels indicadors de transparència NO .................... .................... ....................  
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PARTICIPACIÓ RESULTAT 

FORMAT 
REUTILITZABLE 

 (art. 16) 
FÀCIL ACCÉS 

  (art.2 a) i 5.3 i 5.5) 
ACTUALITZACIÓ PERMANENT 

(art.6.1 b) OBSERVACIONS 
S'incorpora informació sobre els diferents enllaços que apuntaran a les 
xarxes socials institucionals en què l’ens estigui present 

.............    recomanable 

S'incorpora les consultes més freqüents rebudes pels ciutadans o 
organitzacions sobre el funcionament dels serveis públics, de forma 
anonimitzada. 

SI WEB SI sense data es troba a "Preguntes freqüents" a la part inferior del 
Portal 

S'incorpora un directori sobre les associacions i entitats que tinguin la 
seva seu social i/o activitat habitual en l’àmbit territorial de l’ens 

.............    recomanable 

S'incorpora informació sobre les normes i directrius que l’ens local hagi 
aprovat en matèria de participació ciutadana 

.............    recomanable 
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ANNEX. AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’INSTITUT DEL 
TEATRE A L’INFORME PROVISIONAL 
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AL·LEGACIONS A L’INFORME DE CONTROL PERMANENT 2020  

 

Amb relació  a les observacions de l’informe de control permanent de l’exercici 2020, volem fer les següents 
consideracions: 

 

1. Ingressos 

 
· Punt 1.4 en referència als cursos no reglats. 

 
Des de la gerència sempre es comunica de forma clara que la realització dels cursos ha de complir 
de forma estricta amb les previsions d’ingressos i de despeses aprovades per junta de Govern. Es 
notifica l’Acord a la Secretaria Acadèmica que se n’ocupa de la matriculació, pel seu compliment. 
 

2. La contractació 

 

· Punt 2.4.2.1 en relació amb el compliment de les obligacions de publicació en el Perfil de 
contractant de la informació relativa als contractes menors almenys trimestrals. 

Es va observar que per error només s’havia publicat els contractes menors de 5.000,00 €. Aquesta 
incidència ha estat esmenada al juliol de l’any 2021. Actualment ja està publicada tota la informació 
en el Perfil de Contractant.  

· Punt 2.4.2.1 en relació amb les mancances de les notificacions dels expedients 16, 18, 28 i 29 de 
la mostra, s’ha revisat l’expedient i consta l’evidència de la notificació i recepció dels expedients 
16 i 18. 
 

· Punt 2.4.3.1 en relació a la contractació recurrent i acumulada que es fa constar de l’empresa 

“AB-AUCATEL, INSPECCIÓN Y CONTROL, SLU.” a les bases de dades de l’Institut del Teatre 
només consten dos expedients amb dos objectes i imports diferents.  
Un, per la Inspecció periòdica de les instal·lacions de protecció contra incendis de l’Institut del 
Teatre (seus de Barcelona i Terrassa)” per  import de 3.388,00 €. 
L’altra per a la Inspecció periòdica de l'equipament de l'Institut del Teatre (seu de Barcelona) per 
verificar les especificacions de la llicència ambiental per import 3.448,50 €. 
 

· Punt 2.4.3.2 en relació amb l’adjudicació directa a l’empresa “EBSCO SUBSCRIPTION SERVICE 
ESPAÑA, S.L.U.” per a la subscripció anual de 80 títols de revistes en suport paper i on line pel 
Museu de les Arts Escèniques, l’Institut del Teatre considera que la interpretació de la DA. 9a de 
la LCSP no pot fer-se sense contextualitzar en cada cas, i observant l’objecte de la contractació 
“subscripció a revistes”, l’Institut del Teatre va interpretar la DA 9a de la LCSP tal com s’ha fet 
esment a la resolució.  
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Així mateix, la DA. 9a també contempla la previsió següent: “i en la mesura que resultin 

imprescindibles, la contractació dels serveis necessaris per a la subscripció”, per tant, es 
considera que també s’adequaria al precepte esmentat.  

L’informe de la Junta Consultiva de Contractació de Canàries de 25/09/2019 contempla en les 
seves conclusions el següent: 

1.- El art. 29.8 de LCSP referido al plazo y prórroga de los contratos menores no 
es de aplicación a los contratos menores de la disposición adicional novena de la 
LCSP por lo que pueden tener una duración superior al año y ser objeto de 
prórroga. 

2.- Derivado de lo anterior, no es posible aplicar a este tipo de contratación la 
limitación que establece el art. 118.3 de la LCSP el contratista no ha suscrito más 
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra del contrato 
menor en un ejercicio presupuestario. 

No es considera que s’hagi fraccionat el contracte 

Per últim, la tramitació mitjançant contracte menor es reforça amb l’argument que l’Institut del 
Teatre es pot beneficiar d’una rebaixa en el preu i en l’agilitat en la gestió.   

· Punt 2.4.3.4 en relació amb la resolució a la contractació de les assegurances de les matrícules 
dels alumnes, l’Institut del Teatre està preparant una licitació pública de l’objecte de la 
contractació.  

 

· Punt 2.4.3.8 en relació amb la contractació de la reparació i manteniment de les màquines 
refredadores i de l’altra contractació per l’assistència tècnica, cal informar que l’Institut del Teatre 
ha licitat les obres per a la instal·lació de noves refredadores per la qual cosa s’evitarà la 
contractació per reparacions de les actuals. A data d’avui està pendent d’adjudicar l’expedient de 
contractació. 
 

· Punt 2.4.5 en relació amb els dos expedients adjudicats a l’empresa “OREX DIGITAL, SL.” i 
“EXPERTOS EN TI, SL.”, l’Institut del Teatre considera que són dos projectes independents. Un, 
és la migració del catàleg bibliogràfic per abandonar “Virtua” i passar-ho a “Koha” i l'altre és la 
migració d'una de les col·leccions d'escena Digital per avaluar les possibilitats d'”Omeka”. Però 
“Koha” i “Omeka” són dos productes totalment diferents. 
 

· Punt 2.4.10 en relació a la contractació relativa al “Servei de neteja, respectuós amb el medi 
ambient, de les dependències de l’Institut del Teatre (seu de Barcelona)” adjudicada a l’empresa 
“FERROVIAL SERVICIOS, SA. “cal dir que l’evidència de la conformitat dels productes de neteja 
a utilitzar es trobaven en possessió del Tècnic de Prevenció. Actualment ja s’han incorporat a 
l’expedient. En relació amb la planificació del treball s’informa que el cap de la Unitat de Serveis 
Generals disposava d’aquesta planificació. Actualment, ja s’ha incorporat a l’expedient. 

 

Pàgina 69
Codi Segur de Verificació (CSV): 5c8de15b942932849e3b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 

 

 

3 

 

3. Les despeses de personal 

 

· Punt 3.4.1.1 en relació amb serveis prestats i abonament de triennis. A partir del mes de gener de 
2021, en els decrets de triennis s’ha inclòs la jornada del mes en el qual es consolida el trienni i, a 
més a més, en el decret del mes de març de 2021 s’ha incorporat el preu del trienni tenint en 
compte la jornada del treballador.  
 

· Punt 3.4.1.2  en relació amb el complement de destinació. El lloc de treball de la relació de llocs 
de treball és el lloc base E08PS01, però el lloc amb el qual es va donar cobertura en el seu moment 
és un E10PS01, tractant-se d’una subrogació de personal laboral en els anys noranta d’un altre 
Organisme de la Corporació. L’Institut del Teatre va haver d’assumir en el seu moment les 
condicions laborals del lloc de treball subrogat fins al moment de la jubilació o trasllat de l’ocupant. 
 

· Punt 3.4.1.3  en relació amb el complement específic per assignació de funcions. Cal dir que el 
treballador R.G.C. s’ha jubilat amb efectes 11/09/2021. No cal modificar la RLLT. 
 

· Punt 3.4.1.4 referent a l’import paga extra de desembre. L’empleat H.G.J. a banda del contracte, 
en les tasques de comprovació, també es va adjuntar el decret d’assignació de càrrec de Cap de 
Departament que exercia en el mes de desembre de 2020. El decret aportat va ser per justificar 
l’import del càrrec que apareix a la nòmina de desembre 81,17 €, però no pel càlcul de la paga 
extra. 

L’empleat,  en les dates de meritament de la paga extra de Nadal (des de maig fins finals de 
novembre), va desenvolupar dos càrrecs diferents que computen en el càlcul de la paga extra i 
expliquen la diferència indicada, que justifiquen l’import de la paga extra calculada i abonada: 

- secretari Acadèmic EESA/CPD des de 01/05/20 fins a 13/09/20 en substitució d’un 
treballador amb incapacitat temporal. 

- cap Departament científic des del 14/09/20 fins al 30/11/20 el càrrec de cap Departament 
científic.  
 

· Punt 3.4.3.1.1 en relació amb l’abonament d’hores i serveis extraordinaris, En els casos 
CAM. CCE, GSE i LGM aquesta és l’autorització i informe posterior:  
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En el cas de R,S., l’autorització i informe posterior: 
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· Punt 3.4.3.1.2  en relació amb l’horari i la jornada de l’empleat. Fins al dia d’avui, ningú ha 
considerat fins al moment actual que incorporar l’horari i jornada del treballador siguin dades 
rellevants.  L’Institut del Teatre disposa de control horari informatitzat. La informació es pot 
completar amb les dades que se siguin requerides en el futur. 
 

· Punt 3.4.3.1.3 en relació amb la franja horària, horari i jornada de l’empleat. Quan es van realitzar 
les hores, no es considerava determinant la descripció de l’horari de la realització d’hores 
extraordinàries, ni l’horari i jornada de l’empleat. L’Institut del Teatre disposa de control horari 
informatitzat. La informació es pot completar amb les dades que se siguin requerides. 
 
 

· Punt 3.4.3.1.4 referent a la realització de serveis o hores extraordinàries realitzades, totalment o 
parcial, amb anterioritat a la formalització de la corresponent sol·licitud. Cal esmentar els casos:  

PGD: la secció de Recursos Tècnics va tramitar amb retard les peticions. 

CCA,FCJ:  la documentació va quedar a l’Institut del Teatre a l’inici del confinament per la COVID. 
Per aquest motiu es va signar amb retard, encara que els treballadors fessin aquestes hores. 

SSN i VNN: Gira internacional d’IT Dansa. Des d’IT Dansa van lliurar més tard la sol·licitud 
d’autorització. Informe signat a data 20 de gener de 2020. Inici d’hores: 18 de gener de 2020. 
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· Punt 3.4.3.2.1 en relació amb l’abonament d’indemnitzacions per raó del servei per la impartició 

d’hores de formació. Fins al dia d’avui, ningú ha considerat una informació rellevant la descripció 
de la informació de jornada ni tampoc l’horari del treballador. L’Institut del Teatre disposa de control 
horari informatitzat. La informació es pot completar amb les dades que siguin requerides 

SF, L.  464,40 €. Personal laboral fix amb jornada de 35 hores. Les hores d’indemnització 
abonades era per la realització d’un curs de Formació per al Personal d’Administració i 
Serveis dins del Pla general de formació de l’Institut. Així doncs, en cas que la treballadora 
hagués tingut una jornada inferior a 35 hores setmanals no se li podria haver ampliat 
jornada perquè aquestes hores no estaven vinculades a cap lectivitat escolar i per tant 
eren hores no POA (Pla d’Ordenació Acadèmica) 

 

- GC,C 278,64 €. Personal laboral temporal amb 27,5 hores de jornada. Però les hores 
d’indemnització formaven part del Pla general de formació de l’Institut i no del POA, per 
tant no es podia fer ampliació del seu contracte perquè no  forma part del POA.  

 
- SF, L. 928,80 €. Personal laboral fix amb jornada de 35 hores. Les hores d’indemnització 

abonades era per la realització d’un curs de Formació per al Personal d’Administració i 
Serveis dins del Pla general de formació de l’Institut. Així doncs, en cas que la treballadora 
hagués tingut una jornada inferior a 35 hores setmanals no se li podria haver ampliat 
jornada perquè aquestes hores no estaven vinculades a cap lectivitat escolar i per tant 
eren hores no POA 

 
 

· Punt 3.4.3.2.2. en relació amb la indemnització per raó de servei. En aquest cas, els òrgans 
sol·licitants van tramitar tard les peticions. Pel que fa a l’establiment de mecanismes de control 
intern, l’Institut del Teatre disposa de control horari informatitzat. La informació es pot 
complementar amb les dades que siguin requerides amb una precisió total. Es pot completar la 
revisió requerida amb les dades que es considerin oportunes. 
 

· Punt 3.4.4.1. Relació llocs de treball. La informació ha estat complimentada d’acord amb els 
mateixos criteris que s’utilitzen a la Direcció de RH. de la Diputació. L’expedient d’aprovació del 
pressupost determina el règim jurídic (funcionari, laboral) de les places.  Respecte a d’altra 
informació continguda en la plantilla i relació de llocs de treball, s’ha de tenir en compte que totes 
les dades relatives a grup, cos o escala, a import de complement específic i altres dades, es 
detallen de forma directa o indirecta (interpretant els codis que es referencien en els quadres, 
fitxers de plantilla i relació de llocs de treball). Per exemple, la columna que determina el 
complement específic a la relació de llocs de treball, ens informa del codi que va vinculat a una 
retribució concreta en el moment en què es consulta la taula retributiva de la Diputació, que és 
pública. El mateix codi d’específic ens informa del grup al qual pertany cada plaça també en el 
moment en què disposem de la taula retributiva de la Corporació.  En relació amb la no identificació 
del regim jurídic al qual pertanyen els llocs de treball en la RLT, cal dir que l’Institut del Teatre ha 
seguit el model de la Diputació de Barcelona. El document de plantilla, que forma part de 
l’expedient del pressupost, conjuntament amb la RLT, detalla,  el règim jurídic del personal  
(funcionari o laboral).  
 

· Punt 3.4.4.1  en relació amb la no identificació del règim jurídic al qual pertanyen els llocs de 
treball, s’informa que per acord de la Junta de Govern de l’Institut de Teatre, de data 19 de maig 
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de 2021, posteriorment aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny, es va introduir 
el règim jurídic dels llocs de treball.  
 

· Punt.3.4.5 en relació amb el grau de “temporalitat” de la plantilla de l’Institut del Teatre, s’informa 
que actualment l’Organisme té aprovades tres Ofertes Públiques (any 2018, 2019 i 2020). La 
previsió és que aquestes Ofertes Públiques s’executin entre els anys 2021 i 2022. Així mateix, s’ha 
previst iniciar una anàlisi de les necessitats estructurals del personal docent i de suport a la 
docència per incrementar les places de plantilla i fer accions per reduir la temporalitat. 

 

4. Les subvencions i els convenis de col·laboració 

 

Punt 4.4.1.3. En relació amb la manca del conveni signat per part de la UPC i de la FPC, l’Institut 
del Teatre informa que ja disposa del conveni signat. Les entitats van informar que van tenir una 
incidència interna en la tramitació del conveni i, per tant, va derivar en un endarreriment en el 
lliurament. 
 

5. La planificació, gestió i situació de la tresoreria 

 

· Punt 5.4.1  en relació amb el Pla de Disposició de Fons. Efectivament, l’Institut del Teatre ha 
aprovat en data 20 de gener de 2021 un Pla de disposició de fons per a l’exercici 2021 amb 
vigència des de la data de la seva aprovació i fins que sigui modificat o se n’aprovi un altre que el 
substitueixi. 
 

· Punt 5.4.2 referit a les dades subministrades al Ministeri d’Hisenda. Cal dir que les diferències 
detectades en la presentació del subministrament d’informació trimestral al Ministeri de 12.000 € i 
de 31.000 € corresponen al saldo del compte de Visa-Mitjans electrònics i del compte de 
Pagaments a justificar, respectivament.  

Aquests imports es tenen en compte en el saldo del fons líquids de tresoreria a final de trimestre, 
però no formen part dels fons líquids de tresoreria pel càlcul del Romanent (Formulari F.1.1.8 
Romanent de tresoreria), d’aquí aquesta diferència. Això és notificat trimestralment, dins del termini 
i en la forma escaient, a la Intervenció General de Fons de la Diputació de Barcelona, a través del 
grup Sector Públic del Servei Comptable. 

· Punt 5.4.3 referent a la col·locació d’excedents temporals de tresoreria. Efectivament, l’Institut del 
Teatre considera que no procedeix, donada la situació financera i conjuntura econòmica actual 
amb rendibilitats nul·les per part de les entitats bancàries. 
 

· Punt 5.4.4 en relació amb els informes de morositat. La problemàtica ve donada principalment 
durant els primers mesos de l’any en curs degut a la tramitació dels nombrosos expedients de 
factures pendents d’aplicar al pressupost i l’endarreriment motivat per la confecció de l’expedient 
d’incorporació dels romanents de crèdit a l’exercici següent. 
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· Punt 5.4.5 en relació amb el compte bancari inactiu en l’acta d’arqueig. Aquest compte correspon 
a bestreta de caixa fixa del centre territorial de Vic, on es reposen els diners que s’utilitzen en les 
diferents despeses per aquesta via. És aquest el motiu pel qual no es pot cancel·lar l’esmentat 
compte, que té un saldo de bestreta autoritzada de 1000 €. 
 

· Punt 5.4.6  referit a la conciliació del compte bancari X880. Arran de la problemàtica sorgida de 
forma puntual que es va solucionar, es va determinar reforçar els controls i incidir en la necessitat 
de demanar un certificat bancari a tots els nostres creditors i col·laboradors docents, la qual cosa 
també va ser proposada per la nostra interventora delegada. 
 

· Punt 5.4.7 corresponent a les persones que disposen de signatura bancària autoritzada. A data 
14 de juliol de 2021 s’ha resolt la modificació de les signatures autoritzades dels comptes corrents 
de l’Institut del Teatre mitjançant Decret núm. 1121. 
 

· Punt 5.4.9. relatiu a l’alta d’un tercer a la base de dades. Actualment es demana certificació 
bancària de totes les factures, col·laboracions docents i resta de pagaments. 
 

· Punt 5.4.10  relatiu a la liquidació del pressupost de l’exercici 2020. És correcte. L’Institut del 
Teatre no té cap endeutament. 
 

 

6. Compliment de la normativa vigent en relació amb el  portal de transparència 

 

 

· Punt 6.3  Portal de Transparència. L’Institut del Teatre ha iniciat la interlocució amb la Diputació 
de Barcelona sol·licitant assistència tècnica en l’adequació del Portal de l’Organisme. 

 

La Gerència, 
 
 
 

María José 

Fajardo García - 

DNI 38454851R 

(TCAT)

Firmado digitalmente 

por María José Fajardo 

García - DNI 

38454851R (TCAT) 

Fecha: 2021.10.29 

15:08:44 +02'00'
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