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 SIGLES I ACRÒNIMS  
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IG 

LCSP 

NRiV 

PGCPGC 

PMP 

TRLFPC 

TRLPGC 

 

Administració pública d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes 

Comissió de Retribucions i Despeses de Personal 

Direcció General de Funció Pública 

Direcció General de Pressupostos  

Departament de Treball, Afers Socials i Família 

Intervenció General de la Generalitat de Catalunya 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

Norma de registre i valoració 

Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya 

Període mig de pagament 

Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya 

Text refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1 Objecte del control financer 
 
L’apartat 3.1.1.3 A del pla anual d’actuacions de control de la Intervenció General per a 
l’any 2020, aprovat pel Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya en data 17 de febrer de 2020, inclou l’entitat Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona (en endavant, CSSB) entre els ens que han d’ésser 
objecte de control financer (exercici 2019), mitjançant la direcció d’auditoria externa.  
 
1.2 Característiques bàsiques de l’entitat controlada  
 
Les característiques bàsiques de l’entitat objecte de control són:  
 
Nom   Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
Data de constitució   27 d’abril del 2006 
Forma jurídica   Consorci 
% de participació de la Generalitat   60 % 
Activitat que desenvolupa  En l'àmbit territorial del municipi de Barcelona, 

els serveis, establiments i els programes i 
activitats de prevenció, atenció i promoció social 
que li encomana la Carta Municipal. 

Treballadors (nombre persones)   202 
Actiu (€)   25.578.461,33 
Patrimoni net (€)   17.855.944,31 
Xifra de negoci (€)  2.305.815,29 
Transferències rebudes (€)  56.802.912,10 
Resultat de l’exercici (PiG) (€)   -2.472.455,03 
Pressupost definitiu(€)   62.866.654,69 
Resultat pressupostari ajustat(€)   -2.346.173,34 
Romanent de tresoreria (€)  1.585.938,11 afectat / 1.124.776,38 no afectat  
Període Mig de Pagament (dies) (**) 32,70  
(**)Rati PMP PGCPGC (no d’acord amb criteris del Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre). 
Font: Comptes anuals auditats de 2019 
 
1.3 Competència per a la realització del control 
 
La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya (en endavant, la IG) és el centre 
de control financer de la Generalitat de Catalunya i ostenta la competència per a dur a 
terme el control financer de les entitats del sector públic de la Generalitat, d’acord amb 
la Llei 16/1984, de 20 de març, de l’Estatut de la funció interventora (articles 2.1.c) i 3.c)), 
els articles 32 a 42 del Decret 133/1985, de 25 d’abril, del Reglament de la funció 
interventora, i els articles 64 a 71 del Text refós de la Llei de Finances Públiques de 
Catalunya.  
  
Conforme el Pla anual d’actuacions de control per a l’exercici 2020 de la Intervenció 
General, aquest control financer ha estat realitzat mitjançant la Intervenció Adjunta per 
al Control de les Entitats del Sector Públic (IACESP). 
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1.4 Òrgan que efectua el control i equip que l’ha dut a terme  
 
L’interventor adjunt ha designat, com a interventora actuant per a la direcció i supervisió 
dels treballs d’auditoria externa de CSSB, a la senyora Inmaculada Rodríguez Flores, 
qui signa l’informe, amb el vist i plau de l’interventor adjunt, i ha dirigit el treball de l’equip, 
format per:  Ramon Riambau Virgili, com a supervisor de comptabilitat i control; Esther 
Palouzié Ibáñez, com a  responsable adjunta de comptabilitat i control i Sergi Almirall 
Ruiz, com a tècnic superior de la Intervenció adjunta esmentada. 
 
1.5 Comunicació de l’informe provisional i tràmit d’al·legacions 
 
D’acord amb la Instrucció 1/2020, de 15 de gener de 2020, l’informe provisional de 
control financer es va notificar al gerent del CSSB el 29 de gener de 2021, concedint un 
termini de 20 dies des de la data de recepció per presentar al·legacions electrònicament. 
 
En data 17 de febrer de 2021 es van presentar les al·legacions a l’informe provisional 
de control financer, mitjançant escrit signat pel gerent, el cos principal de les quals 
s’adjunta en l’annex 7 a aquest informe definitiu, sent objecte de valoració en l’apartat 
8. 
 
2. OBJECTIUS I NORMES TÈCNIQUES UTILITZADES 
 
D’acord amb l’apartat 3.2.6 de la Instrucció 01/2020 de Control Financer, l’objectiu 
d’aquest informe és indicar si l’execució dels treballs per part de la societat auditoria 
s’ajusta amb caràcter general als procediments d’auditoria generalment establerts en 
l’àmbit del sector públic i a l’objecte del contracte d’auditoria formalitzat i, per altra banda, 
cal fer constar aquelles observacions que requereixin mesures per part de l’entitat 
controlada o un altre tipus d’actuacions.  
  
Els treballs es realitzen d’acord amb la Instrucció 01/2020 de Control Financer, aprovada 
per la Resolució de la Intervenció General de 15 de gener de 2020. Així mateix, en tot 
allò no previst en aquesta instrucció, en els treballs la societat auditora ha aplicat les 
Normes d’Auditoria del Sector Públic / NIAS ES- SP.  
  
En allò que no contradigui les normes esmentades, s’utilitzen com a referència les 
normes d’auditoria publicades per l’ICAC i les normes internacionals d’auditoria. 
 
 
3. ABAST I LIMITACIONS 
 
3.1 Abast 
 
D’acord amb l’article 71.2 del TRLFP, la supervisió d'auditories contractades consisteix 
en la verificació que els treballs realitzats per l’auditoria externa s'ajusten, amb caràcter 
general, als procediments d'auditoria generalment establerts en l'àmbit del sector públic 
i a l'objecte del contracte corresponent.  
 
Conforme el Pla anual d’actuacions de control de la IG per al 2020, aquest control 
financer es duu a terme mitjançant la direcció i supervisió dels treballs d’auditoria 
externa, efectuada per Faura-Casas, Auditors Consultors, SL, segons contracte signat 
el 4 de maig de 2020 per aquesta societat d’auditoria i el CSSB.  
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L’objecte del contracte consisteix en l’emissió, per part de la societat auditoria, de:  
  

- Un informe d’auditoria de comptes anuals que estableixi si els comptes anuals 
de l’entitat representen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del seu 
patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l’entitat i de l’execució del 
pressupost d’acord amb les normes i principis comptables i pressupostaris que 
li són d’aplicació, i si contenen la informació necessària per a la seva 
interpretació i comprensió adequada.  
 

- Un informe de recomanacions de control intern. 
 

- Un informe de compliment.  
  

Com estableix l’apartat 3.2.4 de la Instrucció 01/2020, la responsabilitat de l’execució 
dels treballs, d’acord amb els procediments d’auditoria generalment establerts, 
correspon a l’empresa contractada. 
  
En l’apartat 3.2.2.b) de la Instrucció 01/2020 s’enumeren les funcions de la Intervenció 
General en aquests controls, les quals delimiten l’abast de les tasques de l’interventor 
actuant assignat per a la direcció i supervisió dels treballs d’auditoria externa d’aquest 
control, i que s’han d’establir en el contracte amb la societat auditora. 
 
L’abast del treball realitzat ha consistit exclusivament en la direcció de les tasques 
d’auditoria realitzades per Faura-Casas, Auditors Consultors, SL, i la revisió d’aquestes, 
per tal d’obtenir evidència sobre si els treballs realitzats en el marc de l’auditoria de 
comptes anuals i de la revisió del compliment de la normativa aplicable a CSSB durant 
l’exercici de 2019, han estat suficients per a la formació d’una opinió basada en un 
coneixement raonable de les activitats de l’entitat en el període controlat. 
 
En aquest sentit, aquesta Intervenció ha revisat la planificació de l’auditoria, els 
programes de treball, la selecció de les mostres i la resta de procediments d’auditoria 
aplicats per la societat d’auditoria, d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic. 
 
3.2 Limitacions 
 
Els membres de l’equip de control no han tingut limitacions en el desenvolupament del 
seu treball i de confecció de l’informe, llevat per determinades proves que no han estat 
efectuades per la societat d’auditoria degut a la manca d’informació facilitada per 
l’entitat. En concret, les proves que presenten limitacions són:  
  

• Determinació si l’increment de la Massa salarial del CSSB en termes homogenis 
de l’exercici 2019 respecte de l’exercici dóna o no compliment a la normativa 
pressupostària d’aplicació1. 

• Comprovació de si el CSSB va donar compliment a la taxa reposició2. 

                                                 
 
 
1 Decret llei 3/2019, de 22 de gener (2,25% efectes 1 de gener de 2019 i 0,25% efectes 1 de juliol de 2019). 
2 Disposició addicional 31ª preveu la contractació indefinida fins un límit del 75% de la seva taxa de posició, calculada 
conforme a les regles que estableix l’article 19.Ú.7 de la Llei de pressupostos de l’Estat per l’exercici 2018, prorrogada 
pel 2019. 
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• Anàlisi de la metodologia del càlcul del Període mig de pagament a proveïdors 
d’acord amb la normativa d’estabilitat pressupostària; així com, impossibilitat de 
concloure sobre si es dóna compliment o no al rati3. 

• Validació dels ingressos que registra el CSSB en concepte dels àpats dels 
monitors dels centres. 

 
En aquest sentit, ni la societat auditora ni l’equip de supervisió poden concloure sobre 
el compliment de la normativa relacionada amb les proves indicades. 
 
 
4 RESULTATS DEL TREBALL 
 
D’acord amb l’abast especificat en el punt 3.1 anterior, els resultats del control financer 
han estat els que s’indiquen a continuació. 
 
 
4.1 Tasques de direcció i supervisió dels treballs d’auditoria  
 
 
1. La Intervenció General és la responsable del contracte de conformitat amb la 
normativa de contractació pública, dels serveis de  Faura-Casas, Auditors Consultors, 
SL d’auditoria de comptes anuals de l’entitat CSSB de l’exercici 2019. 
 
2. La interventora designada ha supervisat l’execució del contracte d’auditoria, sense 
que hagi calgut dictar instruccions escrites específiques a aquests efectes.  
  
3. La interventora designada ha validat la prestació realitzada per Faura-Casas, 
Auditors Consultors, SL, mitjançant el certificat emès en data 12 de novembre 2020, 
previ a la liquidació dels honoraris de l’auditoria, i que s’inclou com a annex 2 d’aquest 
informe.  
 
4. La interventora designada ha donat conformitat al pla global d’auditoria i als 
programes de treball de la firma auditora, amb la signatura de la Memòria de planificació.  
  
5. La Intervenció ha establert un calendari de reunions amb l’auditor, addicionalment, 
l’equip de la Intervenció ha mantingut contacte telemàtic i telefònic amb l’equip de treball 
d’auditoria, durant el període d’execució del contracte. 
  
6. L’equip de la Intervenció, dirigit per la interventora designada, ha efectuat el 
seguiment i revisió dels papers de treball d’auditoria, d’acord amb el sistema acordat als 
documents electrònics.  
 
7. L’equip de la Intervenció, dirigit per la interventora designada, ha sol·licitat la 
documentació de suport que ha estimat necessària per a satisfer els aclariments 
que calien, la qual li ha estat facilitada oportunament.  
 

                                                 
 
 
3 Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera i Reial Decret 1040/2017, de 22 
de desembre, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
administracions publiques. 
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8. La interventora designada ha revisat l’esborrany d’Informe d’auditoria de comptes 
anuals i l’Informe sobre el compliment de la normativa vigent, que consten com a annex 
1 i 3, respectivament, a aquest informe, i li ha donat la seva conformitat abans de la 
signatura per part de l’auditor, sens perjudici de les observacions que es puguin posar 
de manifest en el present informe de control financer. 
 
9. La Intervenció ha rebut una còpia de l’informe definitiu d’auditoria de comptes anuals 
i l’informe de compliment, en dates 12 de novembre de 2020 i 22 de gener de 
2021,  respectivament.  
 
 
4.2 Treballs de l’auditoria externa 
 
4.2.1. Informes emesos pels auditors externs 
 
En base als treballs d’auditoria desenvolupats, sota la direcció i supervisió de la 
Intervenció descrit en l’apartat anterior, la firma Faura-Casas Auditors Consultors, SL, 
en endavant Faura, ha emès l’informe d’auditoria de comptes anuals del  CSSB de 
l’exercici 2019, signat en data 12 de novembre de 2020 (s’adjunta en l’annex 1), informe 
de recomanacions signat el 25 de gener de 2021 (s’adjunta en l’annex 4) i l’informe de 
compliment de data 22 de gener de 2021 (s’adjunta en l’annex 3), que sintetitzem a 
continuació; no obstant, ens remetem als informes annexos per a la seva total 
comprensió.  
 
Informe d’auditora de comptes anuals  

Opinió modificada 
(amb excepcions) 
 
 

En opinió de l’auditor, excepte pel efectes de les qüestions descrites 
en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions, els comptes anuals 
adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del 
patrimoni i de la situació financera de l’entitat, a 31 de desembre de 
2019, així com dels seus resultats, els fluxos d’efectiu i de l’estat de 
liquidació del pressupost corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta 
data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que 
resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables 
que hi estiguin continguts. 

Paràgraf 
d’excepció (1)   
  

L’auditor inclou una excepció per la manca de registre i amortització de 
les cessions dels immobles rebuts per part de l’entitat, així com per la 
manca d’aplicació de les NRiV del PGCPGC en les cessions 
registrades. 

Paràgraf 
d’excepció (2) 
 

L’auditor inclou una excepció per la liquidació del pressupost que inclou 
modificacions de crèdit per un total de 9.919 milers d’euros amb un 
increment de finançament previst de 9.751 milers d’euros, imports 
inferiors en 1.170 milers d’euros i 1.338 milers d’euros, respectivament 
de les modificacions aprovades pel Consell de Govern. 

Paràgraf 
d’excepció (3) 
 

L’auditor inclou una excepció pel resultat pressupostari ajustat de la 
liquidació del pressupost atès que no incorpora “Crèdits gastats 
finançats amb romanent de tresoreria no afectat” per un import 2.248 
milers d’euros ni els “Desviaments de finançament negatius de 
l'exercici” per un import de 666 milers d’euros aprovats pel Consell de 
Govern. Així mateix, l’auditor fa constar que l’entitat no ajusta  les 
transferències corrents rebudes de la Generalitat de Catalunya en 
aplicació de l’article 14 de la llei de pressupostos anuals, fet que hauria 
incrementat el resultat de l’exercici en 2.385 milers.  
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Informe d’auditora de comptes anuals  
Paràgraf 
d’excepció (4) 

L’auditor inclou una excepció perquè la manca de l’aplicació de l’article 
14 esmentat, suposa que el passiu de l’entitat està infravalorat (i el 
patrimoni net sobrevalorat) en 1.125 milers d’euros en concepte de 
deutes transformables en subvencions. 
D’altra banda, atès que l’entitat considera com excés de finançament 
afectat el mateix import que registra com deutes transformables en 
subvencions, el romanent de tresoreria no afectat està sobrevalorat en 
177 milers d’euros. 

Paràgraf 
d’excepció (5) 
 

L’auditor inclou una excepció per les mancances en l’aplicació del 
PGCPGC per part de l’entitat,  destacant que l’Estat de fluxos d’efectiu 
i l’Estat d'operacions amb l'entitat o entitats propietàries i l’Estat de 
romanent de Tresoreria no es presenten de forma  comparativa, i que 
la informació referent a la contractació administrativa, altres increments 
patrimonials pendents d’imputar a resultats i despeses amb 
finançament afectat, no és complerta. 

Paràgraf de 
qüestió clau (1) 

L’auditor considera una qüestió clau de l’auditoria les aportacions dels 
ens consorciats destinades a finançar les activitats del consorci atès 
que constitueixen la seva principal font de finançament, representant el 
96% dels drets reconeguts imputats en la liquidació del pressupost 
d’ingressos. 

Paràgraf de 
qüestió clau (2) 

L’auditor considera una qüestió clau de l’auditoria els processos i 
sistemes complexos de gestió i control de les liquidacions efectuades 
a diverses entitats amb les quals té formalitzat convenis i acords de 
gestió delegada de diferents centres atès que l’entitat destina el 82% 
del seu pressupost a aquestes compensacions. 

Paràgraf d’informe 
sobre altres 
requeriments 
legals i 
reglamentaris 

L’auditor indica que el seu mandat inclou l’emissió d’un informe sobre 
el compliment de la legalitat del CSSB en l’exercici 2019 pendent 
d’execució a la data d’emissió de l’informe d’auditoria de comptes. 

  
 
Informe de recomanacions sobre procediments de comptabilitat i de control intern  

Registre i 
valoració dels 
béns adscrits  
per les 
administracions 
consorciades i 
tercers. 

L’auditor recomana revisar i adaptar el registre i la valoració dels béns 
rebuts en adscripció o cessió al que disposa la NRiV 18a i 19a del 
PGCPGC. 

Liquidació del 
pressupost. 

L’auditor recomana presentar el pressupost definitiu equilibrat d’acord 
amb les modificacions de crèdit aprovades per l’òrgan de govern; així 
com registrar les incorporacions de romanent de tresoreria en la partida 
pressupostària adequada del pressupost d’ingressos. 

Despesa amb 
finançament 
afectat. 

L’auditor recomana dur un seguiment exhaustiu dels projectes i informar 
als comptes anuals de la imputació dels fons finalistes a cada projecte. 
Així mateix, recomana deixar constància de les actes de les reunions 
de la comissió de seguiment del conveni del pla d’inversions. 

Limitació de les 
transferències de 
la Generalitat de 
Catalunya 
establertes a les 
Lleis de 
pressupostos 

L’auditor  recomana tenir en consideració l’establert a les lleis de 
pressupostos anuals sobre la limitació en la imputació de les 
subvencions corrents al resultat de l’exercici. 
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Aplicació del 
PGCPGC 

L’auditor ha detectat mancances en els comptes anuals del CSSB i 
recomana adequar el contingut d’aquests als models establerts al 
PGCPGC. 

Provisió per 
pagues 
extraordinàries 
meritades. 

L’auditor recomana revisar els càlculs realitzats pel CSSB sobre la 
meritació de les pagues extraordinàries del personal al tancament de 
l’exercici comptable. 

Registre dels 
ingressos i les 
despeses 
meritades al 
tancament de 
l’exercici 
comptable. 

L’auditor recomana al CSSB aplicar un major control en el registre 
d’ingressos i despeses en funció de la meritació i no del flux monetari 
per tal d’esmenar les incidències detectades en el tancament 
comptable. 

Actius finançats 
amb subvencions 
de capital. 

L’auditor recomana al CSSB identificar els béns que han estat finançats 
amb subvencions de capital per tal de recalcular de forma retroactiva 
els imports que haurien d’haver compensat les amortitzacions 
estimades sobte els béns finançats. 

Comptes 
transitoris de 
tresoreria. 

L’auditor recomana revisar els saldos d’aquests comptes als efectes de 
realitzar els registres comptables  d’acord  amb la realitat econòmica de 
l’operació. 

 
  
Informe de compliment  

Anàlisi del 
compliment de la 
normativa de 
contractació del 
sector públic  

 

En conclusió, de l’anàlisi efectuada per l’equip auditor, s’identifiquen 
incidències significatives  en el compliment de la normativa vigent en 
matèria de contractació en l’exercici 2019, a destacar: 
Control intern: L’auditor conclou que l’entitat efectua pagaments a 
proveïdors realitzats amb anterioritat a la data de registre de la 
corresponent obligació. 
Incidències expedients revisats:  
- Els informes jurídics són elaborats pels serveis jurídics de l’entitat, si 
bé no ha estat acreditat que estiguin degudament reconeguts per 
l’assessoria jurídica del DTASF. 
- A l’expedient dels procediments negociats no queda acreditat cap 
tipus de negociació amb l’adjudicatari.  
- No consta als expedients el certificat d’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
- El plec de clàusules administratives no especifica les persones que 
formen part de la Mesa de contractació.  
- No consta a les meses de contractació quin membre assisteix en 
qualitat d’òrgan que té les funcions de control econòmic-pressupostari. 

Compliment de la 
normativa relativa 
a despeses de 
personal   

En conclusió, de l’anàlisi efectuada per l’equip auditor, s’identifiquen 
incidències importants en el compliment de la normativa vigent en 
matèria de personal en l’exercici 2019, a destacar: 
Selecció:  
- L’entitat no dóna compliment a la documentació que estableix l’Acord 

de Govern de 13 de juny de 2017 sobre criteris per a la formalització 
de nomenaments i contractacions de personal temporal. 

- No s’ha obtingut autorització de la Comissió de Retribucions i 
Despeses de Personal per la contractació de personal extern als ens 
consorciats. 

- En alguns procediments de contractació de personal temporal no es 
compleixen els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 

 Complements retributius: L’entitat en l’any 2019 ha remunerat al 
personal per complements fora de conveni sense el corresponent 
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Informe de compliment  
informe conjunt de les DGP-DGFP que estableixen les lleis de 
pressupostos anuals. En l’exercici 2020 s’ha obtingut autorització per 
adherir-se al VIè Conveni Col·lectiu. 

 Taxa reposició: L’auditor inclou una limitació sobre el càlcul de la taxa 
de reposició atesa la informació dels llistats facilitats per l’entitat.  

 Massa salarial: L’auditor inclou una limitació sobre el càlcul de la 
variació de la massa salarial atesa la manca d’informació rebuda de 
l’entitat.  

 Increments salarials: Es conclou que el sou del personal del consorci 
ha incrementat un 2,25% per a tot l’exercici i un 0,25% a partir del mes 
de juliol de 2019 d’acord amb el Decret llei 3/2019, de 22 de gener. 

 Control horari: No existeix evidència de la revisió i validació del 
registre. 

 Bestretes: En l’exercici 2019 no es disposava d’un protocol per 
autorització de bestretes al personal. 

Revisió de les 
despeses per 
dietes, 
indemnitzacions 
per raons del 
servei i altres 
despeses 

Despeses de dietes i indemnitzacions per raons del servei:  
Es recomana incorporar la motivació de l’excepcionalitat de la despesa 
incorreguda per serveis de taxis utilitzats pel personal. 

Compliment  de 
normativa 
patrimonial 

Assegurances: De l’anàlisi efectuada per l’equip auditor, es conclou 
que l’entitat no va donar compliment de l’obligació de comunicar les 
renovacions dels contractes d’assegurances a la DG de Política 
Financera, Assegurances i Tresor. 
Lloguers: En relació al lloguer de les oficines del carrer Aragó i el 
corresponent al centre d’atenció Talaia, no s’han constatat els informes 
previs de Direcció General de Patrimoni; ni si s’han comunicat aquests 
contractes. 
Adscripció: No s’han modificat els Estatuts del CSSB per l’adscripció 
a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
Béns cedits: Cal regularitzar el registre de tots els béns cedits.  

Despeses  
protocol·làries o  
de representació 

L’auditor conclou que el CSSB no ha liquidat despeses d’aquesta 
naturalesa en l’exercici 2019. 

Compliment de la 
normativa de 
transparència 

Es manté l’observació de la manca de publicació en el “portal de 
transparència” de determinada informació requerida per la normativa 
reguladora. 

Metodologia de 
càlcul del  període 
mig de pagament a 
proveïdors 

L’auditor efectua una limitació, atès que l’entitat va registrar factures un 
cop calculat el PMP de desembre així com per la manca d’obtenció dels 
llistats de pagament de les factures.  

Compliment de la 
normativa referida 
a la fixació de 
taxes i preus 
públics 

L’auditor conclou que no es desprenen incompliments respecte els 
preus establerts a les diferents resolucions de copagament del 
departament d’adscripció. 
L’auditor efectua una limitació per la no obtenció de la documentació 
dels ingressos registrats pels àpats del monitors. 

Compliment de 
l’obligació de 
tramesa 
d’informació 
financera  

L’auditor conclou que determinada informació no ha estat tramitada o 
ha estat tramitada fora de termini. 
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4.2.2. Opinió en relació als treballs d’auditoria de comptes anuals 
 
Amb relació als treballs d’auditoria financera dels comptes anuals de 
l’exercici 2019 del CSSB, desenvolupats per la societat auditora Faura-Casas, Auditors 
Consultors, SL, un cop donada la conformitat al pla global d’auditoria i els programes de 
treball, i revisats els papers de treball i l’esborrany d’informe d’auditoria, es desprèn 
que l’execució dels treballs s’ajusta, amb caràcter general, als procediments d’auditoria 
generalment establerts en l’àmbit del sector públic i a l’objecte del contracte formalitzat 
entre les parts.  
 
 
4.2.3. Opinió en relació als treballs de revisió del compliment 
 
Amb relació als treballs de revisió del compliment de l’exercici 2019 del CSSB, 
desenvolupats per la societat auditora Faura-Casas, Auditors Consultors, SL, d’acord 
amb la supervisió efectuada per aquesta Intervenció, considerem que s’ha obtingut amb 
caràcter general una seguretat raonable respecte el compliment de normativa 
d’aplicació de l’entitat, d’acord amb els procediments d’auditoria generalment establerts 
en l’àmbit del sector públic i a l’objecte del contracte formalitzat entre les parts, llevat per 
les limitacions establertes en l’apartat 3.2 d’aquest informe. 
 
4.3 Altres aspectes rellevants 
 
Sens perjudici del contingut dels apartats anteriors, aquesta Intervenció vol posar de 
manifest les observacions i comentaris següents, derivats de les tasques de direcció i 
supervisió dels treballs d’auditoria efectuada per l’equip de control d’aquesta Intervenció: 
 
4.3.1. En relació als comptes anuals de l’exercici 2019 
 
En data 12 de novembre de 2020, es va emetre l’Informe de direcció dels treballs 
d’auditoria efectuats per Faura-Casas, Auditors-Consultors, SL, en relació amb els 
comptes anuals de l’exercici 2019 del CSSB, que s’adjunta com a annex 2 a aquest 
informe i que inclou consideracions complementàries sobre les que, sense afectar a 
l’opinió de l’auditor, es va considerar necessari posar èmfasi i que podem resumir en: 
 

4.3.1.1. En relació a la provisió de les pagues extres 
 
L’entitat no efectua correctament el registre de la despesa corresponent a les pagues 
extres segons el principi de meritació. Concretament, l’entitat a tancament de l’exercici 
hauria de registrar una provisió per la paga extra del mes de juny de l’exercici següent.  
 
En aquest exercici, la despesa meritada a 31 de desembre de 2019 de la paga extra del 
mes de juny 2020 ha estat estimada pels auditors en 108 milers d’euros. Per contra, 
l’entitat manté registrada la provisió de la paga extra de 2014, la qual a tancament de 
l’exercici 2019 no era exigible, per un import de 147 milers d’euros. 
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4.3.1.2. En relació al registre d’ingressos i despeses 
 
A tancament de l’exercici 2019, segons mostra realitzada per Faura, s’ha detectat un 
defecte d’ingressos de 51 milers d’euros i 203 milers d’euros de despeses que afecten 
al resultat econòmic financer de l’entitat. 
 
En aquest sentit, és necessari que l’entitat apliqui un major control en el registre 
d’ingressos i despeses de l’exercici, especialment al tancament de l’exercici comptable, 
moment en què s’ha d’efectuar un anàlisi més exhaustiu de la meritació d’ingressos i 
despeses per tal d’esmenar aquestes incidències.  
 

4.3.1.3. En relació als actius finançats amb subvencions de capital  
 
El CSSB ha començat a registrar les subvencions de capital rebudes en els dos últims 
exercicis en l’epígraf d’Altres increments patrimonials pendents d’imputació a resultats 
del Patrimoni net, segons estableix el PGCPGC. No obstant, no s’ha procedit a registrar 
la reclassificació dels fons rebuts amb aquesta finalitat en exercicis anteriors (registrades 
als resultats de cada un dels exercicis en què es rebien); així com tampoc, a calcular 
l’impacte tant en els resultats de l’exercici com en els resultats acumulats d’exercicis 
anteriors per la manca d’aplicació de la NRiV 18a del PGCPGC; incomplint, per tant el 
que disposa la NRiV 21a del PGCPGC sobre els errors comptables.  
 
El consorci continua sense identificar els actius finançats amb subvencions de capital 
en el seu inventari, aquest fet ha comportat que a l’exercici 2019 els comptes anuals no 
contemplin la imputació a subvencions per a l’immobilitzat no financer. Així doncs, tenint 
en compte només les dades de l’exercici 2019, l’epígraf d’Altres increments patrimonials 
pendents d'imputació a resultats està sobrevalorat en 17 milers d’euros. 
 
 

4.3.1.4. En relació als models dels estats de comptes anuals  
 
Balanç de situació  
L’entitat presenta les xifres del passiu i del patrimoni net que tenen saldo creditor en 
negatiu; quan aquestes han de ser positives en aquests epígrafs, posant en negatiu, 
exclusivament, els epígrafs o conceptes que, excepcionalment, presentin un saldo 
deutor malgrat correspondre al passiu o patrimoni net.  
 
Memòria dels comptes anuals  
De la seva revisió del contingut de la memòria de comptes anuals s’han detectat 
nombroses errades en la informació que hi conté així com manca d’informació essencial 
per la correcta interpretació dels comptes anuals.  
 
 

4.3.1.5. En relació a la gestió de caixa  
 
Els auditors van detectar incidències en la gestió comptable de les caixes i saldos sense 
conciliar; en aquest sentit, cal que els comptes interns a tancament d’exercici quedin 
saldats i els arquejos conciliats. 
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4.3.1.6. En relació a l’impacte de la COVID-19  
 
Es considera que els comptes anuals de l’entitat haurien de mostrar un major anàlisi i 
informació en la nota de la memòria de Fets posteriors respecte les necessitats 
econòmiques futures del Consorci a causa de l’impacte de la COVID-19 en el sector 
serveis socials. 
 
 
4.3.2.  En relació al compliment de la normativa vigent 
 
Addicionalment, a les observacions de l’informe de compliment normatiu de la societat 
auditora de 22 de gener de 2021, en aquest apartat s’inclouen algunes consideracions 
addicionals o bé es posa èmfasi en determinades observacions per la seva rellevància: 
 
 

4.3.2.1. En relació al compliment de la normativa de personal 
 

A) Acord d’adhesió al VIè Conveni col·lectiu 
 
En l’exercici 2020, mitjançant la Resolució TSF/1597/2020, de 29 de juny, per la qual es 
disposa la inscripció i la publicació de l'Acord d'adhesió del personal del Consorci dels 
Serveis Socials de Barcelona al VIè Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la 
Generalitat de Catalunya, l’entitat ha regularitzat, a partir de l’adhesió, les incidències 
observades en anteriors informes de control financer respecte l’abonament de 
complements salarials no establerts en els convenis col·lectius que regien al CSSB.  
 
Tanmateix, l’entitat ha de tenir present l’Informe conjunt de la DGP i la DGFP, de 27 de 
març de 2020 on s’indica, entre d’altres observacions, que en cas que la retribució anual 
sigui superior a la resultant de l’aplicació de la nova estructura salarial, incloent els 
triennis, es podrà reconèixer un complement personal transitori per la diferència. Aquest 
complement s’haurà d’absorbir pel 100% de futurs increments salarials i de qualsevol 
altra millora retributiva derivada d’una reclassificació o canvi de lloc de treball. Els nous 
triennis no es tindran en compte als efectes de l’absorció del complement.  
 
El compliment de les condicions aprovades en l’informe conjunt esmentat serà objecte 
de seguiment en el control de propers exercicis. 
 
No obstant, malgrat l’adhesió esmentada en l’exercici 2020 cal dir que, en l’exercici 2019 
es van efectuar pagaments salarials fora de conveni sense l’autorització corresponent. 
En concret, d’acord amb la informació dels auditors, s’han abonat pagaments salarials 
pels conceptes següents: “Millora voluntària” per import de 192 milers d’euros, “A 
compte conveni” per import de 48 milers d’euros i “plus absorbible” per import de 16 
milers d’euros. 
 
En aquest sentit, tot i que a l’informe conjunt emès per les direccions esmentades per a 
l’adhesió al conveni s’informa favorablement dels complements de comandament que 
regulen les condicions singulars de determinats llocs de treball del Consorci i d’acord 
amb l’article 34.5 Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2020, l'omissió del tràmit d'informe no comporta la nul·litat de l'acord, 
sempre que aquest s'hagi sol·licitat amb posterioritat i sigui favorable, sens perjudici de 
les responsabilitats que escaiguin, cal dir que en l’escrit de tancament de l’informe 
d’actuació de 25 de setembre de 2019 respecte la incidència dels complements 
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retributius aprovats sense seguir el procediment establert a la normativa pressupostària 
vigent, es requeria per la Intervenció general que s’aportés informe sol·licitat per l’entitat 
l'1 d'agost de 2019 a les unitats competents. Aquest informe no s’ha lliurat en el transcurs 
del control.  
 
Addicionalment, caldrà analitzar possibles responsabilitats mitjançant informe jurídic 
pels actes dictats anteriors a rebre els informes favorables. 
 

B) Borsa de treball 

Per tal de no recórrer a la contractació directa en la contractació de personal temporal, 
cal que la selecció del personal que s’inclou en la borsa de treball es realitzi donant 
compliment als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat; així mateix, entre el 
personal de la borsa caldria establir puntuacions basades en els principis indicats que 
justifiquin l’ordre de crida. 
 
A més, cal tenir present que d’acord amb l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, el personal dels consorcis només pot procedir de les 
administracions consorciades; i que només excepcionalment per la singularitat de les 
funcions a exercir es podria seleccionar personal extern a les administracions 
consorciades prèvia autorització de la Comissió de Retribucions i Despeses de 
Personal. En aquest sentit, per a aprovar la bossa esmentada, en cas d’incloure 
personal extern a les administracions consorciades cal acreditar haver sol·licitat aquesta 
autorització. 
 
 

C) Retorn pagues extra 2013 i 2014 

En l’escrit de tancament de l’informe d’actuació de 25 de setembre de 2019 respecte la 
incidència dels imports pagats en concepte de retorn de paga extraordinària parcial dels 
exercicis 2013 i 2014 per aquells treballadors subjectes a un conveni col·lectiu per al 
que no existeixi sentència ferma que obligui a l’entitat al retorn, es requeria que s’aportés 
informe sol·licitat per l’entitat l'1 d'agost de 2019 a la DGFP. Aquest informe no s’ha 
lliurat en el transcurs del control. 
 
Cal indicar que des de l’exercici 2020 en què el CSSB ha quedat adherit al VIè Conveni 
col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, el pagament dels 
imports meritats fins a la data d’entrada en vigor de les lleis pressupostàries que van 
anul·lar el dret a cobrar una de les pagues extraordinàries li aplicaria a tot el personal, 
ja que sí existeix sentència per al personal laboral que es regeix per aquest conveni. No 
obstant l’anterior, caldria posicionament de la DGFP i de l’Assessoria jurídica del DTASF 
sobre l’aplicació d’aquesta sentència per a tot el personal; així com de les possibles 
responsabilitats per l’aprovació dels pagaments de forma prèvia a una sentència ferma 
que els obligués a fer-los. 
 

4.3.2.2. En relació al compliment de la normativa de contractació administrativa 
 

A) Respecte els contractes de serveis socials, en règim de concert 

No es té evidència que l’entitat, juntament amb el departament d’adscripció hagi 
desenvolupat un nou model de contractació dels serveis socials, recollint les 
especificitats d’aquests; en concret, es establint un sistema d’acreditació i homologació 
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d’empreses prestadores dels diferents serveis de prestacions socials, tal com es va 
recomanar en l’informe de control financer de l’exercici 2017. 
 

B) Respecte el reconeixement de deute 

S’ha observat que es va contractar a un centre assistencial sense la cobertura 
contractual adequada durant l’exercici 2019, per al pagament de les factures del qual 
s’ha realitzat un expedient de reconeixement de deute extrajudicial. 
 
En el tràmit d’al·legacions a l’informe provisional l’entitat ha posat de manifestat les 
gestions que va dur a terme per regularitzar la situació en el decurs de l’exercici 2019 i 
que finalment el contracte es va formalitzar el 9 de novembre de 2020. Tot i que es 
valora positivament la gestió activa per tal de resoldre la situació contractual, cal que 
amb previsió que aquests fets puguin succeir, es realitzi una planificació de les 
necessitats amb una major previsió temporal per tal de poder resoldre els impediments 
observats sense que el proveïdor hagi de prestar els serveis sense la cobertura 
contractual adient.  
 
 

C) Respecte les pròrrogues de contractes 

No ha quedat acreditat que l’entitat quan realitza una pròrroga, prepari un expedient amb 
la documentació establerta reglamentàriament. Només s’ha obtingut el document 
formalitzat entre les parts. 
 
Addicionalment, les pròrrogues no poden de ser retroactives i s’han de ser formalitzades 
amb anterioritat al període de vigència, incidències ambdues que s’han detectat en 
alguns dels expedients analitzats. 
 
També cal indicar que en la licitació dels contractes de serveis socials, atès l’objecte del 
contracte, no es troba justificat la licitació d’una anualitat prorrogable fins un període 
màxim de cinc anys, sinó que el període inicial hauria de comprendre la totalitat de la 
vigència atesa la pràctica de l’entitat. 
 

D) Contractes menors 

D’acord amb l’article 18 de la LCSP, en els contractes mixtos preval la prestació principal 
i per tant, no s’hauria d’haver tramitat com a contracte menor els expedients de 
instal·lació d’un ascensor i  un altre de climatització, atès que el subministrament de les 
instal·lacions superava la prestació d’obres i també l’import màxim establert per tramitar 
un expedient de contractació menor per aquesta tipologia de contractes. 
 

E) Meses de contractació 

En l’exercici 2019, la composició de la mesa de contractació del CSSB, es troba 
regulada per la Resolució ASC/2487/2010, de 9 de juliol, de designació dels membres 
de la Mesa de Contractació del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, no obstant 
aquesta no està publicada al perfil de contractant d’acord amb l’article 63 de la LCSP. 
Així com tampoc s’ha observat quan es nomenen els membres de la mesa per cada 
expedient, ja que la resolució de designació dels membres només inclou els càrrecs 
sense identificar persones concretes. 
 
En el tràmit d’al·legacions l’entitat ha manifestat que actualment la regulació dels 
membres de les meses de contractació del CSSB es regeix per la Resolució 
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TSF/208/2020, de 31 de gener, de designació dels membres de la Mesa de Contractació 
del Consorci de Serveis Socials de Barcelona i que en els propers procediments de 
contractació administrativa constarà en el mateix plec de clàusules administratives quins 
seran els membres de la mesa de contractació, la qual cosa es valora favorablement i 
serà objecte de seguiment en propers informes de control financer. No obstant l’anterior, 
tal com estableix la LCSP els membres de la mesa designats per l’òrgan de contractació 
s’han de publicar en el perfil del contractant, no sent necessari que figurin expressament 
en els plecs. 
 
  

F) Perfil del contractant  

De l’anàlisi dels expedients mostrejats es conclou que l’entitat no informa al perfil del 
contractant la documentació que cal publicar segons l’article 63 de la LCSP, entre ells 
la memòria justificativa del contracte. 
 
Així mateix, la contractació menor de l’exercici 2019 no s’ha observat publicada en la 
seva totalitat tal com estableix la LCSP i tal com es realitza en el Registre públic de 
contractes, sinó que s’ha observat la publicació individualitzada d’algun contracte. 
 

G) Pressupost base de licitació 

Els plecs de clàusules administratives particulars no defineixin amb precisió la 
justificació de la determinació del pressupost base de licitació dels contractes d’acord 
amb l’article 100 de la LCSP. En el cas que es fixi a partir de preus unitaris, cal 
determinar com ha estat fixat aquest preu. 
 
En el tràmit d’al·legacions, l’entitat manifesta que per als expedients en què el preu no 
ve regulat per un Decret que estableix el preu mòdul/dia dels diferents serveis, el CSSB 
efectua un estudi econòmic on es detallen totes les despeses previstes i que es pot 
determinar amb exactitud d’on s’ha obtingut el preu unitari corresponent. No obstant, 
indica que aquest detall no s’inclou als plecs, sinó que consta en un informe addicional 
per cada procediment de contractació. 

 
Cal indicar que en la documentació dels expedients de contractació revisats per part 
d’aquesta Intervenció no s’ha constatat l’existència d’aquest estudi econòmic; en aquest 
sentit, cal que s’incorpori a cada expedient. Addicionalment, cal tenir en compte que des 
de l’aprovació de la nova LCSP la justificació del pressupost base de licitació ha guanyat 
molt pes, amb l’objectiu que és la forma de justificar que la fixació del preu s’ajusta a 
dret.  
 
Dit l’anterior, cal que als plecs es faci constar de forma separada els costos directes, 
indirectes i altres costos eventuals que s’hagin tingut en compte per a la seva 
determinació i que els costos dels salaris de les persones necessàries per a la seva 
execució constin degudament desglossats per categories professionals i costos segons 
conveni laboral de referència, sens detriment que es faci informe justificatiu i que, com 
s’ha indicat, es deixi constància a l’expedient. 
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4.3.2.3. En relació a la normativa de convenis de col·laboració    

 
Respecte la despesa registrada pel consorci en l’exercici 2019 amb la Fundació Hospital 
Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (VHIR), el conveni formalitzat entre les 
parts l’1 d’octubre de 2017 per a la realització conjunta d’un projecte de recerca i atenció 
a adolescents en situació de protecció, no li dóna cobertura atès el període de vigència 
establert i que aquest no contempla possibilitat de pròrroga.  
 
Cal tenir present els requisits de la Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (article 110 i següents) en 
la formalització de convenis així com si escau, els altres mecanismes de relació 
establerts en la normativa per realitzar aquestes actuacions conjuntes amb les entitats 
del sector públic de l’Administració de la Generalitat. 

 

4.3.2.4. En relació al compliment de la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic  
 
En l’informe de control financer de l’exercici 2017 es va posar de manifest que l’entitat 
no havia adaptat els seus estatuts a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, per adscriure’s a la 
Administració de la Generalitat. 
 
A data actual, l’entitat no ha modificat els Estatuts, no obstant, és té constància que 
l’Oficina d'Organització de l'Administració i del Sector Públic va elevar consulta al 
Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, sense que a data actual es tingui 
evidència que s’hagi pronunciat sobre si les entitats creades a l’empara de la carta 
municipal de Barcelona estan subjectes a aquesta disposició. 
 
 
5 CONCLUSIONS 
 
 
D’acord amb el que s’estableix en la Instrucció 1/2020, una vegada finalitzades les 
actuacions derivades del treball de control, aquesta Intervenció considera que l’entitat 
presenta la següent valoració general respecte els objectius del control: 
 
 
Valoració global del control  Categoria  

Satisfactòria 

Categoria 2. Deficiència dèbil amb necessitat de 
millora. 

La gestió efectuada en relació de l’objecte del 
control funciona bé, però són necessàries 
algunes millores, ja que s’han detectat 
deficiències que tenen un impacte moderat en el 
funcionament correcte de l’organització o en el 
procediment o procediments. 
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S’inclouen en aquest apartat les conclusions generals en relació als aspectes més 
significatius dels resultats del treball. 
 
Aquestes conclusions s’han obtingut a partir del resultat del treball efectuat per la 
societat d’auditoria i d’acord amb l’abast establert en el punt 3.1 d’aquest informe, i han 
estat valorades d’acord amb les categories previstes a l’apartat 4.2.2 de la Instrucció 
01/2020 esmentada (veure explicació en annex 5 d’aquest informe). També s’inclouen, 
quan així es consideri oportú, conclusions sobre altres aspectes rellevants posats de 
manifest per l’equip de supervisió del control, d’acord amb la revisió efectuada. 
 
Sens perjudici d’altres aspectes descrits als informes esmentats emesos per la societat 
d’auditoria, les principals conclusions i les que, a criteri de la Intervenció requereixen 
l’adopció de mesures per part de l’entitat controlada, han estat les següents: 
 
 
5.1 Control intern. 
 
En termes generals, es conclou que l’Entitat no té establerts procediments de control 
intern o bé no deixa constància de la implementació d’aquests per a les principals àrees 
d’activitat; es posen de manifest algunes deficiències i necessitats de millora en relació 
a determinats procediments descrits al llarg de l’informe, a destacar: 
 

a) S’ha evidenciat una manca en el control intern de les operacions de tancament 
de l’exercici comptable, fet que suposa que tant els ingressos com les despeses 
presentades al resultat econòmic patrimonial no estiguin registrats íntegrament. 

b) Es detecta una manca de seguiment dels ingressos amb finançament afectat.  

c) El consorci no identifica els actius finançats amb subvencions de capital en el 
seu inventari. 

d) Els comptes interns de tresoreria no sempre queden saldats ni els arquejos 
conciliats. 

e) No es deixa constància de les pràctiques de control i supervisió del control 
horari del personal. 

f) El Consorci no ha analitzat amb el suficient rigor els impactes de la COVID-19 
per detallar la previsió de despeses; així com de les necessitats de finançament 
que se’n derivin.  

g) Els expedients de contractació no contenen tota la documentació que requereix 
la LCSP i no sempre mantenen la mateixa codificació de l’expedient en tota la 
tramitació del mateix. 

h) S’ha detectat el pagament de factures efectuat abans del registre de l’obligació 
corresponent. 

i) Del treball realitzat es conclou que manca un seguiment dels contractes en 
execució, fet que suposa que sovint s’incompleixen els terminis dels 
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procediments que estableix la LCSP, així com que les pròrrogues dels 
contractes es formalitzen després de la fi de la vigència del contracte. 

j) Del treball realitzat es conclou que manca control sobre la publicitat de tota la 
informació requerida per la LCSP en el perfil del contractant, i en termini: 
contractació menor agregada, formalitzacions, memòria justificativa, 
composició meses, entre d‘altres. 

Valoració: Categoria 3. Correcte parcialment amb deficiències importants. 
 

 
5.2 Comptes anuals 
 
En termes generals es conclou que la informació presentada en els comptes anuals 
s’ajusta al marc financer d’aplicació; no obstant, s’ha observat manca d’informació 
comparativa en alguns estats, així com que les xifres comparatives de l’exercici 2018 
del compte del resultat econòmic patrimonial no corresponen a les xifres dels comptes 
anuals aprovats en la reunió del Consell de Govern de 10 de maig de 2019, sense que 
es tingui constància del registre de cap error o canvi de criteri comptable.   
 
Addicionalment, cal indicar que anualment s’inclouen nombroses excepcions a l’informe 
de l’auditoria de comptes anuals del CSSB i que aquestes són recurrents. 
 
Valoració: Categoria 3. Correcte parcialment amb deficiències importants. 
 
 
5.2.1 Informe d’auditoria 

Opinió de l'informe d'auditoria de comptes anuals emès per l'auditor privat: Opinió 
modificada (amb excepcions). 
 
L'auditor ha inclòs cinc paràgrafs d’excepcions, dos de qüestions clau de l’auditoria, i un 
paràgraf d’informe sobre altres requeriments legals, tal i com es descriu en l’apartat 4.2.1 
d’aquest informe. 
 
Valoració: Categoria 3. Correcte parcialment amb deficiències importants. 
 
Les conclusions específiques que, a criteri de la Intervenció requereixen l’adopció de 
mesures concretes per part de l’Entitat controlada estan àmpliament descrites en els 
apartats 4.2.1 i 4.3.1.  
 
Sens perjudici de les recomanacions que s’inclouen en l’apartat 6 sobre les diferents 
àrees que conformen aquest apartat, cal destacar: 
 
5.2.2  Actiu no corrent 

5.2.2.1 Pel que fa al registre de les cessions:  

- Les cessions d’ús de vuit immobles no constaven registrades als comptes anuals de 
l’entitat a tancament de l’exercici 2019.  
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- En l’exercici 2019 s’han registrat nou cessions per 12.245 milers d’euros en base a les 
taxacions realitzades en aquest exercici. Aquestes cessions s’han registrat com a altes 
en l’immobilitzat, com si es tractessin de noves cessions acordades en l’exercici 2019; i 
en conseqüència sense donar compliment a la NRiV 21a del PGCPGC relativa al 
tractament dels errors comptables. Aquest fet suposa que la informació comparativa de 
l’exercici 2018 no consti reexpresada, una manca d’informació sobre l’impacte en els 
diferents epígrafs dels comptes en la memòria; així com la manca del càlcul de les 
amortitzacions acumulades amb el corresponent impacte en el patrimoni Consorci.  
- L’entitat té registrades les cessions a l’epígraf d’immobilitzat intangible, quan d’acord 
amb les NRiV 18a Transferències, subvencions, donacions i llegats i 19a Adscripcions i 
altres cessions gratuïtes d’ús de béns i drets del PGCPGC, atès que les cessions 
rebudes són pel període de la vida útil d’aquests béns o de durada indeterminada 
(mentre es prestin els serveis) s’han de registrar com a immobilitzats materials pel valor 
raonable del dret d’ús dels béns cedits.  
 
- En el cas de les cessions d’ús que no corresponen als ens consorciats s’han de 
registrar a l’epígraf del patrimoni net d’Altres increments patrimonials pendents 
d’imputació a resultats i si es considera que aquestes cessions són per períodes anuals 
s’hauria de registrar la corresponent subvenció en espècie d’acord amb la NRiV 18a del 
PGCPGC.  
 
5.2.2.2. Pel que fa a la valoració de les cessions: 
  
- L’entitat té registrats els béns cedits sota diversos criteris comptables, sense aplicar el 
principi d’uniformitat comptable, atès que alguns béns estan registrats a valor cadastral 
o patrimonial i els nous registres de 2019 a valor de taxació. Cal indicar, que segons les 
normes de registre i valoració 18a i 19a, el béns s’han de registrar a valor raonable.  
 
- L’entitat no amortitza tots els béns cedits registrats, sense que s’hagi obtingut cap 
justificació per l’equip de control d’aquesta falta d’uniformitat de criteri.  
 
 
Valoració: Categoria 3. Correcte parcialment amb deficiències importants. 
 
 
5.2.3  Patrimoni net 

El patrimoni net de l’entitat està sobrevalorat en 1.125 milers d’euros per la no aplicació 
de l’ajust de l’article 14 de la llei de pressupostos anual pel qual les transferències 
corrents tenen per objecte finançar les despeses d'explotació en la mesura necessària 
per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys, llevat de les dotacions per 
amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d'existències i baixes de 
l'immobilitzat. 
 
Les subvencions de capital rebudes d’exercicis anteriors, consten registrades com 
aportacions al Patrimoni de l’entitat, registre que no s’ajusta a la NRiV 18a del PGCPGC.  
 
Així mateix, la imputació de les subvencions de l’immobilitzat no financer, no es 
correlaciona amb l’amortització dels actius finançats. 
 
Valoració: Categoria 3. Correcte parcialment amb deficiències importants. 
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5.2.4 Passiu no corrent 

El registre comptable de l’entitat corresponent a l’import dels deutes transformables en 
subvencions no mostra l’import pendent d’executar del conveni d’inversions formalitzat 
amb el DTASF el 22 de desembre de 2016, prorrogat el 28 de desembre de 2018, per 
executar el programa d’inversió en centres d’infància i discapacitat. 
 
Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 
 
 
5.2.5 Passiu corrent 

L’entitat manté registrat en el passiu la provisió per la paga extra 2014 que no era 
exigible a tancament de l’exercici 2019. 
 
El passiu corrent de l’entitat està infravalorat per la no aplicació de l’article 14 de la llei 
de pressupostos anual.  
 
S’ha  obtingut informació discrepant en la direcció i supervisió dels treballs d’auditoria 
de l’exercici 2019 i en l’elaboració de l’informe de romanent de tresoreria sobre 
l’execució dels ingressos finalistes. Aquest fet, a banda de tenir un impacte comptable, 
pot suposar que el CSSB no estigui aplicant els fons a la finalitat per la qual es reben. 
  
Valoració: Categoria 3. Correcte parcialment amb deficiències importants. 
 
5.2.6 Contingut de la informació de la memòria  

En la revisió la memòria dels comptes anuals s’han detectat nombroses errades en la 
informació que hi conté així com manca d’informació essencial per la correcta 
interpretació dels comptes anuals. 
 
En concret, en la nota 23.4 de la memòria dels comptes anuals segons model del 
PGCPGC cal indicar el detall de les despeses amb finançament afectat, diferenciant 
agents finançadors, i les desviacions tant de l’exercici com acumulades 
 
Valoració : Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 
 

 
5.3 Informació Pressupostària  
 
Es conclou que, amb caràcter general, l’entitat presenta adequadament la informació 
pressupostària establerta en el PGCPGC.  
 
Valoració : Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 
 
Les conclusions específiques que, a criteri d’aquesta Intervenció requereixen l’adopció 
de mesures concretes per part de l’Entitat controlada són: 
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5.3.1 Modificacions pressupostàries 

Les modificacions pressupostàries de l’estat de liquidació d’ingressos i despeses no són 
coincidents, per tant, el pressupost definitiu de l’estat d’ingressos i l’estat de despeses 
de la liquidació del pressupost tampoc és coincident, incomplint el principi d’equilibri 
pressupostari. A més, les modificacions que consten als comptes anuals no són 
coincidents amb les aprovacions efectuades pel Consell de Govern el 16 de setembre 
de 2020 (les quals a més a més són extemporànies). 
 
L’entitat no realitza la modificació pressupostària per a la incorporació dels romanents 
de tresoreria en el pressupost de l’exercici següent per a executar despeses amb 
ingressos afectats.  
 
Valoració : Categoria 3 Correcte parcialment amb deficiències importants. 
 
5.3.2 Resultat Pressupostari 

L’entitat no informa de les desviacions de finançament tant positives com negatives tant 
de l’exercici com acumulades, ni de les despeses finançades amb romanent de 
tresoreria no afectat en l’estat del resultat pressupostari.  
  
Valoració : Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 
 
5.3.3 Romanent de tresoreria  

L’estat del romanent de tresoreria no informa correctament del romanent de tresoreria 
afectat atès que s’ha observat una manca de control en el seguiment dels projectes amb 
finançament afectat i s’ha obtingut informació discrepant en els treballs d’auditoria i en 
l’elaboració de l’informe de romanent de tresoreria. 
 
Valoració : Categoria 3. Correcte parcialment amb deficiències importants. 
 
 
5.4 Compliment de legalitat 
 
En termes generals, es conclou que l’entitat va donar compliment a la normativa 
d’aplicació en l’exercici 2019; no obstant l’anterior, s’han posat de manifest algunes 
deficiències dèbils i necessitats de millora en relació amb l’abast del control. 
 
Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 
 
 
Sens perjudici de les recomanacions sobre les diferents àrees que conformen aquest 
apartat i que s’inclouen en l’apartat 6 d’aquest informe, les conclusions específiques 
que, a criteri de la Intervenció requereixen l’adopció de mesures concretes per part de 
l’Entitat controlada són: 
 
 
5.4.1 Compliment normativa de personal 

Del treball realitzat per l’equip d’auditoria i de supervisió del control, es conclou que en 
termes generals l’entitat va donar compliment a la normativa en matèria de personal en 



Generalitat de Catalunya 
Intervenció General 
 
 
 

 
24 | 45 

 
 

el període controlat; tanmateix, en l’apartat 4.2.1 i 4.3.2 d’aquest informe, es descriuen 
les observacions que es desprenen de l’anàlisi realitzat; així mateix, en l’apartat 3 de 
limitacions d’aquest informe es detallen les produïdes en aquesta matèria i en aquest 
apartat s’indiquen les observacions que han de ser regularitzades. 
 
Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 
 
5.4.1.1 Conceptes / Complements retributius 

En l’exercici 2020 el CSSB s’ha adherit al VIè Conveni Col·lectiu únic del personal 
laboral de la Generalitat de Catalunya. No obstant, en l’exercici 2019 s’han efectuat 
pagaments de complements salarials fora dels convenis col·lectius que aplicava l’entitat 
que no havien estat aprovats seguint el procediment establert a la normativa 
pressupostària. 

Respecte els complements salarials efectuats en l’exercici 2017 pels quals es va ometre 
el tràmit procedimental de sol·licitar informe previ, preceptiu i vinculant conjunt, tot i que 
els conceptes i imports no previstos als convenis que aplicava l’entitat han quedat 
validats amb l’informe favorable emès per la DGFP i la DGP a l’adhesió al VIè Conveni 
Col·lectiu, no s’ha aportat l’informe sol·licitat pel CSSB l’1 d’agost de 2019 als 
departaments competents en matèria de funció pública i pressupostos en relació a 
l’informe d’actuació de l’exercici 2017. Així mateix, es desconeixen les possibles 
responsabilitats que s’hagin pogut produir en pagar complements sense la tramitació 
adequada, segons disposa l’article 34.5 de la Llei de pressupostos per a l’exercici 2020. 
 
Així mateix, tampoc s’ha aportat la resposta de l’informe sol·licitat en la mateixa data a 
la DGFP respecte el pagament del retorn de paga extraordinària parcial dels exercicis 
2013 i 2014 efectuat en l’exercici 2017 per aquells treballadors subjectes a un conveni 
col·lectiu per al que no existeixi sentència ferma. 
 
Valoració: Categoria 3. Correcte parcialment amb deficiències importants. 
 
 
5.4.1.2 Massa salarial 

No s’ha pogut concloure sobre el compliment de l’increment màxim de la massa salarial 
del CSSB en l’exercici 2019 respecte de l’exercici 2018 atès que l’entitat no ha facilitat 
la informació necessària per a dur a terme les proves d’auditoria. No obstant, els auditors 
conclouen que els increments individuals comprovats mitjançant mostra són adequats. 
 
Valoració: Categoria 3. Correcte parcialment amb deficiències importants. 
 
 
5.4.1.3 Taxa de reposició 

No s’ha pogut concloure sobre el compliment de la taxa de reposició del CSSB en 
l’exercici 2019 respecte de l’exercici 2018 atès que l’entitat no ha facilitat la informació 
necessària per a dur a terme les proves d’auditoria. Així mateix, no s’han pogut realitzar 
proves alternatives. 
 
Valoració: Categoria 3. Correcte parcialment amb deficiències importants. 
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5.4.1.4. Anàlisi contractació temporal 
 
Els expedients de contractació de personal temporal no inclouen la documentació que 
estableix l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017 sobre criteris per a la formalització 
de nomenaments i contractacions de personal temporal. 
 
No s’ha obtingut autorització de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal 
per contractar personal extern a les administracions consorciades atès l’establert en 
l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Altrament, tampoc ha quedat acreditada l’excepcionalitat per la singularitat de funcions 
del personal contractat per a no provenir de les administracions consorciades. 
 
En alguns procediments de contractació de personal temporal no s’ha acreditat que es 
compleix els principis d’igualtat, mèrit i capacitat i publicitat. 
 
Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 
 
 
5.4.2 Compliment normativa de contractació administrativa 

Del treball realitzat per l’equip d’auditoria i de supervisió del control, es conclou que en 
termes generals l’entitat va donar compliment a la normativa en matèria de contractació 
administrativa en el període controlat; no obstant l’anterior, en l’apartat 4.2.1 i 4.3.2 
d’aquest informe, es descriuen observacions que es desprenen de l’anàlisi realitzat, i en 
aquest apartat s’indiquen aquelles que han de ser objecte d’esmena: 
 
Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 

 
5.4.2.1 Contractació menor 

S’han detectat dos expedients de contractació menor d’obres per als que l’import de les 
prestacions parcials de subministrament eren la part principal del contracte, i en 
conseqüència s’haurien d’haver licitat en superar la quantia màxima fixada pel contracte 
menor d’aquesta naturalesa. 
 
Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 
 
5.4.2.2 Procediment 

• Les meses de contractació dels expedients revisats no estaven vàlidament 
constituïdes atès que els membres designats per l’òrgan de contractació no 
corresponen amb l’establert a la normativa d’aplicació4; en concret, no s’ha 
constatat qui ostenta el control econòmic pressupostari.  

                                                 
 
 
4 Article 326 de la LCSP ni l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig (President, Secretari i, almenys, quatre 
vocals, entre ells un amb funcions corresponents a l’assessorament jurídic i al control econòmic-pressupostari de l’entitat) 
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• No s’ha constatat el nomenament dels membres de la mesa per cada licitació 
per part de l’òrgan de contractació, ni la seva publicació al perfil del contractant. 
 

• L’expedient de contractació no inclou el certificat de crèdit adequat i suficient tal 
com determina l’article 116 de la LCSP. 
 

• No s’ha acreditat la formalització d’un expedient per les pròrrogues amb la 
documentació establerta reglamentàriament. A més, s’han detectat 
formalitzacions amb caràcter retroactiu. 

 
• L’entitat licita els contractes de serveis socials amb una vigència d’un any 

prorrogables fins a un màxim de cinc. Tal com s’ha exposat en anteriors informes 
de control financer, aquesta pràctica no es considera correcta atès que des d’un 
inici el CSSB ja coneix que exhaurirà el termini màxim previst en els plecs. 
 

• En els procediments negociats no s’acredita els termes de negociació amb 
l’adjudicatari. 
 

• Els plecs de clàusules administratives particulars no defineixin amb precisió la 
justificació de la determinació del pressupost base de licitació dels contractes 
d’acord amb l’article 100 de la LCSP.  

• No s’ha desenvolupat el model de contractació de serveis socials, recollint les 
especificitats d’aquests; i establint un sistema d’acreditació i homologació 
d’empreses prestadores dels diferents serveis de prestacions socials. 
 

• No s’inclou en el perfil del contractant tota la informació que estableix l’article 63 
de la LCSP dels expedients de contractació revisats. 

• El CSSB indica que pels plecs s’utilitzen els models prèviament validats per 
l’assessoria jurídica del Departament d’adscripció i que l’assessoria jurídica del 
Consorci els revisa i adapta, si s’escau. En aquest sentit, cal que els plecs 
especifiquin que són un model i que han estat validats per l’assessoria jurídica 
del departament.  
 

• No s’ha obtingut evidència que els serveis jurídics del CSSB estiguin 
expressament reconeguts d’acord amb el Decret 57/2002, de 19 de febrer, 
corresponent, per tant, l’assessorament jurídic al DTASF. 
 

• S’ha detectat la prestació d’un contracte de serveis socials durant l’exercici 2019 
sense cap cobertura contractual.  
 

Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 
 
 
5.4.3  Compliment normativa de convenis de col·laboració 

El conveni de col·laboració formalitzat amb la VHIR l’1 d’octubre de 2017, no dóna 
cobertura a la despesa registrada en l’exercici 2019 amb aquesta entitat, atès que ja no 
era vigent. 
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Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores 
 
 
5.4.4 Compliment normativa despeses de dietes, indemnitzacions per raons del servei i 

altres despeses 

La utilització de taxis per a desplaçaments del personal dins de la ciutat de Barcelona 
no consten degudament motivats segons disposa l’article 15.3 del Decret 138/2008, de 
8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei. 
 
Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores 
 
 
5.4.5 Compliment de la normativa del període mig de pagament a proveïdors 

No s’ha pogut concloure sobre l’anàlisi de la metodologia del càlcul del Període mig de 
pagament a proveïdors d’acord amb la normativa d’estabilitat pressupostària; així com, 
sobre si es dóna compliment o no al rati atès que l’entitat no ha facilitat la informació 
necessària per a dur a terme les proves d’auditoria. En concret, no s’ha obtingut el llistat 
de pagament de factures i es conclou que l’entitat va registrar factures per 3.319 milers 
d’euros un cop ja s’havia informat de les dades per al càlcul del PMP del mes de 
desembre de l’exercici 2019. 
 
Valoració: Categoria 3. Correcte parcialment amb deficiències importants. 
 

 
5.4.6 Compliment de la normativa de transparència  

Tot i que el Consorci disposa en la seva pàgina web d’un apartat relatiu al “portal de 
Transparència” i que els apartats que consten es corresponen amb el que s’indica en 
els articles 8 al 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern; s’han detectat mancances per part dels auditors, ja que 
hi ha determinada informació que estableix la Llei i que l’entitat encara no ha publicat.  
 
Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 
 
 
5.4.7 Compliment de la normativa de patrimoni 

• No s’ha donat compliment a l’article 36 del TRLPGC, atès que no  s’ha comunicat 
la renovació de les assegurances a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor.  

• En relació al lloguer de les oficines del carrer Aragó i el corresponent al centre 
d’atenció Talaia, no s’han constatat els informes previs de  la Direcció general 
de Patrimoni; així com tampoc, les comunicacions posteriors dels contractes. 
 

• L’entitat no ha modificat els Estatuts per adscriure’s a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya d’acord amb la Llei 40/2015, d’1  d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 
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5.4.8 Compliment de la normativa de taxes i preus públics i altres ingressos 

La societat auditora conclou que en termes generals l’entitat ha complert la normativa 
en aquest àmbit, si bé ha inclòs una limitació, ja que no ha pogut comprovar els 
ingressos del CSSB en concepte dels àpats de monitors per no obtenir la informació 
requerida. 
 
Valoració: Categoria 3. Correcte parcialment amb deficiències importants. 
 
 
Segons el detall d’observacions exposades en aquest apartat 5 de conclusions, hi ha 
incidències en el compliment de normativa, que suposen excepcions a la nostra opinió 
general sobre la gestió de l’entitat, de les quals cal destacar per la seva importància les 
valorades amb categoria 3. 
 
Pel que fa a l’abast temporal de l’informe, que correspon a l’exercici 2019, s’observen 
una sèrie d’observacions rellevants, per als que es sol·licitava que en fase d’al·legacions 
a l’informe provisional, l’entitat indiqués les mesures correctores a adoptar amb el 
corresponent calendari d’implementació; a destacar les conclusions exposades en els 
punts 5.4.1.1, 5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.5 i 5.4.8.  
 
En l’apartat 8 d’aquest informe es valoren les mesures proposades per l’entitat. 
 
 
 
6 RECOMANACIONS 
 
Atès el que disposa l’apartat 4.9.2 de la Instrucció 01/2020 de la Intervenció General, de 
data 15 de gener de 2020, sobre el règim general a seguir en l’exercici del control 
financer, les recomanacions que s’indiquen tot seguit, són objecte de categorització. En 
l’Annex 6 s’inclouen els criteris de categorització; així com les mesures que cal prendre 
en funció d’aquesta valoració.  
 
 
6.1 Control intern. 
 
D’acord amb les conclusions exposades, s’efectuen les recomanacions següents: 
 

a) Cal establir mecanismes de control de les operacions de tancament de l’exercici 
comptable per tal de registrar correctament els ingressos i despeses d’acord 
amb el principi de meritació.  

b) Cal efectuar seguiment exhaustiu de les despeses que van a càrrec de 
finançament afectat.  

c) Cal identificar els actius finançats amb subvencions de capital en l’inventari. 

d) Els comptes interns de tresoreria han de quedar saldats i els arquejos 
conciliats, com a mínim al tancament de l’exercici comptable. 
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e) Cal deixar constància de les pràctiques de control i supervisió del control horari 
del personal. 

f) Cal efectuar un anàlisi de les necessitats de tresoreria de l’entitat, especialment 
quan es produeixen situacions excepcionals com les circumstàncies 
sobrevingudes per l’impacte de la COVID-19. 

g) Els expedients de contractació han de contenir tota la documentació que 
requereix la LCSP i cal mantenir la mateixa codificació de l’expedient en tota la 
tramitació del mateix. 

h) Cal establir procediments de control intern per evitar que el pagament de 
factures es realitzi abans del registre de l’obligació corresponent. 

i) Es recomana establir procediments interns pel seguiment de l’execució dels 
contractes per complir amb els terminis establerts en la LCSP. 

j) Es recomana un major control, en contingut i terminis, respecte la publicitat de 
tota la informació requerida per la LCSP en el perfil del contractant. 

Valoració: Categoria 3. Importants de gestió. 
 

 
6.2 Comptes anuals 
 
Cal que l’entitat registri les operacions d’acord amb les NRiV i segueixi les normes 
d’elaboració dels comptes anuals del PGCPGC.  
 
Valoració: Categoria 3. Importants de gestió. 
 
 
6.2.1 Informe d’auditoria 

Cal que en la formulació dels comptes anuals de l’exercici 2020 s’esmeni els registres 
dels cinc paràgrafs d’excepcions de l’informe d’auditoria dels comptes anuals de 
l’exercici 2019 per tal que l’opinió de l’auditor sigui Opinió no modificada (favorable); en 
aquest sentit, cal evitar que les excepcions siguin recurrents i continuades en els 
informes d’auditoria anuals. Addicionalment, es recomana, en els exercicis en què 
s‘efectua la direcció i supervisió de l’auditoria per part de la Intervenció general, no 
aprovar els comptes anuals fins a disposar del certificat de conformitat de la Intervenció 
general sobre l’auditoria i l’informe en esborrany dels de comptes anuals. 
 
Valoració: Categoria 3. Importants de gestió. 
 
 
6.2.2 Actiu no corrent 

6.2.2.1 Pel que fa al registre de les cessions:  

Cal registrar tots els immobles rebuts en cessió d’acord amb les NRiV 18a 
Transferències, subvencions, donacions i llegats i 19a Adscripcions i altres cessions 
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gratuïtes d’ús de béns i drets del PGCPGC, així com aplicar la NRiV 21a del PGCPGC 
relativa al tractament dels errors comptables en el moment del registre. 
 
6.2.2.2 Pel que fa a la valoració de les cessions: 

D’acord amb les NRiV esmentades cal registrar a valor raonable els béns rebuts en 
cessió o adscripció, a més cal amortitzar tots els béns seguint el principi d’uniformitat de 
criteri.    
 
Valoració: Categoria 3. Importants de gestió. 
 
 
6.2.3  Patrimoni net 

D’acord amb l’article 14 de la llei de pressupostos anual, les transferències corrents 
tenen per objecte finançar les despeses d'explotació en la mesura necessària per a 
equilibrar el compte de pèrdues i guanys, llevat de les dotacions per amortitzacions, 
provisions, deterioraments, variacions d'existències i baixes de l'immobilitzat, així doncs 
cal que l’entitat esmeni el registre de les operacions d’exercicis anteriors d’acord amb la 
NRiV 21a del PGCPGC i apliqui l’esmentat article en el tancament de l’exercici 2020. 
 
Es recomana que, les subvencions de capital rebudes d’exercicis anteriors que consten 
registrades com aportacions al Patrimoni de l’entitat siguin reclassificades a l’epígraf 
d’Altres increments patrimonials pendents d’imputació a resultats, i que aquest registre 
es faci d’acord amb els requisits que estableix la NRiV 21a del PGCPGC.  
 
Cal que la imputació de les subvencions de l’immobilitzat no financer es correlacioni amb 
l’amortització dels actius finançats. 
 
Valoració: Categoria 3. Importants de gestió. 
 

 
6.2.4 Passiu no corrent 

Es recomana que la comissió de seguiment del conveni d’inversions formalitzat amb el 
DTASF el 22 de desembre de 2016, prorrogat el 28 de desembre de 2018, per executar 
el programa d’inversió en centres d’infància i discapacitat realitzi una acta a tancament 
de cada exercici per tal de determinar l’import executat i el pendent d’executar, i que el 
registre comptable de l’entitat corresponent a l’import dels deutes transformables en 
subvencions pendent d’executar del conveni d’inversions s’identifiqui en un compte 
comptable de forma separada a la resta de sobrants de transferències. 
 
Valoració: Categoria 2. Indicatives de gestió. 
 
 
6.2.5 Passiu corrent 

Respecte el registre de provisions, cal aplicar les recomanacions efectuades pels 
auditors externs així com per aquesta Intervenció. 
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Cal aplicar l’ajust de les transferències rebudes d’acord amb l’article 14 de la llei de 
pressupostos anual i mostrar en el passiu els sobrants de l’exercici pendents d’imputar 
a l’execució de despesa. 
 
Es recomana a l’entitat que realitzi una anàlisi en profunditat de tots els ingressos 
finalistes rebuts i efectuï un seguiment exhaustiu de l’execució de la despesa associada. 
Així mateix, cal que el seguiment sigui inequívoc per tal que no es produeixin 
discrepàncies en la informació facilitada a aquesta Intervenció. 
  
Valoració: Categoria 3. Importants de gestió. 
 
 
6.2.6 Contingut de la informació de la memòria  

Es recomana fer una revisió amb profunditat del contingut de la memòria dels comptes 
anuals abans de la formulació dels comptes anuals per verificar que la informació que 
hi conté és, com a mínim, la del model que preveu el PGCPGC en la tercera part i seguint 
els criteris que estableixen les normes d’elaboració dels comptes anuals de l’esmentat 
pla. 
 
En la nota 23.4 de la memòria dels comptes anuals segons model del PGCPGC cal 
indicar el detall de les despeses amb finançament afectat, diferenciant agents 
finançadors, i les desviacions tant de l’exercici com acumulades. 
 
Valoració:  Categoria 2. Indicatives de gestió. 
 

 
6.3 Informació Pressupostària  
 
Cal que l’entitat millori la informació pressupostària que presenta als comptes anuals 
d’acord amb l’establert en el PGCPGC.  
 
Valoració: Categoria 2. Indicatives de gestió. 
 
 
6.3.1 Modificacions pressupostàries 

Cal que les modificacions pressupostàries dels estats de liquidació d’ingressos i de 
despeses es corresponguin amb les aprovades pels òrgans competents del CSSB 
d’acord amb les bases d’execució del pressupost i que siguin aprovades amb anterioritat 
a l’execució de la despesa. 
 
En els casos en què l’entitat necessiti executar despesa amb romanent de tresoreria 
generat en exercicis anteriors, cal aprovar la modificació pressupostària per a la 
incorporació dels romanents de tresoreria en el pressupost de l’exercici següent. En 
aquest sentit, atès que l’entitat està classificada en el sector AP-SEC, d’acord amb 
l’article 14 de la Llei de pressupostos per a l’exercici 2020, cal que sol·liciti autorització 
prèvia a la IG per aquesta incorporació. 
 
Valoració:  Categoria 3. Importants de gestió. 
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6.3.2 Resultat Pressupostari 

L’entitat ha d’informar en l’estat del resultat pressupostari de les desviacions de 
finançament tant positives com negatives de l’exercici i de les despeses finançades amb 
romanent de tresoreria no afectat.  
  
Valoració:  Categoria 2. Indicatives de gestió. 
 
 
6.3.3 Romanent de tresoreria  

Cal un major control en el seguiment dels projectes amb finançament afectat i que 
s’informi correctament del romanent de tresoreria afectat en l’estat del romanent de 
tresoreria dels comptes anuals. 
 
Valoració:  Categoria 3. Importants de gestió. 
 
 
6.4 Compliment de legalitat 
 
Els gestors de l’entitat han de revisar el compliment de legalitat del Consorci, atès que 
en el decurs del control s’han detectat alguns incompliments que es qualifiquen 
d’importants. 
 
Valoració: Categoria 2. Indicatives de gestió. 
 
 
6.4.1 Compliment normativa de personal 

Tot i que no amb caràcter general, s’han detectat incidències importants en el 
compliment de la normativa de personal que han de ser regularitzades per l’entitat. 
 
Valoració: Categoria 2. Indicatives de gestió. 
 
 
6.4.1.1 Conceptes / Complements retributius 

Cal que l’entitat apliqui les condicions aprovades en l’informe conjunt de la DGP i la 
DGFP, de 27 de març de 2020, per a l’adhesió al VIè Conveni col·lectiu únic del personal 
laboral de la Generalitat de Catalunya, les quals seran objecte de seguiment en el control 
de propers exercicis. 

Cal que l’entitat acrediti haver reclamat l’emissió dels informes sol·licitats l’1 d’agost de 
2019 als departaments competents en matèria de funció pública i pressupostos en 
relació a l’informe d’actuació de l’exercici 2017 respecte el pagament de complements 
sense obtenir l’autorització fixada en la llei de pressupostos i el pagament del retorn de 
paga extraordinària parcial dels exercicis 2013 i 2014 efectuat en l’exercici 2017 per 
aquells treballadors subjectes a un conveni col·lectiu per al que no existeixi sentència 
ferma, atès que el tancament de l’informe d’actuació del control de l’exercici 2017 estava 
condicionat a que s’aportés aquests informes. 
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A la vista que des de l’exercici 2020 el CSSB s’ha adherit al VIè Conveni Col·lectiu únic 
del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per a tot el seu personal i que per al 
personal adscrit a aquest conveni sí aplicava el retorn de la part proporcional meritada 
de les pagues extraordinàries dels exercicis 2013 i 2014 segons sentència del Tribunal 
Suprem de16 de novembre de 2016, caldria reclamar el posicionament de la DGFP amb 
la nova situació. 
 
Addicionalment, cal que l’entitat sol·liciti informe jurídic de l’Assessoria del DTASF sobre 
les possibles responsabilitats que es puguin derivar dels incompliments esmentats 
malgrat la seva validació posterior pels òrgans competents; així mateix caldria iniciar un 
procediment de revisió d’ofici. 
 
Valoració: Categoria 3. Importants de gestió. 
 
 
6.4.1.2 Massa salarial 

Cal donar compliment a la normativa de l’increment màxim de la massa salarial, per la 
qual cosa l’entitat ha de disposar de la informació necessària per a la seva verificació, 
així com facilitar-la als òrgans de control per a la seva validació. En aquest sentit, es 
recomana realitzar anualment el càlcul de la massa salarial en termes homogenis 
observant per al seu càlcul els Criteris aplicables a la determinació de la massa salarial 
del personal laboral del sector públic de la Generalitat de Catalunya de 21 de desembre 
de 2016 aprovats per la Intervenció general i la Direcció general de Pressupostos. Així 
mateix cal tenir en compte el que disposa l’article 18. Quatre de la Llei 11/2020, de 30 
de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021. 
 
Valoració: Categoria 3. Importants de gestió. 
 
 
6.4.1.3 Taxa de reposició 

Cal donar compliment a la normativa de la taxa de reposició, per la qual cosa l’entitat ha 
de disposar de la informació necessària per a la seva verificació, així com facilitar-la als 
òrgans de control per a la seva validació. És necessari que anualment, a l’inici de 
l’exercici pressupostari el CSSB calculi la taxa de reposició per tal que garanteixi el seu 
compliment. Aquesta taxa s’ha de calcular segons el previst a la Llei 11/2020, de 30 de 
desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 20215. 
 
Valoració: Categoria 3. Importants de gestió. 
 
 
6.4.1.4  Anàlisi contractació temporal 

 
Cal que els expedients de contractació de personal temporal incloguin la documentació 
que estableix l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017 sobre criteris per a la 
formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal. 
                                                 
 
 
5 Article 19.Ú 7) i la Disposició addicional 22a de la Llei 11/2020, de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2021. 
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Cal demanar autorització prèvia de la Comissió de Retribucions i Despeses de 
Personal per contractar personal extern a les administracions consorciades atès 
l’establert en l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic.  
 
Es recomana que la selecció de personal temporal es realitzi a través de la creació de 
borses de treball que compleixin amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat i publicitat 
i que es deixi constància en l’expedient de creació d’aquesta del procediment; així 
mateix cal establir l’ordre de crida que ha de basar-se en els mateixos principis. 
 
Es recomana que en cas d’establir aquestes bosses i que hi hagi en aquestes personal 
no provinent de les administracions públiques, sol·licitar l’autorització d’aquestes 
contractacions futures basades en aquestes bosses a la CRDP, per tal d’evitar que 
cada nova contractació requereixi d’aquest tràmit i per evitar la demora en la 
contractació de personal indispensable pels serveis assistencials. 
 
Valoració: Categoria 2. Indicatives de gestió. 
 
 
6.4.2 Compliment normativa de contractació administrativa 

Es recomana esmenar les observacions detectades per una millora en la gestió de la 
contractació administrativa del Consorci. 
 
Valoració: Categoria 2. Indicatives de gestió. 

 
6.4.2.1 Contractació menor 

Cal determinar correctament la prestació principal dels contractes mixtos per tal d’aplicar 
els llindars corresponents en la licitació del contracte. 
 
Valoració: Categoria 2. Indicatives de gestió.  
 
6.4.2.2 Procediment 

• Cal que en la composició de les meses de contractació figuri un membre que 
ostenti el control econòmic-pressupostari de l’entitat. 
 

• Atès que la composició de la mesa de contractació d’acord amb Resolució 
TSF/208/2020, de 31 de gener, de designació dels membres de la Mesa de 
Contractació del Consorci de Serveis Socials de Barcelona no es nominativa, cal 
que l’òrgan de contractació designi els membres de la mesa per cada licitació i 
la publiqui la perfil del contractant. 

• Cal incorporar en l’expedient de contractació el certificat de crèdit adequat i 
suficient tal com determina l’article 116 de la LCSP. 
 

• Cal que els expedients de pròrrogues contractuals continguin la documentació 
establerta reglamentàriament; així mateix, cal formalitzar-les amb anterioritat a 
la seva entrada en vigor. 
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• Es recomana que el termini inicial de la licitació dels contractes de serveis socials 
s’ajusti a les necessitats reals de la prestació. 
 

• En els procediments negociats cal acreditar els termes de negociació amb 
l’adjudicatari. 
 

• Cal que els plecs de clàusules administratives particulars defineixin amb precisió 
la justificació de la determinació del pressupost base de licitació dels contractes 
d’acord amb l’article 100 de la LCSP, sens detriment que s’incorpori a l’expedient 
de contractació l’informe addicional on l’entitat indica que realitza l’estudi 
econòmic del preu de licitació. 

• Es recomana desenvolupar el model de contractació de serveis socials, recollint 
les especificitats d’aquests; i establint un sistema d’acreditació i homologació 
d’empreses prestadores dels diferents serveis de prestacions socials. 
 

• Cal incloure en el perfil del contractant tota la informació que estableix l’article 63 
de la LCSP. 

• Cal que els plecs especifiquin que són un model que ha estat validat per 
l’assessoria jurídica del departament.  
 

• Es recomana que d’acord amb l’article 15 del Decret 57/2002, de 19 de febrer, 
pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya es sol·liciti el reconeixement dels serveis jurídics del 
CSSB. 
 

• Cal efectuar una major previsió de les licitacions per tal que tots els proveïdors i 
creditors de l’entitat gaudeixin d’una correcta cobertura contractual. 

Valoració: Categoria 2. Indicatives de gestió.  
 
 
6.4.3  Compliment normativa de convenis de col·laboració 

Cal que la formalització dels convenis de col·laboració doni compliment a la Llei 26/2010 
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (article 110 i següents); així com a l’article 49 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre 
de règim jurídic del sector públic. 
 
Valoració: Categoria 2. Indicatives de gestió.  
 
 
6.4.4 Compliment normativa despeses de dietes, indemnitzacions per raons del servei i 

altres despeses 

Cal donar compliment a l’article 15.3 del Decret 138/2008, de 8 de juliol, 
d'indemnitzacions per raó del servei, respecte la justificació dels desplaçaments del 
personal. 
 
Valoració: Categoria 2. Indicatives de gestió.  
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6.4.5 Compliment de la normativa del període mig de pagament a proveïdors 

Cal que l’entitat estableixi un control més acurat de les dades que es fan servir per al 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors, per tal que el càlcul informat s’ajusti 
a la metodologia que estableix el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre. Així 
mateix, ha de facilitar la informació als òrgans de control per a la seva validació. 
 
Valoració: Categoria 3. Importants de gestió. 
 

 
6.4.6 Compliment de la normativa de transparència  

Cal que l’entitat procedeixi a revisar la informació que cal publicar segons l’establert a la 
Llei de transparència i procedeixi a completar aquella que encara no consta publicada; 
per tal de donar compliment tant a la norma de la Generalitat com a la Llei 19/2013 de 
9 de novembre de caràcter bàsic. 
 
En aquest sentit, l’entitat disposa per a consulta la Guia de transparència per a les 
entitats del Sector Públic de l’Administració de la Generalitat de model per completar la 
informació. 
 
Valoració: Categoria 2. Indicatives de gestió. 
 
 
6.4.7 Compliment de la normativa de patrimoni 

• Cal donar compliment a l’article 36 del TRLPGC, on s’especifica que les 
renovacions dels contractes d’assegurances que no alterin llurs condicions s’han 
de comunicar, en el termini de quinze dies, després de formalitzar-les amb 
l’entitat asseguradora. 

• Cal donar compliment al TRLPGC i les instruccions de la Direcció General de 
Patrimoni per a qualsevol formalització d’arrendament per part de l’entitat. Així 
mateix, cal comunicar els contractes vigents per al seu coneixement. 

• Tan bon punt el Gabinet Jurídic emeti l’informe respecte la subjecció de l’entitat 
a la Llei 40/2015, d’1  d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el cas que 
el pronunciament sigui afirmatiu, cal que el Consorci doni compliment a la 
modificació dels Estatuts. Així mateix, cal que posi en coneixement de la 
Intervenció aquest dictamen.  

Valoració: Categoria 2. Indicatives de gestió. 
 
 
6.4.8 Compliment de la normativa de taxes i preus públics i altres ingressos 

Atès que no s’ha evidenciat l’aprovació del preu pels àpats dels monitors, cal recordar 
que aquest ha d’estar aprovat pel Consell General com a màxim òrgan de govern de 
l’entitat, llevat de delegació expressa; sent també necessari establir un control sobre els 
imports facturats per aquest concepte. Així mateix, cal que l’entitat faciliti la informació 
als òrgans de control per a la seva validació. 
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Valoració: Categoria 3. Importants de gestió. 
 
 
 
7 SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS 
 
L’apartat 5.3 de la Instrucció 01/2020 estableix que, amb posterioritat a l’emissió d’un 
l’informe de control financer definitiu, es pot incloure el seguiment de les recomanacions 
dels informes anteriors en un apartat de l’esmentat informe amb una opinió/valoració 
específica sobre l’aplicació de les mesures correctores.  
 
S’indica seguidament una relació de les principals observacions incloses en l’informe de 
control financer de data 30 de maig de 2019 en relació a l’exercici 2017, que encara a 
data d’aquest informe estan pendents de resoldre o parcialment resoltes amb una 
valoració de les mesures adoptades per l’entitat; així com el seguiment del tancament 
de l’informe d’actuació de 25 de setembre de 2019.  
 
D’acord amb el que s’estableix en l’apartat 5.3 de la Instrucció 1/2020 de la IG, una 
vegada analitzades les actuacions presentades per l’entitat sobre el seguiment de 
recomanacions i valoració de l’aplicació de mesures, aquesta Intervenció considera que 
l’entitat presenta una valoració satisfactòria respecte el control del seguiment de 
mesures; atès que queden actuacions importants a dur a terme: 
 

Valoració global del control  Categoria  

Satisfactòria  
 

Seguiment de recomanacions amb 
categoria 2 Correcte amb deficiències 
dèbils. 
Es considera, en general, correcte la 
implementació de  la majoria de les 
mesures i el calendari proposats, però no 
s’han aplicat totalment les recomanacions 
de l’informe de control, s’han demorat  en 
el temps  sense justificació o es 
insuficient, o bé,  la implementació 
d’alguna mesura  es considera insuficient. 
En tot cas, són qüestions poc rellevants 
en les mesures o en el calendari.  

 
 
Ens remetem a l’informe de control financer emès pels auditors Faura-Casas, Auditors-
Consultors, S.L. per veure el seguiment complet de les principals recomanacions fetes 
en l’informe de control financer de l’exercici 2017, en les que s’indica la situació 
d’aquestes. 
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Observació  Mesures adoptades per 

l’entitat 
Valoració 6 

Recomanacions de control intern 

Els estatuts no han estat adaptats a la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic 

S’ha elevat una consulta al 
Gabinet Jurídic, sobre si aplica 
l’adaptació a les entitats de la 
carta municipal. A data actual 
encara no ha estat emès 
l’informe; i no consta que el 
CSSB hagi fet reclamació. 

NR 
Categoria 2. 
Correcte 
amb 
deficiències 
dèbils amb 
necessitat de 
millores 
 

Cal que l’entitat realitzi un contrast físic de 
tot el seu immobilitzat en ús, procedint a la 
identificació i etiquetatge de cada un dels 
elements; així mateix, cal que el CSSB 
implementi un registre auxiliar dels elements 
de l’immobilitzat de tots els centres. Cal que 
l’entitat realitzi conciliacions periòdiques 
entre el registre auxiliar dels béns que 
conformen l’actiu immobilitzat i el 
corresponent registre comptable. 

No s’ha evidenciat cap mesura 
conduent a resoldre les 
incidències de control intern 
indicades. Addicionalment, en 
l’exercici de control no s’ha 
constatat la identificació dels 
béns subvencionats en un 
registre auxiliar. 
 

NR 
Categoria 2. 
Correcte 
amb 
deficiències 
dèbils amb 
necessitat de 
millores 

Cal que l’entitat procedeixi a elaborar i 
aprovar instruccions de funcionament del 
circuit de Caixa; així com que realitzi 
arquejos de caixa periòdics. Es recomana 
aprovar manuals, informes i instruccions 
dels criteris per assignar el pressupost a 
cada centre; així com elaborar unes 
instruccions pròpies que regulin la 
naturalesa de despesa, quantia màxima, 
tramitació, procediment d’autorització i de 
control de les despeses que s’efectuen pels 
centres a càrrec dels fons de maniobra per 
a la despesa amb pagament en metàl·lic. 

En els treballs d’auditoria s’han 
observat debilitats de control 
intern en la gestió de caixa, 
sense observar mesures 
concretes conduents a resoldre 
les debilitats de control intern 
indicades. 

NR  
Categoria 2. 
Correcte 
amb 
deficiències 
dèbils amb 
necessitat de 
millores 

Es recomana a l’entitat realitzar una previsió 
d’ingressos i despeses més exhaustiva, per 
evitar realitzar despesa quan no té el crèdit 
adequat. 

En els treballs d’auditoria s’han 
observat debilitats de control 
intern en el registre de la 
despesa, així com el pagament 
de factures abans de l’obligació i 
despeses sense cobertura 
contractual.  

NR  
Categoria 2. 
Correcte 
amb 
deficiències 
dèbils amb 
necessitat de 
millores 

Es recomana conciliar periòdicament els 
majors de compres amb els proveïdors i 
creditors, per evitar duplicar pagaments; així 
mateix, es recomana realitzar controls dels 
manaments de pagaments per dos 
persones diferents. 

En els treballs d’auditoria s’han 
observat debilitats de control 
intern en el registre d’operacions 
de l’exercici. 
Pendent d’implementar de forma 
sistemàtica.  
 

NR  
Categoria 2. 
Correcte 
amb 
deficiències 
dèbils amb 
necessitat de 
millores 

                                                 
 
 
6 NR: no resolta; R: resolta; PR: parcialment resolta 
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Observació  Mesures adoptades per 
l’entitat 

Valoració 6 

Cal que s’aprovi un Pla de Formació.  
 

S’ha constatat l’aprovació d’un 
Pla de Formació per part de 
l’equip directiu en la reunió de 29 
d’abril de 2019. Es recomana 
que aquest s’aprovi juntament 
amb el pressupost de l’entitat per 
part del Consell de Govern. 

R  
Categoria 0. 
Correcte 
 

Recomanacions economicofinanceres 
 

Cal que el CSSB faci una revisió dels 
conceptes activats en els diferents epígrafs 
de l’immobilitzat i procedeixi a reclassificar 
els elements segons la seva naturalesa; així 
mateix, caldrà adaptar els coeficients 
d’amortització i l’amortització acumulada 
corresponent. 

En l’exercici 2019 s’ha observat 
que es manté la incidència, 
registrant immobilitzat en 
epígrafs que no pertoquen 
d’acord amb la naturalesa del bé 
adquirit. 

NR 
Categoria 2. 
Correcte 
amb 
deficiències 
dèbils amb 
necessitat de 
millores 

Es recomana a l’entitat completar la 
informació de la memòria dels comptes 
anuals d’acord amb l’establert al PGCPGC. 

Es manté la incidència en els 
comptes anuals de 2019.  

NR 
Categoria 2. 
Correcte 
amb 
deficiències 
dèbils amb 
necessitat de 
millores. 

Recomanacions sobre la presentació de la liquidació pressupostària 
 

Es recomana completar la informació 
pressupostària que es presenta a la 
memòria dels comptes anuals, amb la 
informació que estableix el PGCPGC. 

Es manté la incidència en els 
comptes anuals de 2019. 

NR  
Categoria 2. 
Correcte 
amb 
deficiències 
dèbils amb 
necessitat de 
millores 

Es recomana a l’entitat revisar els comptes 
comptables a incloure en el càlcul del 
romanent de tresoreria; així mateix, és 
necessari portar un control exhaustiu del 
romanent afectat i del romanent 
compromès. A més a més, cal incloure en 
els comptes anuals la informació que el 
PGCPGC estableix sobre les despeses amb 
finançament afectat i les corresponents 
desviacions positives i negatives que es 
generen d’aquest. 

Es manté la incidència en els 
comptes anuals de 2019. 

NR  
Categoria 3. 
Correcte 
parcialment 
amb 
deficiències 
importants 

 
Recomanacions sobre el compliment de normativa en matèria de personal 

 



Generalitat de Catalunya 
Intervenció General 
 
 
 

 
40 | 45 

 
 

Observació  Mesures adoptades per 
l’entitat 

Valoració 6 

En relació als complements retributius no 
previstos als convenis col·lectius s’insta a 
l’entitat a continuar l’elaboració i notificació 
a la Subdirecció General de Recursos 
Humans del Departament d’adscripció, 
informe justificatiu de les retribucions 
aprovades, per tal que un cop rebut el 
vistiplau d’aquestes, es tramiti per a 
sol·licitar l’informe conjunt de la Direcció 
General de Funció Pública i la Direcció 
General de Pressupostos.  

L’entitat s’ha adherit al VI 
Conveni Col·lectiu únic del 
personal laboral en l’exercici 
2020. 

R 2020 
Categoria 0. 
Correcte 
 

Cal que l’entitat regularitzi els imports 
pagats en concepte de retorn de paga 
extraordinària parcial dels exercicis 2013 i 
2014 per aquells treballadors subjectes a un 
conveni col·lectiu per al que no existeixi 
sentència ferma que obligui a l’entitat en 
aquest sentit. 

No s’ha lliurat informe sol·licitat 
de la DGFP sense que s’hagi 
acreditat que l’entitat va reclamar 
la seva sol·licitud d’1 d’agost de 
2019. 
A la vista que des de l’exercici 
2020 el CSSB s’ha adherit al VIè 
conveni per a tot el seu personal 
i que per al personal adscrit a 
aquest conveni sí aplicava el 
retorn de la part proporcional 
meritada de les pagues 
extraordinàries dels exercicis 
2013 i 2014 segons sentència de 
16 de novembre de 2016, caldria 
reclamar el posicionament de la 
DGFP amb la nova situació; així 
com sol·licitar informe de 
l’assessoria jurídica del DTASF 
sobre possibles responsabilitats i 
si aplica la revisió d’ofici. 

NR 
Categoria 3. 
Correcte 
amb 
deficiències 
importants. 
 

En relació al complement per “categoria 
superior” percebut per dues treballadores en 
l’exercici 2017, cal que el CSSB presenti 
justificació de la seva aprovació i 
autorització; així com de la motivació i la 
determinació de l’import a percebre. 

No s’ha obtingut informació al 
respecte. 

NR 
Categoria 2. 
Correcte 
amb 
deficiències 
dèbils amb 
necessitat de 
millores. 

Cal que l’entitat procedeixi a sol·licitar 
l’informe conjunt de la Direcció General de 
Funció Pública i la Direcció General de 
Pressupostos per als increments 
consolidats pels treballadors en l’exercici 
2017 que es van iniciar amb un encàrrec 
temporal de funcions per substitució d’una 
treballadora. 

Tot i que els conceptes i imports 
han quedat validats amb 
l’informe favorable a l’adhesió al 
VIè Conveni Col·lectiu, no s’ha 
lliurat informe de les unitats 
competents sense que s’hagi 
acreditat que l’entitat va reclamar 
la seva sol·licitud d’1 d’agost de 
2019; així com tampoc es 
disposa d’informe jurídic que 
permeti concloure si hi ha 
possibles  responsabilitats a 
regularitzar. 
 

PR 
Categoria 2. 
Correcte 
amb 
deficiències 
dèbils amb 
necessitat de 
millores. 
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Observació  Mesures adoptades per 
l’entitat 

Valoració 6 

Compliment  de la normativa de contractació administrativa 
 

Cal que l’entitat tingui cura de que els 
expedients estiguin complerts, endreçats, i 
digitalitzats per donar compliment a 
l’establert a la Llei 39/2015 de procediment 
administratiu comú. 

L’entitat ha procedit a iniciar la 
digitalització de la documentació 
relativa als expedients de 
contractació però s’ha observat 
en algun cas canvi de codi 
d’expedient en mig del 
procediment, així com manca de 
documentació establerta en la 
LCSP. 

PR  
Categoria 2. 
Correcte 
amb 
deficiències 
dèbils amb 
necessitat de 
millores 

Cal que l’entitat exigeixi als seus creditors la 
presentació de factures electròniques 
d’acord amb la Llei 25/2013 de 27 de 
desembre d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre de factures del sector 
públic. 

Actualment hi ha un gran nombre 
de creditors que ja presenten les 
seves factures electròniques 
però encara no son tots. 

PR  
Categoria 2. 
Correcte 
amb 
deficiències 
dèbils amb 
necessitat de 
millores 

Cal que es sol·licitin els Informes de 
l'assessoria jurídica sobre els Plecs de 
Clàusules administratives particulars. 

En l’expedient no queda 
constància que l’entitat empra un 
model de plecs de clàusules 
validat per l’assessoria jurídica 
del DTASF. 

PR 
Categoria 2. 
Correcte 
amb 
deficiències 
dèbils amb 
necessitat de 
millores 

Cal que l’entitat per als procediments 
negociats, estableixi als plecs, quins seran 
els criteris sobre els quals versarà la 
negociació i cal que deixi constància de les 
negociacions que l’entitat ha realitzat en el 
procediment i que han suposat l’adjudicació 
definitiva en l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. 

Es manté la incidència  

NR  
Categoria 2. 
Correcte 
amb 
deficiències 
dèbils amb 
necessitat de 
millores 

Compliment de la normativa patrimonial 
 

Es recomana al CSSB, revisar tots els 
arrendaments d’immobles vigents i procedir 
a fer les comunicacions oportunes a la 
Direcció General de Patrimoni; així mateix, 
es recomana reclamar l’autorització del 
lloguer de les oficines del carrer Aragó. 

No s’ha constatat cap actuació 
amb la Direcció General de 
Patrimoni.  

NR 
Categoria 2. 
Correcte 
amb 
deficiències 
dèbils amb 
necessitat de 
millores 
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8 AL·LEGACIONS I OBSERVACIONS A LES AL·LEGACIONS 
 
 
D’acord amb el que s’estableix la Instrucció 1/2020 de la Intervenció General de 15 de 
gener de 2020, sobre el règim general a seguir en l'exercici del control financer, en data 
17 de febrer de 2021 el gerent del CSSB ha presentat l’escrit d’al·legacions a l’informe 
provisional de direcció i supervisió de control financer, el cos principal del qual consta 
com annex 7 a aquest informe definitiu; i pel que fa als annexos incorporats per l’entitat 
a l’esmentat escrit, informem que queden en custòdia d’aquesta Intervenció Adjunta per 
a la consulta que, en cas de requeriment, puguin sol·licitar els òrgans competents. 
 
En termes generals, es consideren suficientment argumentades i justificades les 
conclusions i recomanacions que s’indicaven a l’informe provisional, motiu pel qual les 
al·legacions presentades només modifiquen el seu contingut, en els aspectes que 
s’indiquen tot seguit. No obstant l’anterior, l’escrit d’al·legacions permet contextualitzar i 
valorar el posicionament del Consorci sobre algunes observacions.  
 
Així mateix, en el text de l’informe s’han afegit comentaris de les actuacions que l’entitat 
ha dut o durà a terme arran de l’informe provisional, fets que aquesta Intervenció valora 
positivament i que seran objecte de comprovació i anàlisi en futurs controls que es 
puguin realitzar a l’entitat en el marc del Pla anual de control financer de la Intervenció 
General. 
 
En aquest apartat també s’inclouen algunes consideracions sobre alguna de les 
al·legacions realitzades pel Consorci que malgrat no modifiquen les conclusions 
d’aquest informe es considera necessari emfatitzar el motiu de la no acceptació; així 
com una valoració de les mesures proposades per l’entitat: 
 
 

- En l’informe provisional es feia constar que l’entitat no disposava d’un 
protocol aprovat per a l’autorització de bestretes al personal en l’exercici 
2019; no obstant, en fase d’al·legacions l’entitat manifesta que sí que en tenia 
i aporta la seva aprovació per part del gerent en data 6 de novembre de 2020 
i de l’equip directiu el 23 de novembre de 2020. Atès l’exposat s’elimina del 
redactat de l’informe definitiu la debilitat de control intern detectada. 

- L’Entitat manifesta que en totes les contractacions de personal se segueixen 
criteris objectius per garantir els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. No 
obstant, atès que s’ha observat la contractació directa de personal temporal 
per al que en l’expedient de selecció corresponent no queda constància del 
procediment efectuat i per tant no queda acreditat el compliment dels principis 
esmentats. En aquest sentit, es recomana que l’entitat aprovi borses de 
treball seguint els procediments previstos a la normativa i garantint els 
principis esmentats per aquelles categories laborals que té més necessitat 
de cobrir vacants i en cas d’altres necessitats que els expedients de selecció 
acreditin els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat. 
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- Respecte la validació i revisió del control horari, l’entitat informa que es 
realitza la revisió del compliment del temps treballat per part del personal que 
presta serveis en el Consorci, no obstant d’acord amb els treballs de la 
societat auditora no es deixa evidència d’aquesta revisió. En aquest sentit, 
es recomana deixar constància de les pràctiques de control i supervisió 
realitzades per l’entitat. 

- Respecte la justificació de l’entitat per no licitar contractes pluriennals, perquè 
suposaria la captivitat dels comptes de l’entitat, cal indicar que es considera 
que els serveis socials que presta l’entitat no tenen un alt grau de flexibilitat 
com per argumentar aquesta motivació i que el pressupost anual del CSSB 
és precisament per fer front a aquestes despeses. En aquest sentit, es 
recomana que l’entitat valori l’observació efectuada per tal que aquelles 
prestacions de serveis per a les que té constància que tindran continuïtat a 
mitjà termini seguin licitades de forma pluriennal. 

 
 
D’acord amb el punt 4.4.8 de la Instrucció 1/2020, respecte la valoració de les mesures 
i el calendari d’implementació proposat per l’entitat a les conclusions de l’informe 
provisional, es fan les següents observacions: 
 

- No s’han presentat mesures ni calendari respecte les conclusions: 5.4.1.2, 
5.4.1.3, 5.4.5 i 5.4.8. malgrat s’indicava de forma expressa en l’informe 
provisional. 

- Respecte la conclusió 5.4.1.1, cal indicar que en data 25 de setembre de 
2019 es va tancar l’informe d’actuació de l’informe de control financer de 
l’exercici 2017 condicionat a que l’entitat aportés els informes sol·licitats. En 
el tràmit d’al·legacions, l’entitat no manifesta haver rebut els informes ni haver 
efectuat cap tràmit per a reclamar la seva emissió, només informa d’haver 
sol·licitat els informes en data 1 d’agost de 2019, tal com aquesta Intervenció 
ja posava de manifest en l’informe provisional.  

De les conclusions i recomanacions de l’informe es posen de manifest, entre d’altres,  
recomanacions importants de gestió per a les que cal adoptar mesures de correcció i 
decisions per part dels responsables per a esmenar els incompliments detectats.  
 
D’acord amb el que disposa el punt 4.11 de la instrucció 1/2020 de 15 de gener de 2020 
de la Intervenció general, cal que es presentin mesures i un calendari d’actuació per dur 
a terme les recomanacions contingudes en aquest informe definitiu, i en el seu cas, les 
actuacions necessàries per tal de rescabalar o/i evitar perjudicis a la Hisenda de la 
Generalitat, especialment per a les conclusions i recomanacions categoritzades amb 
valoració 3. 
 
Addicionalment, i pel que fa a les mesures que s’havien de prendre en base a l’informe 
d’actuació tancat el 25 de setembre de 2019 i que no s’han implementat a la data 
d’emissió del present informe, cal aportar mesures concretes actualitzades i nou 
calendari, ja que en cas de no ser així la Intervenció adjunta per al control d’entitats del 
sector públic posarà en coneixement de la Intervenció General el seguiment realitzat, 
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als efectes d’adoptar les mesures que estableix l’article 70.4 del Decret legislatiu 3/2002 
de 24 de desembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Finances Públiques de 
Catalunya, si escau. 
 
 
 
Barcelona, 26 de febrer de 2021 
 
 
 
La Interventora de la 
Intervenció Adjunta per al Control 
d’Entitats del Sector Públic 

 
 
Vist i plau, 

 
 
 
 
Inmaculada Rodríguez Flores 

 
 
 
 
 
Ivan Puig i Serra 
Interventor Adjunt per al Control d’Entitats 
del Sector Públic 
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ANNEXOS 
 
 
 
Annex 1. Informe d’auditoria de comptes anuals de l’exercici 2019. 
 
Annex 2.   Informe de direcció dels treballs d’auditoria efectuats per Faura-Casas, 

Auditors Consultors, SL en relació amb els comptes anuals de l’exercici 
2019.  

 
Annex 3.  Informe sobre la revisió del compliment de la normativa del sector públic 

de l’exercici 2019 (Faura Casas, Auditors-Consultors, SL). 
 
Annex 4.  Informe de recomanacions i millores de l’exercici 2019 (Faura Casas, 

Auditors-Consultors, SL). 
 
Annex 5.  Explicació dels criteris de valoració de les conclusions d’acord amb la 

Instrucció 1/2020, de control financer  
 
 
Annex 6.  Explicació dels criteris de valoració de les recomanacions d’acord amb la 

Instrucció 1/2020, de control financer. 
 
 
Annex 7.  Al·legacions de l’Entitat 
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Annex 7. Valoració de les recomanacions segons el punt 4.9 de les Instruccions de la Intervenció General 


de 15 de gener de 2020 sobre el règim general a seguir en l’exercici del control financer.


Indicatives de gestió


Importants de gestió


Crítiques


Valoració de les recomanacions


Recomanacions que tenen un objectiu de directriu o millora dels procediments o actuacions per
evitar incidències poc significatives o incompliments formals de la normativa aplicable.
En aquest tipus de recomanacions s’inclouen les actuacions proposades per a la recuperació de
quantitats poc significatives o irrellevants percebudes indegudament o no justificades en referència
a l’operació o conjunt d’operacions.
Aquest tipus de recomanacions tenen una categoria de resultat 2 i es corresponen, en general,
amb les conclusions d’aquesta categoria o bé a l’agrupació de diverses conclusions de categoria
igual o inferior a 2.
Aquest tipus de recomanacions no impliquen l’adopció de mesures o decisions de manera
immediata per part dels responsables directes de la gestió a què es refereix el control, però han de
ser tingudes en compte quan es realitzin modificacions normatives o organitzativesque els afectin.
En el cas que procedeixi el rescabalament de quantitats percebudes o justificades indegudament,
les actuacions han de realitzar-se de forma immediata.


Recomanacions rellevants per a la implementació de mesures adreçades a corregir procediments o
actuacions que impliquin un ús indegut dels cabals públics significatius, minorar el risc d’aquest ús
o esmenar incompliments greus de la normativa aplicable.
En aquest tipus de recomanacions s’inclouen les actuacions proposades per la recuperació de
quantitats rellevants percebudes o justificades indegudament que no són susceptibles de produir
responsabilitats de l’òrgan gestor.
Aquest tipus de recomanacions tenen una categoria de resultat 3 i es corresponen, en general,
amb les conclusions d’aquesta categoria o bé a l’agrupació de diverses conclusions de categoria
igual o inferior a 3.
Aquest tipus de recomanacions impliquen l’adopció de mesures o decisions per part dels
responsables directes de la gestió a què es refereix el control.


Recomanacions molt rellevants relatives a la preparació i el seguiment d’un pla d’acció i l’adopció
de mesures per tal de corregir procediments o actuacions que impliquin un ús indegut dels cabals
públics molt significatius; minorar el risc d’aquest ús, o esmenar incompliments molt greus de la
normativa aplicable.
En aquest tipus de recomanacions s’inclouen les actuacions proposades per a la recuperació de
quantitats percebudes indegudament o no justificades que poden ser susceptibles de produir
responsabilitats de l’òrgan gestor.
Aquests tipus de recomanacions tenen una categoria de resultat 4 i es corresponen, en general,
amb les conclusions d’aquesta categoria, implicant l’adopció de mesures o decisions per part dels
responsables d’alt nivell del departament o de l’entitat responsable de la gestió.
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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR 


INDEPENDENT DE CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA DE FINANCES 


DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 


 


 


Al Consell de Govern del 


Consorci de Serveis Socials de Barcelona 


 


Opinió amb excepcions 


Hem auditat els comptes anuals del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (l’entitat) que 


comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2019, el compte del resultat econòmic 


patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de la liquidació 


del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici acabat en aquesta data. 


Segons la nostra opinió, excepte pel efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de 


l’opinió amb excepcions, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 


la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’entitat, a 31 de desembre de 2019, així 


com dels seus resultats, els fluxos d’efectiu i de l’estat de liquidació del pressupost corresponents 


a l’exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera 


que resulta d’aplicació (que s’identifica en la nota 3 de la memòria) i, en particular, amb els 


principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.  


 


Fonament de l’opinió amb excepcions 


 


En el període 2008-2018 l’entitat ha rebut el dret d’us de vint-i-quatre immobles, dels quals set 


immobles han estat registrats a valor cadastral o valor patrimonial de l’ens atorgant per un import 


de 4.379 milers d’euros, nou immobles han estat registrats per un import de 12.245 milers d’euros 


en base a taxacions realitzades, i vuit immobles no han estat registrats al no tenir cap valoració 


de referència. D’acord amb l’establert a les normes de registre i valoració del Pla general de 


comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya aquests elements haurien d’estar registrats a 


valor raonable i reexpresar-se les xifres comparatives. De la totalitat d’immobles únicament cinc, 


valorats per 1.615 milers d’euros, s’estan amortitzant. 


La liquidació del pressupost inclouen modificacions de crèdit per un total de 9.919 milers d’euros 


amb un increment de finançament previst de 9.751 milers d’euros, imports inferiors en 1.170 


milers d’euros i 1.338 milers d’euros respectivament a les modificacions aprovades pel Consell de 


Govern.  


El “Resultat Pressupostari ajustat” no incorpora els “Crèdits gastats finançats amb romanent de 


tresoreria no afectat” per un import 2.248 milers d’euros ni els “Desviaments de finançament 


negatius de l'exercici” per un import de 666 milers d’euros aprovats pel Consell de Govern i 


destinats a finançar despesa corrent de l’exercici, fet que faria incrementar el resultat pressupostari 


ajustat en 2.914 milers d’euros. Per la seva banda, el resultat del compte econòmic patrimonial, 


una vegada considerat l’establert a la llei de pressupostos referent a l’objecte de les transferències 


corrents a favor de les entitats, s’incrementaria en 2.385 milers d’euros. 


 







 


3 


 


El passiu del balanç inclou 1.585 milers d’euros en concepte de deutes transformables en 


subvencions, si bé aquest import hauria de ser per un total de 2.710 milers d’euros, corresponent 


a l’import pendent d’executar dels projectes amb finançament afectat (en import de 1.763 milers 


d’euros), més la part pendent d’aplicar de la limitació establerta en la llei de pressupostos de la 


Generalitat corresponent al destí de les transferències rebudes acumulades (en import de 947 


milers d’euros). En conseqüència, el passiu del balanç estaria infravalorat (i el patrimoni net 


sobrevalorat) en 1.125 milers d’euros. D’altra banda, atenent l’entitat considera com excés de 


finançament afectat el mateix import que registra com deutes transformables en subvencions, el 


romanent de tresoreria no afectat estaria sobrevalorat en 177 milers d’euros. 


En referencia a la informació establerta en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 


de Catalunya, cal destacar que l’Estat de fluxos d’efectiu i l’Estat d'operacions amb l'entitat o 


entitats propietàries i l’Estat de romanent de Tresoreria no es presenten de forma comparativa, i 


que la informació referent a la contractació administrativa, altres increments patrimonials 


pendents d’imputar a resultats i despeses amb finançament afectat, no és complerta. 


Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu la Resolució de la Intervenció 


General de 15 de gener de 2020, per la qual s’aprova la Instrucció 1/2020 sobre el règim general 


a seguir en l’exercici del control financer, de conformitat amb la Llei de Finances Públiques de 


Catalunya, així com la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes per al Sector 


Públic estatal vigent. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes normes es descriuen més 


endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria de comptes anuals 


del nostre informe. 


Som independents de l’Entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica i protecció de la 


independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector Públic 


a Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes 


de dit Sector Públic.  


Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 


adequada per a la nostra opinió amb excepcions. 


 


Qüestions claus de l’auditoria 


Les qüestions claus d’auditoria són aquelles que, segons el nostre judici professional, han estat 


d’una major significativitat en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquestes 


qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu 


conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat 


sobre aquestes qüestions. 


A més de les qüestions descrites a la secció “Fonament de l’opinió amb excepcions”, hem 


determinat que les qüestions que es descriuen a continuació són les qüestions clau de l’auditoria 


que s’han de comunicar en el nostre informe. 


 


 


 


 


 







 


4 


 


Qüestió clau Procediments aplicats 


 


Aportacions dels  ens consorciats al pressupost de l’entitat (nota 14 de la memòria) 


 


Les aportacions dels ens consorciats 


destinades a finançar les activitats del consorci 


constitueixen la principal font de finançament 


del consorci, representant el 96% dels drets 


reconeguts imputats en la liquidació del 


pressupost d’ingressos. 


 


La significativitat de les aportacions dels ens 


consorciats en el conjunt dels estats financers 


motiva que la revisió d’aquestes aportacions 


hagi estat considerada una qüestió clau en 


l’auditoria. 


 


 


Els nostres procediments d’auditoria han 


inclòs, entre d’altres,  la comprensió del model 


de gestió de les activitats respecte al seu 


registre comptable. 


 


S’han dissenyat proves de raonabilitat global 


juntament amb proves de detall de les 


aportacions rebudes als efectes de verificar 


l’adequada imputació temporal i integritat 


dels ingressos registrats, excepte per aquells 


fets que s’informen en l’apartat de 


“Fonaments de l’opinió amb excepcions,. 


 


Així mateix, s’han aplicat procediments de 


confirmació externa i conciliació de les 


operacions i saldos registrats pels ens 


consorciats.  


 


Concerts i gestions delegades  (nota 2 de la memòria) 


 


La entitat, en compliment de les seves 


atribucions, destina el 82% del seu pressupost 


a liquidar i compensar a diverses entitats amb 


les quals té formalitzat convenis i acords de 


gestió delegada de diferents centres que 


comporta la necessitat d’establir processos i 


sistemes complexos de gestió i control de les 


liquidacions efectuades, motiu pel qual ha 


estat considerat com un aspecte clau de la 


nostra auditoria. 


 


 


Els nostres procediments d’auditoria han 


inclòs, entre d’altres, la comprensió dels 


sistemes de gestió i control dissenyats per la 


Direcció. 


D’altra banda s’han fet proves de raonabilitat 


global, així com s’han dissenyat proves de 


detall amb l’objecte de verificar l’adequació de 


les liquidacions rebudes amb l’activitat 


realitzada. 


Així mateix, s’ha sol·licitat confirmació externa 


sobre una mostra representativa, aplicant 


procediments alternatius en el cas de no 


haver-se obtingut resposta.  


 


Responsabilitat del Gerent en relació als comptes anuals 


El Gerent és el responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la 


imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat econòmic patrimonial de l’entitat 


i de l’execució del pressupost de l’entitat, de conformitat amb el marc normatiu d’informació 


financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per a 


permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error. 
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En la preparació dels comptes anuals, el Gerent és responsable de la valoració de la capacitat de 


la gestió continuada de l’Entitat, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb 


la gestió continuada i utilitzant el principi comptable de gestió continuada excepte si el Ple té la 


intenció de liquidar l’Entitat o de cessar les seves operacions. 


 


Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals 


Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt 


estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d’auditoria que 


conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una 


auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de 


comptes per al Sector Públic vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan 


existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, 


individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les 


decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 


Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria 


de comptes vigent per al Sector Públic a Espanya, apliquem el nostre judici professional i 


mantenim una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També: 


• Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau 


o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquests riscos i 


obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra 


opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el 


cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, 


omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern. 


• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar 


procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la 


finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. 


• Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les 


estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel Gerent. 


• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Gerent, del principi comptable de 


gestió continuada i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, concloem sobre si 


existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar 


dubtes significatius sobre la capacitat de l’Entitat per continuar com a entitat en gestió 


continuada. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l’atenció 


en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes 


anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. 


Les nostres conclusions es basen en l’evidència d’auditoria obtinguda fins a la data del nostre 


informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que l’Entitat 


deixi de ser una entitat en gestió continuada. 


• Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 


informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents 


de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 


Ens comuniquem amb el Gerent, en relació amb, entre altres qüestions, l’abast i el moment de 


realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així com qualsevol 


deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l’auditoria. 
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Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació al Gerent de l’entitat, determinem les  


que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del període actual i 


que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius. 


 


Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris  


Juntament amb els treballs d’auditoria pública sobre els comptes anuals de l’Entitat corresponents 


a l’exercici 2019, el nostre mandat inclou l’emissió d’un informe sobre el compliment de la legalitat 


que li resulta d’aplicació en aquest mateix exercici. Les conclusions que s’obtinguin de l’execució 


d’aquests treballs, que s’efectuaran amb posterioritat als de l’auditoria pública de comptes anuals, 


figuraran en l’informe específic corresponent. 


 


 


Barcelona, 12 de novembre de 2020 


Faura- Casas, Auditors Consultors, S.L. 


“Aquest informe es correspon amb el segell 


distintiu núm. 20/20/16359 emès pel Col·legi de 


Censors Jurats de Comptes de Catalunya.” 


 


Mª Josep Arasa Alegre  


Soci  
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1. INTRODUCCIÓ 
 


El control financer és aquell procediment de control, propi de la Intervenció i dels òrgans de 
control intern de l'administració pública, que té per objecte verificar que la gestió i el 
funcionament d'una entitat, d'un servei, d'un programa, d'una concessió, del sector públic es 
desenvolupa amb subjecció a l'ordenació jurídica, determinar la seva situació econòmica - 
financera i patrimonial de conformitat amb les disposicions que els regeixen, així com verificar 
que la gestió econòmica-financera s'adequa als principis d'eficiència, economia i eficàcia. 


El Consorci de Serveis Socials de Barcelona (en endavant el Consorci, el CSSB o l’entitat) està 
subjecte a auditoria en el marc del que estableix l’article 71 del Text Refós de la Llei de Finances 
Públiques de Catalunya, que preveu que les auditories les realitzi la Intervenció General, ja sigui 
amb mitjans propis o amb auditors externs contractats amb aquesta finalitat. En compliment 
d’això indicat, el règim de control i contractació dels serveis d’auditoria del Consorci es troba 
regulat per a la Instrucció 01/2020, Resolució de la Intervenció General, de 15 de gener de 2020, 
per la qual s’aprova la instrucció sobre el règim general a seguir en l’exercici del control financer. 


Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L., ha col·laborat amb la Intervenció de la Generalitat, en 
virtut del contracte de serveis formalitzat amb el Consorci, per realitzar els treballs d’execució del 
referit control financer d’acord amb el que disposa la normativa esmentada. 


1.1. Objecte social i naturalesa de l’entitat 


El Decret 113/2006, de 25 d’abril, va constituir el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, com a 
ens associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per la gestió conjunta 
de les funcions, activitats i serveis establerts als articles107 a 110 de la Llei 22/1998 de 30 de 
desembre de la Carta municipal de Barcelona.  
 
El Consorci té personalitat jurídica pròpia i independent de la de les administracions consorciades, 
així com capacitat jurídica i d’obrar en ordre a la realització dels seus objectius, dins els límits 
establerts per l’ordenament jurídic.  
 
El Consorci, com a ens públic de caràcter associatiu, es regeix pels seus Estatuts i per la Carta 
Municipal. Supletòriament, són d’aplicació al Consorci les normes de règim jurídic estatal, 
autonòmic i local que configuren el seu règim jurídic. 
 
D’acord amb l’establert en els seus estatuts, té assignades les següents funcions: 


a) Elaborar la planificació general en matèria de serveis socials a l’àmbit del 
municipi de Barcelona, l’aprovació de la qual correspon al Consell Executiu de 
la Generalitat de Catalunya. 


b) Proposar al Govern de la Generalitat la reglamentació de les entitats, els serveis 
i els establiments, públics i privats, que presten serveis socials en el municipi de 
Barcelona. 
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c) Programar, prestar i gestionar els serveis socials d’atenció especialitzada d’abast 
superior, que impliquen funcions de valoració, diagnòstic, tractament, suport o 
rehabilitació, corresponents al tercer nivell definit en l’article 11.c) del Decret 
legislatiu 17/1994, de 16 de novembre. 


d) Organitzar la informació a la ciutadania i proporcionar el suport informatiu, 
d’avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores dels serveis 
socials. 


e) Emetre informe pel que fa a les sol·licituds relatives a l’atorgament de 
subvencions i convenis formulats per la Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament 
de Barcelona amb l’Estat o altres entitats públiques o privades que afectin el 
municipi Barcelona, en l’àmbit funcional del Consorci. 


L’entitat forma part del sector públic de la Generalitat de Catalunya i es regeix pels  seus Estatuts 
i per la Carta Municipal. Supletòriament, són d’aplicació al Consorci les normes de règim jurídic 
estatal, autonòmic i local que configuren el seu règim jurídic. 


1.2. Òrgans de govern del Consorci 


El govern del Consorci correspon als òrgans següents: 
 


 La Presidència del Consorci 
 El Consell de Govern 
 La Gerència 


 
El Consell de Govern és l’òrgan superior del Consorci. Està format pels següents membres, 
nomenats i separats lliurement per les administracions consorciades: 
 


 La persona titular de la Presidència (conseller o la consellera de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya o, si s’escau, la persona que designi el Govern de la Generalitat). 


 La persona titular de la Vicepresidència (designada per l’alcalde o alcaldessa de Barcelona 
d’entre els membres del Consell Municipal). 


 Cinc membres en representació de la Generalitat de Catalunya. 
 Tres membres en representació de l’Ajuntament de Barcelona. 


 
Mitjançant contracte programa formalitzat a l’exercici 2014 s’estableixen les relacions amb el 
Departament de Benestar Social i Família. Aquest contracte programa es prorrogarà tàcitament si 
cap de les parts manifesta la seva oposició. 
 
Els traspassos de la gestió de serveis socials especialitzats al consorci amb mitjans materials i 
econòmics s’ha realitzat mitjançant els següents acords de govern : 


 
 Acord de govern /142/2018, de 27 de novembre 
 Acord govern /109/2017, de 25 de juliol 
 Acord de govern /170/2014, de 9 de desembre 
 Acord de govern /181/2013, de 17 de desembre 
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 Acord de govern 208/2010, de 16 de novembre 
 Acord del Govern 91/2008 de 27 de maig, complementat posteriorment per l’ l'Acord 


GOV/63/2009, de 21 d'abril 


1.3. Normativa bàsica aplicable a l’entitat 


1. Principis i normes de comptabilitat aplicables 


L’entitat aplica els principis i criteris comptables així com les normes de registre i valoració 
establerts al Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC) 
aprovat per l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny.  
 
Addicionalment, es té en consideració l’Ordre VEH/6/2019, de 15 de gener, de comptabilitat de 
la Generalitat de Catalunya, pel que fa a: 


 Marc general de la comptabilitat a la Generalitat de Catalunya 
 Normes específiques de la comptabilitat pública 
 La informació comptable 


 
Les dades de seguiment pressupostari són reportades periòdicament al Departament de la 
Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya segons la documentació 
que li ha estat sol•licitada normativament al estar inclosa dins del sector d’entitats públiques de 
la Generalitat. 


2. Legislació específica rellevant que afecta a l’entitat 


 Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, 
prorrogats pels exercicis 2018 i 2019. 


 Decret Llei 273/2018, de 20 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de 
la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2017, mentre no entrin en vigor els 
de 2019. 


 Decret Llei 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, en matèria 
de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària. 


 Bases d’execució del pressupost. 
 Llei 6/2018, del 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, prorrogat 


per l’exercici 2019. 
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 


a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, d’aplicació a partir de març 2018. 


 El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya. 


 Llei 26/2010 del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
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 Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions 
públiques i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  


 Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya.  


 Instrucció 01/2020, Resolució de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de 
15 de gener de 2020, per la qual s’aprova la instrucció sobre el règim general a seguir en 
l’exercici del control financer 


 Resolució de 10 de febrer de 2020 de la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, per la qual s’aproven les adaptacions en els models d’informes de comptes 
anuals i document d’inici de l’auditoria a presentar per auditors privats. 


 Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 


3. Legislació específica rellevant en matèria de personal 


 Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels treballadors. 


 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic.  


 El Real Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.  


 VI conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de 
Catalunya pel període 2004-2008 


 Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Barcelona 


 Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos 
 Conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc 


4. Legislació específica rellevant referent a les activitats de l’entitat 


 Llei 12-2007, d'11 d'octubre, de serveis socials   
 Llei 14/2010. del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. 
 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat  
 Llei 5-2008 del dret de les dones erradicar la violència masclista  
 Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les 


persones en situació de dependència.   
 Llei 8/1998, de 10 de juliol, de segona modificació de la Llei 20/1985, del 25 de juliol, de 


prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència 
 
 
 
 
 



https://www.cssbcn.cat/images/pdf/transparencia/acord_condicons_2017_2020.pdf

https://www.cssbcn.cat/images/pdf/transparencia/acord_condicons_2017_2020.pdf

https://www.cssbcn.cat/images/pdf/transparencia/CONVENI-OFICINESDESPATXOS.pdf

https://www.cssbcn.cat/images/pdf/transparencia/CONVENI-ACCIOSOCIAL-2013-18.pdf

http://www.cssbcn.cat/dms/pdf/documentacio/marcJuridic/Llei-12-2007-11-octubre2009.pdf

http://www.cssbcn.cat/normativa/contentBase/01/text_files/file/14.2010%20de%2027%20de%20maig.2010%20de%2027%20de%20maig.2010%20de%2027%20de%20maig.2010%20de%2027%20de%20maig.pdf

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=673958&action=fitxa

http://www.cssbcn.cat/normativa/contentBase/02/text_files/file/Llei-5-2008-dret-dones-eradicar-violencia-masclista%5b1%5d.pdf

http://www.cssbcn.cat/normativa/contentBase/03/text_files/file0/39.2006.2006.2006.pdf

http://www.cssbcn.cat/normativa/contentBase/03/text_files/file0/39.2006.2006.2006.pdf

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=192681&language=ca_ES&textWords=8%2F1998&mode=single

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=192681&language=ca_ES&textWords=8%2F1998&mode=single
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2. OBJECTIU DEL NOSTRE TREBALL 
 


El Consorci de serveis socials de Barcelona (CSSB) resta subjecte a auditoria en el marc del que 
estableix l’article 71 del Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, que preveu que 
les auditories les realitzi la Intervenció General, ja sigui amb mitjans propis o amb auditors externs 
contractats amb aquesta finalitat. En compliment de l’anteriorment indicat, el règim de control i 
contractació dels serveis d’auditoria del Consorci es troba regulat per la “Instrucció 01/2020, 
Resolució de la Intervenció General”, de data 15 de gener de 2020, per la qual s’aprova la 
instrucció sobre el règim general a seguir en l’exercici del control financer. Així mateix, en tot allò 
no previst en aquesta instrucció, s’apliquen les Normes d’auditoria del Sector Públic aprovades 
per la Resolució de la Intervenció General de la Administració del Estat (IGAE) de 25 d’octubre 
2019, per la que s’aprova l’adaptació de les Normes d’Auditoria del Sector Públic a les Normes 
Internacionals d’Auditoria (NIA_ES-SP). 
 
En aplicació de les esmentades instruccions, s’emet un informe de compliment i recomanacions 
de normativa del sector públic, d’acord amb l’abast i les instruccions determinades per la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.. 
 
En allò que no contradigui les normes esmentades, poden utilitzar-se com a marc de referència 
les normes d’auditoria publicades per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i les 
normes internacionals d’auditoria. 
 


 
3. ABAST I PROCEDIMENTS 


En relació al control financer sobre el compliment de la legalitat de l’entitat, les àrees objecte del 
nostre anàlisi han abastat la revisió dels següents extrems: 


3.1. Estatuts del Consorci  


Serà analitzat si els estatuts del Consorci s’han adaptat al previst a : 


 Llei 40/2015 d’1 d’octubre per la qual s’estableix el règim jurídic del sector públic i que 
regula el règim dels consorcis en el capítol VI article 118 a 127. 


3.2. Anàlisi de la liquidació del pressupost 


Els treballs de revisió sobre la liquidació del pressupost s’han centrat en: 


 Verificació l’acta de la sessió en què es va aprovar i comprovació que consta annexat a 
la documentació de la reunió. 


 Revisió de les modificacions pressupostàries realitzades durant l’exercici, així com la seva 
aprovació d’acord amb les base d’execució. 


 Conciliació del resultat comptable i resultat pressupostari. 
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 Romanent de tresoreria, verificació autorització incorporació 


 Revisió del contingut i format de la Liquidació presentada juntament amb els comptes 
anuals per l’aprovació per part de l’òrgan de govern de l’entitat. 


3.3. Revisió de la normativa aplicable a l’àrea de personal 


En referència a l’àrea de personal, els nostres procediments s’han centrat en: 


 Revisió de les actes de l’òrgan de govern de l’entitat i revisar aquells punts que puguin 
afectar en matèria de personal a l’exercici controlat i posteriors fins a la realització de 
l’informe. 


 Revisió del contingut dels Estatuts en matèria de personal. 


 Revisió dels Convenis d’aplicació segons tipologia del personal. 


 Revisió del circuit utilitzat per la confecció de nòmines i el posterior registre comptable. 
Revisar la segregació de funcions en el registre de nòmines i el pagament d’aquestes. 


 Revisió de l’organigrama de la entitat i posteriors en cas de modificació per verificar que 
ha estat aprovat per l’òrgan competent. 


 Revisió de les altes i baixes 2019, d’acord amb l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017 
i d’acord amb els articles 32 i 34 de la Llei de Pressupostos de l’exercici 2017 i la ley 
6/2018, de 3 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
(prorrogada al 2019) amb el següent abast: 


o Que l’entitat no ha tramitat expedients d’ampliació de plantilla ni disposicions o 
expedients de creació o de reestructuració d’unitats orgàniques que comportin 
un increment global de la despesa de personal, llevat de les unitats derivades  
d’un traspàs de serveis. 


o Que l’entitat no ha contractat personal temporal, llevat de casos excepcionals per 
a cobrir necessitats urgents i inajornables d’acord amb el procediment que 
estableixi el Govern a aquest efecte. 


o Per les contraccions temporals cal que en aquests casos, s’ha contractat 
preferentment personal amb un vincle preexistent de caràcter fix amb 
l’Administració de la Generalitat o amb els ens o entitats del seu sector públic, fet 
que haurà de quedar recollit en l’expedient de selecció oportú. 


o Que l’entitat no ha contractat nou personal fix, llevat de la taxa de reposició 
d’efectius establerta a la normativa bàsica estatal. 


o Revisió de la publicitat. 


o En referència als processos de selecció de personal, comprovar, mitjançant la 
revisió dels expedients de contractació, que s’ha donat compliment als principis 
que marca l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, bàsicament: publicitat de les 
convocatòries i de les seves bases, transparència, imparcialitat i professionalitat 
dels membres de l’òrgan de selecció,  independència tècnica a l’actuació dels 
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òrgans de selecció, adequació entre el contingut dels processos selectius i les 
funcions a realitzar. 


o Verificar que els òrgans que autoritzen les altes i baixes produïdes a l’Entitat, que 
siguin els competents per fer-ho, d’acord amb l’atribució de funcions dels 
estatuts, reglaments interns degudament aprovats i delegacions de 
competències, si escau. 


 Revisió dels conceptes retributius que percep el personal s’ajusten al que determina el 
Conveni d’aplicació; i en cas de ser personal amb vinculació de funcionari, comprovar 
que les retribucions percebudes s’ajusten a les taules retributives i conceptes que aprova 
anualment la llei de pressupostos. Per aquells complements que no s’ajustin a la 
normativa d’aplicació (Conveni o llei) caldrà efectuar una anàlisi més detallada, per tal de 
comprovar que l’entitat ha justificat el motiu de la seva percepció, així com la 
quantificació del mateix, i que s’han seguit els procediments establerts per a la seva 
aprovació (Aprovació per informe conjunt de les DG Pressupostos i DG Funció Pública). 


 Comprovar que no s’han percebut en l’exercici 2019 retribucions vinculades a la 
productivitat o conceptes anàlegs en compliment de les limitacions que al respecte 
disposa la Llei de pressupostos de l’exercici 2017 en l’article 27.3. 


 Revisió del increment retribuït anual. Al personal al servei de l'Administració de la 
Generalitat no sotmès al règim laboral, així com al personal a què fan referència els 
articles 28 i 29 de la Llei 4/2017, de 28 de març, se li aplica un increment del 2,25% en 
cadascun dels conceptes retributius, amb efectes d'1 de gener de 2019, i un 0,25% 
addicional amb efectes d'1 de juliol de 2019, respecte els vigents per al 2018. 


 Revisió del càlcul de la prorrata de la paga extra. 


 Revisió de despeses registrades per hores extres realitzades 


 Revisió de despeses socials i verificat el circuit de sol·licitud i autorització; així com el 
anàlisis de la partida de la seguretat social a càrrec de l’empresa. 


 Revisió del retorn de la paga de l’any 2013. 


 Revisió del nomenament del personal directiu i l’adequació de les retribucions. 


 Revisió de l’increment de la massa salarial. 


 Comprovació de la comunicació  al departament competent en matèria de funció pública 
dels contractes laborals d’alta direcció i també dels contractes en règim laboral ordinari 
que tinguin fixades retribucions superiors a la de Director General, si escau (disposició 
addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014) 


 Aprovació pla de formació.  


 Protocol bestretes personal. 


 Autoritzacions de Compatibilitat als treballadors, si escau. 
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3.4. Adequació de la contractació administrativa a les disposicions normatives 
d’aplicació per l’entitat 


Els treballs de revisió sobre la contractació han inclòs la revisió d’una mostra de diferents 
expedients de contractació tramitats durant l’exercici analitzat. En concret, les tasques realitzades 
han estat: 


 Previ a la realització de proves de compliment sobre una mostra d’expedients, 
s’analitzarà el grau d’aplicació per l’entitat de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 


 Selecció i revisió d’una mostra de contractes adjudicats durant l’exercici, de diferents 
tipologies i volums de despesa, i diversitat de procediments d’adjudicació. També seran 
objecte de revisió els contractes formalitzats en exercicis anteriors i que tinguin execució 
en l’exercici controlat; així com les pròrrogues, extincions i modificacions contractuals. 


 Revisió a partir del model 347 de declaracions d’operacions amb tercers, per determinar 
o no la idoneïtat de la realització de diferents procediments de contractació no menor, 
així com la detecció de possibles fraccionaments de la despesa.  


 Revisió dels diferents aspectes de compliment que conformin l’expedient de contractació 
(Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, terminis, expedient, 
publicitat, concurrència, perfil del contractant, etc...). 


 Revisió de una mostra de contractes menors, tenint en comptes les novetats de la LCSP. 


3.5. Anàlisi del compliment de la normativa en relació a les subvenciones rebudes 


Els imports registrats al capítol IV i VII d’ingressos corresponen amb transferències de les entitats 


consorciades, especialment transferències de la Generalitat de Catalunya, L’anàlisi consistirà en: 


 Anàlisi dels criteris de comptabilització.  


 Anàlisi d’una mostra significativa de les transferències rebudes per l’entitat.  


 Anàlisi del compliment del que disposa l’article 13 de la Llei de pressupostos. 


 Anàlisi sobre l’aplicació del finançament afectat a les finalistes previstes. 


3.6. Anàlisi del compliment de la normativa en relació a les subvencions concedides 


L’anàlisi de la revisió de les subvencions concedides per l’entitat consistirà en:  


 Anàlisi dels criteris de comptabilització  


 Anàlisi d’una mostra significativa de subvencions concedides per l’entitat.  
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3.7. Proves de compliment de la normativa en matèria d’endeutament 


Respecte a l’endeutament a llarg i curt termini, com a entitat classificada en el sector Administració 


Pública de la Generalitat, s’analitzarà: 


 Per l’endeutament a llarg termini: 


o Que les operacions formalitzades durant l’exercici 2019 no comportin un 
increment d’endeutament respecte a l’endeutament que tenien autoritzat a 31 
de desembre de l’exercici anterior. 


o Es comprovarà que les operacions d’endeutament hagin estat degudament 
autoritzades mitjançant acord de govern. 


 Per l’endeutament a curt termini: 


o Verificar que el límit per les operacions d’endeutament amb termini de 
reemborsament igual o inferior a un any no és superior al 25% sobre l’estat de 
despeses del pressupost de l’entitat. 


o Que les operacions formalitzades durant l’exercici comportin un increment 
d’endeutament respecte a l’endeutament que tenien autoritzat a 31 de desembre 
de l’exercici anterior. 


3.8. Proves de compliment de la normativa en matèria de patrimoni 


Respecte a l’àrea de patrimoni (pel que respecte als arrendaments, adquisició d’immobles, locals 


o drets reals i obres, així com per les assegurances) serà analitzat el compliment de:  


 Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
patrimoni de la Generalitat. 


 Llei 7/2011,de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. (Obres>600.000 euros) 


Així mateix en el cas d’obres, s’analitzarà una mostra dels expedients de contractació adjudicats 


durant l’exercici. 


 Seguiment cessions d’ús - Compliment normativa patrimonial 


3.9. Compliment de la normativa en relació a les tarifes i preus públics aplicats 


Respecte a les tarifes i/o preus aplicats durant l’exercici analitzat: 


 Sol·licitar la relació de tarifes o preus aprovades i comprovar que les mateixes han estat 
aprovades per l’òrgan competent. 


 Per una mostra d’ingressos, s’analitza l’aplicació de les tarifes aprovades. 
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 Analitzar els ingressos per àpats als monitors (documentació suport, acords, etc.) 


3.10. Anàlisi del compliment de la normativa relativa a estudis i dictàmens 


Respecte als estudis i dictàmens serà analitzat: 


 Compliment per part de l’entitat, de l’Acord de Govern de 9/12/2009 protocol d'actuació 
en l'àmbit d'actuació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 
públic en relació a la contractació d'estudis i dictàmens. 


 Amb l’objectiu de detectar l’existència d’Estudis i Dictàmens que no s’hagin tramitat 
seguint les actuacions derivades de l’Acord de Govern de 09/12/2009, s’analitzarà el Grup 
62 “serveis exteriors” per tal de detectar possibles despeses d’estudis, dictàmens i/o 
treballs de consultoria que s’hagi d’haver tramitat seguint les actuacions derivades de 
l’Acord de Govern de 09/12/2009. 


3.11. Proves de compliment sobre les despeses de dietes i viatges 


Respecte a les despeses de dietes i viatges la revisió ha abastat els següents punts: 


 Per una mostra de les despeses comptabilitzades per l’entitat en concepte de despeses 
de viatges, locomoció, taxis, assistències, transports, etc. s’analitza el compliment del 
Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei. 


3.12. Proves de compliment sobre les despeses protocol·làries i de representació 


Respecte a les despeses protocol·làries i de representació, la revisió ha abastat: 


 Per una mostra de les despeses comptabilitzades per l’entitat en concepte de despeses 
protocol·làries i de representació, s’analitza el compliment del previst a l’acord de Govern 
de 20 de gener de 2009, sobre la gestió i control de despeses de representació i Acord 
de Govern de 21 de juliol de 2016, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs 
i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector 
públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública; així 
com, els criteris 2/2018 de la Intervenció General, sobre justificació de les despeses 
derivades d’atencions protocol·làries i de representació i d’altres despeses anàlogues i 
els criteris de publicació en relació amb els viatges a l’estranger del president o 
presidenta de la Generalitat de Catalunya, dels consellers i conselleres del Govern i dels 
alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les 
entitats del seu sector públic de 22 d’octubre de 2019. 


3.13. Proves de compliment sobre les despeses d’assistència a Consells i Òrgans 
Col·legiats 


Respecte a les despeses per assistència a Consells i Òrgans Col·legiats la revisió s’ha centrat en: 


 Anàlisi dels estatuts de l’Entitat a l’ objecte d’identificar els òrgans i membres de govern 
de l’entitat. 
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 Comprovar el compliment de l’art l’article 63 de la Llei 3/2015 de l’11 de març, de 
mesures fiscals, financeres i administratives: “2.6. No es percep cap tipus de dret 
d’assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans de govern, de consells 
d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat 
i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic, sens perjudici del dret a percebre 
assistències per la participació en òrgans de selecció del personal.” 


Aquest precepte va ser desenvolupat per l’Acord de Govern de 16 de juny de 2015 el 
qual indica que queden derogades qualsevol altra norma inferior, i es suprimeix el dret 
a percebre qualsevol tipus de dret d’assistència a òrgans col·legiats i consell 
d’Administració o òrgans de govern.  


 En el cas que l’entitat efectuï el pagament de despeses per assistència, analitzar per una 
mostra de les despeses comptabilitzades:  


o Creuar les dades comptabilitzades amb el model 190  


o Comprovar amb les actes de les reunions dels Òrgans de Govern per veure 
l’efectiva assistència les mateixes 


3.14. Compliment de la normativa relativa a la tramesa dades SEC 


Per la revisió del compliment normatiu relatiu a la tramesa dades SEC, verificant que l’entitat a 
tramitat en els terminis establerts a l’efecte la informació comptable-financera a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya. 


3.15. Comprovació del Període Mig de Pagament 


Es verifica si la metodologia de càlcul del PMP ha estat d’acord al Reial Decret 1040/2017, de 22 
de desembre, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a 
proveïdors de les administracions públiques. 


3.16. Compliment de la normativa de transparència 


Respecte al compliment de la normativa sobre transparència es verifica el compliment la de Llei 
16/2014, del 29 de Desembre, de transparència, accés a la informació públic i bon govern.  
 
 
4. DOCUMENTACIÓ EXAMINADA 
 
Per a portar a terme la nostra revisió, a banda de la diversa documentació ja facilitada pels 
responsables de la entitat durant el nostre treball d’auditoria financera, ha estat analitzada entre 
d’altra, la següent documentació: 
 


 Comptes Anuals a 31 de desembre de 2019. 
 Estatuts del Consorci 
 Procediments interns i de control dissenyats per la entitat. 
 Actes dels òrgans de Govern. 
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 Pressupost de l’exercici 2019. 
 Modificacions de crèdit de l’exercici 2019. 
 Liquidació del pressupost 2019. 
 Bases d’execució del pressupost 2019. 
 Convenis laborals aplicables i taules salarials per al 2019. 
 Retribucions realitzades en l’exercici al personal i òrgans de govern. 
 Organigrama de l’exercici. 
 Noves contractacions de personal realitzades en l’exercici 2019. 
 Expedients de marcatges del personal. 
 Procediments de contractació administrativa realitzada durant l’exercici 2019. 
 Revisió de model 347 de l’any 2019. 
 Tarifes de preus i taxes vigents durant 2019. 
 Detall de estudis i dictàmens tramitats durant l’exercici 2019. 
 Expedients de dietes i despeses de viatges l’exercici 2019. 
 Tramesa dades SEC. 
 Mes de referència pel càlcul PMP 


 
Addicionalment, ha estat requerida qualsevol altra documentació que considerem necessària pel 
desenvolupament del nostre treball. 
 
 
5. RESULTATS DEL TREBALL 
 
5.1. Anàlisi dels Estatuts del Consorci 


Mitjançant decret 113/2006, de 25 d'abril, de constitució del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona, s’aproven el estatuts del Consorci, els quals no han estat modificats posteriorment. 
 
En l’informe de control financer emès per la Intervenció General corresponent a l’exercici 2017 
s’indicava  
 
“d’acord amb les dades revisades per la intervenció, el Consorci complia els requisits per ser adscrit 
a l’Administració de la Generalitat de Catalunya; però que, no consta aprovada la modificació dels 
estatuts per les administracions consorciades i en concret pel Govern de la Generalitat, i que per 
tant, no s’havia donat compliment al que disposen els articles 121 a 127 de la Llei 40/2015 d'1 
d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic; sent els últims estatuts vigents els aprovats mitjançant 
el Decret 113/2006, de 25 d’abril, de constitució del CSSB” 
 
“S’ha obtingut evidència que en data 3 de desembre de 2018, es va emetre una nota jurídica sobre 
l’adaptació dels estatuts del CSSB a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
emesa per l’advocat en cap de l’Assessoria Jurídica del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies; en què s’indica que en ser el CSSB un consorci majoritari, l’adscripció s’entén implícita, i a 
més a més fa referència a que la modificació d’estatuts del Consorci no era necessària atès que es 
considerava que als Consorcis inclosos a la Carta Municipal de Barcelona no els era d’aplicació 
aquest règim jurídic segons disposició addicional cinquena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.  
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La intervenció signant vol indicar que, la Llei 27/2013, de 27 de desembre està derogada i que la 
Llei 40/2015 no preveu cap excepció sobre l’obligatorietat de fer constar als estatuts dels consorcis 
l’administració a la qual s’adscriuen i el règim jurídic que, en conseqüència, els és d’aplicació.  
Si bé es valoren favorablement les actuacions realitzades pel CSSB, segons l’indicat, es manté 
l’observació.” 
 
La situació descrita en el control financer de l’exercici 2017 es manté vigent en el control financer 
corresponent a l’exercici 2019. 


5.2. Anàlisi de la liquidació del pressupost de l’exercici 


Avantprojecte pressupost 2019 


El Consell de Govern, en data 5 de desembre de 2018, aprova l’avantprojecte del pressupost 2019 
i les bases d’execució del mateix.  


Pressupost inicial 


Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019 incorporen en la liquidació pressupostària com 
pressupost inicial el crèdits consignats en el pressupost de la Generalitat de Catalunya aprovats 
per a l’exercici 2017, prorrogats a l’exercici 2018 i 2019. Tanmateix, l’esmentada liquidació 
presenta una diferència de de 197.815,44 entre el capítol VII “Transferència de capital” (minorat) i 
el capítol IV “Transferències corrents” (augmentat) respecte al pressupost prorrogat. 
 
Modificacions de crèdit 


L’article 3 de les bases d’execució del pressupost del CSSB regula les modificacions de crèdit 
segons seguidament s’indica: 
 
Els crèdits de despeses s’han de destinar exclusivament a la finalitat per la qual han estat dotats, ja 
sigui inicialment en aprovar-se el pressupost o bé com a conseqüència de modificacions aprovades 
segons el que estableixen aquestes bases d’execució. 
El criteri econòmic classifica la despesa segons la seva naturalesa econòmica i l’agrupa en 
subconceptes , conceptes, articles i capítols, conforme a l’estructura de la Llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya. Així mateix, es classifiquen les despeses segons el criteri funcional (segons 
la seva destinació final). Els crèdits consignats a l’estat de despeses tenen un caràcter limitatiu. 
Es podran crear noves partides, no previstes en el pressupost inicial, tot i que no tinguin una dotació 
pressupostària inicialment. Per poder executar qualsevol despesa en la nova partida, serà necessari 
disposar de crèdit suficient en la bossa de vinculació existent o dotar econòmicament la partida.  
El traspàs de fons entre partides pressupostàries vinculades serà aprovat pel/per la Gerent de 
l’entitat. 
Les modificacions de crèdit, tant increments com minoracions, poden venir donades per variacions 
en els ingressos propis o modificacions de crèdit corresponents a resolucions de qualsevol dels ens 
consorciats. 
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L’ordenació de les modificacions de crèdit correspon al Consell de Govern. Per tal d’agilitzar la 
tramitació de les modificacions de crèdit, el Consell de govern delega en la gerència del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona ordenar modificacions de crèdit amb els següents límits operatius: 


- Per quanties inferiors a 500.000 euros i per aquelles que siguin superiors però que hagin 
estat prèviament aprovades per qualsevol de les dues administracions consorciades, la 
gerència del consorci de Serveis Socials de Barcelona tindrà delegada la facultat d’autoritzar 
la modificació de crèdit corresponent - 
- Per quanties superiors a 500.000 euros que no tinguin el seu origen en de qualsevol de les 
dues administracions, es requerirà l’autorització del Consell de Govern.. 


La gerència del Consorci de Serveis Socials de Barcelona informarà en cada Consell de Govern quines 
són les modificacions de crèdit tramitades, detallant la quantia, procedència així com en quines 
partides de despesa s’aplicaran aquestes modificacions de crèdit. 
 
El detall de modificacions de crèdit del pressupost de despeses informades en els comptes anuals 
de l’exercici 2019 han estat les següents: 
 
  


 
Crèdits 


generats   Transferències  de crèdit  
Cap Descripció Incorporació 


de Romanents 
per 


ingressos 
Altres crèdits 


generats 
Altres 


modificacions Positives Negatives 
Total 


Modificacions 


I  Remuneracions del 
personal 532.490,75 0,00 748.572,76 0,00 383.553,72 -383.553,72 1.281.063,51 


 II Despeses corrents 
de béns i serveis 2.056.753,61 353.634,73 5.294.085,31 -52.541,53 284.685,32 -284.685,32 7.651.932,12 


 Total despeses 
corrents 2.589.244,36 353.634,73 6.042.658,07 -52.541,53 668.239,04 -668.239,04 8.932.995,63 


 VI Inversions reals 818.595,03 0,00 168.235,65 0,00 125.733,38 -125.733,38 986.830,68 


 Total despeses de 
capital 818.595,03 0,00 168.235,65 0,00 125.733,38 -125.733,38 986.830,68 


         
 Total despeses 3.407.839,39 353.634,73 6.210.893,72 -52.541,53 793.972,42 -793.972,42 9.919.826,31 


 
 
 
El detall de modificacions de crèdit del pressupost d’ingressos informades en els comptes anuals 
de l’exercici 2019 han estat les següents: 
 
 
Capítol Descripció Modificacions 


   
 Del Departament de Benestar Social i Família 8.754.238,85 


 Altres transferències d'ajuntaments 432.857,57 
IV Transferències Corrents 9.187.096,42 


 Total ingressos corrents 9.187.096,42 
   


 Del Departament de Benestar Social i Família 563.866,53 
VII Transferències de Capital 563.866,53 


 Total ingressos de capital 563.866,53 
   


 Total ingressos 9.750.962,95 
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Les modificacions incorporades en el pressupost de despeses i ingressos presenten una diferència 
de 168 mil euros. 
Addicionalment, les modificacions de crèdit informades no es corresponen amb les aprovades pel 
Consell de Govern. Aquest fet, va ser objecte d’excepció en el nostre informe d’auditoria segons 
seguidament s’indica: 
 “La liquidació del pressupost inclouen modificacions de crèdit per un total de 9.919 milers d’euros 
amb un increment de finançament previst de 9.751 milers d’euros, imports inferiors en 1.170 milers 
d’euros i 1.338 milers d’euros respectivament a les modificacions aprovades pel Consell de Govern.” 
Incorporació de romanents: 
A petició de l’entitat, la Intervenció General va aprovar la incorporació de romanents per un import 
de 5.039 milers d’euros destinats a finançar actuacions sense consignació pressupostària. Aquesta 
modificació va ser aprovada pel Consell de Govern de l’entitat. De la revisió realitzada es desprèn: 


- S’informa en la memòria dels comptes anuals com a incorporació de romanents un import 
de 3.407 milers d’euros, inferior en 1.632 milers d’euros a l’import aprovat pel Consell de 
Govern. 


- El pressupost d’ingressos incorpora la totalitat de modificacions de crèdit entre el capítol IV 
Transferències Corrents i capítol VII Transferències de Capital, si bé les modificacions de 
crèdit derivades de la incorporació de romanents hauria d’haver-se registrat a l’article 87. 


Aprovació Consell de Govern: 
 
En sessió de Consell de Govern de 16 de setembre de 2020 han estat aprovades de forma 
extemporànies modificacions de crèdit corresponents a l’exercici 2019. 
Recomanem a l'entitat que les aprovacions de crèdit s'aprovin a mida que siguin necessàries de 
forma prèvia a incórrer en la despesa corresponent i sempre abans de la finalització de l'exercici. 
 
 
Resultat pressupostari 


El “Resultat Pressupostari ajustat” no incorpora els “Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria no afectat” per un import 2.248 milers d’euros ni els “Desviaments de finançament 
negatius de l'exercici” per un import de 666 milers d’euros aprovats pel Consell de Govern i 
destinats a finançar despesa corrent de l’exercici, fet que faria incrementar el resultat pressupostari 
ajustat en 2.914 milers d’euros.  
 
 
Romanent de tresoreria 


L’entitat considera com excés de finançament afectat el mateix import que registra com deutes 
transformables en subvencions registrat en el passiu del balanç de situació (1.585 milers d’euros). 
Tal i com es detalla en el nostre informe d’auditoria financera, atenent a que l’import pendent 
d’executar amb finançament afectat hauria de ser per un import de 1.762 milers d’euros, el 
romanent de tresoreria no afectat estaria sobrevalorat en 177 milers d’euros. 
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Aprovació comptes anuals 2019 


En sessió de Consell de Govern de 16 de setembre de 2020 es van aprovar el comptes anuals 
corresponents a l’exercici 2019, condicionats a l’aprovació favorable de la Intervenció General de 
la Generalitat de l’informe d’auditoria.  


5.3. Revisió de la normativa aplicable a l’àrea de personal 
 
Organigrama del Consorci 


El Consell de Govern, en sessió de 21 de juny de 2017 va procedir a aprovar l’Organigrama del 
Consorci. Durant l’exercici 2019 aquest ha estat modificat, el qual ha estat aprovat en sessió del 
Consell de Govern de 15 de novembre de 2019. 
 
Circuit de confecció de nòmines i atorgament de bestretes 


El Consorci, a través del personal de RRHH, confecciona les nòmines amb una aplicació de forma 
automàtica. La tècnica de RRHH, en un primer moment, revisa les nòmines i li passa al Cap 
d’Administració General. Seguidament, és el Cap d’Administració General qui fa una segona 
revisió i la posterior autorització. Finalment, a través de la signatura mancomunada, es realitza 
l’ordre de pagament d’aquestes.  


El consorci tot i no tenir establert un protocol de sol·licitud i aprovació de les bestretes en l’exercici 
2019, disposava d’un document intern per tal de sol·licitar-les.  


No és pràctica habitual de l’entitat atorgar bestretes al seu personal, si bé, durant el 2019 s’han 
atorgat 6 bestretes per un total de 2.100,00 euros que han estat retornades en la seva totalitat a 
través de les pagues extres d’estiu i nadal i van ser sol·licitades i aprovades segons marcava el 
document intern.  


Durant el 2020 l’entitat ha desenvolupat un protocol per tal de sol·licitar i aprovar una bestreta 
que resta pendent d’aprovació per part de l’equip directiu. 
 
D’acord amb els seus Estatuts, la contractació de personal que presta serveis al Consorci és de 
naturalesa laboral, tot i que també pot incorporar personal de les administracions de la Generalitat 
i de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest últim cas, aquest personal conserva tots els drets 
adquirits de què gaudien en el moment de la incorporació. 
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El Consorci ens manifesta que els hi són d’aplicació diferents convenis, en funció del lloc de treball 
i el seu origen: 


 Acord de condicions de treball comunes dels empleats públic de l’Ajuntament de Barcelona 
– aplicat al personal amb origen a l’Ajuntament de Barcelona. 


 6è Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de 
Catalunya- aplicat al personal laboral dels centres assistencials abans de ser traspassats al 
Consorci. 


 Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos- Al personal laboral contractat 
directament per l’entitat, aplicat al personal d’estructura i Residència Valldaura. 


 Conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc, 
aplicat al personal de la Casa d’Acollida. 


 
En aquest sentit, cal tenir en consideració que l’entitat a l’exercici 2017 va iniciar els tràmits per 
poder adherir tot el seu personal al VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal 
laboral de la Generalitat de Catalunya. En data 27 i 28 de març de 2020, les Direccions Generals 
de funció pública i de pressupostos, van informar favorablement sobre l’adhesió del CSSB al VI 
conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, 
així com dels complements de comandament que regulen les condicions singulars de determinats 
llocs de treball del Consorci, en el benentès que no requereix cap increment del finançament 
procedent de la Generalitat de Catalunya.  
 
Posteriorment, en data 28 d’abril de 2020 el Consorci i els membres del comitè d’empresa van 
acordar l’adhesió del personal al VI conveni amb data d’efecte al mes següent del seu registre en 
el REGCON del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  
 
Finalment, a partir de maig de 2020 s’ha començat a aplicar el VI Conveni al personal laboral del 
Consorci.    
 
 
Marcatges del personal i hores extra 


El consorci durant el 2019 ha establert sistemes de marcatge en tots els seus centres i des de 
serveis centrals realitzen el control setmanal d’aquests i les incidències que es puguin produir. 
Aquest sistema ha estat establert per fases en funció del centre durant el darrer trimestre de l’any 
2019. Tanmateix, de la revisió efectuada, s’observa que no sempre és complert. 
Segons ens manifesta l’entitat, en els casos que ha detectat alguna incidència en el marcatge 
horari, demana justificacions als responsables i al personal afectat. D’aquest procés no es deixa 
evidència, motiu pel qual recomanem deixar constància de les pràctiques de control i supervisió 
realitzades per l’entitat. 
 
Segons ens manifesta l’entitat, no han estat realitzades hores extraordinàries a l’exercici. S’ha 
comprovat que els resums de nòmina facilitats no incorporen cap retribució en concepte d’hores 
extraordinàries. 
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Altes i baixes durant l’exercici 


El Consorci ens ha facilitat un llistat de les altes i baixes produïdes durant l’any 2019, si bé, cal 
tenir en compte que en aquest llistat s’inclouen canvis de categoria, canvis de jornada, etc.  
Segons consta en aquest registre, s’han formalitzat un total de 1073 contractes, dels quals 994 
finalitzen en el mateix exercici 2019, i 43 més a l’exercici 2020.  
 
Segons ens indica l’entitat, les contractacions noves realitzades i comunicades al llistat, 
corresponen  contractacions temporals realitzades per cobrir les necessitats productives puntuals. 
Dins del procediment de control s’ha dissenyat la revisió dels procediments de contractació dels 
següents contractes: 
 


Nº 
Revisió 


DATA 
ALTA D.BAIXA 


Tipus de 
contracte Observació 


1 18/11/2019 19/11/2019 418 Contractació interí mitjançant resolució de gerència 
2 01/10/2019 - 401 Contractació realitzada mitjançant procediment de selecció. 
3 15/02/2010 21/10/2019 200 Subrogat de la Generalitat de Catalunya amb el traspàs del centre. 
4 04/05/2019 - 410 Borsa de treball Centre Llimoners.  
5 06/05/2019 - 418 Borsa de treball Centre Llimoners.  
6 02/08/2019 - 410 Borsa de treball Centre Llimoners.  
7 05/11/2019 - 401 Contractació realitzada mitjançant procediment de selecció. 
8 02/12/2019 - 518 Contractació interí mitjançant resolució de gerència 


9 17/12/2019 17/12/2019 410 Contracte de substitució. No queda acreditat el procediment de 
contractació realitzat. 


10 01/01/2019 - 410 Contractació realitzada mitjançant procediment de selecció. 
11 01/12/2019 - 410 Contractació realitzada mitjançant procediment de selecció. 
12 01/02/2019 - 410 Contractació realitzada mitjançant procediment de selecció. 
13 20/05/2019 - 410 Contractació realitzada mitjançant procediment de selecció. 
14 18/11/2019 - 541 Contractació realitzada mitjançant procediment de selecció. 


15 13/12/2019 13/12/2019 410 Contracte de substitució. No queda acreditat el procediment de 
contractació realitzat. 


 
 
Segons estableix l’ acord de govern 13 de juny de 2017, l’expedient de contractació temporal ha 
d’incloure: 


(1) Una memòria justificativa de la necessitat urgent i inajornable 


(2) Un certificat del responsable de gestió econòmica i financera de l’entitat sobre el cost de 
la contractació i la suficiència de crèdit per assumir-la 


(3) contractació de personal laboral d'obra o servei, cal identificar el projecte o programa 
diferenciat clarament de l’activitat normal de l’ens o entitat i el finançament específic de 
l’ens o entitat. 
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Als expedients aportats a l’equip de control, no s’incorporen els documents descrits anteriorment.  
Recomanem revisar l’adequació dels documents justificatius als requeriments de l’acord de 
Govern. 
 
De la mostra revisada es desprenen les següents conclusions: 
 


- Pel que fa a les contractacions nº 1 i 8 es realitza la contractació temporal per la 
substitució d’un treballador a través d’un decret del Gerent on resol la contractació. 


- Pel que fa a la contractació nº 3 es realitza la subrogació del personal de la Generalitat 
amb el traspàs del centre.  


- Pel que fa a la contractació nº 4, 5 i 6 es tracta d’una contractació puntual amb una 
durada prevista superior als 3 mesos. En aquest casos, l’entitat disposa d’una borsa 
de treball constituïda en el 2016 i que va actualitzant anualment.  


- Pel que fa a les contractacions nº 2, 7, 10, 11, 12, 13 i 14 es realitza un procediment 
de contractació donant compliment als principis de publicitat, igualtat i transparència. 


- Pel que fa a les contractacions nº 9 i 15 són els mateixos centres qui seleccionen a 
persones recurrents per fer substitucions. En aquest cas, no consta cap expedient amb 
la sol·licitud, la justificació del caràcter urgent ni l’autorització prèvia, únicament se’ns 
ha facilitat el contracte temporal.   


 
Les contractacions 9 i 15 es corresponen amb contractacions puntuals per períodes inferiors a tres 
mesos, els quals es realitzen de forma directa sense passar per la borsa de treball. Les 
contractacions 1 i 8 s’han realitzat mitjançant resolució del gerent, si bé no queda acreditat a 
l’expedient el procediment de selecció realitzat. Es recomana analitzar la possibilitat de constituir 
per aquests casos una borsa de treball. 
 
 
Borses de treball 
 
Referent a les borses de treball, l’entitat ens manifesta que les bases i convocatòries van ser 
trameses al comitè d’empresa i als diferents centres. Considerem que aquesta pràctica no donaria 
compliment al principi de publicitat, motiu pel qual recomanem a l’entitat avaluar alternatives en 
properes convocatòries. 
 
Addicionalment no ens conta que les contractacions del personal extern de les administracions 
públiques hagi passat per la Comissió Retribucions i Despeses de Personal de conformitat amb 
l’establert a la llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim Jurídic de les administracions públiques 
 
 
Taxa de reposició 
 
L’entitat ha facilitat a l’equip de control un detall de les altes i baixes del personal d’estructura 
identificant el motiu. Tanmateix, aquet llistat no es coincident amb la relació d’altes i baixes del 
personal facilitat per la totalitat de l’entitat, motiu pel qual no s’ha pogut comprovar el 
compliment o no de la taxa de reposició en l’exercici 2019. 
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Conceptes retributius 
 


-En referència al personal directiu: 
 


Els pressupostos del consorci incorporen a l’article 132 Personal laboral d’alta direcció i assimilat, 
l’import consignat pel personal directiu (gerent).  
 


Les retribucions realitzades no són coincidents amb l’import incorporat en els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya en l’aplicació 132, corresponents a la figura del Gerent. Això és degut a 
que el pressupost de la Generalitat està prorrogat i no recull inicialment els increments dels 
exercicis 2018 ni 2019. S’ha comprovat que l’increment retributiu aplicat a l’exercici en relació a la 
retribució liquidada a l’exercici 2018 es correspon amb l’increment del 2,25% al 2019 i un 0,25% 
addicional a partir de juliol segons l’aplicació de l'increment del 2,25% de gener a juny i de 
l'increment del 0,25% a partir de juliol, establert en el Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre 
l'increment retributiu per al 2019.  
 
 
-En referència a la revisió dels conceptes retributius de la resta del personal: 
 
Sobre una mostra representativa del 9% de la plantilla, seleccionada de diferents categories 
professionals i amb diferents convenis d’aplicació: 
 


- Hem verificat que el total de les nòmines de cada treballador coincideix amb la 
retribució declarada al model 190, així com la seva coincidència amb els registres 
comptables i els resums de nòmines.  


- La despesa corresponent està imputada al capítol 1 del pressupost corrent. 
- Estan donats d’alta al règim general de la seguretat social. 


 


En el cas del treballadors que els hi és d’aplicació el Conveni d’oficines i despatxos, s’han observat 
tres conceptes retributius (Millora voluntària, A compte del conveni i Plus absorbible) que no 
consten a les taules salarials. No s’ha obtingut evidències d’haver sol·licitat l’informe previ del DG 
de pressupostos i la DG de la funció pública. Segons es desprèn del resum de nòmina anual, s’ha 
liquidat un total de 192.898,28 euros en concepte millora voluntària, un total de 48.373,71 euros, 
en concepte de a compte conveni; i un total de 16.822,07 euros en concepte de plus absorbible.  
 
Règim jurídic del personal 
 
Són d’aplicació tots els preceptes en matèria de personal que anualment estableix la Llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya, així com en la normativa que la desenvolupa. En 
aquest sentit, en el decurs dels nostres treballs s’ha observat que les taules retributives que aplica 
anualment el consorci al seu personal, en concret a l’adscrit al Conveni col·lectiu de treball del 
sector d’oficines i despatxos, no són coincidents amb les que estableix l’esmentat conveni. En 
aquests cas, cal tenir present allò establert a l’article 33 de la Llei 4/2017 de pressupostos de la 
Generalitat, segons el qual: 
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“Per a determinar o modificar les condicions de treball amb impacte econòmic del personal 
laboral ... cal l’informe favorable conjunt del departament competent en matèria de funció 
pública i del departament competent en matèria de pressupostos. 
[...] 
a) Es considera determinació o modificació de les condicions de treball amb impacte 
econòmic, entre altres, la signatura de convenis col·lectius; les revisions, les adhesions o les 
extensions d’aquests convenis; l’aplicació dels pactes que modifiquin les condicions del 
personal laboral, i la fixació de retribucions mitjançant un contracte individual, si no són 
regulades amb un conveni col·lectiu.” 


 
Si bé, l’observació es manté per l’exercici 2019, cal tenir en compte que a partir del maig de 2020 
l’entitat ha quedat adherida al VI Conveni de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. 
 
Variació massa salarial 


L’entitat no realitza el càlcul de l’evolució de la massa salarial en termes homogenis entre exercicis; 
així com tampoc disposa d’unes instruccions que permetin controlar durant l’exercici la contenció 
d’aquesta magnitud i la garantia del compliment dels increments retributius màxims anuals 
segons les lleis de pressupostos. 
 


Increment retributiu 


El pla de control establert va contemplar la revisió dels increments retributius per una mostra de 
20 persones, verificant el compliment retributiu del 2,25% per a l’any 2019, incrementat en un 
0,25% a partir del mes de juliol de 2019. 
 
Alta Direcció 


Tal i com es regula a la Disposició Addicional 21ª de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, la persona que assumeix la màxima 
responsabilitat en la societat però que no s’inclou en el consell d’administració es vincularà a 
l’entitat mitjançant un contracte d’alta direcció. 
S’ha pogut evidenciar el compliment de la DA 21ª a través del contracte d’alta direcció realitzat al 
Gerent del Consorci en data 27 de març de 2017. 
 
Altres aspectes: 


De les proves de revisió realitzades en matèria de seguretat social: 


- S’han verificat els TC’s de l’exercici i el pagament en els terminis establerts. 
- S’han verificat els imports pendents de pagament a 31 de desembre, i el seu correcte 


reflex comptable. 
- S’han verificat proves per a la validació de la despesa registrada durant l’exercici 


objecte del nostre anàlisi. 
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De les proves de revisió d’altres despeses socials: 
 


- No s’han efectuat aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes 
d’assegurança col·lectiva. 


- No s’ha retribuït al personal per ajuts en concepte de Fons d’Acció Social ni tampoc 
altres que tinguin la mateixa naturalesa o finalitat. 


- No s’han reconegut percepcions derivades dels sistemes d’ajut per al menjar, tiquets 
restaurant o similars. 


- No s’han registrat cap altra despesa social. 
 


5.4. Adequació de la contractació administrativa a les disposicions normatives 
d’aplicació per l’entitat 


 
Subjecció a la normativa de contractació pública 


El Consorci és considerat com a poder adjudicador – administració pública, i per tant, es 
d’aplicació plena la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
Perfil del contractant 


La web del Consorci disposa d’un apartat de licitacions el qual enllaça directament amb la 
plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya. A data d’execució dels treballs de 
control financer, la primera formalització que consta publicada té data 28 de novembre de 2018.  
 
Òrgan de Contractació 
 
L’article 11.3 dels estatuts del Consorci preveu que la persona titular de la presidència del Consorci 
és el conseller o consellera de Benestar i Família. 
 
Segons s’indica en l’article 14, la contractació s’ha d’ajustar a les previsions de la legislació sobre 
contractes de les administracions Públiques. Les competències que la legislació vigent en matèria 
de contractes atribueix a l’òrgan de contractació corresponen a la Gerència pel que fa als 
contractes menors, i a la Presidència del Consorci en la resta dels casos, sens perjudici de la seva 
delegació. Tal i com estableix l’article 51 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, 
l’òrgan de contractació té atribuïda la facultat de celebrar contractes en el nom de l’entitat.  
L’apartat 3 del mateix article 14 dels estatuts, determina que l’òrgan de contractació designarà la 
mesa de contractació. 
En data 23 de juliol de 2010 es publica al DOGC Resolució de la Consellera d’Acció Social i 
Ciutadania on designa els membres de la Mesa de Contractació del Consorci, quedant integrada 
per la persona titular de la Gerència com a President de la Mesa de Contractació. 
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Delegació de competències 


El Consell de Govern en data 22 de juny de 2018 ha resolt acordar la següent delegació de 
competències en el Gerent: 


“1.1 Les facultats que, com a òrgan de contractació, la normativa vigent atribueix a la Presidència 
del Consorci, quan la quantia dels contractes sigui inferior a 300.000 euros 
2 Autorització de la despesa, disposició i reconeixement de l’obligació que deriva dels actes 
contractuals específics en l’apartat anterior, quan la quantia sigui inferior a 300.000 euros.” 
 
 
Anàlisi de la contractació efectuada 
 
La població de contractes adjudicats a l’exercici facilitat per l’entitat a l’equip de control és la 
següent: 
 


Procediment Objecte Import 
adjudicació Adjudicatari 


Obert 


Gestió, en règim de concert, del Centre Residencial 
d’Acció Educativa Llar Infantil Fàtima, del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona, per a  32 nens i nenes i 
adolescents de 0  a 12 anys. 


1.271.731,00 FUNDACIO MARE 
DE DEU DE F 


Obert 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 
places d’atenció residencial al Centre Residencial d’Acció 
Educativa Casa de Família Nazaret, del Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona, per a  29 nenes i adolescents de 4 a 
18 anys. 


1.229.341,90 FUNDACION 
NAZARETH 


Negociat sense 
publicitat 


Gestió, en règim de concert, de la gestió de 24 places de 
Llar  Residència per a persones amb paràlisi cerebral.  1.210.536,00 FUNDACIÓ ASPACE 


CATALUNYA 
Negociat sense 
publicitat 


Serveis per a l’ocupació 32 places de la Residència Joan 
Trias per a persones amb discapacitat física 1.189.042,50 LLARS DE 


L'AMISTAT C 


Obert 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 
places d’atenció residencial al CRAE Maria Reina, del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a  28 
nens/nenes i  adolescents de 3 a 12 anys. 


1.017.386,40 RESILIS 


Obert 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 24 
places d’atenció residencial al centre Residència Minerva, 
del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a infants 
i/o adolescents de 4 a 18 anys 


1.017.386,40 INTEGRACIO 
SOC.DE MENORS- 


Obert 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 
places d’atenció residencial al CRAE Kairós, del Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona, per a  20 adolescents de 
sexe femení de 14 a 18 anys. 


928.446,00 EDUVIC,S.C.C.L. 


Obert 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 
places d’atenció residencial al CAE Llar Collserola, del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a  20 nens i 
nenes i adolescents de 4 a 15 anys. 


883.446,00 SUARA 
SERVEIS,S.C.C.L. 


Obert 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 17 
places d’atenció residencial al centre Sants Medir, del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a infants i/o 
adolescents de 4 a 16 anys. 


750.929,10 INTEGRACIO 
SOC.DE MENORS- 


Obert 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 16 
places d’atenció residencial al centre Casa Solaz, del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a infants i/o 
adolescents de 2 a 14 anys. 


706.640,00 CASA SOLAZ 
INF.H.CARIDAD 
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Procediment Objecte Import 
adjudicació Adjudicatari 


Negociat sense 
publicitat 


Gestió, en règim de concert, de la gestió del servei  de 26  
places  de Llar Residència, per a persones amb 
discapacitat intel·lectual i necessitat de suport extens o 
generalitzat a la llar Residència número 2, número 3 i 
número 4 del carrer Lope de Vega número 1-3  de la 
Fundació Pere Mitjans  a  Barcelona 


705.391,70 FUNDACIO PERE 
MITJANS 


Negociat sense 
publicitat 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 
places d’atenció residencial al Centre ASPASIM, del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a  12 nens i 
nenes i adolescents amb discapacitat intel·lectual  


672.412,20 ASPASIM 


Obert 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 14 
places d’atenció residencial al centre Vilapicina, del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a infants i/o 
adolescents amb discapacitat intel·lectual. 


637.312,20 FUND.PRO-
DISM.PSIQUICS J. 


Obert 
Serveis per a la gestió de la Comunitat Terapèutica de Can 
Puig per al tractament d’homes amb problemes 
d’addicció a les drogues ( alta intensitat) 


576.975,00 CTRE.CATALA DE 
SOLIDARITA 


Obert 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 12 
places d’atenció residencial al centre Les Palmeres, del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a infants i/o 
adolescents de 3 a 18 anys. 


530.067,60 ASSOC.CREACIO 
EST.I PROJ. 


Obert 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 
places d’atenció residencial al CRAE La Llar, del Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona, per a  10 adolescents de 
sexe femení de 16 a 18 anys. 


491.326,50 SUARA 
SERVEIS,S.C.C.L. 


Obert 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 
places d’atenció residencial al CRAE Llar Turó Blau, del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a  10 
nens/nenes i  adolescents de 3 a 12 anys. 


487.745,87 CONGR.NTRA.SRA.
CARIDAD BU 


Obert 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 
places d’atenció residencial al Centre Residencial d’Acció 
Educativa Dolors Aleu, del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona, per a  10 noies adolescents de 12 a 18 anys. 


481.435,00 FUNDACION APIP-
ACAM 


Negociat sense 
publicitat 


Serveis per a l’ocupació de  12 places de residència per a 
persones  amb discapacitat intel·lectual al barri Sarrià- 
Sant Gervasi  a Barcelona 


455.757,25 ASPASIM 


Obert 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 8 
places d’atenció residencial al centre La Salle, del Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona, per a infants i/o 
adolescents de 4 a 16 anys. 


397.040,40 
FUNDACIO 
PRIVADA 
CATALANA 


Negociat sense 
publicitat 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 
places d’atenció residencial al Centre La Puça, del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a  10 
persones amb discapacitat intel·lectual 


372.482,50 ASPASIM 


Negociat sense 
publicitat 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 
places d’atenció residencial al Centre la Xinxeta, del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a  10 
persones amb discapacitat intel·lectual 


372.482,50 ASPASIM 


Obert 
Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 14 
places residencials d’acció educativa per a joves de sexe 
masculí d’edats compreses entre els 12 i els 18 anys. 


331.377,76 CIUTAT VALORS 
FUND PR.SER 


Obert 
Gestió del servei del CRAE Casa de Família Trafalgar, del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a 6 nens i 
nenes i adolescents de 4 a 16 anys. 


294.795,90 CONGREG.JESUS-
MARIA-COMUN 


Obert 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 
places d’atenció residencial al CRAE Llar Claudina, del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a  6 nens i 
nenes i  adolescents de 4 a 16 anys. 


294.795,90 CONGREG.JESUS-
MARIA-COMUN 


Obert Contractació alimentació CA Els Llimoners 141.107,27 HOSTESA 
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Procediment Objecte Import 
adjudicació Adjudicatari 


Negociat sense 
publicitat 


Servei de cuina in situ CRAE Toni Julià (negociat derivat de 
desert) 83.076,04 7 i TRIA 


Obert Contracte dels serveis d’alimentació del CRAE St Andreu 46.843,86 EXCELENT FACILITY 


Obert Lot 1 neteja sant andreu i Oràlia 46.500,00 
GARBET NETEJA I 
MANTENIMENT 
INTEGRAL SCCL 


Obert Contracte dels serveis d'ocupació de 3 places pisos joves 
ex tutelats 45.245,40 


FUNDACIÓ 
INICIATIVES 
SOLIDÀRIES 


Obert Ocupació de 2 places de pis assistit joves entre 18 i 21 
anys ex tutelats 30.316,90 FUND.NAZARETH 


Obert Lot 2 bruc/Aragó i despatx casa acollida dones 17.054,20 CET EMISER VALLÈS 
 
La població de les pròrrogues executades durant l’exercici 2019 facilitades per l’entitat a l’equip 
de control és la següent: 
 


Procediment Objecte Import 
adjudicació Adjudicatari 


Pròrroga 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de places 
d’atenció residencial al CRAE Llar Sant Josep de la Muntanya, 
del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a  60 nens i 
nenes i adolescents de 3 a 18 anys. 


2.393.500,20 CONGR.M.M.DESA
MPAR.SAN JO 


Pròrroga 
Contracte de serveis socials de la ocupació d’un centre 
d’acolliment de 30 places, per a noies adolescents amb edats 
compreses entre els 12 i 18 anys. 


1.998.900,00 EDUVIC,S.C.C.L. 


Pròrroga 
Contracte de serveis socials de la ocupació d’un centre 
d’acolliment de 30 places, per a noies adolescents amb edats 
compreses entre els 12 i 18 anys. 


1.880.996,04 CIUTAT VALORS 
FUND PR.SER 


Pròrroga 
Contracte de serveis socials  per a la provisió de 25 places de 
centre d’acollida, ubicat a Barcelona ciutat, per nois 
adolescents amb edats compreses entre els 12 i 18 anys. 


1.747.528,75 FUNDACIO 
PRIVADA IDEA 


Pròrroga 
Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 46 
places de residència per a persones amb discapacitat física a 
la Residència Esclat Marina 


1.708.550,40 FUND ESCLAT 
MARINA 


Pròrroga 
Contracte de serveis socials  per a la provisió de 30 places al 
centre d’acollida Mas Pins, ubicat a Barcelona ciutat, per nois 
adolescents amb edats compreses entre els 12 i 18 anys. 


1.668.600,18 CIUTAT VALORS 
FUND PR.SER 


Pròrroga 
Contracte de serveis socials per la ocupació de 22 places de 
centre d’acolliment per a infants dependents de la direcció 
general d’atenció a la infància i l’adolescència (DGAIA). 


1.315.265,50 INST.TRABAJO 
SOC.Y DE SER 


Pròrroga 
Contracte de serveis socials de 35 places, a la residència 
Vigatans per a persones amb discapacitat física a la ciutat de 
Barcelona 


1.299.984,00 FUNDACION APIP-
ACAM 


Pròrroga 
Concertació de  32 places de residència per a persones amb 
discapacitat física al barri de Sarrià de Barcelona (residència 
Emili Benedetti) 


1.191.097,20 LLARS DE 
L'AMISTAT C 


Pròrroga 
Serveis per a l’ocupació del servei de residència i centre de dia 
per a persones amb discapacitat intel·lectual al centre Tres 
Pins. 


1.168.605,26 SANT PERE CLAVER 
FUND.SER 


Pròrroga Gestió, en règim de concert, de 25 places de pisos assistits per 
a joves d’edats compreses entre els 16 i 18 anys. 1.102.391,18 CIUTAT VALORS 


FUND PR.SER 


Pròrroga 
Gestió, en la modalitat de concessió, de la residència 
Montserrat Betriu per a persones amb discapacitat 
intel·lectual de Barcelona 


1.007.787,20 FUNDACIÓ 
VALLPARADÍS, FPC 


Pròrroga Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual 927.801,60 FUNDACIO 
PRIVADA VELLA TE 
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Procediment Objecte Import 
adjudicació Adjudicatari 


Pròrroga 
Gestió del servei del centre residencial d’acció educativa Joan 
Torras, del  Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a 20 
nois adolescents de 12 a 18 anys. 


885.800,00 FUNDACIO 
PRIVADA EVEHO 


Pròrroga Centre ocupacional per a persones amb discapacitat 
intel·lectual 533.517,36 ASPROSEAT,ASSOC.


PROM.SER. 


Pròrroga 
Contracte de serveis socials  de 12 places, a la residència  
Maria Teresa Serra de  l’Associació AFAP per a persones amb 
discapacitat física a la ciutat de Barcelona 


445.708,80 ASSOC.FAMILIES 
AJ.AL POLI 


Pròrroga 
Contracte de serveis socials  de 12 places, a la residència  
Poble Nou de  la Fundació Pere Mitjans per a persones amb 
discapacitat intel·lectual a la ciutat de Barcelona 


445.628,50 FUNDACIO PERE 
MITJANS 


Pròrroga Gestió en la modalitat de concert dels serveis d'ocupació de la 
unitat residencial Casa Infants Alexandre Galí 425.208,00 FUNDACIO ACCIO 


SOCIAL INF 


Pròrroga Casa Infants 424.976,76 FUNDACIO ACCIO 
SOCIAL INF 


Pròrroga 
Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 45 
places de residència per a persones amb paràlisi cerebral a la 
Residència ASPACE 


421.286,40 FUNDACIÓ ASPACE 
CATALUNYA 


Pròrroga Centre ocupacional per a persones amb discapacitat física 404.713,08 CTRE.OCUP.GRANS 
DISM.C.VE 


Pròrroga 
Contracte de serveis per a l’ocupació de 10 places de 
residència els Porxos per a persones amb discapacitat 
intel•lectual. 


369.106,25 FUNDACIO PERE 
MITJANS 


Pròrroga Gestió, en la modalitat de concessió del servei diagnòstic dels 
infants acollits al CA Llimoners  333.002,67 INST.TRABAJO 


SOC.Y DE SER 


Pròrroga 
Contracte de serveis per a l'ocupació de 8 places de 
residència la Palmera-Verneda per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 


292.584,00 FUNDACIO PERE 
MITJANS 


Pròrroga VM: Lot 3 Pisos violència masclista 287.124,66 ADORATRICES 


Pròrroga Serveis per a l’ocupació 30 places de residència per a 
persones amb discapacitat física a la Residència Estimia 278.760,00 FUNDACIO ESTIMA 


BARCELONA 


Pròrroga Concert ocupació 12 places maternal santa Eulàlia 259.998,96 FUNDACIÓ MARIA 
RAVENTÓS 


Pròrroga Atenció diürna de joves tutelats amb consum de tòxics.  228.391,28 SANT PERE 
CLAVER-SUARA-GA 


Pròrroga 
Serveis per a l’ocupació de 8 places, per a persones amb 
discapacitat intel·lectual i necessitat de suport extens o 
generalitzat a la Llar Residència Estació de Mar 1. 


217.043,60 FUNDACIO PERE 
MITJANS 


Pròrroga Espai Ariadna 190.643,35 SALUT I 
COMUNITAT 


Pròrroga VM: Lot 1 Pisos violència masclista 183.251,80 INTRESS 


Pròrroga Ocupació de 5 places de pis assistit joves entre 18 i 21 anys ex 
tutelats 151.584,50 


FUNDACIÓ 
PRIVADA MERCÈ 
FONTANILLES 


Pròrroga Concert 5 places pis assistit 146.816,85 FUND.ALDEES 
INFAN.SOS DE 


Pròrroga Servei de transport adaptat CAE Oràlia 126.280,00 AMBULANCIAS 
TOMAS,S.L. 


Pròrroga VM: Lot 2 Pisos violència masclista 114.409,65 SALUT I 
COMUNITAT 


Pròrroga Pisos pont viol. Masclista 110.304,28 INTRESS 


Pròrroga Gestió, en règim de concessió, del CRAE Urrutia amb 12 
places per a menors dependents de la DGAIA 83.122,56 INTEGRACIO 


SOC.DE MENORS- 
Pròrroga Servei de cuina de la Llar Valldura 74.977,41 Serunion 


Pròrroga Ocupació de 5 places de pis assistit joves entre 18 i 21 anys ex 
tutelats 57.103,75 ALDEES INFANTILS 


Pròrroga Serveis socials ocupació 5 places pisos joves ex tutelats 57.103,75 FUNDACIÓ SERVEI 
SOLIDARI 
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Procediment Objecte Import 
adjudicació Adjudicatari 


Pròrroga Servei de teràpia assistida amb gossos per a persones amb 
discapacitats de la ciutat de Barcelona 50.697,68 UTE ASPANIAS 


Pròrroga Contracte de serveis socials  de la gestió del servei d’ocupació 
de 5 places de pisos per a joves ex tutelats a la Llar Felip II 44.986,25 FUNDACION 


CEPAIM ACC.SOC. 


Pròrroga 
Contracte de serveis socials  de la gestió, en règim de concert, 
del servei d’ocupació de 5 places de pisos per a joves en 
situació de vulnerabilitat a la llar Montroig (ex tutelats) 


44.986,25 
FUNDACIÓ 
INICIATIVES 
SOLIDÀRIES 


Pròrroga 
Gestió del servei d’acompanyament en el procés de retorn 
dels i les infants i adolescents tutelats/es des del recurs 
residencial a la llar familiar  


41.475,00 EDUVIC,S.C.C.L. 


Pròrroga Ocupació de 2 places de pis assistit joves entre 18 i 21 anys ex 
tutelats 40.699,40 ASSOCIACIÓ PUNT 


DE REFERÈNCIA 


Pròrroga Serveis socials ocupació 6 places pisos joves vulnerables 39.989,40 FUNDACION 
CEPAIM ACC.SOC. 


Pròrroga Serveis socials ocupació 6 places pisos joves vulnera 39.595,20 
FUNDACIÓ 
INICIATIVES 
SOLIDÀRIES 


Pròrroga Serveis socials ocupació 3 places pisos joves ex tutelats 34.262,25 PROBENS 


Pròrroga 
Contracte de serveis socials de la gestió del servei d’ocupació 
de 6 places de pisos per a joves en situació de vulnerabilitat  a 
la Llar Bellmunt (Subsaharians) 


32.149,20 
FUNDACIÓ 
INICIATIVES 
SOLIDÀRIES 


Pròrroga Servei de neteja de la Llar Valldaura 30.513,60 SERVIMAER 


Pròrroga Contracte dels serveis d'ocupació de 2 places pisos joves ex 
tutelats 30.243,90 TERESIANES DE 


CATALUNYA 


Pròrroga Ocupació de 3 places de pis assistit joves entre 18 i 21 anys ex 
tutelats 27.042,04 


FUNDACIÓ 
BENÈFICA MARIA 
RAVENTÓS 


Pròrroga Contractació per a l’alimentació del centre d’atenció 
especialitzada Oràlia 20.832,00 FUND CASSIÀ JUST 


Pròrroga Serveis socials ocupació 2 places pisos joves ex tutelats 20.349,70 FUNDACIÓ SERVEI 
SOLIDARI 


Pròrroga Ocupació de 3 places de pis assistit joves entre 18 i 21 anys ex 
tutelats 15.999,98 IN VIA 


 
 
Anàlisi d’objectes contractuals 
 
El pla d’auditoria ha contemplat la revisió dels següents expedients de contractació: 
 


Procediment Objecte Import 
adjudicació Adjudicatari Observació 


Obert 


Gestió, en règim de concert, del Centre 
Residencial d’Acció Educativa Llar Infantil Fàtima, 
del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per 
a  32 nens i nenes i adolescents de 0  a 12 anys. 


1.271.731,00 
FUNDACIO 
MARE DE DEU 
DE F 


  


Obert 


gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació 
de places d’atenció residencial al Centre 
Residencial d’Acció Educativa Casa de Família 
Nazaret, del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona, per a  29 nenes i adolescents de 4 a 18 
anys. 


1.229.341,90 FUNDACION 
NAZARETH   


Negociat sense 
publicitat 


Gestió, en règim de concert, de la gestió de 24 
places de Llar  Residència per a persones amb 
paràlisi cerebral. 


1.210.536,00 
FUNDACIÓ 
ASPACE 
CATALUNYA 


 Nota 1 
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Procediment Objecte Import 
adjudicació Adjudicatari Observació 


Negociat sense 
publicitat 


Gestió, en règim de concert, de la gestió de 24 
places de Llar  Residència per a persones amb 
paràlisi cerebral. 


651.130,80 


FUNDACIÓ 
CATALANA 
PARALIS 
CEREBRAL 


 Nota 1 


Negociat sense 
publicitat 


Serveis per a l’ocupació 32 places de la Residència 
Joan Trias per a  persones amb discapacitat física 1.189.042,50 LLARS DE 


L'AMISTAT C  Nota 2 


Negociat sense 
publicitat 


Serveis per a l’ocupació 32 places de la Residència 
Joan Trias per a  persones amb discapacitat física 1.185.793,75 LLARS DE 


L'AMISTAT C  Nota 2 


Obert 


Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació 
de places d’atenció residencial al Centre 
Residencial d’Acció Educativa Maria Reina, del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a  28 
nens/nenes i  adolescents de 3 a 12 anys. 


1.017.386,40 RESILIS   


Obert 


Serveis per a la gestió de la Comunitat 
Terapèutica de Can Puig per al tractament 
d’homes amb problemes d’addicció a les drogues 
( alta intensitat) 


576.975,00 CTRE.CATALA 
DE SOLIDARITA   


Obert Contractació alimentació CA Els Llimoners 141.107,27 HOSTESA   
 
Observacions: 
 
Nota 1 – A la població comunicada inicialment existia un error en el trasllat de l’import adjudicat 
i l’adjudicatari. (La segona fila és la correcció de la primera). 
D’altra banda, a l’expedient no queda acreditat cap tipus de negociació amb l’adjudicatari.  
 
Nota 2 – A la població comunicada inicialment existia un error en el trasllat de l’import adjudicat 
(La segona fila és la correcció de la primera). 
D’altra banda, a l’expedient no queda acreditat cap tipus de negociació amb l’adjudicatari.  
 
Els informes jurídics son elaborats pels serveis jurídics de l’entitat, si bé no ens ha estat acreditat 
que estiguin degudament reconeguts. 
 
No consta a les meses de contractació qui assisteixi qui assisteix en qualitat d’òrgan que 
substitueix a la Intervenció General. 
 
En alguns casos, no queda acreditat a l’expedient l’existència  de crèdit adequat i suficient, restant 
en alguns casos, una clàusula suspensiva fins a l’existència del crèdit suficient. 
 
Anàlisi dels contractes menors 
 
El Consorci ha facilitat una població dels contractes menors tramitats durant el 2019. Dels menors 
tramitats durant l’exercici s’ha pogut acreditar en la documentació preparatòria, l’informe de la 
necessitat i idoneïtat que estableix l’article 28 de la LCSP. 
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Anàlisi del volum d’operacions 
 
Addicionalment als anteriorment indicats, a través de l’anàlisi de la declaració anual d’operacions 
amb terceres persones (model 347) no s’ha detectat cap cas on es supera de manera acumulada 
els límits dels establerts per la LCSP.  
 
Pagaments 
En els treballs d’auditoria financera, es va comprovar que en determinats casos, els pagaments a 
proveïdors s’havien realitzat amb anterioritat a la data de registre de la corresponent obligació.  
 
 
Factures electròniques 
 
En l’informe de control financer emès per la Intervenció General corresponent a l’exercici 2017 
s’indicava que, “L’entitat no exigeix als seus creditors la presentació de les factures electròniques tal 
com disposa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic”  
 
De la revisió efectuada s’observa que aquest procés de recepció de factures de forma electrònica 
s’ha assolit parcialment. 
 
 
Tancament comptable 
 
Dels treballs realitzats es detecta una manca en el control intern de les operacions de tancament 
de l’exercici comptable, fet que suposa que les despeses no estiguin registrades íntegrament. En 
la mostra d’anàlisi efectuada, s’han han detectat un defecte de 203 milers d’euros de despeses;  
 
Cal que l’entitat apliqui un major control en el registre de despeses de l’exercici, especialment al 
tancament de l’exercici comptable, moment en què s’hauria d’efectuar un anàlisi més exhaustiu 
de la meritació per tal d’esmenar aquestes incidències. 


5.5. Anàlisi del compliment de la normativa en relació a les subvencions concedides. 
 
El Consorci no ha concedit subvencions durant l’exercici 2019. 


5.6. Proves de compliment sobre subvencions i transferències rebudes 


Segons s’indica en la liquidació del pressupost inclòs en els comptes anuals, s’han rebut 
transferències corrents per import de 56.802 milers d’euros, corresponent en 55.064 milers a 
transferències de la Generalitat de Catalunya, i 1.738 milers d’euros a transferències de 
l’Ajuntament de Barcelona. 


S’ha realitzat una confirmació externa de saldos amb els dos ens consorciats, no detectant 
diferències. 
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No ha estat pràctica de l’entitat tenir en consideració les limitacions establertes en les lleis de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya referent al destí de les transferències corrents. Aquest 
fet ha estat objecte d’excepció en l’auditoria financera, indicant que el passiu del balanç hauria 
d’incrementar-se en l’excés acumulat de 947 milers d’euros, els quals es corresponen amb el 
romanent de tresoreria no afectat. 


En relació a les subvencions de capital, han estat considerades com no reintegrables un import 
de 366 mil euros, si bé les inversions de l’exercici finançades per les mateixes han estat de 327 
milers d’euros. 


D’altra banda, referent a la despesa amb finançament afectat, la memòria dels comptes anuals no 
incorpora la informació requerida en el PGCPC. Addicionalment, en el decurs dels nostres treballs,  
s’ha detectat una manca de control en el seguiment dels ingressos finalistes atès que s’ha obtingut 
informació discrepant en l’elaboració de l’informe de romanent de tresoreria en un import de 177 
milers d’euros. 
Recomanem a l’entitat a dur el seguiment exhaustiu dels projectes i informar degudament en els 
comptes anuals per evitar aquestes discrepàncies d’imputació de l’execució de la despesa entre 
els projectes de l’entitat. 
 
Addicionalment, respecte el conveni formalitzat per a l’execució del pla d’inversions cal que de les 
reunions de la comissió de seguiment s’estengui una acta per tal de deixar constància del 
seguiment de l’execució del mateix; així mateix, el passiu registrat en els comptes anuals, és a dir, 
l’import pendent d’execució del conveni ha de coincidir tant amb l’import establert en les actes 
de seguiment com en l’aplicatiu comptable de seguiment com a pendent d’executar a tancament 
d’exercici. 
 
El consorci continua sense identificar els actius finançats amb subvencions de capital en el seu 
inventari, aquest fet ha comportat que a l’exercici 2019 els comptes anuals no contemplin la 
imputació a subvencions per a l’immobilitzat no financer. 


5.7. Proves de compliment de la normativa en matèria d’endeutament 
 
Durant l’exercici 2019 el Consorci no ha formalitzat cap operació d’endeutament amb entitats 
financeres. 


5.8. Proves de compliment de la normativa en matèria de patrimoni 
 
L’entitat realitza la seva activitat en una sèrie d’equipaments sobre els quals té cedits en ús segons 
seguidament es detalla: 
 
Per Acord de Govern de la Generalitat de 27 de maig de 2008 es van traspassar al Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona els següents equipaments: 
 


- Centre els Llimoners, carretera de Sant Cugat, 351, de Barcelona. 
- Centre Sant Andreu, carrer Camp del Ferro, s/n, de Barcelona. 
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- Centra Oràlia, c/Eduard Todà, 51 de Barcelona. 
 
Per Acord de Govern de la Generalitat de 16 de novembre de 2010, es va traspassar al  Consorci 
el dret de cessió d’ús dels següents immobles: 
 


- Centre Residencial d’acció educativa Mas Pins, Ctra de Vallvidrera a Molins de Rei, Km 
8 de Sant Cugat del Vallès. 


- Centre Residencial d’acció educativa Còrsega, c/Còrsega, 544-548, entresol 1ª i 4ª de 
Barcelona. 


- Centre Residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual, Montserrat Betriu, 
Gran Via Corts Catalanes, núm 970-972 de Barcelona. 


- Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta,  
- Tres Pins, c/Doctor Font i Quer, 9-11 de Barcelona. 


 
Per Acord de Govern 181/2013, de 17 de desembre, es van traspassar al Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona els següents equipaments de la Generalitat: 
 


- Centre Residencial d’Acció Educativa Joan Torras, c/Joan Comorera, 16, entresol, local 
2, 08030 Barcelona. 


- Centre Residencial d’Acció Educativa Urrutia, pg/Urrutia, 1-11, Barcelona. 
- Centre Residencial d’Acció Educativa Pujades, c/Pujades, 308, planta baixa, 1ª i 2ª, 


08019, Barcelona. 
 
Per Acord de Govern 109/2017, de 25 de juliol, es van traspassar al Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona els següents equipaments de la Generalitat: 
 


- Pis Provença Pla (Espígol), C/Provença, 542 1r1a. 
 
Per un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, es van cedir al Consorci l’ús i lloguer de 2 pisos 
pont per a dones víctimes de la violència masclista. 
 
Per un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, es van cedir al Consorci l’ús i lloguer de 9 pisos 
pont per a dones víctimes de la violència de gènere.  
 
Addicionalment, tal i com consta en el nostre informe d’auditoria financera, aquests equipaments 
cedits en us no es troben incorporats en la seva totalitat en els registres comptables de l’entitat. 
En el cas de les cessions d’ús que no corresponen als ens consorciats s’haurien de registrar a 
l’epígraf del patrimoni net d’Altres increments patrimonials pendents d’imputació a resultats i si 
es considera que aquestes cessions són per períodes anuals s’hauria de registrar la corresponent 
subvenció en espècie d’acord amb la NRiV 18a del PGCPGC.  
S’ha comprovat que el Consorci a juliol del 2018 va realitzar els tràmits oportuns per donar 
compliment a l’article 36 de la Llei General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.  
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A més, per aquells equipaments que no disposaven de pòlissa de danys, van realitzar el tràmit 
oportú per procedir a la contractació de les esmentades pòlisses durant el 2019.  
 
Arrendaments 
L’entitat disposa dels informes favorables dels immobles llogats corresponents als pisos pont i 
oficines del carrer bruc. 
 
En relació al lloguer de les oficines del carrer Aragó i el corresponent al centre d’atenció Talaia, 
no s’han constatat els informes previs de Patrimoni; així com tampoc, les comunicacions 
posteriors. 
 
Assegurances 
 
L’entitat no ha comunicat a la Direcció General de Patrimoni les pòlisses d’assegurances 
contractades. 


5.9. Compliment de la normativa en relació a les tarifes i preus públics aplicats 
 
Els preus de copagament dels serveis venen establerts per resolucions individuals de la Direcció 
General de Protecció Social.  Del mostreig realitzat d’acord amb el pla de control dissenyat, no es 
desprenen incompliments respecte els preus establerts a les diferents resolucions.   
 
Àpats monitors 
Addicionalment, s’ha detectat que s’incorporen com ingressos determinats serveis d’àpats, els 
quals, segons manifesta l’entitat, són dels monitors que treballen al centre. L’entitat no  ha facilitat 
a l’equip de control ni el nombre de monitors ni la quantia d’àpats cobrats, ni les instruccions al 
respecte, fet que no ha permès concloure a l’equip de control sobre aquest extrem. 
 
Tancament comptable 
Es detecta una manca en el control intern de les operacions de tancament de l’exercici comptable, 
fet que suposa que els ingressos no estiguin registrats íntegrament. En la mostra d’anàlisi 
efectuada, s’han han detectat un defecte d’ingressos de 51 milers d’euros.  
 
Cal que l’entitat apliqui un major control en el registre d’ingressos de l’exercici, especialment al 
tancament de l’exercici comptable, moment en què s’hauria d’efectuar un anàlisi més exhaustiu 
de la meritació d’ingressos i despeses per tal d’esmenar aquestes incidències. 


5.10. Anàlisi del compliment de la normativa relativa a estudis i dictàmens 


L’entitat ens manifesta que no s’han formalitzat encàrrecs d’estudis ni dictàmens a l’exercici 2019. 
Addicionalment, als efectes de garantir que s’ha complert amb l’Acord de Govern de 09/12/2009 
protocol d'actuació en l'àmbit d'actuació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del 
seu sector públic en relació a la contractació d'estudis i dictàmens, s’han revisat els registres 
comptables aplicant tècniques d’auditoria sense detectar l’existència de possibles despeses 
d’aquesta naturalesa.  
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5.11. Proves de compliment sobre les despeses de dietes i viatges 
 
El compte de resultats corresponents a l’exercici 2019 incorpora en concepte de Dietes, locomoció 
i trasllats un total de 19.290,46 euros. S’ha analitzat un 58% de la despesa registrada, no detectant 
cap incongruència significativa amb el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó 
del servei, excepte que de la mostra realitzada, hi ha un total de 57,05 euros en serveis de taxi, 
dels quals no ha estat acreditat el supòsit excepcional d’acord amb l’establert a l’article 15.3 del 
Decret 138/2008. 


5.12. Proves de compliment sobre les despeses protocol·làries i de representació 
 
L’entitat ens manifesta que no s’han liquidat despeses protocol·làries i de representació. 
Addicionalment, s’ha realitzat una revisió dels registres comptables, no detectant cap despesa 
d’aquesta naturalesa. 


5.13. Proves de compliment sobre les despeses d’assistència a Consells i Òrgans 
Col·legiats 


L’entitat ens comunica que durant l’exercici 2019 no s’ha produït despesa per aquest concepte. 
S’ha realitzat una revisió tant del model 190 Resum Anual IRPF com dels comptes de despesa del 
Consorci corresponents a l’exercici 2019, sense detectar que l’entitat hagi satisfet cap import per 
aquest concepte. 


5.14. Proves de compliment sobre la tramesa de dades SEC 
 


En el decurs dels nostres treballs s’ha observat que determinada informació no ha estat tramitada 
o ha estat tramitada fora de termini. 


5.15. Comprovacions sobre el Període Mig de Pagament 
 


L’equip de control ha realitzat la verificació sobre la informació tramesa al PCI corresponent al 
mes de desembre. De la revisió efectuada es desprèn: 
- les dades informades com pendents de pagaments presenten una diferència de 3.139 mil 
d’euros en relació als saldos comptables d’aquest període.  
- no ens ha estat facilitat el detall dels pagaments efectivament realitzats al mes de desembre, 
motiu pel qual no ens ha possible contrastar les dades informades en el PCI 


5.16. Comprovacions sobre la Llei de transparència 


L’entitat disposa d’un espai reservat en la seva web als efectes de donar compliment a l’establert 
a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  


Dels treballs efectuats s’han observat que s’informa de manera incomplerta, d’aspectes com: 
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- Transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica; el catàleg 
actualitzat de tots els procediments administratius, amb la indicació dels que estan 
disponibles en format electrònic, el sentit del silenci administratiu i els recursos que 
es poden interposar amb relació a les resolucions que hi posen fi. 
 
 


- Transparència en la gestió administrativa. Si bé el portal de transparència indica que 
es pot accedir a tota la informació sobre la contractació realitzada pel CSSB 
mitjançant el Registre públic de contractes, que conté informació dels contractes 
formalitzats en els darrers 5 anys, tal i com s’ha detallat anteriorment, aquesta 
plataforma no informa sobre els processos realitzats.  
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6. SEGUIMENT DE CONCLUSIONS I RECOMANACIONS DEL CONTROL FINANCER 2017 I 2018 


Seguidament es detallen els aspectes comentats en els controls financers d’exercicis anteriors, així com la seva situació a data actual: 


 


Tema Aspecte a revisar Accions de l’entitat Estat d'assoliment 
Estatuts del 
Consorci 


Els estatuts no han estat adaptats a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic 


- Pendent 


Formulació 
CCAA 


Fer coincident la data de formulació dels comptes anuals signat 
per Gerència amb el document presentat per la seva aprovació   


Fer coincident la data de formulació dels comptes 
anuals signat per Gerència amb el document 
presentat per la seva aprovació   


Assolit 


Despeses de 
personal 


Al compte comptable de Retribucions Alts càrrecs hi ha 
comptabilitzades tant les nòmines dels alts càrrecs com les 
nòmines de funcionaris i interins del centre gestor (A808) 
corresponent al centre propi Toni Julià 


Obrir incidència per esmenar l'error de 
parametrització del GECAT 


Assolit al 2019 


Règim jurídic El personal del CSSB resta subjecte a diferents règims jurídics, en 
funció del lloc de treball i l’origen del personal 


Continuar amb les negociacions del VI Conveni Assolit al maig 2020 


Retribucions Durant les tasques del control financer referent a l’exercici 2017, 
s’ha obtingut evidència que el CSSB ha elaborat i notificat a la 
Subdirecció General de Recursos Humans del Departament 
d’adscripció, un informe justificatiu de les retribucions aprovades, 
per tal que un cop rebut el vist-i plau d’aquestes, es tramiti per a 
sol·licitar l’informe conjunt de la Direcció General de Funció 
Pública i la Direcció General de Pressupostos. 
Si bé l’actuació de l’entitat es valora favorablement, l’observació es 
manté i s’insta a l’entitat a continuar el procediment i reclamar les 
respostes i informes, per tal de regularitzar la situació en el termini 
més breu possible; en aquest sentit, es seguirà en el marc de la 
supervisió del control financer a efectuar a l’entitat en els següents 
exercicis, així en funció de la resposta que el CSSB rebi dels òrgans 
competents, es proposarà, si escau, l’inici d’actuacions a la 
intervenció general. 


Quedarà resolt si s'entra al VI Conveni depèn de la 
valoració de llocs de treball que faci Funció Pública. El 
Consorci va emetre un nou informe que va traslladar a 
la Secretaria General del DTASF per tal que des del 
seu Servei de RRHH es traslladés a Funció Pública i es 
té constància que així s'ha fet. 


Assolit al maig 2020 


Contractació 
del personal 


De la mostra d’altes de personal produïdes en l’exercici 2015 i 
revisada per l’auditor, es concloïa que no es seguia cap 


Actualment hi ha un protocol dels processos de 
selecció i aquests es documenten correctament. Així 


Resolt el tema dels 
procediments de selecció 
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Tema Aspecte a revisar Accions de l’entitat Estat d'assoliment 
procediment de selecció per tramitar les contractacions; així 
mateix, s’indicava que si bé l’entitat disposa d’una borsa de 
candidats, no s’havia obtingut evidència de com es nodria aquesta 
ni el procediment establert per a formar-ne part. Del treball 
realitzat per l’equip de control es conclou, amb limitacions segons 
l’indicat en l’apartat 3 d’abast i limitacions d’aquest informe, que 
no s’ha pogut validar si en els procediments selectius de personal 
es garanteix el compliment dels principis de publicitat, mèrit i 
capacitat; per tant, es manté l’observació. 


mateix es publiquen els processos al portal web, així 
com a l'ATRI. Pel que fa a la borsa, hi ha uns criteris 
que actualment s'estan revisant amb el comitè 
d'empresa i properament s'aprovaran. 


amb les incidències 
indicades en el punt 5.3 
anterior. 
S'ha creat una comissió 
de treball per revisar els 
criteris de la borsa de 
treball. 


RLT L’última Relació de llocs de treball (RLT) va ser aprovada pel 
Consell de Govern de CSSB en data 29 de juliol de 2010 a l’acta 
número 15. Malgrat no és obligatori la confecció d'aquesta, sí que 
es considera la forma més adequada per a definir quins llocs de 
treball són necessaris per a la consecució de les tasques de 
l'entitat, així com per establir les principals característiques de 
cada un dels llocs. 


Tot i que el Consorci encara no pot tenir una RLT 
pròpia, s'ha elaborat un document actualitzat amb 
l'estructura actual del consorci i es valora presentar-lo 
al consell de govern  


Assolit 


Conceptes 
retributius 


El Director del Centre Sant Andreu, consta com a subgrup B2 i 
està identificat al llistat de categories proporcionat pel CSSB en la 
categoria “educador”; quan el seu càrrec és el de Director del 
Centre i cobra per aquesta categoria. 


A l'informe definitiu no es dona resposta a l'al·legació 
que vam presentar. S'afegeix a la documentació 
presentada el certificat de presa de possessió del 
càrrec de la directora de Llimoners perquè es pugui 
comprovar  que estableix el nivell B i el complement 
de direcció 


N/A 


Conceptes 
retributius 


Millora Voluntària i A compte Conveni : Aquests conceptes 
recullen la diferència entre el salari base anual i el salari brut anual 
pactat individualment al contracte de treball. Del llistat de 
nòmines facilitat s’observa, que és una percepció establerta per a 
tots els grups i que no és homogeni dins d’un mateix grup i nivell 
sinó que és d’un import fix, en funció del pactat individualment 


No es podrà solucionar fins el canvi al VI Conveni. Per 
tant l'acció és acompanyar la tramitació del VI 
Conveni 


En curs 


Conceptes 
retributius 


El salari base que perceben els treballadors no es coincident amb 
el que es determina a l’Annex 1 del Conveni d’Oficines i 
Despatxos, d’acord amb el grup professional corresponent; 


No es podrà solucionar fins el canvi al VI Conveni. Per 
tant l'acció és acompanyar la tramitació del VI 
Conveni 


En curs 


Conceptes 
retributius 


L’equip de control ha revisat contractes laborals de treballadors de 
l’entitat per tal de comprovar la inclusió en aquests de la 
retribució pactada. De la tasca realitzada s’ha observat que en 


Canviar en el model dels contractes que no siguin 
d'estructura, s'indicarà el salari brut anual i es farà 
constar que es poden aplicar complements 


El canvi s’aplica a partir 
dels contractes firmats 
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Tema Aspecte a revisar Accions de l’entitat Estat d'assoliment 
alguns casos en el contracte no s’especifica l’import de les 
retribucions brutes anuals que els hi correspondria d’acord amb la 
categoria en la que es contracten, ni inclou la distribució de la 
retribució per conceptes. 


més enllà de l'1 octubre 
de 2019 


Conceptes 
retributius 


Malgrat el CSSB ha donat compliment a la normativa pel que fa al 
retorn de la quantia equivalent al 20,77% de l’import pendent de 
la paga extra de l’any 2012, no ha complert amb els terminis 
previstos a la normativa d’aplicació. Per tant, tot i que 
l’abonament s’ajusta a la normativa a criteri de l’equip de control, 
l’actuació dels responsables de l’entitat no va ser l’adequada en 
tant que no va respectar els terminis i les disponibilitats 
pressupostàries, i per tant, assumint les responsabilitats que 
d’aquest fet es puguin derivar. 


Seguint indicacions, es va elaborar un informe que es 
va trametre a la Secretaria General del DTASF per tal 
que des del seu Servei de RRHH es traslladés a Funció 
Pública i es té constància que així s'ha fet. 


No tenim constància de la 
resposta de Funció 
Pública 


Retorn paga 
extra 


Respecte al personal subjecte al conveni d’oficines i despatxos 
s’ha observat que a l’any 2017, l’entitat ha abonat als treballadors 
la quantia de 11.730,08 euros corresponent a la part meritada de 
la paga extra del mes de desembre de 2013 i 2014 les quals van 
ser suprimides en aplicació de l’Acord de Govern GOV/19/2013, 
de 26 de febrer, modificat posteriorment per l’Acord de Govern 
GOV/77/2013, d’11 de juny i de l’article 33 de la Llei 1/2014, de 27 
de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 
respectivament. 


Seguint indicacions, es va elaborar un informe que es 
va trametre a la Secretaria General del DTASF per tal 
que des del seu Servei de RRHH es traslladés a Funció 
Pública i es té constància que així s'ha fet. 


No tenim constància de la 
resposta de Funció 
Pública 


Increment 
massa salarial 


Increment de massa salarial: per al personal sotmès al conveni 
d’oficines i despatxos no es va donar compliment, ja que 
l’increment efectiu va superar el percentatge màxim de l’1%, fet 
que s’explica, principalment, pels increments salarials derivats de 
la variació retributiva dels 2 treballadors indicats en els punts 
anteriors i que no han estat justificades per l’ entitat. 


Fer el càlcul de la variació de la massa salarial seguint 
les indicacions d'Economia. 


Pendent 


Alts càrrecs No s’ha obtingut evidència que el CSSB hagi informat al 
departament competent de Funció pública la formalització del 
contracte d’alta direcció, atès allò que preveu la disposició 
addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, conforme la que, el 
departament competent en matèria de funció pública ha d’ésser 
informat dels contractes laborals d’alta direcció, i també dels 


Es va fer petició al DTASF perquè confirmessin la 
comunicació a Funció Pública. En data 15 de març de 
2019 el sub-director General de RRHH informa a 
l’entitat de la comunicació feta a la Funció Pública.  


Assolit  
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Tema Aspecte a revisar Accions de l’entitat Estat d'assoliment 
contractes en règim laboral ordinari que tinguin fixades 
retribucions superiors a la de Director General. 


Hores extres Cal indicar, que el Consorci no ha donat evidència a aquest equip 
de control com es controla per cada centre aquestes hores 
realitzades i a compensar (1 hora treballada es compensada per 1 
hora i mitja). 


1. Una vegada instal·lat el registre d'hores, és podrà 
realitzar un millor control d'hores i s'enviaran 
directrius actualitzades sobre la compensació de les 
hores extres 


A l'octubre de 2019 es 
van instal·lar els sistemes 
per realitzar el registre 
d'hores. Si bé, l'entitat no 
deixa constància de la 
revisió realitzada dels 
marcatges. 


Hores extres Així mateix, l’import remunerat en concepte d'hores extres en 
l’exercici 2017 va ascendir a 416,13 euros, corresponent a la 
compensació econòmica de les hores extres a una treballadora del 
CSSB. 


No es pagaran més hores extres. Caldrà fer comunicat 
als centres propis, s'ajuntarà amb el comunicat del 
registre de la jornada 


Durant el 2019 no s'han 
pagat hores extres. 


Bestretes No consta omplert el model de sol·licitud de bestreta en cap dels 
casos revisats. 
- A l’expedient només consta un correu electrònic de sol·licitud de 
bestreta sense especificar el motiu ni com es procedirà al seu 
retorn. 
- L’import de les bestretes revisades superava el 100% de l’import 
de la nòmina que tenia pendent de cobrar el treballador, i en 
aquests casos, segons el protocol del CSSB és necessari 
comunicar-ho a la gerència del Consorci; no obstant l’anterior, no 
s’ha obtingut evidència d’aquesta comunicació. 
- Per a procedir a la transferència de la bestreta, sigui quina sigui 
la quantia, és necessària l’autorització posterior per part de la 
gerència del Consorci no obstant l’anterior, no s’ha obtingut 
evidència d’aquesta autorització. 


1. Establir el circuit per demanar i aprovar bestretes. 
2. Enviar un comunicat a tot el personal amb el nou 
circuit.  


Durant el 2019 es va 
establir el protocol per la 
sol·licitud de bestretes. Si 
bé, el protocol ha estat 
modificat i resta pendent 
d'aprovació per l'equip 
directiu. 


Prevenció de 
Riscos Laborals 


L’entitat no ha facilitat a aquest equip de control la informació i 
documentació sol·licitada, per tant no s’ha pogut comprovar si es 
dona compliment a la normativa en relació a la Prevenció de 
riscos laborals, fet que suposa una limitació a l’abast en aquesta 
qüestió. 


1. Reclamar a l'empresa tota la documentació del 
2018 
2. Canviar de proveïdor a una empresa que millori el 
servei prestat 


Assolit 


Control horari En relació al registre i control de marcatge del personal, cal indicar 
que el CSSB no disposa d’un control de marcatge corporatiu; en 


Implementar l'abans possible el control de registre 
horari 


A l'octubre de 2019 es 
van instal·lar els sistemes 
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Tema Aspecte a revisar Accions de l’entitat Estat d'assoliment 
aquest sentit, aquesta situació suposa una limitació per a la 
verificació i comprovació del compliment de l’horari. Segons 
manifestacions de l’entitat, només fitxen i ho fan manualment, els 
següents centres: Llimoners, Valldaura, Toni Julià, CAE Oràlia; si bé 
el CSSB no ha facilitat prova d’aquests fitxatges a l’equip de 
control. 


per realitzar el registre 
d'hores. Si bé, l'entitat no 
deixa constància de la 
revisió realitzada dels 
marcatges. 


Altes i baixes Cal indicar, que en aquestes altes i baixes, l’entitat ha inclòs canvis 
de categoria, canvis de jornada, treballadors que ja no presten 
serveis al Consorci, però que van percebre durant l’exercici 2017 la 
devolució parcial de la paga extra de 2012 i en alguns casos la 
part meritada de la paga extra de 2013 i 2014, entre d’altres. 
Segons l’indicat en el paràgraf anterior, les altes i baixes que 
consten en el llistat facilitat pel CSSB no són reals i aquest fet ha 
suposat una limitació per a la realització del treball d’aquest equip 
de control en referència al càlcul de la taxa de reposició i de la 
contractació temporal. 


Preparar tota aquesta documentació amb temps quan 
es passen els processos d'auditoria. Per l'auditoria de 
l'exercici 2018 ja s'ha treballat conjuntament amb els 
auditors amb més marge de temps la recollida i la 
revisió de la documentació sol·licitada i s'han 
involucrat els tècnics del servei d'administració. 


Al 2019 la informació 
facilitada incorporar 
novament canvis de 
jornada, etc. No resolta. 


Transparència Les resolucions dictades per l’òrgan competent per a instruir i 
resoldre els expedients relatius a les declaracions d’activitats, 
patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs i a la inscripció en els 
registres corresponents, en aplicació de la normativa sobre 
incompatibilitats dels alts càrrecs. 


1. Afegir la data de nomenament a l’Excel d'alts 
càrrecs que consta al portal de transparència d'acord 
amb l'indicat a la Guia facilitada pel DTASF. 
2. Revisar si cal penjar la informació patrimonial i en 
cas afirmatiu fer-ho. Ja s'ha revisat i no cal publicar 
informació patrimonial atès que el gerent del consorci 
no forma part del col·lectiu que ho ha de fer perquè 
no excedeix la retribució establerta en aquests casos. 


Assolit 


Transparència Malgrat consta publicada una llista del personal del CSSB a 
1/1/2018 d’efectius, diferenciant el personal Estructural del 
Conjuntural, i diferenciant laborals de funcionaris i per sexe; no 
constava la relació de contractes temporals ni d’interinatge. 


1. Revisar el document actual i contrastar-ho amb les 
indicacions de la Guia de transparència. Ja s'ha revisat 
i el que s'indica a la guia és que es publiqui l'enllaç al 
Banc de dades d’ocupació pública que és on hi ha la 
informació actualitzada. S'ha suprimit el document i 
s'ha habilitat l'enllaç. 


Assolit 


Transparència Les llistes que eventualment es creïn per a accedir als processos 
de formació i promoció. 


1. Es va rebre la instrucció que s'adjunta com a 
evidència i a partir d'aquí es van fer les consultes 
pertinents a l'Assessoria Jurídica i a la Responsable 
d’Atenció Ciutadana, Innovació i Publicitat Activa de 


Assolit 
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Tema Aspecte a revisar Accions de l’entitat Estat d'assoliment 
l'àrea d'Organització del Departament per aclarir en 
quins casos el Consorci ha de donar publicitat de les 
formacions que ofereix als seus treballadors. Se'ns va 
indicar que només és en aquells que puguin generar 
certificats d'aprofitament que es puguin fer valdre en 
un procés de promoció i sempre que l'entitat 
organitzadora sigui el Consorci. 
2. S'ha procedit a fer constar que el Consorci no ha 
organitzat cap procés de formació i a enllaçar amb el 
portal on la Generalitat publica aquesta informació 


Transparència Manca tota la informació dels contractes formalitzats. Tampoc 
s’informa dels contractes menors 


Respecte els contractes formalitzats: s'estan duent a 
terme des de la tardor del 2018 circuits de signatura i 
publicació d'aquests contractes. Es signen els 
contractes per part de Gerència i per part de 
l'empresa adjudicatària. També es signen els plecs de 
tècniques per part dels caps de servei i els plecs 
d'administratives per part de Gerència/Conselleria. 
L'empresa signa conforme està d'acord amb les 
condicions dels plecs. Els contractes i plecs signats són 
escanejats i publicats al perfil del contractant complint 
amb la normativa del dret a la informació en matèria 
de contractació pública. Respecte la contractació 
menor: s'han publicat els menors del 2018 a l'RCP i a 
la plataforma.  


Assolit 


Contractes no 
menors 


En alguns casos no s’ha constatat l’informe proposta del servei 
corresponent on es determina amb precisió: naturalesa i extensió 
de les necessitats a cobrir, idoneïtat de l’objecte i contingut de la 
contractació tal com estableix l’article 22 del TRLCSP. 


S'ha demanat que cada servei faci un informe 
justificatiu per iniciar el procediment de licitació i des 
de tardor de 2018 ja s'està seguint aquest 
procediment. 


Assolit 


Contractes no 
menors 


En tots els expedients de la mostra manca l’informe de l’assessoria 
jurídica de l’entitat o del departament d’adscripció validant els 
plecs de clàusules administratives 


Tots els plecs de clàusules administratives són revisats 
per l'assessoria jurídica tal com consta al circuit.  


Assolit 


Contractes no 
menors 


L’equip de control ha detectat una sèrie de creditors amb volum 
de despeses facturades en l’exercici 2017, per imports superiors a 


Hem identificat els proveïdors que superen els 
imports de 15.000€ i estem fent licitacions per aquells 
serveis on la previsió de despesa pot ser superior a 


Assolit al 2019 
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Tema Aspecte a revisar Accions de l’entitat Estat d'assoliment 
18.000 euros, per als que no s’ha identificat cap expedient licitat 
en els llistats facilitats pel Consorci 


aquest import en acabar l'any. Per això, tots els caps 
de servei tenen un excel de control de despesa dels 
proveïdors per saber si poden o no utilitzar un 
proveïdor en concret. Mensualment es fan reunions 
de control de despesa amb els proveïdors entre el 
Servei d'Administració i la Gerència previ a la 
signatura dels fitxers de pagament (s'ha iniciat l'acció 
aquest 2019) 


Contractes 
menors 


L’entitat no ha facilitat un llistat de contractes menors vigents 
durant el període objecte de control, per aquest motiu l’equip del 
control no ha pogut validar, ni obtenir una opinió sobre si el CSSB 
dóna compliment a l’establert a l’article 111 del TRLCSP, pel que fa 
als requisits dels expedients de contractació menor. Així mateix, 
tampoc es té constància de si l’entitat va sol·licitar com a mínim 
tres ofertes, segons les conductes recomanades per l’Oficina de 
Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública. Així, cal indicar 
que la nova llei de contractes, Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
indica que s’ha de justificar a l’expedient de la contractació menor 
que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar les regles 
general de contractació. 


S'ha posat en funcionament un nou procediment 
intern per a la tramitació dels contractes menors, així 
com un nou model d'expedient de contracte menor 
que especifica que no s'ha alterat l'objecte del 
contracte. Actualment, s'estan demanant 3 ofertes per 
aquells contractes on l'import és superior a 3.000€.  
(s'ha iniciat l'acció aquest 2019) 


Assolit al 2019 


Procediments Els expedients revisats estaven incomplets, i a més a més no 
estaven digitalitzats, d’acord amb l’establert a la Llei 39/2015, d’1 
d’Octubre, 


Ja s'està digitalitzant tota la documentació dels nous 
procediments 


Assolit 


Procediments L’entitat no exigeix als seus creditors la presentació de les factures 
electròniques tal com disposa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica y creació del registre comptable 
de factures en el sector públic 


Des de gener de 2019 els creditors presenten les 
factures electrònicament i es van fer formacions per 
acompanyar el canvi, queda un petit grup que encara 
ha de rebre la formació per començar a aplicar-ho 


Assolit parcialment 


Contractes no 
menors 


Els Plecs de Clàusules Administratives i Tècniques dels expedients 
revisats no consten aprovats per l’òrgan de contractació. 


1. S'elabora i publica la resolució d'aprovació Assolit des de la tardor 
2018 


Contractes no 
menors 


Els expedients revisats que van ser licitats mitjançant un 
procediment obert, no inclouen el justificant acreditatiu de la 
presentació de les ofertes pels licitadors al registre 


Qualsevol expedient licitat es duu a terme mitjançant 
sobre digital on tenen un termini per presentar les 
ofertes. Per tant, queda totalment justificada la 
presentació d'ofertes al registre digital de la 
Plataforma. Igualment estem intentant tenir accés a 


Assolit 
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Tema Aspecte a revisar Accions de l’entitat Estat d'assoliment 
l'e-Notum per tal de fer les comunicacions amb les 
empreses a través de l'aplicatiu però no aconseguim 
que des del Departament ens habilitin els permisos. 


Contractes no 
menors 


No s’ha constatat en cap dels expedients tramitats segons el 
procediment negociat, l’acreditació de les sol·licituds de com a 
mínim tres ofertes, ni la seva presentació en el termini establert. 


Els únics negociats que s'han fet són amb exclusivitat i 
per centres amb persones amb discapacitat. A partir 
d'ara no es farà cap més contracte negociat. 


Els expedients revisats al 
2019 no queda acreditada 
la negociació realitzada. 


Contractes 
menors 


Pel que fa a la revisió de les despeses analitzades per aquest 
equip de control, s’han observat possibles fraccionaments en la 
contractació d’alguns serveis i subministraments, tant pel que fa a 
la dispersió contractual amb diferents proveïdors, com amb 
cadascun d’aquests proveïdors individualment considerats, amb 
qui es contracten serveis de la mateixa naturalesa per a diferents 
centres o ubicacions. 


S'ha elaborat una planificació anual de despesa per 
treure oberts progressivament i evitar diversificació, 
en el primer consell de govern de 2018 es va aprovar 
que es contractés els serveis externs d'alguna empresa 
que preparés els plecs per les licitacions més 
complexes 


En curs, planificació feta a 
inicis de 2019 


Contractes no 
menors 


Pel que fa a l’obligatorietat de publicar l’adjudicació, l’equip de 
control no ha obtingut evidència que s’hagués publicat ni al perfil 
del contractant, ni en el cas de l’obligació de publicar-ho en un 
diari oficial, tampoc s’ha constatat la seva publicació, incomplint 
l’establert al TRLCSP. 


L'adjudicació dels contractes s'està publicant a la 
plataforma i, si escau, al DOUE.  


Assolit. 


Contractes no 
menors 


El plec de clàusules administratives no especifica les persones que 
formen part de la Mesa de contractació; en aquest sentit, hauria 
de constar el nom i cognoms, els càrrecs en representació de qui i 
quin seran els suplents. 


Cal modificar la resolució que estableix les persones 
que formen part de la mesa.  


Pendent. 


Contractes no 
menors 


No consta a l’expedient la documentació requerida en el 
procediment presentada amb l’oferta, d’acord amb l’establert a 
l’article 145 del TRLCSP 


Es revisa la documentació de l'entitat en la obertura 
de sobre A i es requereix documentació addicional 
mitjançant correu electrònic. Aquest correu es guarda 
digitalment a l'expedient per justificar el requeriment 
de documentació. Es deixen uns dies per enviar la 
documentació i revisar-la.  


Assolit  


Contractes no 
menors 


Els Plecs de prescripcions tècniques que consten aprovats per 
l’òrgan de contractació només estaven signats per l’adjudicatari, i 
en ser part integrant del contracte, haurien d’estar signats també 
per l’òrgan de contractació 


El plecs de tècniques es signen per ambdues parts, 
cap de servei de CSSB i entitat. I plec 
d'administratives, per gerència i entitat. 


Assolit 
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Tema Aspecte a revisar Accions de l’entitat Estat d'assoliment 
Contractes no 
menors 


CAUI: Al Plec de clàusules tècniques s’estipula un import de 
108,47 euros dia/menor; import que no ha estat justificat pel 
Consorci. 


S’estan justificant econòmicament tots els 
procediments. En la pròrroga 4/2019 ja està corregit 
en 148,85€/plaça menor per dia. 


Assolit 


Contractes no 
menors 


qualsevol altre import facturat, com el de seguretat, s’ha 
d’entendre inclòs en el preu del contracte i establert pel mòdul 
base, ja que la part de seguretat es troba recollida en el plec 
tècnic i, per tant, a l’hora d’establir el preu s’hauria d’haver o bé 
contemplat com una partida a banda, o bé considerar-lo inclòs en 
el càlcul del mòdul. 


La seguretat s'està incloent en els plecs i es té en 
compte a l'hora de marcar l'import de licitació. 


Assolit 


Assegurances En l’informe sobre el control financer del CSSB de l’exercici 2015 
es feia constar que la societat d’auditoria no havia obtingut 
evidència de si els equipaments on desenvolupa el CSSB llurs 
activitats tenien pòlisses d’assegurança contractades (assegurança 
de danys materials, accidents PIMES i protecció jurídica PIMES); i 
en cas afirmatiu, si s’havien sol·licitat els informes previs a la 
contractació o modificació de condicions; així com que l’entitat 
hagi efectuat les corresponents comunicacions, en el cas de 
renovacions sense modificació, a la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor del Departament competent en 
matèria de finances. 


Exigim a les entitats que tinguin una assegurança de 
responsabilitat civil per víctima de 400.000€, i de 
800.000€ en sinistre. Tenim un arxiu on hi consten les 
assegurances de totes les entitats. El 2018 es van 
sol·licitar les pòlisses de tots els centres 


Assolit  


Assegurances Respecte de la sol·licitud d’informes previs i de comunicacions de 
renovació de contractes d’assegurances que estableix l’article 36 
del Decret legislatiu 1/2002 pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya; s’ha 
posat de manifest que el CSSB no ha complert amb aquesta 
disposició, ni pels nous contractes d’assegurances, ni per les 
renovacions; així com tampoc, per a les modificacions de les 
condicions dels contractes vigents. 


El Consorci de Serveis Socials de Barcelona ja ha 
iniciat els tràmits oportuns per donar compliment a 
l’article 36 de la Llei General de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya (annex 16) 
Pel que fa a les pòlisses d’assegurances de diversos 
equipaments que no disposaven de pòlissa de danys, 
confirmar que es va realitzar el tràmit oportú per 
sol·licitar els informes vinculats per procedir a la 
contractació de les esmentades pòlisses. 


No assolit  


Transparència En relació a l’article 13 de Transparència en la gestió 
administrativa, i més concretament en relació a la contractació, 
l’entitat no informa en el seu portal web l’establert als punts 1.a), 
1.c), i 4). 


1. Assessoria Jurídica revisa que en els nous 
procediments estiguem publicant tot el que cal 
2. Falta pujar els expedients formalitzats en anys 
anteriors 


Pendent de penjar anys 
anteriors al 2018 
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Tema Aspecte a revisar Accions de l’entitat Estat d'assoliment 
Immobilitzat Cal que l’entitat realitzi un contrast físic de tot el seu immobilitzat 


en ús, procedint a la identificació i etiquetatge de cada un dels 
elements; així mateix, cal que el CSSB implementi un registre 
auxiliar dels elements de l’immobilitzat de tots els centres.  


S’ha iniciat la identificació i etiquetatge de 
l’immobilitzat 


No assolit 


Immobilitzat Cal que l’entitat realitzi conciliacions periòdiques entre el registre 
auxiliar dels béns que conformen l’actiu immobilitzat i el 
corresponent registre comptable 


- No assolit 


Caixa Cal que l’entitat procedeixi a elaborar i aprovar instruccions de 
funcionament del circuit de Caixa; cal que l’entitat realitzi arquejos 
de caixa periòdics; es recomana aprovi manuals, informes i 
instruccions dels criteris per assignar el pressupost a cada centre; 
cal que elabori unes instruccions pròpies que regulin la naturalesa 
de despesa, quantia màxima, tramitació, procediment 
d’autorització i de control de les despeses que s’efectuen pels 
centres a càrrec dels fons de maniobra per a la despesa amb 
pagament en metàl·lic. 


Mensualment es realitzen arquejos de caixa i s’han 
donat instruccions als diferents centres, si bé resta 
pendent de formalitzar-se. 


No assolit 


Pagaments  Es recomana conciliar periòdicament els majors de compres amb 
els proveïdors i creditors, per evitar duplicar pagaments; així 
mateix, es recomana realitzar controls dels manaments de 
pagaments per dos persones diferents. 


Pendent d’implementar de forma sistemàtica No assolit 


Personal Es recomana que anualment s’aprovi pel Consell de Govern les 
instruccions que estableixin, respectant l’increment anual màxim 
de les lleis de pressupostos, les reestructuracions, promocions i 
altres aspectes retributius que es poden dur a terme durant 
l’exercici. 


No han estat tramitades No assolit 


Immobilitzat Cal que el CSSB faci una revisió dels conceptes activats en els 
diferents epígrafs de l’immobilitzat i procedeixi a reclassificar els 
elements segons la seva naturalesa; així mateix, caldrà adaptar els 
coeficients d’amortització i l’amortització acumulada 
corresponent. 


En procés de revisió No assolit 


Personal En relació al complement per “categoria superior” percebut per 
dues treballadores en l’exercici 2017, cal que el CSSB presenti 
justificació de la seva aprovació i autorització; així com de la 
motivació i la determinació de l’import a percebre. 


En data 31 de juliol de 2019 es va tramitar informe 
corresponent al departament de treball per la seva 
tramitació.  


No consta resposta 
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Personal Cal que l’entitat procedeixi a sol·licitar l’informe conjunt de la 


Direcció General de Funció Pública i la Direcció General de 
Pressupostos per als increments consolidats pels treballadors en 
l’exercici 2017 que es van iniciar amb un encàrrec temporal de 
funcions per substitució d’una treballadora. 


Seguint indicacions, es va elaborar un informe que es 
va trametre a la Secretaria General del DTASF per tal 
que des del seu Servei de RRHH es traslladés a Funció 
Pública i es té constància que així s'ha fet. 


No tenim constància de la 
resposta de Funció 
Pública 


Contractes no 
menors 


Cal que es sol·licitin els Informes de l'assessoria jurídica sobre els 
Plecs de Clàusules administratives particulars. 


Els expedients incorporen informes de l’assessoria 
jurídica de l’entitat. No ens consta que aquesta estigui 
reconeguda. 


Assolit parcialment. 


Patrimoni Es recomana al CCSB, revisar tots els arrendaments d’immobles 
vigents i procedir a fer les comunicacions oportunes a la Direcció 
General de Patrimoni; així mateix, es recomana reclamar 
l’autorització del lloguer de les oficines del carrer Aragó. 


Pendent  No assolit 
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7. OBSERVACIONS I CONCLUSIONS 
 
Dels treballs efectuats i que es detallen al punt 5 anterior en relació al control financer realitzat 
del Consorci corresponent a l’exercici 2019 es desprenen les següents observacions i conclusions: 


 El personal laboral contractat directament pel Consorci se li aplica el Conveni 
col·lectiu de treball per al sector d’oficines i despatxos. De la revisió efectuada de les 
retribucions practicades a aquest col·lectiu, s’observa que incorporen com concepte 
retributiu “Millora voluntària” (192.898 euros), “ A compte conveni” (48.373 euros) i 
“Plus absorbible” (16.822 euros), els quals no consten en les taules salarials. No s’ha 
sol·licitat informe previ a la DG de pressupostos i la DG de la funció pública (nota 5.3).  


 L’entitat no realitza el càlcul de l’evolució de la massa salarial en termes homogenis 
entre exercicis; així com tampoc disposa d’unes instruccions que permetin controlar 
durant l’exercici la contenció d’aquesta magnitud (nota 5.3). 


 L’entitat ha facilitat a l’equip de control un detall de les altes i baixes del personal 
d’estructura identificant el motiu. Tanmateix, aquet llistat no es coincident amb la 
relació d’altes i baixes del personal facilitat per la totalitat de l’entitat, motiu pel qual 
no s’ha pogut comprovar el compliment o no de la taxa de reposició en l’exercici 2019 
(Nota 5.3) 


 Respecte els procediments negociats sense publicitat no s’acredita cap tipus de 
negociació amb l’adjudicatari (nota 5.4). 


 El plec de clàusules administratives no especifica les persones que formen part de la 
Mesa de contractació; en aquest sentit, hauria de constar el nom i cognoms, els 
càrrecs en representació de qui i quin seran els suplents (nota 5.4) 


 Respecte a les transferències rebudes, no s’ha complert amb l’establert a l’article 13 
de la llei de pressupostos anual en la qual s’indica que les transferències corrents a 
favor de les entitats tenen per objecte finançar les despeses d’explotació en la mesura 
necessària per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys, llevat de les dotacions per 
amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d’existències i baixes de 
l’immobilitzat (nota 5.6). 


 Els equipaments cedits de forma gratuïta dels espais on realitza la seva activitat no 
estan incorporats en els registres comptables de l’entitat en la seva totalitat. En el cas 
de les cessions d’ús que no corresponen als ens consorciats s’haurien de registrar a 
l’epígraf del patrimoni net d’Altres increments patrimonials pendents d’imputació a 
resultats i si es considera que aquestes cessions són per períodes anuals s’hauria de 
registrar la corresponent subvenció en espècie d’acord amb la NRiV 18a del PGCPGC  
(nota 5.8). 
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 Àpats monitors; S’ha detectat que s’incorporen com ingressos determinats serveis 
d’àpats, els quals, segons manifesta l’entitat, són dels monitors que treballen al 
centre. L’entitat no  ha facilitat a l’equip de control ni el nombre de monitors ni la 
quantia d’àpats cobrats, ni les instruccions al respecte, fet que no ha permès 
concloure a l’equip de control sobre aquest extrem (nota 5.9) 


 Pel que fa a la tramesa de dades SEC no s’ha realitzat en la seva totalitat o s’ha realitzat  
fora de termini (nota 5.14).  


 Respecte el càlcul del període mig de pagament corresponent al mes de desembre, 
les dades facilitades dels imports pendents de pagament no són coincidents amb els 
registres comptables. Respecte al pagaments informats, no ens ha estat acredita els 
realment realitzats en aquest període (nota 5.15).  


 


8. RECOMANACIONS 
 
Dels treballs efectuals es desprenen les següents recomanacions: 


 Avaluar la necessitat d’adequació dels estatuts a l’establert a la llei 40/2015 de 1 
d’octubre , de règim jurídic del sector públic (nota 5.1) 


 En relació a les modificacions de crèdit del pressupost ( nota 5.2) 


o Aprovar les modificacions de crèdit a mida que siguin necessàries de forma 
prèvia a incórrer en la despesa corresponent i sempre abans de la finalització 
de l’exercici. 


o Presentar per import coincident les modificacions del pressupost d’ingressos 
i de despeses, registrant les incorporacions de romanent en l’article 87 i pels 
imports aprovats pel Consell de Govern 


 Aprovar i comunicar els procediments establerts per la sol·licitud i aprovació d’una 
bestreta (nota 5.3). 


 Deixar constància de la revisió interna que es realitza de les incidències i justificacions 
respecte el marcatge horari (nota 5.3). 


 Pel que fa a les contractacions temporals (inferior als 3 mesos) no s’ha pogut validar 
si en els procediments selectius de personal d’aquests casos es garanteix el 
compliment dels principis de publicitat, mèrit i capacitat, ni s’acredita a l’expedient el 
caràcter urgent d’aquesta.  Analitzar la possibilitat de constituir una borsa de treball 
per les contractacions urgents i recurrents inferiors als 3 meso. (nota 5.3) 
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  Recomanem avaluar el compliment dels requeriments justificatius establerts a l’acord 
de govern de 13 de juny de 2017  referents a les contractacions temporals (nota 5.3) 


 Referent a les borses de treball, l’entitat ens manifesta que les bases i convocatòries 
van ser trameses al comitè d’empresa i als diferents centres. Considerem que aquesta 
pràctica no donaria compliment al principi de publicitat, motiu pel qual recomanem 
a l’entitat avaluar alternatives en properes convocatòries (nota 5.3) 


 No ens conta que les contractacions del personal extern de les administracions 
públiques hagi passat per la Comissió Retribucions i Despeses de Personal de 
conformitat amb l’establert a la llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim Jurídic de les 
administracions públiques (nota 5.3) 


 En relació els expedients de contractació no menor s’observa (nota 5.4) 


o Els informes jurídics son elaborats pels serveis jurídics de l’entitat, si bé no 
ens ha estat acreditat que estiguin degudament reconeguts. 


o No consta a les meses de contractació qui assisteixi qui assisteix en qualitat 
d’òrgan que substitueix a la Intervenció General. 


o En alguns casos, no queda acreditat a l’expedient l’existència  de crèdit 
adequat i suficient, restant en alguns casos, una clàusula suspensiva fins a 
l’existència del crèdit suficient. 


o Pagaments; en els treballs d’auditoria financera, es va comprovar que en 
determinats casos, els pagaments a proveïdors s’havien realitzat amb 
anterioritat a la data de registre de la corresponent obligació.  


 Cal que l’entitat apliqui un major control en el registre d’ingressos i despeses de 
l’exercici, especialment al tancament de l’exercici comptable, moment en què s’hauria 
d’efectuar un anàlisi més exhaustiu de la meritació d’ingressos i despeses per tal 
d’esmenar aquestes incidències (5.4 i 5.9) 


 Realitzar el seguiment exhaustiu dels projectes amb finançament afectat i informar 
degudament en els comptes anuals.   Respecte el conveni formalitzat per a l’execució 
del pla d’inversions cal que de les reunions de la comissió de seguiment s’estengui 
una acta per tal de deixar constància del seguiment de l’execució del mateix (nota 
5.6). 


 El consorci continua sense identificar els actius fiançats amb subvencions de capital 
en el seu inventari, aquest fet ha comportat que a l’exercici 2019 els comptes anuals 
no contemplin la imputació a subvencions per a l’immobilitzat no financer (nota 5.6) 
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 En relació al lloguer de les oficines del carrer Aragó i el corresponent al centre 
d’atenció Talaia, no s’han constatat els informes previs de Patrimoni; així com tampoc, 
les comunicacions posteriors (nota 5.8) 


 L’entitat no ha comunicat a la Direcció General de Patrimoni les pòlisses 
d’assegurances contractades (nota 5.8) 


 Es recomana incorporar motivació de la despesa incorreguda en serveis de taxis 
d’acord amb lo que regula l’article 15.3 del Decret 138/2008, de 8 de juliol, 
d’indemnitzacions per raó del servei (nota 5.11). 


 Avaluar el compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern (nota 5.16). 


 
 
 
Barcelona, 22 de gener de 2021 
Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Josep Arasa Alegre 
Soci  


An independent member of 
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A la Direcció  


Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
Barcelona 


 
 


Barcelona, 25 de gener de 2021 


 
 
Com a part de la nostra auditoria dels comptes anuals del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona, corresponents a l’exercici 2019, hem realitzat un estudi i avaluació del sistema de 
control intern amb la finalitat de determinar la naturalesa, moment de realització i amplitud dels 
procediments d’auditoria. Atès que l’estudi i l’avaluació esmentats del sistema de control intern 
han estat realitzats únicament amb la finalitat descrita, no han pretès identificar necessàriament 
totes les debilitats que puguin existir i, per tant, no expressem una opinió sobre el sistema de 
control intern. Tanmateix, durant el nostre treball s’han identificat condicions que considerem 
representen aspectes de millora del sistema de control intern; que s’inclouen en aquest informe, 
així com també altres suggeriments de caràcter operatiu, que podrien ser considerats per l’Entitat. 
 
Les debilitats descrites han estat considerades en determinar la naturalesa, moment de realització 
i amplitud dels procediments d’auditoria aplicats en l’auditoria dels comptes anuals de l’Entitat 
per a l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2019 i, en conseqüència, el contingut 
d’aquesta comunicació no modifica el nostre Informe d’Auditoria de data 12 de novembre de 
2020. 
 
La implantació i manteniment d’un sistema adequat de control intern i el   desenvolupament de 
millores del sistema són responsabilitat exclusiva del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 
   
Aquesta comunicació es realitza per al coneixement de l’Entitat, i, per tant, no ha d’utilitzar-se per 
a cap altra finalitat. 


 
Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Josep Arasa Alegre 
Soci 
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1. VALORACIÓ CESSIONS D’US 


Observació 
En el període 2008-2018 l’entitat ha rebut el dret d’us de vint-i-quatre immobles, dels quals set 
immobles han estat registrats a valor cadastral o valor patrimonial de l’ens atorgant per un import 
de 4.379 milers d’euros, nou immobles han estat registrats per un import de 12.245 milers d’euros 
en base a taxacions realitzades, i vuit immobles no han estat registrats al no tenir cap valoració 
de referència. D’acord amb l’establert a les normes de registre i valoració del Pla general de 
comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya aquests elements haurien d’estar registrats a 
valor raonable. De la totalitat d’immobles únicament cinc, valorats per 1.615 milers d’euros, s’estan 
amortitzant.  
La totalitat de béns cedits s’han registrat com  patrimoni aportat en els fons propis, i com 
immobilitzat intangible a l’actiu del balanç. No es dona informació a la memòria dels comptes 
anuals. 


 
Recomanació 


Registrar la totalitat d’immobles de conformitat amb l’establert a les normes de registre i valoració 
18a i 19a, les quals indiquen que el béns s’haurien de registrar a valor raonable. 
 
D’acord amb les normes de registre i valoració 18a Transferències, subvencions, donacions i 
llegats i 19a Adscripcions i altres cessions gratuïtes d’ús de béns i drets del PGCPGC, atès que les 
cessions rebudes són pel període de la vida útil d’aquests béns o de durada indeterminada 
(mentre es prestin els serveis) s’han de registrar com a immobilitzats materials pel valor raonable 
del dret d’ús dels béns cedits. L’entitat té registrades les cessions a l’epígraf d’immobilitzat 
intangible, per tant caldria reclassificar aquests registres . 
 
En el cas de les cessions d’ús que no corresponen als ens consorciats s’haurien de registrar a 
l’epígraf del patrimoni net d’Altres increments patrimonials pendents d’imputació a resultats.  
 
Per una correcta comprensió dels comptes anuals, recomanem  incorporar informació de totes les 
cessions d’ús rebudes per part del Consorci amb les característiques de cadascuna d’elles. 
 
 


2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
 
Observació 


En relació amb la liquidació del pressupost s’ha observat: 
- El pressupost definitiu de l’estat d’ingressos i l’estat de despeses de la liquidació del 


pressupost dels comptes anuals no és coincident 
- Els imports tant de l’estat d’ingressos com l’estat de despeses de la liquidació del 


pressupost no són coincidents amb les modificacions de crèdit aprovades al llarg de 
l’exercici. 


- No s’ha registrat la incorporació de romanent de tresoreria d’acord amb la normativa 
pressupostària.  
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Recomanació 
Presentar equilibrat el pressupost definitiu d’ingressos i despeses de conformitat amb les 
modificacions de crèdit aprovades per l’òrgan de govern i registrar les incorporacions de 
romanent en  l’aplicació 870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors 
 
 
3. DESPESA AMB FINANÇAMENT AFECTAT 


Observació 
L’estat del resultat pressupostari de l’entitat no consta ajustat amb els crèdits finançats amb el 
romanent de tresoreria no afectat; així com tampoc, amb les desviacions de finançament positives 
i negatives de l’exercici. La memòria dels comptes anuals no incorpora la informació requerida. 
Addicionalment s’ha observat una manca de control en el seguiment de les despeses amb 
finançament afectat atès que s’ha obtingut informació discrepant en els treballs d’auditoria i en 
l’elaboració de l’informe de romanent de tresoreria.  
 
Recomanació 
Es recomana a l’entitat a dur el seguiment exhaustiu dels projectes i informar degudament en els 
comptes anuals per evitar aquestes discrepàncies d’imputació de l’execució de la despesa entre 
els projectes de l’entitat 
Addicionalment, respecte el conveni formalitzat per a l’execució del pla d’inversions, es recomana 
que de les reunions de la comissió de seguiment s’estengui una acta per tal de deixar constància 
del seguiment de l’execució del mateix 
 
 
4. LIMITACIÓ TRANSFERÈNCIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 


ESTABLERTES A LA LLEI DE PRESSUPOSTOS 


Observació 
L’entitat no aplica l’ajust de les transferències tal com estableix la llei de pressupostos anual 
 
Recomanació 
Tenir en consideració l’establert a les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya referent 
a les limitacions i destins de les transferències atorgades. 
 
 
5. APLICACIÓ PLA GENERAL COMPTABLE PUBLIC DE LA GENERALITAT DE 


CATALUNYA  (PGCPGC) 


Observació 
En els treballs d’auditoria s’ha posat de manifest els següents aspectes que no complirien amb 
l’establert en el PGCPGC 
 


- Manca d’informació comparativa en els comptes anuals de l’exercici 2019 de les xifres de 
l’exercici 2018 en l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat d'operacions amb l'entitat o entitats 
propietàries i l’Estat de romanent de Tresoreria. 
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- La informació referent a la contractació administrativa, altres increments patrimonials 
pendents d’imputar a resultats i despeses amb finançament afectat, no és complerta. 


 
- Pel que fa al compte del resultat econòmic patrimonial, s’ha observat que les xifres 


comparatives de l’exercici 2018 del compte del resultat econòmic patrimonial no 
corresponen a les xifres dels comptes anuals aprovats en la reunió del Consell de Govern 
de 10 de maig de 2019 atès que el resultat aprovat era de 3.593 milers d’euros i en els 
comptes anuals de 2019 es mostra 3.608 milers d’euros, sense que es tingui constància del 
registre de cap error o canvi de criteri comptable. 


 
Recomanació 
Adequar el contingut dels CCAA als models establerts en el PGCPGC 


 
 
6. PROVISIÓ PER PAGUES EXTRES 


Observació 


Si bé l’entitat estima la provisió per pagues extres, aquesta presenta una diferencia de 108 mil 


euros en relació a les estimacions realitzades per l’equip de control. 


 
Recomanació 


Revisar els càlculs realitzats de forma prèvia al tancament comptable als efectes d’incorporar en 


balanç els imports meritats. 


 


 
7. REGISTRE D’INGRESSOS I DESPESES 


Observació 


En el decurs dels nostres treballs hem observat una manca en el control intern de les operacions 


de tancament de l’exercici comptable, fet que suposa que tant ingressos com despeses no estiguin 


registrats íntegrament. En la mostra d’anàlisi efectuada s’han han detectat un defecte d’ingressos 


de 51 milers d’euros i 203 milers d’euros de despeses 


 
Recomanació 


Recomanem aplicar un major control en el registre d’ingressos i despeses de l’exercici, 


especialment al tancament de l’exercici comptable, moment en què s’hauria d’efectuar un anàlisi 


més exhaustiu de la meritació d’ingressos i despeses per tal d’esmenar aquestes incidències 
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8. ACTIUS FINANÇATS AMB SUBVENCIONS DE CAPITAL 


Observació 


Si bé l’entitat ha registrat a patrimoni net les subvencions de capital rebudes, el seu inventari de 


béns no té identificat l’origen del seu finançament, no traspassant a ingressos els imports 


equivalents a les amortitzacions estimades. 


 
Recomanació 


Identificar es bens finançats amb subvencions de capital i recalcular de forma retroactiva els 


imports que haurien d’haver compensat les amortitzacions estimades sobre els béns finançats. 


 


 
9. COMPTES TRANSITORIS DE TRESORERIA 


Observació 


L’entitat utilitzat comptes transitoris de tresoreria per aquells casos que té pendent d’identificar 


determinades transaccions, els quals presentaven els següents saldos: 


 
 
      
57100010 CAIX1 TR. Ingrés Tr. -1.287,79 
57100019 CAIX1 TR. Ingrés Vr. -2.389,35 
57100020 CAIX1 TR. Pagament T -270.659,54 
57100039 CAIX1 TR. Pagament V 246.282,77 
  TOTAL -28.053,91 


 
Recomanació 


Revisar els saldos d’aquests comptes als efectes de realitzar els registres comptables d’acord amb 


la realitat econòmica de l’operació. 
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Informe de direcció dels treballs d’auditoria efectuats per Faura-Casas, Auditors 
Consultors S.L., en relació amb els comptes anuals de l’exercici 2019 del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona. 


 


D’acord amb l’establert a l’article 71 del Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, amb l’apartat 3.2 de la 
Instrucció 1/2020 sobre el règim general a seguir en l’exercici del control financer aprovada per 
la Resolució de la Intervenció General, de 15 de gener de 2020, i segons el Pla anual d’actuacions 
per a l'exercici 2020 aprovat pel Vicepresident del Govern i Conseller d’Economia i Hisenda de 
la Generalitat de Catalunya en data 17 de febrer de 2020, i als efectes corresponents, 


 
CERTIFICO, 
 


Que, amb relació als treballs d’auditoria financera dels comptes anuals de l’exercici 2019 del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona  (en endavant, CSSB), desenvolupats per la societat 
auditora Faura-Casas, Auditors Consultors SL, (en endavant, Faura), i un cop revisat el Pla 
d’auditoria, els programes de treball, els memoràndums, els papers de treball i l’esborrany 
d’informe d’auditoria, es desprèn que l’execució dels treballs s’ajusta, amb caràcter general, als 
procediments d’auditoria generalment establerts en l’àmbit del sector públic i a l’objecte del 
contracte adjudicat. 


La responsabilitat de l’execució dels treballs i l’obtenció de l’evidència adequada i suficient, 
d’acord amb els procediments d’auditoria generalment establerts, correspon a la societat 
d’auditoria contractada per a la realització dels treballs. 


El present informe s’emet en compliment de les tasques de direcció i supervisió per part de la 
Intervenció Adjunta per al Control d’Entitats del Sector Públic de la Intervenció General, les quals 
han de ser considerades dins del marc del control de qualitat de l’execució dels treballs de la 
firma auditora, sens perjudici del resultat de l’informe sobre el compliment de la legalitat vigent 
corresponent al període objecte de control, que hauria d’haver estat presentat per la societat 
auditora abans del 30 d’octubre de l’exercici en curs i de l’informe de control financer que ha 
d’emetre aquesta Intervenció de conformitat amb l’apartat 3.2.6 de la Instrucció 1/2020 
anteriorment esmentada i en el que es faran constar, si escau, aquelles observacions que 
requereixen mesures o un altre tipus d’actuacions.  


D’acord amb el criteri professional de l’auditor, els comptes anuals del CSSB expressen, en tots 
els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’entitat a 31 
de desembre de 2019, així com dels seus resultats, els fluxos d’efectiu i de l’estat de la liquidació 
del pressupost corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc 
normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació (que s’identifica a la nota 3 de la memòria) 
i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts excepte pels 
efectes de les qüestions descrites en la secció de fonaments de l’Opinió amb excepcions. 
 
D’acord amb el treball de l’auditor, per la rellevància de determinats fets, aquesta intervenció vol 
fer constar els següents extrems: 
 


 
1) Observacions en relació al registre i la valoració de les cessions d’ús  


 
 


A 31 de desembre de 2019, l’entitat disposava de 24 equipaments cedits en ús, dels quals 
s’ha observat les qüestions que es relacionen tot seguit: 
 



http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=29

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=29
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Pel que fa al registre de les cessions: 
 


- Les cessions d’ús de vuit immobles no constaven registrades als comptes anuals de 
l’entitat a tancament de l’exercici 2019. 


 
- En l’exercici 2019 s’han registrat nou cessions per 12.245 milers d’euros en base a 


les taxacions realitzades en aquest exercici. Aquestes cessions s’han registrat com 
a altes en l’immobilitzat, com si es tractessin de noves cessions acordades en 
l’exercici 2019; i en conseqüència sense donar compliment a la norma de registre i 
valoració 21a (NRiV) del Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de 
Catalunya (PGCPGC) relativa al tractament dels errors comptables. Aquest fet 
suposa que la informació comparativa de l’exercici 2018 no consti reexpresada, una 
manca d’informació sobre l’impacte en els diferents epígrafs dels comptes en la 
memòria; així com la manca del càlcul de les amortitzacions acumulades amb el 
corresponent impacte en el patrimoni Consorci. 


- D’acord amb les normes de registre i valoració 18a Transferències, subvencions, 
donacions i llegats i 19a Adscripcions i altres cessions gratuïtes d’ús de béns i drets 
del PGCPGC, atès que les cessions rebudes són pel període de la vida útil d’aquests 
béns o de durada indeterminada (mentre es prestin els serveis) s’han de registrar 
com a immobilitzats materials pel valor raonable del dret d’ús dels béns cedits. 
L’entitat té registrades les cessions a l’epígraf d’immobilitzat intangible, per tant 
caldria reclassificar aquests registres.  


 
- En el cas de les cessions d’ús que no corresponen als ens consorciats s’haurien de 


registrar a l’epígraf del patrimoni net d’Altres increments patrimonials pendents 
d’imputació a resultats i si es considera que aquestes cessions són per períodes 
anuals s’hauria de registrar la corresponent subvenció en espècie d’acord amb la 
NRiV 18a del PGCPGC. 


Pel que fa a la valoració de les cessions: 
 


- L’entitat té registrats els béns cedits sota diversos criteris comptables, sense aplicar 
el principi d’uniformitat comptable, atès que alguns béns estan registrats a valor 
cadastral o patrimonial i els nous registres de 2019 a valor de taxació. Cal indicar, 
que segons les normes de registre i valoració 18a i 19a, el béns s’haurien de registrar 
a valor raonable. 
 


- L’entitat no amortitza tots els béns cedits registrats sense obtenir motiu d’aquesta 
falta d’uniformitat de criteri. 


 
 
Pel que fa a la informació als comptes anuals: 
 


- La memòria de comptes anuals no informa degudament de totes les cessions d’ús 
rebudes per part del Consorci amb les característiques de cadascuna d’elles. Per 
una correcta comprensió dels comptes anuals caldria incorporar aquesta informació. 


 
 
Les incidències en el registre i valoració de les cessions d’ús ha estat objecte d’una excepció 
per una limitació a l’abast per part de l’auditor de conformitat amb la NIA-ES-SP 1705 R. 
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2) Observacions en relació a l’estat de liquidació del pressupost  
 
 


El pressupost definitiu de l’estat d’ingressos i l’estat de despeses de la liquidació del 
pressupost dels comptes anuals no és coincident, quan aquest sempre ha de ser equilibrat, 
atès que totes les modificacions de crèdit s’han d’aprovar de forma que qualsevol increment 
de crèdit pressupostari de despesa suposi a la vegada un increment del crèdit d’ingrés que 
el finança o la reducció d’un altre crèdit de despesa per la mateixa quantia. És desconeix si 
aquest fet és un defecte en el registre de les modificacions de crèdit o bé una errada més en 
la presentació dels comptes anuals, tal com s’esmenta en l’apartat D) d’observacions 
addicionals d’aquest certificat sobre observacions a la memòria de comptes anuals. 
 
Així mateix, els imports tant de l’estat d’ingressos com l’estat de despeses de la liquidació 
del pressupost no són coincidents amb les modificacions de crèdit aprovades al llarg de 
l’exercici. En aquest sentit, en la reunió de Consell de Govern de 16 de setembre de 2020 
d’aprovació de comptes anuals, s’indica que en l’exercici 2019 s’han realitzat modificacions 
de crèdit per un total de 6.050 milers d’euros. 
 
Addicionalment, mitjançant escrit de la interventora general de 12 de desembre de 2019, es 
va autoritzar a incorporar el romanent total de tresoreria generat a 31 de desembre de 2018 
per import de 5.039 milers d’euros per a la seva aplicació en l’exercici 2019. Aquesta 
modificació també va ser aprovada pel Consell de Govern del Consorci en la reunió de 10 de 
maig de 2019. Cal indicar que l’entitat no ha registrat la incorporació de romanent de 
tresoreria d’acord amb la normativa pressupostària. Recordem que la incorporació del 
romanent de  tresoreria es registra en el capítol 8 d’ingressos concretament en l’aplicació 
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors.  
 
La manca del registre correcte en la presentació en els comptes anuals de les modificacions 
de crèdit ha estat objecte d’una excepció per part de l’auditor de conformitat amb la NIA-ES-
SP 1705 R. 


  


3) Observacions en relació als ingressos finalistes 
 
 


L’estat del resultat pressupostari de l’entitat no consta ajustat amb els crèdits finançats amb 
el romanent de tresoreria no afectat; així com tampoc, amb les desviacions de finançament 
positives i negatives de l’exercici.  
 
Aquest fet ha comportat que el resultat pressupostari ajustat de l’exercici 2019 mostri un 
import de -2.346 milers d’euros quan amb un correcte registre de l’ajust dels 2.914 milers 
d’euros gastats amb recursos provinents d’exercicis anteriors, aquest resultat mostraria que 
amb els recursos de l’exercici 2019 l’entitat ha obtingut un superàvit pressupostari de 568 
milers d’euros.  


 
En aquest sentit, l’entitat no informa en la memòria dels comptes anuals dels ingressos 
finalistes obtinguts ni la seva execució; d’acord amb el que estableix l’apartat 3 del PGCPGC 
sobre el contingut mínim de la memòria dels comptes anuals, en la nota 23.4 cal indicar el 
detall de les despeses amb finançament afectat, diferenciant agents finançadors, i les 
desviacions tant de l’exercici com acumulades; per contra el CSSB presenta aquesta nota 
sense cap informació.  
 
Així mateix, s’ha detectat una manca de control en el seguiment dels ingressos finalistes atès 
que s’ha obtingut informació discrepant en la direcció i supervisió dels treballs d’auditoria de 
l’exercici 2019 i en l’elaboració de l’informe de romanent de tresoreria. Per tant, s’insta a 
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l’entitat a dur el seguiment exhaustiu dels projectes i informar degudament en els comptes 
anuals per evitar aquestes discrepàncies d’imputació de l’execució de la despesa entre els 
projectes de l’entitat.  
 
Addicionalment, respecte el conveni formalitzat per a l’execució del pla d’inversions cal que 
de les reunions de la comissió de seguiment s’estengui una acta per tal de deixar constància 
del seguiment de l’execució del mateix; així mateix,  el passiu registrat en els comptes anuals, 
és a dir, l’import pendent d’execució del conveni ha de coincidir tant amb l’import establert en 
les actes de seguiment com en l’aplicatiu comptable de seguiment com a pendent d’executar 
a tancament d’exercici. 


  


Els errors en la determinació del resultat pressupostari ajustat i del compte econòmic 
patrimonial del l’exercici 2019 ha estat objecte d’una excepció per part de l’auditor de 
conformitat amb la NIA-ES-SP 1705 R. 


 


4) Observacions en relació a l’ajust de les transferències en aplicació de la Llei 
pressupostos anual 


L’entitat no aplica l’ajust de les transferències tal com estableix la llei de pressupostos anual.   


Així mateix, la manca de l’ajust indicat, suposa a la vegada que l’entitat no està registrant les 
transferències d’acord amb el que determina la NRiV18a del PGCPGC, atès que aquestes 
s’han d’aplicar al compte del resultat econòmic patrimonial de forma correlacionada amb la 
despesa finançada; i seguint el principi de meritació, en conseqüència en l’exercici 2018 es 
va produir un benefici fictici de 3.593 milers d’euros; i per contra, en l’exercici 2019 un resultat 
negatiu de 2.472 milers d’euros; quan segons els càlculs d’aquesta intervenció hauria d’haver 
estat de -102 milers d’euros i  -87 milers d’euros, respectivament. Fet que suposa una 
sobrevaloració dels resultats i del patrimoni net i una infravaloració del passiu corrent de 
l’exercici 2018; així com una infravaloració dels resultats i del passiu corrent en l’exercici 
2019. 
 
En l’exercici 2019, el sobrant de transferències corrents rebudes en aquest exercici, i 
quantificat per l’equip de supervisió en 529 milers d’euros, tampoc ha estat registrat en el 
passiu de l’entitat, que hauria d’ascendir a un total de 2.710 milers d’euros a tancament de 
l’exercici 2019, entre romanent afectat i no afectat. 


També cal indicar que aquest ajust de la llei de pressupostos anual i els principis de la 
NRiV18a del PGCPGC, són d’aplicació per a les transferències de capital. En aquest sentit, 
l’entitat ha rebut 366 milers d’euros per a inversions, dels que ha executat inversions per 327 
milers d’euros, sent l’excés de transferències per 39 milers d’euros que tampoc ha estat 
reclassifcat  al passiu.  


Cal indicar que l’informe d’auditoria de l’exercici 2018 ja contenia una excepció per la no 
aplicació d’aquest precepte legal, que comportava que el passiu de l’entitat estigués 
infravalorat i per contra el patrimoni net sobrevalorat; sense que el CSSB hagi adoptat cap 
canvi en la informació comptable per a la seva resolució. 


La manca d’aplicació de l’ajust en l’excés de transferències establert en cada llei de 
pressupostos anual ha estat objecte d’una excepció per part de l’auditor de conformitat amb 
la NIA-ES-SP 1705 R. 
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5) Observacions en relació a l’aplicació del PGCPGC 
 


Respecte l’aplicació del PGCPCP, es posa de manifest la manca d’informació comparativa 
en els comptes anuals de l’exercici 2019 de les xifres de l’exercici 2018  en l’Estat de fluxos 
d’efectiu,  l’Estat d'operacions amb l'entitat o entitats propietàries i l’Estat de romanent de 
Tresoreria. 


Addicionalment, la informació referent a la contractació administrativa, altres increments 
patrimonials pendents d’imputar a resultats i despeses amb finançament afectat, no és 
complerta. 


Així mateix, cal dir que s’ha detectat altres incidències en la presentació dels comptes anuals 
detallades en l’apartat D) d’aquest informe respecte els models de balanç i la memòria de 
comptes anuals.  


 
Pel que fa al compte del resultat econòmic patrimonial, s’ha observat que les xifres 
comparatives de l’exercici 2018 del compte del resultat econòmic patrimonial no corresponen 
a les xifres dels comptes anuals aprovats en la reunió del Consell de Govern de 10 de maig 
de 2019 atès que el resultat aprovat era de 3.593 milers d’euros i en els comptes anuals de 
2019 es mostra 3.608 milers d’euros, sense que es tingui constància del registre de cap error 
o canvi de criteri comptable. 


 
Les mancances en l’aplicació del PGCPGC ha estat objecte d’una excepció per part de 
l’auditor de conformitat amb la NIA-ES-SP 1705 R. 


 


D’altra banda, i sense que afecti la seva opinió, l’auditor ha considerat oportú incloure una secció 
sobre “Informe d’altres requeriments legals i reglamentaris” d’acord amb el que preveu la NIA-
ES-SP 1700 R, en la que es fa constar que en aquest mateix exercici es procedirà a emetre un 
informe sobre el compliment normatiu de l’entitat en l’exercici 2019; així mateix, d’acord amb la 
NIA-ES-SP 1701 l’auditor ha inclòs una secció de “qüestions clau” que s’han tingut en compte en 
la realització de l’auditoria de comptes anuals de la societat en funció de la seva activitat; així 
com el treball realitzat per mitigar els riscos que d’aquests es podrien derivar i que fan referència 
a les aportacions dels ens consorciats i a les liquidacions pels concerts i gestions delegades amb 
entitats prestadores dels serveis. 


Addicionalment als fets indicats, a continuació es detallen una sèrie d’observacions 
complementàries adreçades a l’entitat en relació a aspectes rellevants i de millora en la 
presentació dels comptes anuals; així com de la gestió financera, pressupostària i el seu control 
intern que cal que siguin revisats per la societat, si bé no han suposat una modificació de l’opinió 
de l’auditor ni han estat objecte de cap paràgraf per part d’aquest: 


 
 


A) Que fan referència a la provisió de pagues extres 
 
S’ha observat que l’entitat no efectua correctament el registre de la despesa corresponent a les 
pagues extres segons el principi de meritació. Concretament, l’entitat a tancament de l’exercici  
hauria de registrar una provisió per la paga extra del mes de juny de l’exercici següent.  
 
En aquest exercici, la despesa meritada a 31 de desembre de 2019 de la paga extra del mes de 
juny 2020 ha estat estimada pels auditors en 108 milers d’euros.  
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Per contra, l’entitat manté registrada la provisió de la paga extra de 2014, la qual a tancament de 
l’exercici 2019 no era exigible, per un import de 147 milers d’euros.  
 


B) Que fan referència al registre d’ingressos i despeses  
 
Segons les tasques realitzades pels auditors, es detecta una manca en el control intern de les 
operacions de tancament de l’exercici comptable, fet que suposa que tant ingressos com 
despeses no estiguin registrats íntegrament. En la mostra d’anàlisi efectuada per Faura, s’han 
han detectat un defecte d’ingressos de 51 milers d’euros i 203 milers d’euros de despeses; si bé 
aquests imports podrien ser més significatius en cas d’haver ampliat el treball al respecte. 
 
Cal que l’entitat apliqui un major control en el registre d’ingressos i despeses de l’exercici, 
especialment al tancament de l’exercici comptable, moment en què s’hauria d’efectuar un anàlisi 
més exhaustiu de la meritació d’ingressos i despeses per tal d’esmenar aquestes incidències. 
 
 
La revisió de les liquidacions rebudes de l’activitat realitzada mitjançant concerts i gestions 
delegades ha estat objecte d’una qüestió clau per part de l’auditor de conformitat amb la NIA-ES-
SP 1701, si bé no modifica la seva opinió. 
 
 


C) Que fan referència als actius finançats amb subvencions de capital 
 
Tal i com es va indicar en l’informe emès per aquesta Intervenció respecte de l’exercici 2017, 
l’entitat comptabilitzava les transferències de capital rebudes en l’epígraf del fons patrimonial de 
la balanç; quan d’acord amb el punt b.1) de la norma de registre i valoració 18ª del PGCPGC, les 
subvencions rebudes per al finançament d’inversions s’han de registrar com a ingressos 
directament imputats al patrimoni net, en una partida específica, havent-se d’imputar al resultat 
de l’exercici sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses 
derivades de la subvenció de què es tracti; en aquest sentit, s’indicava en l’esmentat informe que 
calia que el CSSB reclassifiqués les transferències de capital rebudes a l’epígraf d’Altres 
increments patrimonials pendents d'imputació a resultats del Patrimoni net; així com que 
identifiqués els elements finançats amb aquestes subvencions, i procedís a aplicar les 
subvencions rebudes en funció de la dotació a l’amortització d’aquests béns. 
 
Malgrat l’anterior, i que el CSSB ha començat a registrar les subvencions de capital rebudes en 
els dos últims exercicis en l’epígraf del patrimoni indicat, no s’ha procedit ni a registrar la 
reclassificació dels fons rebuts amb aquesta finalitat en exercicis anteriors; així com tampoc a 
calcular l’impacte tant en els resultats de l’exercici com en els resultats acumulats d’exercicis 
anteriors per la manca d’aplicació de la NRiV 18a citada; incomplint, per tant el que disposa la 
NRiV 21a del PGCPGC sobre els errors comptables. 
 
El consorci continua sense identificar els actius fiançats amb subvencions de capital en el seu 
inventari, aquest fet ha comportat que a l’exercici 2019 els comptes anuals no contemplin la 
imputació a subvencions per a l’immobilitzat no financer. Així doncs, tenint en compte només les 
dades de l’exercici 2019, l’epígraf d’altres increments patrimonials pendents d'imputació a 
resultats mostra 378 milers d’euros que estarien sobrevalorats, en primer lloc per aplicació de 
l’excepció indicada en el punt 4) d’aquest certificat, i també per la manca d’imputació de la 
subvenció que d’acord amb l’amortització dels actius adquirits en l’exercici 2019  ha estat 
estimada en 17 milers d’euros pels auditors de l’entitat.  
 
Cal indicar, no obstant, que aquests impactes han de ser recalculats de forma retroactiva i 
acumulativa des de l’exercici més antic del que el Consorci disposi d’informació. 
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D) Que fan referència als models dels estats de comptes anuals 
 
Balanç de situació 
 
L’entitat presenta les xifres del passiu i del patrimoni net que tenen saldo creditor en negatiu; 
quan aquestes haurien de ser positives en aquests epígrafs, posant en negatiu, exclusivament, 
els epígrafs o conceptes que, excepcionalment, presentin un saldo deutor malgrat correspondre 
al passiu o patrimoni net. 
 
 
Memòria dels comptes anuals 
 
Cal efectuar una revisió de la memòria dels comptes anuals atès que de la seva revisió s’han 
detectat nombroses errades en la informació que hi conté així com manca d’informació essencial 
per la correcta interpretació dels comptes anuals, tal com s’indica en l’excepció 1) sobre les 
Cessions d’ús. 
 
Per tant, atès que la memòria dels comptes anuals és el document que completa, amplia i 
comenta la informació que contenen els altres documents que integren els comptes anuals, cal 
que la informació que conté sigui veraç i completa. En aquest sentit, cal que l’entitat segueixi els 
apartats que estableix el PGCPGC per a la seva elaboració, que s’estableix com a contingut 
mínim a emplenar. 
 
D’altra banda, segons la tercera part del PGPGC, i en concret, a les normes d’elaboració dels 
comptes anuals, en el cas que en els casos en què la informació que se sol·licita al model de 
memòria no sigui significativa no s’han d’emplenar les notes que hi corresponen i si, com a 
conseqüència d’això, determinades notes manquen de contingut i, per tant, no s’emplenen, s’ha 
de mantenir, per a aquelles notes que sí que tenen contingut, la numeració prevista en el model 
de memòria d’aquest Pla i s’ha d’incorporar en l’esmentada memòria una relació d’aquelles notes 
que no tinguin contingut. 
 
 


E) Que fan referència a la gestió de caixa 
 
Vistes les incidències detectades pels auditors respecte la gestió comptable de les caixes que 
disposa el consorci i algun saldo sense conciliar, tot i que els imports són poc significatius,  cal 
que els comptes interns a tancament d’exercici quedin saldats i els arquejos conciliats. 


 
F) Que fan referència a l’impacte de la COVID-19 


 
La nota 27 de fets posteriors a tancament de la memòria de comptes anuals informa que l’impacte  
de la COVID-19 i l’estat d’alarma estan sent avaluats a data de formulació de comptes anuals 
(28 de juliol de 2020). Atenent a l’objecte social de l’entitat, i que els serveis socials han estat un 
dels sectors que han sofert un impacte major en aquest període, es considera que els comptes 
anuals de l’entitat haurien de mostrar un major anàlisi i informació respecte les necessitats 
econòmiques futures del Consorci. 
 
Altres qüestions que per importància relativa tampoc afecten l’opinió de l’auditor però que es 
consideri necessari la seva comunicació a la direcció de l’Entitat, s’inclouran en l’informe o carta 
de recomanacions o, si escau, en l’informe sobre el compliment de la legalitat vigent.  


D’acord amb l’article 81.2 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre els comptes anuals formulats s’han de comunicar 
i posar a disposició dels responsables de l’auditoria abans del 31 de març; no obstant l’anterior, 
les circumstàncies excepcionals ocasionades per la declaració de l'estat d'alarma, mitjançant la 
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publicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i l’aprovació del Decret Llei 8/2020, de 24 
de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de 
transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries 
modificat pel Decret Llei 25/2020, de 16 de juny, estableix la suspensió del termini per formular i 
comunicar els comptes anuals a la Intervenció General i posar-los a disposició dels responsables 
de l'auditoria, previst a l'article 81.2 del TRLFPC esmentat, fins l’1 de juny, reprenent-se de nou 
per altres tres mesos. 
 
En aquest sentit, els comptes anuals de l’exercici 2019 han estat formulats pel gerent el 28 de 
juliol de 2020 i l’esborrany d’informe d’auditoria s’ha lliurat a aquesta intervenció el 29 d’octubre; 
així, tant la formulació dels comptes anuals per part del gerent de l’entitat com la presentació de 
l’esborrany d’informe d’auditoria s’han realitzat dins dels terminis excepcionals establerts a 
l’efecte.  
 
No obstant l’anterior, aquesta intervenció fa constar que el Consell General del CSSB va aprovar 
els comptes anuals de l’exercici 2019 en la reunió de 16 de setembre de 2020, amb la indicació 
expressa que resta condicionada a l’aprovació favorable de la Intervenció General de la 
Generalitat de l’informe d’auditoria. 
 
En aquest sentit, vistes les excepcions de l’informe d’auditoria i altres esmenes que caldria 
introduir en els comptes cal que en exercicis futurs els comptes anuals no siguin aprovats fins a 
disposar del certificat de la Intervenció General per tal de valorar la reformulació de comptes, si 
escau. Així mateix, en tant les excepcions de l’informe de l’auditoria financera no suposen un fet 
puntual d’un exercici comptable, cal que l’entitat adopti les mesures oportunes per a la seva 
regularització. 
 
 
A la vista de la revisió efectuada i d’acord amb el que es preveu a les condicions del contracte, 
com a responsable del contracte d’acord amb la instrucció 1/2020, no es veu objecció a la 
liquidació dels honoraris que corresponguin. 


 
Sens perjudici dels procediments pendents que l’auditor haurà de concloure abans de signar el 
seu informe, s’adjunta com a annex l’esborrany d’informe d’auditoria de comptes anuals, tal com 
ha estat aportat. 


 
 
 
Barcelona, 12 de novembre de 2020 
 
 
Interventora 
Intervenció adjunta per al Control 
d’Entitats del Sector Públic 
 
 
 
 
 
Inmaculada Rodríguez Flores 
 





		Que, amb relació als treballs d’auditoria financera dels comptes anuals de l’exercici 2019 del Consorci de Serveis Socials de Barcelona  (en endavant, CSSB), desenvolupats per la societat auditora Faura-Casas, Auditors Consultors SL, (en endavant, Fau...

		La responsabilitat de l’execució dels treballs i l’obtenció de l’evidència adequada i suficient, d’acord amb els procediments d’auditoria generalment establerts, correspon a la societat d’auditoria contractada per a la realització dels treballs.








 



 



  



 



 



 



CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA 
 



   Informe d’auditoria a  



31 de desembre de 2019 



 



Protocol número: …  
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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR 



INDEPENDENT DE CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA DE FINANCES 



DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 



 



 



Al Consell de Govern del 



Consorci de Serveis Socials de Barcelona 



 



 



Opinió amb excepcions 



Hem auditat els comptes anuals del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (l’entitat) que 



comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2019, el compte del resultat econòmic 



patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de la liquidació 



del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici acabat en aquesta data. 



Segons la nostra opinió, excepte pel efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de 



l’opinió amb excepcions, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 



la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’entitat, a 31 de desembre de 2019, així 



com dels seus resultats, els fluxos d’efectiu i de l’estat de liquidació del pressupost corresponents 



a l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació 



financera que resulta d’aplicació (que s’identifica en la nota 3 de la memòria) i, en particular, amb 



els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.  



 



 



Fonament de l’opinió amb excepcions 



 



En el període 2008-2018 l’entitat ha rebut el dret d’us de vint-i-quatre immobles, dels quals set 



immobles han estat registrats a valor cadastral o valor patrimonial de l’ens atorgant per un import 



de 4.379 milers d’euros, nou immobles han estat registrats per un import de 12.245 milers d’euros 



en base a taxacions realitzades, i vuit immobles no han estat registrats al no tenir cap valoració 



de referència. D’acord amb l’establert a les normes de registre i valoració del Pla general de 



comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya aquests elements haurien d’estar registrats a 



valor raonable i reexpresar-se les xifres comparatives. De la totalitat d’immobles únicament cinc, 



valorats per 1.615 milers d’euros, s’estan amortitzant. 



La liquidació del pressupost inclouen modificacions de crèdit per un total de 9.919 milers d’euros 



amb un increment de finançament previst de 9.751 milers d’euros, imports inferiors en 1.170 



milers d’euros i 1.338 milers d’euros respectivament a les modificacions aprovades pel Consell de 



Govern.  



El “Resultat Pressupostari ajustat” no incorpora els “Crèdits gastats finançats amb romanent de 



tresoreria no afectat” per un import 2.248 milers d’euros ni els “Desviaments de finançament 



negatius de l'exercici” per un import de 666 milers d’euros aprovats pel Consell de Govern i 



destinats a finançar despesa corrent de l’exercici, fet que faria incrementar el resultat pressupostari 



ajustat en 2.914 milers d’euros. Per la seva banda, el resultat del compte econòmic patrimonial, 



una vegada considerat l’establert a la llei de pressupostos referent a l’objecte de les transferències 



corrents a favor de les entitats, s’incrementaria en 2.385 milers d’euros. 
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El passiu del balanç inclou 1.585 milers d’euros en concepte de deutes transformables en 



subvencions, si bé aquest import hauria de ser per un total de 2.710 milers d’euros, corresponent 



a l’import pendent d’executar dels projectes amb finançament afectat (en import de 1.763 milers 



d’euros), més la part pendent d’aplicar de la limitació establerta en la llei de pressupostos de la 



Generalitat corresponent al destí de les transferències rebudes acumulades (en import de 947 



milers d’euros). En conseqüència, el passiu del balanç estaria infravalorat (i el patrimoni net 



sobrevalorat) en 1.125 milers d’euros. D’altra banda, atenent l’entitat considera com excés de 



finançament afectat el mateix import que registra com deutes transformables en subvencions, el 



romanent de tresoreria no afectat estaria sobrevalorat en 177 milers d’euros. 



En referencia a la informació establerta en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 



de Catalunya, cal destacar que l’Estat de fluxos d’efectiu i l’Estat d'operacions amb l'entitat o 



entitats propietàries i l’Estat de romanent de Tresoreria no es presenten de forma comparativa, i 



que la informació referent a la contractació administrativa, altres increments patrimonials 



pendents d’imputar a resultats i despeses amb finançament afectat, no és complerta. 



Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu la Resolució de la Intervenció 



General de 15 de gener de 2020, per la qual s’aprova la Instrucció 1/2020 sobre el règim general 



a seguir en l’exercici del control financer, de conformitat amb la Llei de Finances Públiques de 



Catalunya, així com la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes per al Sector 



Públic estatal vigent. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes normes es descriuen més 



endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria de comptes anuals 



del nostre informe. 



Som independents de l’Entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica i protecció de la 



independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector Públic 



a Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes 



de dit Sector Públic.  



Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 



adequada per a la nostra opinió amb excepcions. 



 



 



Qüestions claus de l’auditoria 



Les qüestions claus d’auditoria són aquelles que, segons el nostre judici professional, han estat 



d’una major significativitat en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquestes 



qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu 



conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat 



sobre aquestes qüestions. 



A més de les qüestions descrites a la secció “Fonament de l’opinió amb excepcions”, hem 



determinat que les qüestions que es descriuen a continuació són les qüestions clau de l’auditoria 



que s’han de comunicar en el nostre informe. 
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Qüestió clau Procediments aplicats 



 



Aportacions dels  ens consorciats al pressupost de l’entitat (nota 14 de la memòria) 



 



Les aportacions dels ens consorciats 



destinades a finançar les activitats del consorci 



constitueixen la principal font de finançament 



del consorci, representant el 96% dels drets 



reconeguts imputats en la liquidació del 



pressupost d’ingressos. 



 



La significativitat de les aportacions dels ens 



consorciats en el conjunt dels estats financers 



motiva que la revisió d’aquestes aportacions 



hagi estat considerada una qüestió clau en 



l’auditoria. 



 



 



Els nostres procediments d’auditoria han 



inclòs, entre d’altres,  la comprensió del model 



de gestió de les activitats respecte al seu 



registre comptable. 



 



S’han dissenyat proves de raonabilitat global 



juntament amb proves de detall de les 



aportacions rebudes als efectes de verificar 



l’adequada imputació temporal i integritat 



dels ingressos registrats, excepte per aquells 



fets que s’informen en l’apartat de 



“Fonaments de l’opinió amb excepcions,. 



 



Així mateix, s’han aplicat procediments de 



confirmació externa i conciliació de les 



operacions i saldos registrats pels ens 



consorciats.  



 



 



 



Qüestió clau Procediments aplicats 



 



Concerts i gestions delegades  (nota 2 de la memòria) 



 



La entitat, en compliment de les seves 



atribucions, destina el 82% del seu pressupost 



a liquidar i compensar a diverses entitats amb 



les quals té formalitzat convenis i acords de 



gestió delegada de diferents centres que 



comporta la necessitat d’establir processos i 



sistemes complexos de gestió i control de les 



liquidacions efectuades, motiu pel qual ha 



estat considerat com un aspecte clau de la 



nostra auditoria. 



  



 



 



 



Els nostres procediments d’auditoria han 



inclòs, entre d’altres, la comprensió dels 



sistemes de gestió i control dissenyats per la 



Direcció. 



D’altra banda s’han fet proves de raonabilitat 



global, així com s’han dissenyat proves de 



detall amb l’objecte de verificar l’adequació de 



les liquidacions rebudes amb l’activitat 



realitzada. 



Així mateix, s’ha sol·licitat confirmació externa 



sobre una mostra representativa, aplicant 



procediments alternatius en el cas de no 



haver-se obtingut resposta.  



 



Responsabilitat del Gerent en relació als comptes anuals 



El Gerent és el responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la 



imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat econòmic patrimonial de l’entitat 



i de l’execució del pressupost de l’entitat, de conformitat amb el marc normatiu d’informació 



financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per a 



permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error. 
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En la preparació dels comptes anuals, el Gerent és responsable de la valoració de la capacitat de 



la gestió continuada de l’Entitat, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb 



la gestió continuada i utilitzant el principi comptable de gestió continuada excepte si el Ple té la 



intenció de liquidar l’Entitat o de cessar les seves operacions. 



 



Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals 



Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt 



estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d’auditoria que 



conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una 



auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de 



comptes per al Sector Públic vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan 



existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, 



individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les 



decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 



Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria 



de comptes vigent per al Sector Públic a Espanya, apliquem el nostre judici professional i 



mantenim una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També: 



• Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau 



o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquests riscos i 



obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra 



opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el 



cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, 



omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern. 



• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar 



procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la 



finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. 



• Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les 



estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel Gerent. 



• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Gerent, del principi comptable de 



gestió continuada i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, concloem sobre si 



existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar 



dubtes significatius sobre la capacitat de l’Entitat per continuar com a entitat en gestió 



continuada. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l’atenció 



en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes 



anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. 



Les nostres conclusions es basen en l’evidència d’auditoria obtinguda fins a la data del nostre 



informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que l’Entitat 



deixi de ser una entitat en gestió continuada. 



• Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 



informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents 



de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 



Ens comuniquem amb el Gerent, en relació amb, entre altres qüestions, l’abast i el moment de 



realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així com qualsevol 



deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l’auditoria. 
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Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació al Gerent de l’entitat, determinem les  



que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del període actual i 



que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius. 



 



Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris  



Juntament amb els treballs d’auditoria pública sobre els comptes anuals de l’Entitat corresponents 



a l’exercici 2019, el nostre mandat inclou l’emissió d’un informe sobre el compliment de la legalitat 



que li resulta d’aplicació en aquest mateix exercici. Les conclusions que s’obtinguin de l’execució 



d’aquests treballs, que s’efectuaran amb posterioritat als de l’auditoria pública de comptes anuals, 



figuraran en l’informe específic corresponent. 



 



 



 



Barcelona, ...... de ............ de 2020 



Faura- Casas, Auditors Consultors, S.L. 



 



 



 



 



Mª Josep Arasa Alegre  



Soci  
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An independent member of 



 



 



 



Còrsega, 299, 6a. 08008 Barcelona · Tel. 902 28 28 30 - 934 816 469  ·  Paseo de la Castellana, 123, 9º C 28046 Madrid · Tel. 910 32 18 05 



www.faura-casas.com · faura-casas@faura-casas.com 



Barcelona Madrid Manresa 
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AL·LEGACIONS INFORME PROVISIONAL DE CONTROL FINANCER CORRESPONENT A 


L’EXERCICI 2019 


 


En relació a l’informe provisional del control financer de l’exercici 2019 del Consorci de Serveis 


Socials de Barcelona, volem fer constar les següents al·legacions: 


 


1.- En relació al compliment de la normativa de contractació del sector púbic: 


1.a.-  S’esmenta que els informes jurídics són elaborats pels serveis jurídics de l’entitat i es 


considera que no estan degudament reconeguts per l’assessoria jurídica del Departament de 


Treball, Afers Socials i Famílies.  


Volem fer constar que els plecs utilitzats per part del Consorci de Serveis Socials de Barcelona 


són els plecs que prèviament ha validat l’assessoria jurídica del Departament de Treball, Afers 


Socials i Famílies.  


 


1.b.- El plec de clàusules administratives no esmenta les persones que formen part de les 


meses de contractació.   


Els membres de la mesa de contractació van ser designats segons Resolució ASC/2487/2010, 
de 9 de juliol, de designació dels membres de la Mesa de Contractació del Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona (document 1) i aquests membres es van actualitzar segons la  Resolució 
TSF/208/2020, de 31 de gener, de designació dels membres de la Mesa de Contractació del  
Consorci de Serveis Socials de Barcelona (document 2). 
 
Tot i així, procedirem en els propers procediments de contractació administrativa a fer constar 
en el mateix plec de clàusules administratives quins seran els membres de la mesa de 
contractació. 
 


2.- En relació al compliment de la normativa relativa a les despeses de personal 


2.a.- S’assenyala que en alguns procediments no es compleixen els principis d’igualtat, mèrit, 


capacitat i publicitat.  


Volem deixar constància que en totes les contractacions se segueixin criteris objectius per 


garantir els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.  


2.b.- Pel que fa al fet que s’esmenta que no existeix evidència de la revisió i validació del 


registre del control horari, exposar que es realitza la revisió del compliment del temps treballat  


per part del personal que presta serveis en el Consorci. Es comprova l’existència de 


notificacions per part dels treballadors/res d’aquelles jornades en que s’ha obtingut algun 


tipus de permís o llicència que justifiqui un temps de treball inferior al previst.  







 


 


2.c.- Pel que fa al protocol per autorització de bestretes de personal, informar que sí que es 


disposava d’un protocol i durant el mes de juny de 2020 s’ha procedit a la seva aprovació per 


part  de l’equip de direcció. (adjuntem document 3 amb el protocol de bestreta i document 4 


amb l’acta d’aprovació per part de l’equip de direcció) 


3.- En relació al compliment de la normativa de personal 


3.a.- A l’informe s’assenyala que no disposa dels informes en relació a l’aplicació de 


complements retributius aprovats sense seguir el procediment establert a la normativa 


pressupostaria vigent, volem fer constar que es va fer la tramitació corresponent a través de la 


Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dels  informes relatius a 


compliments retributius aplicats així com a la supressió de pagues extraordinàries. Adjuntem 


els documents  5 i 7. 


3.b.- En relació a la contractació de personal temporal, cal fer constar que les puntuacions que 


es fan en la borsa de treball del Consorci de Serveis Socials de Barcelona estan basades en 


criteris objectius que garanteixen els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.  


3.c.- Pel que fa al retorn de les pagues extraordinàries  dels exercicis 2013 i 2014, fem constar 


que es va fer la tramitació corresponent a través de la Secretaria General del Departament de 


Treball, Afers Socials i Famílies. Adjuntem documents 5 i 6. 


 


4. En relació al compliment de la normativa de contractació administrativa 


4.a.- A l’informe es fa constar que es va contractar un centre assistencial durant el 2019sense 


la cobertura contractual adequada, tramitant el corresponent expedient de reconeixement de 


deute.  


En aquest sentit, adjuntem el document número 8 on la gerència del Consorci de Serveis 


Socials de Barcelona emet informe detallant totes les gestions realitzades per tal de 


regularitzar aquesta situació.  


 


4.b.- A l’informe s’assenyala que es considera no justificat d’una anualitat prorrogable en el cas 


dels contractes de serveis socials i considera que s’hauria de fer un contracte plurianual.  


En relació a aquest punt, en primer lloc és necessari tenir present que no necessàriament 
s’exhaureixen els períodes màxims establerts en els contractes. Per altra banda, el fet de fer 
contractes plurianuals comportaria la captivitat dels comptes dels successius exercicis 
pressupostaris, atès que són precisament aquests contractes els que suposen el major 
percentatge de la despesa del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.   


 







 


4.c.-  En relació a que les clàusules administratives particulars no defineixen amb precisió la 
justificació de determinació del pressupost base de licitació dels contractes, cal esmentar que, 
en alguns casos, els preus unitaris estan fixats per diferents Decrets que estipulen, per 
exemple, els preu mòdul/dia de diferents tipus de servei. En aquells casos en que no hi ha una 
normativa que marqui aquests imports unitaris, es procedeix a efectuar el corresponent estudi 
econòmic on es detallen totes les despeses previstes i es pot determinar amb exactitud d’on 
s’ha obtingut el preu unitari corresponent.  Aquest estudi econòmic no es fa constar de forma 
detallada en el mateix plec de clàusules administratives sinó que està detallat en un informe 
addicional per cada procediment de contractació. 


 


5. En relació al compliment de la Llei de Règim Jurídic del Sec Públic. 


 


5.a.- L’informe assenyala que l’entitat no ha adaptat els seus estatuts a la llei 40/2015, d’1 
d’octubre, per adscriure’s a la Administració de la Generalitat. 


 


En aquest sentit, és necessari informar que el Consorci va fer els tràmits pertinents i resta 
pendent de  resposta per part de l’Assessoria del Gabinet Central de la Generalitat de 
Catalunya. 


 


Barcelona a 17 de febrer de 2020 


 


 


 


Llorenç Bach 
Departament Administració 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
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