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ABREVIACIONS
CTESC
CTTI
LCSP
LPGC

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
Llei de contractes del sector públic
Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
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1. INTRODUCCIÓ
1.1.
1.1.1.

INTRODUCCIÓ A L’INFORME
Objecte i abast

De conformitat amb la normativa vigent i d’acord amb el Programa anual d’activitats de la
Sindicatura de Comptes de l’any 2012 s’emet el present informe de fiscalització relatiu al
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (el Consell).
La fiscalització del Consell ha consistit en el següent:

• Analitzar la liquidació pressupostària i l’avaluació de la seva correcta realització en termes econòmics.

• Analitzar el compliment de la legalitat vigent, tant des del punt de vista comptable, fiscal
i pressupostari com de gestió.
L’àmbit temporal d’aquest informe ha estat l’exercici 2011.

1.1.2.

Metodologia i limitacions

Per tal de dur a terme la fiscalització del Consell s’ha verificat i analitzat tota la documentació sol·licitada per la Sindicatura de Comptes i proporcionada pel Consell, i s’han
efectuat totes les proves que han estat necessàries per obtenir evidència suficient i adient.
Així mateix, s’ha comprovat que el Consell compleix els aspectes legals que li són d’aplicació i s’han analitzat els aspectes comptables.
El treball de camp s’ha portat a terme a les dependències del Consell.
La data de finalització del treball de camp d’aquesta fiscalització ha estat el 10 de juliol del
2012.

1.2.
1.2.1.

INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT
Antecedents

El Consell es va crear per la Llei 3/1997, del 16 de maig, en exercici de la capacitat d’autogovern i autoorganització i en l’àmbit de les competències assumides per la Generalitat, de
conformitat amb l’article 72 de l’Estatut d’autonomia.
La Llei 7/2005, del 8 de juny, va derogar l’antiga llei i va establir una nova regulació,
desenvolupada reglamentàriament pel Decret 43/2007, del 20 de febrer.
7
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1.2.2.

Objecte social i funcions

El Consell és un ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats com a òrgan consultiu i
d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals.
D’acord amb la Llei 7/2005, del 8 de juny, corresponen al Consell les funcions següents:

• Emetre dictamen amb caràcter preceptiu, no vinculant i previ a la tramitació corresponent sobre:
• Els avantprojectes de llei i els projectes de decret legislatius que regulen matèries

socioeconòmiques, laborals i d’ocupació, de competència de la Generalitat, amb
l’excepció de l’avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat.
• Els projectes de decret del Govern que regulen matèries socioeconòmiques, laborals

i d’ocupació, si en les disposicions administratives que es determina que es dictin
per al desenvolupament reglamentari de la Llei 7/2005.
• Els avantprojectes de llei o els projectes de disposicions administratives que afecten

l’organització, les competències o el funcionament del Consell.

• Emetre dictamen sobre els plans i els programes que el Govern pot considerar que
tenen una transcendència especial en la regulació de les matèries que es recullen com
a pròpies del Consell, i també sobre els assumptes que, facultativament, li sotmetin a
consulta el Govern o els consellers o bé les organitzacions que integren el Consell, en la
forma que es determini per reglament.

• Elaborar propostes, informes o estudis a sol·licitud del Govern o dels consellers o per
iniciativa pròpia sobre matèries de l’àmbit de les seves competències.

• Elaborar i trametre al Govern, dins el primer semestre de cada any, una Memòria en què
es reflecteixin les consideracions del Consell respecte a la situació socioeconòmica i
laboral de Catalunya, i una reflexió sobre la possible evolució d’aquesta situació.

• Elaborar i trametre al Govern un informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya.

• Regular el règim d’organització i funcionament intern propi, d’acord amb el que estableix la Llei, en especial, elaborar el reglament intern i, anualment, la proposta de pressupostos del Consell.
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• Participar i promoure la participació en congressos, jornades, seminaris i conferències
relacionats amb matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, i promoure iniciatives relacionades amb l’estudi, el debat i la difusió d’aquestes matèries.

• Exercir totes les funcions i competències que li siguin assignades per llei.

1.2.3.

Òrgans de govern del Consell

El Consell està integrat per trenta-set membres distribuïts de la manera següent:

• La Presidència, formada per una sola persona.
• El Grup primer, compost per dotze membres en representació de les organitzacions
sindicals.
• El Grup segon, compost per dotze membres en representació de les organitzacions empresarials.
• El Grup tercer, compost per dotze membres: sis en representació del sector agrari el
sector marítim pesquer i el sector de l’economia social, i sis més que han de ser persones expertes de reconegut prestigi en les matèries que són competència del Consell.
Els òrgans de govern del Consell són els següents:

•
•
•
•
•
•

El Ple
La Comissió Executiva
Les comissions de treball
La Presidència
Les vicepresidències
La Secretaria Executiva

A continuació es detalla la composició i atribucions de cadascun dels òrgans de govern:
El Ple
El Ple està integrat per totes les persones que són membres del Consell, sota la direcció
de la Presidència, i està assistit pel secretari executiu o la secretària executiva.
Les principals atribucions del Ple són les següents:
a) Establir les línies generals de l’actuació del Consell.
b) Emetre els dictàmens previstos en la Llei 7/2005, del 8 de juny.
c) Aprovar definitivament les propostes, els informes o els estudis elaborats a sol·licitud del
Govern o dels consellers.
9
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d) Acordar l’elaboració de propostes, d’informes o d’estudis a iniciativa pròpia sobre les
matèries que són del Consell, i, si escau, aprovar-los.
e) Aprovar definitivament i trametre, dins el primer semestre de cada any, la memòria i
anualment l’informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya.
f) Regular el règim d’organització i funcionament intern del Consell i aprovar-ne el reglament intern.
g) Aprovar anualment la proposta de pressupost del Consell.
h) Designar els membres de la Comissió Executiva.
i) Crear, si escau, comissions de treball de caràcter temporal per tractar qüestions específiques, dins de les matèries de la competència del Consell, i determinar-ne en el moment de la seva aprovació, la composició, que ha de respectar els criteris de proporcionalitat i la presència dels diferents grups que integren el Consell.
j) Exercir l’alta direcció de la gestió i control de les funcions que el Consell té encomanades.
La Comissió Executiva
La Comissió Executiva, sota la direcció de la Presidència i assistida per la Secretaria Executiva, està integrada per dues persones representants del grup primer, dues del grup
segon i dues del grup tercer, que són designades pel Ple entre les persones membres del
Ple, a proposta de cadascun dels grups.
Les funcions de la Comissió Executiva són les següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Elaborar i aprovar l’avantprojecte de pressupost anual.
Elaborar el projecte de memòria anual.
Adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació dels acords aprovats pel Ple.
Elaborar el pla de treball anual.
Exercir qualsevol altra funció que la Llei 7/2005, del 8 de juny, o el Reglament intern
d’organització i funcionament li atribueixin.

Les comissions de treball
Les comissions de treball permanents han d’estar integrades per dotze membres –quatre
membres per cada grup, i la Presidència– i assistides per la persona que ocupi la Secretaria Executiva.
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Les comissions de treball de caràcter permanent són les següents:
a)
b)
c)
d)

Comissió d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea.
Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials.
Comissió de Polítiques Sectorials.
Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient.

El Ple del Consell pot acordar la constitució de comissions de treball temporals i específiques perquè facin els estudis, informes i dictàmens per a la realització d’encàrrecs concrets, dins de les matèries de la seva competència.
Les funcions de les comissions de treball permanents són les següents:
a) Elaborar les propostes dels dictàmens, els informes i els estudis previstos en la Llei
7/2005.
b) Proposar la realització de congressos, jornades, seminaris i conferències relacionades
amb matèria de la competència del Consell i promoure’n la participació del Consell
c) Realitzar anualment una Memòria, en la qual s’exposarà l’actuació de la comissió permanent de què es tracti.
La Presidència
La persona que ocupa la Presidència del Consell és nomenada i separada pel Govern, a
proposta conjunta del conseller o consellera dels departaments de Treball i Indústria i d’Economia i Finances, amb consulta prèvia als grups de representació que integren el
Consell. En l’exercici 2011, el president era Josep Maria Rañé i Blasco. El nomenament
s’ha de fer entre persones amb reconegut prestigi en l’àmbit socioeconòmic, laboral, ocupacional o acadèmic. La persona proposada per a aquest càrrec ha de tenir el suport de,
com a mínim, dos terços de les persones membres del Consell. Un dels motius de cessament pot ser la votació en contra de dos terços del Ple del Consell en una sessió específica convocada a aquest efecte.
Les vicepresidències
Les persones que estan davant de les vicepresidències substitueixen la Presidència en la
forma que determini el reglament intern, en els supòsits de vacant, absència o malaltia de
la persona que ocupa la Presidència, i exerceixen les funcions que aquesta expressament
els delegui.
L’exercici 2011 van ocupar les vicepresidències Raquel Gil Eiroà i Joan Canals Oliva.
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La Secretaria Executiva
La Secretaria Executiva és l’òrgan d’assistència tècnica i administrativa del Consell i la
dipositària de la fe pública dels acords que aquest pren.
Les funcions de la Secretaria Executiva són les següents:
a) Exercir la direcció administrativa i tècnica dels diversos serveis del Consell i vetllar perquè els seus òrgans actuïn d’acord amb els principis d’economia, celeritat i eficàcia.
b) Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Ple, de la Comissió Executiva i de
les comissions de treball.
c) Estendre les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i amb el vistiplau
de la presidència i donar el curs corresponent als acords que es prenen.
d) Custodiar la documentació del Consell.
e) Estendre certificació de les actes, els acords, els dictàmens, els vots particulars i altres
documents confiats a la seva custòdia amb el vistiplau de la Presidència.
f) Assumir la direcció del personal al servei del Consell.
g) Realitzar totes aquelles funcions que són inherents a la seva condició i les que li corresponen d’acord amb la normativa de desenvolupament del Consell.

1.3.

NORMATIVA APLICABLE

En la fiscalització, la normativa específica que s’ha tingut en compte, entre altra de tipus
general, és la següent:
a) Llei 7/2005, del 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
b) Decret 43/2007, del 20 de febrer, de desenvolupament de la Llei 7/2005, del 8 de juny,
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
c) Reglament intern del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, aprovat pel Ple
del Consell el dia 26 de març del 2007.
d) Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic
e) Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011.
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1.4.

RESUM DE L’ACTIVITAT DEL CONSELL

Tal com es comenta en l’apartat 1.2.2, el Consell elabora propostes, informes o estudis a
sol·licitud del Govern o per iniciativa pròpia sobre matèries de l’àmbit de les seves competències. A continuació es presenta un quadre que mostra l’activitat realitzada en els dos
últims anys.
Quadre 1. Detall de l’activitat
Concepte

2010

2011

50

19

Memòries (a)

1

1

Estudis i informes

3

1

2

4

(b) 1

1

Dictàmens

Conferències, jornades i seminaris
Premi Mercè Sala per a tesis doctorals

Font: Elaboració pròpia.
Notes:
(a) Es tracta de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya, que inclou l’informe sobre la situació del treball
autònom a Catalunya.
(b) El premi va quedar desert a l’exercici 2010.

El 2011 el Consell ha disminuït el nombre de dictàmens respecte de l’any anterior, i entre
les principals causes hi ha l’inici de la legislatura amb un reinici de treballs i la persistència
de la crisi, que ha comportat, en alguns casos, la publicació de decrets llei per prendre
mesures urgents, que a més, quedaven fora de l’àmbit de competències del Consell.

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA
La Sindicatura de Comptes ha fiscalitzat la liquidació del pressupost 2011.
L’actuació econòmica del Consell s’ha sotmès a la fiscalització i al control pressupostari de
la Intervenció General de la Generalitat, tal com preveu l’article 13, de la Llei 7/2005, del 8
de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

2.1.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

La Llei 6/2011, del 27 de juliol, va aprovar el pressupost de la Generalitat de Catalunya per
a l’exercici 2011, i en concret el del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
amb un pressupost de despeses de 2.941.057,30 €.
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2.1.1.

Pressupost d’ingressos

El Consell no disposa de pressupost d’ingressos; només disposa dels recursos econòmics
que es consignen en els pressupostos generals de la Generalitat.
L’exercici 2011 el Consell tenia previst ingressar 2.941.057,30 €. En aquest període s’han
fet efectives transferències de crèdit del Departament d’Economia i Coneixement per
2.337.744,76 €. Cal tenir en compte que es partia d’una tresoreria en origen de 349.921,99 €,
per la qual cosa quedaven pendents de cobrar 253.390,55 €. D’aquests hi ha 10.360,00 €
(10% del crèdit inicial en el capítol 6) que no es cobraran, per les mesures de contenció de
la despesa incloses a l’Acord de Govern de l’1 de juny de 2010, de mesures complementàries del Decret llei 3/2010, del 29 de maig.

2.1.2.

Liquidació del pressupost de despeses

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de despeses de l’exercici 2011 per
capítols pressupostaris. A efectes comparatius s’hi ha afegit la Liquidació corresponent a
l’exercici 2010.
Quadre 2. Liquidació del pressupost de despeses
2011

2010

Crèdits
inicials

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

Crèdits
inicials

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

1. Remuneracions del personal

1.615.615,30

1.615.615,30

1.566.262,39

1.840.217,96

1.840.217,96

1.593.197,12

2. Despeses de béns corrents i
de serveis

1.013.442,00

1.013.442,00

869.083,43

1.214.750,83

1.214.750,83

1.011.063,36

4. Transferències corrents

208.400,00

208.400,00

208.400,00

210.400,00

210.400,00

202.400,00

6. Inversions reals

103.600,00

103.600,00

72.698,42

39.045,00

39.045,00

29.092,37

2.941.057,30

2.941.057,30

2.716.444,24

3.304.413,79

3.304.413,79

2.835.752,85

Capítol

Total

Imports en euros.
Font: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

El total de despeses reconegudes el 2011 ha estat de 2.716.444,24 €, que representa una
disminució del 4,2% respecte al 2010.
El percentatge de les obligacions reconegudes sobre els crèdits definitius ha estat d’un
92,4% en l’exercici 2011, mentre que en l’exercici 2010 va ser d’un 85,8%.

2.1.2.1. Remuneracions del personal
El detall per articles pressupostaris de les remuneracions del personal pels exercicis 2011 i
2010 és el que es mostra en el quadre següent:
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Quadre 3. Remuneracions del personal
2011
Crèdits
definitius

Article
10. Alts càrrecs
13. Personal laboral

2010

Obligacions
reconegudes

Pagaments
efectius

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

Pagaments
efectius

194.317,46

189.526,57

189.526,57

223.609,07

206.650,34

206.650,34

1.083.297,84

1.045.899,42

1.045.899,42

1.258.931,28

1.057.769,17

1.057.769,17

15. Incentius, rendiments i
activitats extraordinàries

15.000,00

13.553,82

13.553,82

23.107,14

15.315,76

15.315.76

16. Assegurances i
cotitzacions socials

320.000,00

317.282,58

290.600,44

334.570,47

313.461,85

287.212,67

17. Pensions i altres
prestacions socials

3.000,00

-

-

-

-

-

1.615.615,30

1.566.262,39

1.539.580,25

1.840.217,96

1.593.197,12

1.566.947,94

Total

Imports en euros.
Font: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

A continuació es presenta el detall del personal del Consell presentat en l’annex de personal dins dels pressupostos de la Generalitat i les places realment ocupades a 31 de desembre del 2011, juntament amb el detall de les places ocupades el 2010:
Quadre 4. Nombre d’efectius
Exercici 2011
Tipus de personal

Exercici 2010

Annex de personal

Ocupades

Ocupades

2

2

2

Grup A

21

21

21

Grup C

4

4

4

Grup D

2

2

2

29

29

29

Alts càrrecs

Total personal CTESC
Font: Elaboració pròpia.

Com es pot observar no hi ha hagut cap tipus de variació en el nombre de treballadors.
El personal del Consell hi està vinculat per una relació subjecta al dret laboral. Els funcionaris que han passat a prestar els seus serveis al Consell han quedat en la situació d’excedència voluntària per incompatibilitats.
a) Alts càrrecs
L’article 10, Alts càrrecs, ha disminuït un 8,3% respecte a l’exercici anterior. El decrement
és conseqüència de l’aplicació del l’Acord de Govern del 15 de novembre del 2011,
mitjançant el qual el Govern va aprovar la supressió de la paga de desembre als òrgans
superiors, alts càrrecs i personal directiu, i l’efecte de l’aplicació del Decret llei 3/2010, del
29 de maig, el qual establia una reducció de sou (entre un 8% i 15% en funció de les retribucions) que el 2010 va afectar mig any mentre que l’any 2011 ja afectava l’exercici
sencer.
15
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b) Personal laboral
El Consell té vint-i-set treballadors en règim de personal laboral, el sou dels quals s’assimila al dels funcionaris públics.
La variació entre els dos exercicis ha estat d’una disminució de l’1,1%, com a conseqüència de diversos factors:
a) L’aplicació de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya (LPGC) per a l’any
2011, on els imports aprovats en concepte de sou i triennis per les pagues extraordinàries són inferiors als de les pagues ordinàries.
b) L’aplicació del Decret llei 3/2010, del 29 de maig, per a tot l’exercici 2011 mentre que en
l’exercici 2010 només va afectar a partir de juny.
c) La concessió per part del Consell a dos treballadors de dos permisos sense sou, de dos
i tres mesos, respectivament.
d) La supressió temporal de les aportacions al pla de pensions per al 2011 establerta a
l’article 32 de la LPGC.
Durant l’exercici 2011 hi ha hagut altres factors que han compensat aquestes disminucions. Per exemple, el Consell ha decidit, mitjançant Acord de la Comissió Executiva de
data 29 de juliol de 2011, reconèixer amb efectes de l’1 de gener del 2011 que les
retribucions bàsiques incorporin també el reconeixement de l’antiguitat en aquest exercici.
L’antiguitat és reconeguda mitjançant l’abonament de triennis, la quantia dels quals s’ha
establert en la LPGC per a l’any 2011 per al personal funcionari de la Generalitat de
Catalunya.
S’ha analitzat el 100% de les nòmines, tant del alts càrrecs com del personal laboral del
mes de setembre. Aquesta revisió ha evidenciat que les retribucions del personal del Consell estan assimilades a les retribucions dels funcionaris i d’acord amb les taules retributives aprovades per a l’exercici 2011.
De la revisió realitzada en aquest capítol cal destacar el següent: 1

• Falta elaborar i publicar una Relació de llocs de treball d’acord amb la normativa en
funció pública existent.

• El personal del Consell no ha tingut cap control horari fins a l’aprovació de l’Acord de
Govern del 29 de maig del 2012, de jornada i horaris de treball del personal funcionari.

1. Atenent a la tercera observació de les al·legacions presentades se suprimeix el tercer paràgraf del redactat
inicial del projecte d ‘informe.
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c) Incentius, rendiments i activitats extraordinàries
En l’article 15, Incentius, rendiments i activitats extraordinàries, es recull la despesa per
productivitat. El càlcul es fa sobre la base de l’Acord de Govern del 2 d’agost del 2011, pel
qual s’aproven les normes d’aplicació i distribució del complement de productivitat en
l’exercici 2011. La quantia del complement de productivitat es determina en funció dels
crèdits assignats a cada departament fins a un màxim del 2,5% global dels crèdits pressupostaris destinats a retribucions bàsiques.
La reducció de 1.761,94 € (l’11,5%) és conseqüència de la reducció dels crèdits pressupostaris assignats.
d) Assegurances i cotitzacions socials
En l’article 16, Assegurances i cotitzacions socials, es recullen les obligacions derivades
de la Seguretat Social per part del Consell.
L’increment de l’1,2% és conseqüència de la incorporació dels triennis a les retribucions
bàsiques del personal del Consell.
e) Pensions i altres prestacions socials
En l’article 17, Pensions i altres prestacions socials, es recull la despesa d’aportacions a
plans de pensions del personal del Consell. Com s’ha comentat anteriorment, aquestes
aportacions es van reconèixer en l’exercici 2010, en l’article 13, Personal laboral.
En l’exercici 2011 el Consell no ha fet cap aportació d’acord amb l’article 32 de la LPGC
per a l’any 2011, en el qual s’especifica que durant aquest any l’Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic no faran aportacions a plans de pensions, d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de jubilació.

2.1.2.2.

Despeses de béns corrents i de serveis

El detall per articles pressupostaris del capítol de despeses de béns corrents i de serveis
per als exercicis 2011 i 2010 és el que es mostra en el quadre següent:
Quadre 5. Despeses de béns corrents i de serveis
2011
Article

Crèdits
definitius

2010

Obligacions
reconegudes

Pagaments
efectius

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

Pagaments
efectius
420.873,37

20. Lloguers i cànons

432.250,00

422.299,64

420.282,82

475.829,34

456.741,18

21. Conservació i reparació

132.000,00

127.120,92

112.100,67

133.673,72

113.869,72

91.912,93

22. Material, subministraments i altres

395.149,50

285.651,97

215.031,16

516.537,47

386.567,79

314.330,74

23. Indemnitzacions per raó del servei

24.042,50

15.468,30

15.468,30

27.363,45

20.268,73

19.501,85

24. Despeses de publicacions

30.000,00

18.542,60

11.210,07

61.346,85

33.615,94

19.585,93

1.013.442,00

869.083,43

774.093,02

1.214.750,83

1.011.063,36

866.204,82

Total

Imports en euros.
Font: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
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El percentatge de pagaments efectius respecte a les obligacions reconegudes ha passat
del 85,7% l’exercici 2010 al 89,1% del 2011.
El contingut dels principals articles pressupostaris del capítol 2 de despeses corrents,
Béns i serveis, és el següent:
Lloguers i cànons
Sobre un crèdit definitiu de 432.250,00 € s’han reconegut obligacions per 422.299,64 €,
que representen un 97,8% del crèdit disponible.
Dins d’aquest article, l’import reconegut més significatiu és el de 403.171,17 €, resultat del
contracte per l’arrendament de l’edifici destinat a les oficines del Consell.
El desembre de 2010 es va renovar el contracte de lloguer; es va ampliar la superfície
llogada i es va reduir l’import de l’arrendament.
En aquest article també s’han reconegut 8.230,32 € pel rènting d’un vehicle, 3.326,16 €, pel
lloguer i manteniment de fotocopiadores, i 7.572,03 €, pel lloguer d’una centraleta telefònica (vegeu apartat 2.2).
Conservació i reparació
El detall de les obligacions reconegudes dins l’article 21, Conservació i reparació, és el
següent:
Quadre 6. Conservació i reparació
Concepte
Conservació, reparació, manteniment de béns naturals, edificis i altres construccions
Conservació, reparació, manteniment d’equips per a procés de dades
Conservació, reparació, manteniment d’equips de reprografia i fotocopiadores
Manteniment d’aplicacions informàtiques
Conservació, reparació, manteniment d’altre immobilitzat material
Total

2011

2010

101.460,91

88.910,77

1.662,62

1.662,62

3.613,51

4.219,90

18.384,11

17.734,45

1.999,77

1.341,98

127.120,92

113.869,72

Imports en euros.
Font: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

L’epígraf Conservació, reparació, manteniment de béns naturals, edificis i altres construccions inclou 99.288,65 € per les despeses de comunitat de les oficines llogades.
L’epígraf Conservació, reparació, manteniment d’equips de reprografia i fotocopiadores inclou una part de la facturació de Konica Minolta Business Solutions Spain, SA. En aquesta
partida hi ha registrada la part del manteniment, 3.416,88 €, mentre que la part del lloguer,
3.326,16 €, es comptabilitza en l’article 20, Lloguers i cànons (vegeu l’apartat 2.2).
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L’epígraf Manteniment d’aplicacions informàtiques inclou dues factures del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), per un total d’11.243,06 €, que s’analitzen en l’apartat 2.2.2.
Material, subministraments i altres
El detall de les obligacions reconegudes dins l’article 22, Material, subministraments i altres
es presenta tot seguit:
Quadre 7. Material, subministraments i altres
Concepte

2011

2010

5.893,84

3.830,44

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

11.813,33

20.149,35

Aigua i energia

22.717,07

22.128,88

Material ordinari no inventariable

Combustible per a mitjans de transport

376,68

611,45

Vestuari

909,94

1.119,55

3.847,66

3.384,94

721,43

4.681,43

16.214,62

15.300,97

Altres subministraments
Despeses postals, missatgeria i altres similars
Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a entitats de la Generalitat
Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats

835,44

842,28

Despeses d’assegurances

9.804,44

10.855,10

Atencions protocol·làries i representatives

6.894,54

8.600,25

Organització de reunions, conferències i cursos

6.373,94

12.315,49

Publicacions i edictes als diaris oficials
Funcionament de consells i òrgans col·legiats
Formació del personal propi

-

140,82

69.578,40

153.655,80

5.189,75

3.964,57

Altres despeses diverses *

33.224,11

30.075,84

Neteja i sanejament *

24.919,36

22.551,70

Intèrprets i traductors *

3.526,78

10.180,29

Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques

6.193,36

6.025,98

Serveis informàtics realitzats per entitats de la Generalitat llevat dels relatius a recursos
humans i a la gestió economicofinancera *

3.641,73

3.580,00

52.975,55

52.572,66

285.651,97

386.567,79

Serveis informàtics realitzats. per altres entitats, llevat dels relatius a recursos humans i a la
gestió economicofinancera *
Total
Imports en euros.
Font: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
* Aquests conceptes contenen obligacions que han estat analitzades en l’apartat 2.2.

L’epígraf Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a entitats de la Generalitat inclou els serveis prestats pel CTTI (vegeu l’apartat 2.2.2).
L’epígraf Funcionament de consells i òrgans col·legiats inclou els imports dels drets d’assistència per la concurrència a les sessions del Ple del Consell, de la Comissió Executiva i
de les comissions de treball permanents de les àrees. La disminució respecte a l’exercici
anterior és conseqüència de la disminució de reunions i la disminució del valor de la dieta,
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que es va reduir a 99,00 € a partir de l’1 de juny de 2010 (anteriorment l’import era de
110,00 €) per l’Acord de Govern de l’1 de juny del 2010, de mesures complementàries del
Decret llei 3/2010, del 29 de maig.
Indemnitzacions per raó de servei
El detall de les obligacions reconegudes per aplicacions, de l’article Despeses per indemnitzacions per raó de servei, és el següent:
Quadre 8. Indemnitzacions per raó de servei
Concepte

2011

2010

Dietes, locomoció i trasllats

2.572,37

4.009,76

Ajut menjar

9.184,10

9.414,42

Fons d’acció social

3.711,83

6.844,55

15.468,30

20.268,73

Total
Imports en euros.
Font: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

El conjunt d’aquestes despeses ha disminuït en un 23,7% respecte al 2010. La principal
disminució es en l’epígraf Fons d’acció social, que, d’acord amb l’article 33 de la LPGC per
a l’any 2011 es redueix en un 50% amb relació a les dotacions econòmiques del 2010.
Despeses de publicacions
L’article 24, Despeses de publicacions inclou 4.223,23 € per la maquetació del llibre Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya del 2010, 3.016 € per la impressió digital de
l’informe sobre el fracàs escolar a Catalunya i 1.924 € per l’ampliació de la impressió de
l’anterior informe (vegeu l’apartat 2.2).
Aquestes despeses han disminuït un 44,8% respecte a l’exercici anterior.

2.1.2.3.

Transferències corrents

El detall per articles pressupostaris del capítol 4 del pressupost de despeses per als
exercicis 2011 i 2010 és el que es mostra en el quadre següent:
Quadre 9. Transferències corrents
2011

2010

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

Pagaments
efectius

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

Pagaments
efectius

48. A famílies, inst. sense finalitat
de lucre i altres ens corporatius

208.400,00

208.400,00

6.000,00

210.400,00

202.400,00

202.400,00

Total

208.400,00

208.400,00

6.000,00

210.400,00

202.400,00

202.400,00

Article

Imports en euros.

Font: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
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En aquest article s’han reconegut obligacions per un total de 202.400,00 €, que es destinen
a compensar la major dedicació i disponibilitat per la participació en totes les activitats del
Consell a les organitzacions que hi estan representades. Aquesta quantitat es distribueix
entre les organitzacions proporcionalment al nombre de consellers titulars que constitueixen el Ple. Les quantitats han estat les següents:
Quadre 10. Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre
Organitzacions

Imports

Grup primer:

Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Unió General de Treballadors

40.480,02
40.480,02

Grup segon:

Foment del Treball Nacional
PIMEC

60.719,93
20.240,01

Grup tercer:

Unió de Pagesos de Catalunya
Confederació de Cooperatives de Catalunya
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors
Federació de Societats Laborals de Catalunya

13.493,34
13.493,34
6.746,67
6.746,67

Total

202.400,00

Imports en euros.
Font: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Aquests imports s’han fet efectius durant l’exercici 2012.
En l’exercici 2011 en aquest article també s’han reconegut 6.000,00 € pel premi anual Mercè Sala per a tesis doctorals que concedeix el Consell i que l’exercici 2010 va quedar
desert.

2.1.2.4.

Inversions reals

El detall per articles pressupostaris del capítol de despeses d’inversions reals per als
exercicis 2011 i 2010 es mostra en el quadre següent:
Quadre 11. Inversions reals
2011
Article
61. Inversions en edificis i altres
construccions

2010

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

Pagaments
efectius

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

Pagaments
efectius

65.000,00

42.314,07

36.443,12

3.609,00

3.202,47

-

62. Inversions maquinària,
instal·lacions i utillatge

9.000,00

7.216,52

6.402,01

7.913,50

2.950,39

1.904,14

64. Inversions en mobiliari i estris

8.600,00

2.418,29

2.418,29

3.609,00

-

-

21.000,00

20.749,54

11.132,54

23.913,50

22.939,51

15.835,91

103.600,00

72.698,42

56.395,96

39.045,00

29.092,37

17.740,05

65. Inversions en equips de procés
de dades i telecomunicacions
Total

Imports en euros.
Font: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
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El 100% de les obligacions reconegudes en aquestes aplicacions s’analitzen en l’apartat
2.2.
L’increment respecte a l’exercici anterior és degut a la remodelació de la seu del Consell
en incrementar la superfície arrendada.

2.1.3.

Compte de tresoreria

La Tresoreria està constituïda per tots els recursos financers de què disposa el Consell,
tant per operacions pressupostàries com extrapressupostàries.
El moviment anual del Compte de tresoreria és el que figura en el quadre següent:
Quadre 12. Compte de tresoreria
Concepte

Ingressos

Pagaments

Pressupost corrent

2.337.744,76

2.376.069,23

Exercicis anteriors

-

186.378,09

352.616,03

347.126,63

2.690.360,79

2.909.573,95

Saldo inicial a 1.1.2011

Saldos
632.289,18

Operacions de la Tresoreria
Total ingressos/pagaments
Saldo final a 31.12.2011

413.076,04

Imports en euros.
Font: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Les operacions de la Tresoreria, recullen els moviments per ingressos i pagaments d’operacions que no tenen contingut pressupostari.
Els ingressos corresponen a les retencions per IRPF i Seguretat Social mentre que els
pagaments corresponen als ingressos a la hisenda pública per aquests conceptes.
A 31 de desembre de 2011 quedava pendent la liquidació del quart trimestre de l’IRPF i la
liquidació de la Seguretat Social del mes de desembre.

2.2.

CONTRACTACIÓ

Dins l’àmbit de la present fiscalització s’han revisat els dos expedients de contractes efectuats pel Consell amb obligacions reconegudes en aquell exercici i s’ha comprovat el compliment de la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
A continuació es detallen els contractes revisats per la Sindicatura:
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Quadre 13. Contractes revisats
Número
expedient

Procediment

1/2010

Servei de neteja de
la seu del Consell

Derivat d’un
acord marc

2/2010

Servei de manteniment del parc
informàtic del
Consell durant
l’exercici 2011

Negociat
sense
publicitat

23

Objecte

Import
licitat

Import
adjudicat

Data
adjudicació

Data
contracte

Limasa
Mediterránea,
SA

24.400,00

24.400,00

22.12.2010

31.12.2010

24.399,00

227.0001
Neteja i sanejament

T-Systems ITC
Iberia, SAU

54.100,00

54.100,00

22.12.2010

31.12.2010

52.975,55

228.0004
Serveis informàtics
realitzats per altres
entitats, llevat dels
relatius a recursos
humans i a la gestió
economicofinancera

Empresa
adjudicatària

Total
Imports en euros.
Font: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Obligacions
reconegudes

77.374,55

Aplicació
pressupostària
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2.2.1.

Contractes menors

Els contractes menors estan definits en l’article 122.3 de la LCSP i la seva tramitació s’estableix en l’article 95 de la mateixa llei.
Durant l’exercici 2011 s’han formalitzat cent trenta-nou contractes menors per un total
d’adjudicació de 256.309,91 €.
S’han revisat dinou contractes, triats a partir del seu import, tipus i objecte, amb un import
d’adjudicació de 119.480,99 € que representa el 46,6% del total.
De la verificació efectuada dels contractes menors revisats es pot concloure que aquests
s’adapten a la normativa vigent.
A continuació es detallen els contractes revisats per la Sindicatura:
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Quadre 14. Contractes menors revisats
Número
expedient

Pressupost
adjudicació

Obligacions
reconegudes

25

Data
factura

Aplicació
pressupostària

Muntatges Integrals
Paumar, SL

36.443,12

36.443,12

31.3.2011

610.0001
Inversions en edificis i altres construccions

Treballs de remodelació de la 2a
planta de la seu del Consell

Divisa Barcelona, SA

5.870,95

5.870,95

16.11.2011

610.0001
Inversions en edificis i altres construccions

041/11

Instal·lació elèctrica i d’aire condicionat a la 3a planta de la seu del Consell

Iso Plus, SL

6.402,01

6.402,01

31.3.2011

620.0001
Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge

129/11

Instal·lació de cablejat d’àudio a la
sala de Plens del Consell

Abantia Mantenimiento, SA

814,51

814,51

28.11.2011

620.0001
Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge

065/11

Subministrament d’un sofà per a la
sala d’espera de la 3a planta de la seu
del Consell

IKEA Ibérica, SA

249,00

249,00

10.3.2011

640.0001
Inversions en mobiliari i estris

060/11

Subministrament i col·locació del mobiliari per a la sala de reunions de la
3a planta

Muntatges Integrals
Paumar, SL

2.169,29

2.169,29

31.3.2011

640.0001
Inversions en mobiliari i estris

042/11

Ampliació de la instal·lació informàtica
de la 3a planta i trasllat d’equipaments
de la sala de reunions de la 3a planta

Construcciones, Instalaciones y Mantenimiento de Edificios, SL

10.281,78

10.281,78

31.3.2011

650.0001
Inversions en equips de procés de dades

128/11

Ampliació de la memòria dels servidors del Consell i dels ordinadors
instal·lats a les sales de reunions

Microsistemes, SA

850,76

850,76

31.10.2011

650.0001
Inversions en equips de procés de dades

162/11

10 ordinadors personals HP COMPAQ
Elite 8200

Microsistemes, SA

9.617,00

9.617,00

30.12.2011

650.0001
Inversions en equips de procés de dades

016/11

Servei de prevenció aliè. Revisions
mèdiques del personal del Consell.
Exercici 2011

Societat de Prevenció
Egarsat, SL

4.803,32

4.803,32

4 factures
amb diferents
dates

226.0089
Altres despeses diverses

106/11

Revisió lingüística de la publicació
“Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya 2010”

GRL

3.526,78

3.526,78

26.3.2011

227.0008
Intèrprets i traductors

Objecte

Adjudicatari

040/11

Obres d’instal·lació de tancaments de
la tercera planta de la seu del CTESC

132/11

Número
expedient
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Pressupost
adjudicació

Obligacions
reconegudes

Data
factura

Aplicació
pressupostària

XB Céltica Papel, SL

4.223,23

4.223,23

18.11.2011

240.0001
Despeses de publicacions

Impressió digital de 155 exemplars de
l’Informe sobre el fracàs escolar a
Catalunya

SYL Creaciones Gráficas y Publicitarias, SA

3.016,00

3.016,00

5. 4.2011

240.0001
Despeses de publicacions

054/11

Ampliació de la impressió digital de
245 exemplars de l’informe sobre el
fracàs escolar a Catalunya

SYL Creaciones Gráficas y Publicitarias, SA

1.924,00

1.924,00

5.4.2011

240.0001
Despeses de publicacions

010/11

Ajut menjador per al personal del
Consell

Accor Servicios
Empresariales, SA

12.500,00

9.184,10

10 factures
amb diferents
dates

232.0001
Ajuts menjar

008/11

Rènting d’un vehicle per a ús institucional de la presidència del Consell

Arval Service Lease,
SA

8.261,64

8.230,32

12 factures
amb diferents
dates

201.0001
Lloguers i cànons de material de transport

007/11

Lloguer i manteniment d’una fotocopiadora per a la 1a planta

Konica Minolta
Business Solutions
Spain, SA

300,00

196,57

6 factures
amb diferents
dates

212.0002
Conservació, reparació, manteniment d’equips
de reprografia i fotocopiadores

015/11

Lloguer i manteniment d’una fotocopiadora per a la 2a planta

Konica Minolta
Business Solutions
Spain, SA

5.838,16

4.705,58

12 factures
amb diferents
dates

202.0002
Lloguers d’equips de reprografia i fotocopiadores

Konica Minolta
Business Solutions
Spain, SA

2.389,44

12 factures
amb diferents
dates

202.0002
Lloguers d’equips de reprografia i fotocopiadores

Objecte

Adjudicatari

112/11

Maquetació llibre “Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010”

036/11

025/11

Lloguer i manteniment d’una fotocopiadora per a la 3a planta

Total
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

119.480,99

2.037,46

114.545,78

212.0002
Conservació, reparació, manteniment d’equips
de reprografia i fotocopiadores

212.0002
Conservació, reparació, manteniment d’equips
de reprografia i fotocopiadores
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2.2.2.

Contractes exclosos de la Llei de contractes del sector públic

Els serveis prestats pel CTTI es materialitzen a partir de l’article 4.1.n de la LCSP, que
estableix que queden exclosos de la Llei de contractes els negocis encarregats a entitats
que tinguin atribuïda la condició de mitjà propi.
De la verificació efectuada es pot concloure que aquests contractes s’adapten a la normativa i procediments adients.
El detall dels contractes analitzats és el següent:
Quadre 15. Contractes exclosos de la LCSP revisats
Expedient

Concepte

Data factura

Partida pressupostària

013/11

Renovació de la subscripció
de 14 llicències del programari
d’Office 2007 professional

1.869,16

4.3.2011

212.0003
Manteniment d’aplicacions informàtiques

122/11

Migració de l’aplicació del servei Hosting Internet del Consell
a un entorn dedicat del CTTI

9.373,90

7.12.2011

212.0003
Manteniment d’aplicacions informàtiques

004/11

Contractació d’una central telefònica, línies de veu i dades i
consums

23.786,52

12 factures
amb dates
diferents

203.0001
Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material

Total

Import

222.0002
Comunicació mitjançant servei de veu i dades
adquirits a entitats de la Generalitat

35.029,58

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

3. CONCLUSIONS
Com a resultat de la fiscalització es formulen les conclusions següents:
a) La Liquidació pressupostària del Consell representa raonablement, en tots els seus
aspectes significatius, el resultat de les seves operacions.
b) En l’aspecte de la legalitat i gestió no s’han observat incompliments significatius, llevat
dels recollits en l’apartat d’observacions i recomanacions.
Observacions
A continuació es recullen les observacions més significatives de les assenyalades en els
apartats anteriors de l’informe. 2

2. Atenent a la tercera observació de les al·legacions presentades se suprimeix el tercer paràgraf del redactat
inicial del projecte d ‘informe.
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• No hi ha una Relació de llocs de treball del Consell, que, d’acord amb la normativa en
funció pública, hauria d’incloure tots els llocs de funcionaris, laborals i eventuals existents i almenys la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els
sistemes de provisió i les retribucions complementàries.

• Durant l’exercici 2011 no hi havia cap sistema de control horari del personal del Consell,
fins a l’aprovació de l’Acord de Govern del 29 del maig del 2012, de jornada i horaris de
treball del personal funcionari.

4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
A l’efecte previst per la normativa vigent, el projecte del present informe de fiscalització va
ser tramès al president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya el 17
d’octubre de 2012 per tal que, si fos el cas, presentessin les al·legacions corresponents en
el termini establert.
La resposta rebuda del president, una vegada conegut el contingut de l’informe, és la que
es reprodueix tot seguit:

Generalitat de Catalunya
Consell de Treball Econòmic
i Social de Catalunya
El president

Il·ltre. Sr. Jaume Amat Reyero
Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Barcelona

Distingit senyor,
Us faig a mans les al·legacions a les observacions del projecte d’informe de fiscalització núm. 16/2012, corresponent al Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya, exercici 2011, als efectes oportuns.
Rebeu una cordial salutació,
[Signatura, il·legible]
Josep Maria Rañé
Barcelona, 24 d’octubre de 2012
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Al·legacions al projecte d’informe de fiscalització núm. 16/2012, de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, corresponent al Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya, exercici 2011

La primera observació diu: No hi ha una relació de llocs del Consell, que, d’acord
amb la normativa en funció pública, hauria d’incloure tots els llocs de funcionaris,
laborals i eventuals existents i almenys la denominació dels llocs, els grups de
classificació professional, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries.”
Al·legació:
Existeix una relació de llocs de treball, aprovada per la Comissió Executiva del
CTESC en data 8 d’abril de 2002, i es va realitzar la valoració de llocs de treball i
conseqüent reestructuració de la plantilla que va ser sotmesa a l’aprovació de la
Comissió executiva el 14 de gener de 2008.
Està publicada a la Intranet del CTESC, amb informació de:
- Denominació dels llocs de treball i grup al que pertanyen.
- Dotacions de cada lloc.
- Condicions econòmiques, amb especificació del sou base i retribucions complementàries.
- Funcions de cada lloc de treball.
L’article 14 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya regula el Règim de selecció i contractació de personal: “El personal del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya hi és vinculat per una
relació subjecta al dret laboral. La selecció de personal del Consell, llevat de les
càrrecs directius, s’ha de fer mitjançant una convocatòria pública i d’acord amb els
sistemes basats en els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Els funcionaris i funcionàries públics que passen a prestar els seus serveis en el Consell queden en
situació d’excedència per incompatibilitat.”
Aquest article estableix un únic sistema de provisió i és d’aplicació per a tos els
llocs de treball del Consell a excepció dels corresponents a la Presidència i la
Secretaria Executiva que són nomenats pel Govern.

La segona observació diu “Durant l’exercici 2011 no hi havia cap sistema de control
horari del personal del Consell, fins a l’aprovació de l’Acord de Govern del 29 de
maig del 2012, de jornada i horaris de treball del personal funcionari. “
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Al·legació
El personal del Consell, inclosos els caps corresponents, està ubicat en una planta
diàfana i, atesa la grandària de la plantilla, no ha estat necessari instal·lar un sistema
de control horari per verificar la permanència i puntualitat.
Arrel del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat, que estableix a l’article
23 l’obligatorietat del control del compliment de la jornada i l’horari mitjançant
rellotges de control o altres mitjans informàtics o telemàtica, tot el personal del
CTESC deixa constància de les seves entrades i sortides a la intranet.

La tercera observació diu: “Hi ha tres persones amb un complement per lloc de
treball aprovat mitjançant addenda de l’Acord sobre condicions de treball del personal del Consell del 19 de març del 2008. Aquest complement no està quantificat
en l’Acord, per la qual cosa la Sindicatura no ha pogut verificar-ne l’import.”
Al·legació
L’Acord sobre condicions de treball del personal del Consell del 19 de març del
2008, quan establia les condicions econòmiques i concretament les retribucions
complementàries ja incloïa els imports a què es fa referència a l’observació. Com no
havien sofert alteració, es va considerar oportú fer només una referència.
Els llocs de treball amb aquests complements són el de Secretària del President,
Secretària de la Secretària executiva i Xofer de representació.
Atès que la Secretària del President ha demanat una excedència per reincorporarse al Gabinet del President de la Generalitat i no s’ha cobert el lloc, s’han unificat
totes les tasques de la secretaria dels alts càrrecs en la persona quer fins ara
ocupava el lloc de secretària de la Secretaria executiva, sense increment de retribucions de cap tipus.
En quan al xofer de representació, el complement és el que equipara les seves retribucions a un administratiu nivell 16.1 de la Generalitat.

Barcelona, 23 d’octubre de 2012
[Signatura, il·legible]
Teresita Itoiz Cruells
Secretària executiva del CTESC
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5. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES
Un cop analitzades les al·legacions fetes per l’entitat al contingut d’aquest informe, la Sindicatura de Comptes assenyala el següent:

• S’accepta la justificació feta pel Consell en l’al·legació tercera, en conseqüència, es
modifica el text de l’informe original.

• Pel que fa a la resta d’al·legacions formulades, no s’ha alterat el text inicial de l’informe,
perquè la Sindicatura de Comptes entén que són explicacions que confirmen la situació
descrita en el projecte d’informe.
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