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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER LA 
INTERVENCIÓ GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

A la Junta de Govern del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local i a la 
Presidència de la Diputació de Barcelona. 

Opinió amb excepcions  

La Intervenció General de la Diputació de Barcelona (endavant, la Diputació), a través del seu Servei 
de Control Financer, en compliment de l’establert en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals1 relatiu a l’exercici del control intern, en el Reial decret 424/20172, i en el Pla anual de control 
financer a efectuar durant el 2020 respecte de l’exercici pressupostari 2019, ha auditat els comptes 
anuals del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (endavant, l’Entitat) que 
comprenen el balanç 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 liquidació del pressupost i la memòria 
corresponents a l'exercici anual finalitzat en l'esmentada data. 

Segons la nostra opinió, excepte pels efectes dels fets descrits en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions 
del nostre informe, 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 resultats, dels 
fluxos d’efectiu i de l’estat de liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual finalitzat en 
l’esmentada data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, 
en particular, amb els principis i criteris comptables i pressupostaris en ell continguts. 

Fonament de l’opinió amb excepcions  

1. A 31 de desembre de 2019 existien despeses meritades i no comptabilitzades per l'Entitat en 
concepte de cotitzacions socials a la seguretat social a càrrec de l’ocupador del mes de desembre de 
2019 per un import de 3.047,44 euros. En conseqüència, l'epígraf del passiu 1. Creditors per 
operacions de gestió i el del compte del resultat b) Càrregues socials es troben infravalorats, i el resultat 
de l'exercici sobrevalorat, respectivament, en l'esmentat import. 

El nostre informe sobre els comptes anuals de l’exercici 2018, incloïa una excepció anàloga en 
relació a les cotitzacions socials del mes de desembre de 2018, per import de 2.905,54 euros, que 
afectava als mateixos epígrafs. 

2. S’han registrat despeses en concepte de complement retributiu satisfet al personal en situació 
d’incapacitat laboral temporal en l’epígraf b) Càrregues socials, per import de 7.424,91 euros. D’acord 
amb el marc normatiu d’informació financera aplicable, aquestes despeses s’haurien d’haver recollit 
en l’epígraf a) Sous, salaris i assimilats, en conseqüència,  el seu saldo es troba infravalorat i el de b) 
Càrregues socials sobrevalorat, respectivament, en la citada quantia, si bé aquesta circumstància no 
afecta al resultat de l'exercici.  

                                                      
1  R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
2  Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local. 
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3. La xifra que presenta la taula “Altres operacions amb l’Entitat o Entitats propietàries”, del 
l’Estat de canvis en el patrimoni net, en concepte d’Ingressos de Transferències i subvencions 
del 2019 de 16.028,64 euros és errònia. Els ingressos obtinguts de la Diputació per aquest 
concepte en el 2019 van ser d’un import de 234.000 euros. 

4. Les xifres que s’inclouen en l'estat de fluxos d'efectiu dels comptes anuals del 2019 no mostren 
la informació requerida sobre l’origen i la utilització dels actius monetaris en la seva integritat. 
Concretament, els saldos dels epígrafs «A) Cobraments» i «B) Pagaments» presenten un excés 
respecte al sumatori dels imports dels seus respectius subepígrafs, de 51.512,73 i 49.822,09 
euros, respectivament, l’origen dels quals no informen els comptes anuals i desconeixem. Per 
consegüent, no hem pogut determinar si aquests imports són correctes o han de ser ajustats. 

Aquesta limitació també s’inclogué en la nostra opinió sobre els comptes de l’exercici 2018 en 
relació als imports que presenta en la columna del 2018 en els subepígrafs «6. Altres 
cobraments» i «13. Altres pagaments», de 47.411,40 i 46.923,85 euros, respectivament. 

5. En relació amb l'impacte sobre l’Entitat de la recent situació d'emergència sanitària global creada 
pel COVID-19, cal advertir que la nota de Fets posteriors dels comptes anuals de l'exercici 2019 
no informa sobre el seu impacte en l'activitat pròpia, el resultat de l'anàlisi realitzada i les mesures 
que s’hagin pogut implementar fins al moment de formulació dels comptes. 

Qüestions clau d’auditoria  

Les qüestions clau de l'auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre judici professional, han 
estat de major rellevància 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 aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre 
aquestes qüestions. 

A banda de les qüestions descrites en la secció Fonament de l'opinió amb excepcions, hem considerat que no 
existeixen altres riscos significatius que hagin de ser comunicats en l'informe. 

Responsabilitat de la Direcció-Gerència en relació als comptes anuals 

La Direcció-Gerència és responsable de la formulació dels comptes anuals adjunts, de manera que 
expressin la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera, així com dels resultats, dels fluxos 
d’efectiu i de l’estat de liquidació del pressupost, de conformitat amb el marc normatiu d'informació 
financera aplicable, i del control intern que consideri necessari per a permetre la preparació de comptes 
anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error. 

En la preparació dels comptes anuals, la Direcció-Gerència és responsable de la valoració de la 
capacitat de l'Entitat per a continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, 
les qüestions relacionades amb l'empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable de gestió 
continuada excepte si existeix la intenció o l'obligació legal de liquidar l'Entitat o de cessar les seves 
operacions o bé no existeixi una altra alternativa realista. 
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Responsabilitat de l’auditor en relació als comptes anuals  

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan 
lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe d'auditoria que contingui la 
nostra opinió. 

Seguretat raonable és un grau alt 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 sempre detecti una incorrecció material quan existeix. Les incorreccions poden deure's a frau o 
error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, pot preveure's raonablement 
que influeixin en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 

Com a part d'una auditoria conforme amb aquesta normativa reguladora, apliquem el nostre judici 
professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota la seva execució. També: 

• Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o 
error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per a respondre a aquests riscos i obtenim 
evidència d'auditoria suficient i adequada per a proporcionar una base per a la nostra opinió. El 
risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau és més elevat que en el cas d'una 
incorrecció material deguda a 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 aplicades són adequades i la raonabilitat de les estimacions 
comptables i la corresponent informació revelada per l'òrgan de gestió. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per la Direcció-Gerència 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 a continuar com a empresa en funcionament. 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, els fets o condicions futurs poden ser la causa que l'entitat deixi de 
continuar la seva activitat (de ser una empresa en funcionament). 

• 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 fets subjacents d'una 
manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

Ens comuniquem amb la Direcció-Gerència 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 a l'òrgan de govern de l'entitat, determinem 
les que han estat de la major rellevància en l'auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, 
en conseqüència, les qüestions clau de l'auditoria. 

Tràmit d’al·legacions 

D’acord amb l’establert a l’article 48 de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona 
es dona trasllat de l’informe provisional a la Direcció/Gerència de l’Entitat, atorgant un termini de 10 
dies hàbils per tal que es presentin les al·legacions o puntualitzacions que es considerin adients. 

 

1. Al·legacions rebudes  

L’Entitat ha presentat un escrit d’al·legacions de data 27 de juliol de 2020, adreçat a la Intervenció 
General de la Diputació. L’escrit d’al·legacions s’adjunta com a aquest Informe, si bé la 
documentació annexa a les al·legacions, si existeix, no s’incorpora, restant a l’arxiu d’aquesta 
Intervenció. 
 

2. Tractament de les al·legacions 

Les al·legacions formulades han estat objecte d’anàlisi i valoració. No obstant, el text de l’informe 
provisional no s’ha alterat perquè s’entén que les al·legacions trameses són explicacions que 
confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es comparteixen els judicis que en elles s’hi 
exposen. 

 

14 d’octubre de 2020 (*)  

 

 

 

 

 

 

 

(*) D’acord amb la NIA-ES-SP 1700 R, la data d'informe és aquella en la qual s’hagi obtingut substancialment l'evidència suficient 
i adequada, és a dir quan ja es tingui una opinió formada per haver-se realitzat totes les proves previstes i posterior a la de 
formulació dels comptes objecte d'auditoria, i les persones amb autoritat reconeguda han manifestat que assumeixen la 
responsabilitat d'aquests estats financers. 

Aquesta disposició es fa extensiva als treballs de control financer amb col·laboració amb firmes d’auditoria, considerant com a 
data de l’informe la del memoràndum de conclusions per a l’emissió de l’opinió d’auditoria tramés per la firma.  

La signatura d’aquest document correspon única i exclusivament a l’informe d’opinió d’auditoria, i en cap cas als comptes anuals i 
al·legacions (si és el cas) de l’ens auditat, que s’adjunten. 
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6. MEMÒRIA    
1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT 

 
1.  Població oficial i altres dades de caràcter socioeconòmic que 

contribueixen a la identificació de l’entitat 
 
El CEMICAL és un consorci local que pertany al sector públic de la Diputació de 
Barcelona i té domicili a c/Londres, 55 de Barcelona. Gaudeix de personalitat 
jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’obrar per complir les finalitats 
estatutàriament definides.  
 

2. Normes de creació de l’entitat 
 
Acord de creació de data 25 de març de 1993. 
 

3. Activitats principals 
 
 
L’estudi, formació, investigació i progrés en les relacions del personal al servei 
de l’Administració local i els ens que en formen part, i la creació d’un marc de 
relació estable entre les persones que gestionen l’àmbit de recursos humans i 
les que representen el personal, mitjançant un sistema de treball en xarxa que 
permeti als agents que hi participen, compartir informació, experiències i 
recursos. 
La resolució extrajudicial dels conflictes que es plantegin en matèria de personal 
en l’àmbit dels ens locals de la província de Barcelona. 
 

4. Descripció de les principals fonts d’ingressos 
 
La hisenda del Consorci (art. 20 dels Estatuts) estarà constituïda per: 
a) Aportacions dels ens consorciats. 
b) Ingressos procedents del seu patrimoni i altres de dret privat. 
c) Subvencions i transferències. 
d) Preus públics. 
e) Operacions de crèdit. 
f) Aquells altres ingressos legalment establerts. 
 
El patrimoni del CEMICAL (art. 25 dels Estatuts) està integrat pels béns que les 
entitats consorciades adscriguin per al compliment dels seus fins i aquells que el 
Consorci adquireixi. 
 
La Diputació de Barcelona podrà (art. 26 dels Estatuts) adscriure béns al 
CEMICAL, els quals conservaran la qualificació i titularitat originàries. 
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Correspondrà al Consorci la seva conservació i utilització. La resta d’entitats 
podran també cedir béns d’acord amb el règim jurídic que resulti aplicable. 
 
La principal font de finançament del Consorci és l’aportació de la Diputació de 
Barcelona, que per l’exercici 2019 va ser de 324.000 euros. 
 
 

5. Consideració fiscal de l’entitat als efectes de l’impost de 
societats i, en el seu cas, operacions subjectes a IVA i 
percentatge de prorrata. 

 
El consorci es troba exempt de l’impost i no esta obligat a presentar declaració, 
de forma que no es practiquen retencions a compte sobre les rendes satisfetes 
o obtingudes. 
 
El consorci no efectua declaració d’IVA. Les activitats de col·laboració que 
efectuen professionals externs estan exemptes, en virtut de l’art. 20.1.26è de la 
Ley 37/1992. 
 
 

6. Estructura política bàsica. 
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7. Nombre mitjà d’empleats durant l’exercici i a 31 de desembre, 
tant funcionaris com personal laboral, diferenciats per 
categoria i gènere. 

 
 Homes Dones 
 Mitjana a 31.12.19 Mitjana a 31.12.19 
1.Funcionaris  2 2 1 1 
 Subtotal 2 2 1 1 
2. Laborals 0 0 0 0 
 Subtotal 0 0 0 0 
 TOTAL 2 2 1 1 

 
 
Respecte dels òrgans de govern:  
 

 2019 2018 
 Dones Homes Dones Homes 
Presidència 0 1 0 1 
Vocals titulars 0 5 0 5 
Vocals suplents 2 3 2 3 
 TOTAL 2 9 2 9 

 
 

8. Identificació de l’entitat o entitats propietàries i percentatge de 
participació en el patrimoni de l’entitat comptable 

 
El consorci forma part del sector públic de la Diputació de Barcelona. El 
constitueixen la Diputació de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Serveis Públics 
de la Unió General de Treballadors i la Federació de Serveis a la Ciutadania de 
Comissions Obreres de Catalunya. 
 

2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE 
COL·LABORACIÓ 

 
El consorci no presta cap servei públic sota cap de les formes de gestió indirecta 
previstes a la normativa. 
 
L’organisme va signar un conveni de col·laboració per a la realització de les 
seves activitats en l’exercici 2017, vigent durant l’exercici 2019. Té per objecte la 
formalització d’un marc de col·laboració entre la Federació de Municipis de 
Catalunya i el CEMICAL que els hi permeti intercanviar i difondre qualsevol 
document o material que pertanyi a les respectives organitzacions i que pugui 
resultar d’interès pel coneixement del personal al servei de les administracions 
públiques. 
 
El consorci no participa en cap activitat en que la gestió s’efectuï de forma 
conjunta amb altres organitzacions. 
 
El consorci no ha utilitzat cap altre forma de col·laboració públic-privada en la 
prestació dels seus serveis durant l’exercici 2019. 
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3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.  
 

1. Imatge fidel 
 
Els comptes anuals s’han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de 
desembre de 2019, i es presenten d’acord amb les disposicions legals vigents 
en matèria comptable, amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de 
la situació financera en la data esmentada, i del resultat econòmic-patrimonial, 
dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d’efectiu i del resultat de la execució 
del pressupost de l’organisme corresponent a l’exercici anual finalitzat en la 
mateixa data. 
 
El règim de comptabilitat és el previst a la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
per a les entitats locals i els seus organismes. Els comptes anuals de l’exercici 
2019 han estat elaborats d’acord amb l’Ordre HAP1781/2013, de 20 de 
setembre, d’aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local. A 
banda d’aquesta norma, els principis comptables i pressupostaris s’estableixen 
en d’altres normes: RD 500/1990; Ordre EHA/3565/2008; documents emesos 
per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per la 
Resolució de la Secretaria d’Estat i d’Hisenda de 28 de desembre de 1990; i Llei 
Orgànica 2/2012. 
 
Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l’objectiu de mostrar 
la imatge fidel, en la nota 15 d’aquesta memòria, s’incorpora informació 
complementària amb el detall dels costos assumits per la Diputació de 
Barcelona, necessaris per a l’activitat del Consorci en l’exercici  2019. 
 

2. Comparació de la informació 
 
L’exercici anual al que es refereixen els comptes anuals correspon al període 
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, i l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2018. 
 
No existeix cap motiu que impedeixi la comparació dels comptes anuals de 
l’exercici amb les de l’exercici anterior. 
 
 

3. Raons e incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris 
de comptabilització i correcció d’errades 

 
En l’elaboració dels comptes anuals de l’exercici s’han aplicat els mateixos 
criteris comptables que en les de l’exercici anterior, no detectant cap error a 
corregir en aquests. 
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4. Informació sobre canvis en estimacions comptables quan 
siguin significatius 

 
No s’han produït canvis significatius en les estimacions comptables. 
 
 

4. NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ 
 
Els imports dels actius i passius del consorci han estat valorats pel seu valor 
nominal, ja que no incorporen interès contractual, i registrats d’acord amb el 
principi de meritació. Quant a les subvencions rebudes, com aportacions, per 
part de la Diputació de Barcelona, s’han valorat per l’import concedit. Les xifres 
exactes es troben a l’apartat 3.15 d’aquesta memòria. 
 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
Sense contingut. 
 
 

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL 
 
Sense contingut. 
 

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 
Sense contingut. 
 
 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 
Sense contingut. 
 
 

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 
Sense contingut. 
 
 

10. ACTIUS FINANCERS 
 
Sense contingut. 
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11. PASSIUS FINANCERS 
 
Sense contingut. 
 
 

12. COBERTURES COMPTABLES 
 
Sense contingut. 
 
 

13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER ALTRES ENTITATS I ALTRES 
EXISTÈNCIES 

 
Sense contingut. 
 
 

14. MONEDA ESTRANGERA 
 
Sense contingut. 
 
 
 

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES 
 

1. Transferències i subvencions rebudes 
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Les transferències descrites compleixen els requisits de reconeixement i 
valoració descrits a la nota 4. 
 
La totalitat de les despeses necessàries per a portar a terme l’activitat del 
Consorci estan registrades en el compte del resultat econòmico patrimonial de 
l’exercici 2019. No obstant, certs costos considerats com a subvencions en 
espècie , assumits per la Diputació de Barcelona a fi d’aprofitar les economies 
d’escala generades, no han estat contemplats en els comptes de l’exercici. 
Aquests costos han estat estimats per la Diputació de Barcelona en base a la 
informació dels diferents centres de cost i als diferents criteris de repartiment en 
funció de la seva tipologia. A aquests efectes es transcriu, literalment, la 
informació proporcionada per la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, amb data de 6 de maig de 2020: 
 

“Els imports del cost assumit per la Diputació i que correspon al Consorci, 
han estat calculats per la pròpia Diputació segons la informació facilitada 
pel Consorci i pels diferents serveis de la Diputació tenint en compte els 
criteris d’aplicació obligatòria establerts a la Resolució de 28 de juliol de 
2011 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. 
 
El cost assumit per al 2019 és de 112.749,89 euros, i correspon a: Sous i 
seguretat social per 8.081,97 €, i la resta de costos, entre d'altres a espais 
d'oficina ocupats, Logística, Recursos Humans, Informàtica, Coordinació 
general, Gerència, Intervenció, Secretaria, Tresoreria i Govern.  
 
El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2018 va ser de 
135.525,28 €, sense incloure les transferències. “ 

 
 

2. Transferències i subvencions concedides 
 
Sense contingut. 
 
 

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 
Sense contingut. 
 
 

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 
 
Sense contingut. 
 
 

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 
 
Sense contingut. 
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19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-
PATRIMONIAL 
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20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D’ALTRES 
ENS PÚBLICS 

 
Sense contingut. 
 

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 
 

1. Estat de deutors no pressupostaris 
 
Sense contingut. 
 

2. Estat de creditors no pressupostaris 
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3. Estat de pendents d’aplicació 
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22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ 
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23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT 
 
Sense contingut. 
 
 

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 

1. Exercici corrent 
 
1.1. Pressupost de despeses: 

 
1.1.a) Modificacions de crèdit: sense contingut. 
 
1.1.b) Romanents de crèdit: 
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1.1.c) Creditors per operacions pendents d’aplicar al 
pressupost: Sense contingut. 

 
 
 

1.2. Pressupost d’ingressos: 
 
  1.2.a) Procés de gestió 
 

– Drets anul·lats: sense contingut. 
– Drets cancel·lats: sense contingut. 

 
– Recaptació neta: 
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  1.2.b) Devolució d’ingressos: sense contingut. 
 

1.2.c) Compromisos d’ingrés: sense contingut. 
 
 

 
2. Exercicis tancats 

 
2.1. Obligacions de pressupostos tancats: sense contingut. 
 
2.2. Drets a cobrar de pressupostos tancats: sense contingut 
 
2.3. Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors: sense 
contingut 
 

 
3. Exercicis posteriors 

 
3.1. Compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos 
d’exercicis posteriors: sense contingut. 

 
3.2. Compromisos d’ingressos amb càrrec a pressupostos 
d’exercicis posteriors: Sense contingut. 
 

 
4. Execució de projectes de despesa 

 
Sense contingut. 

 
 

5. Despeses amb finançament afectat 
 

Sense contingut. 
 
 

6. Romanent de tresoreria 
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25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS 
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26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 
 
 
1. Publicacions 
 
Per mitjà d’una Resolució de 16 d’octubre de 2018 es procedí a la contractació 
de la correcció, maquetació i impressió del llibre “Extinción de la relación de 
trabajo en el empleo público: impacto de la jurisprudencia del TJUE”, d’Eduardo 
Rojo Torrecilla. La despesa prevista per a aquesta contractació va executar-se, 
pel que fa al pagament a l’autor (1.500 euros), durant l’exercici 2019. 
 
Està previst que durant l’exercici 2020 culminin els treballs de correció,  
traducció, maquetació i impressió del llibre, amb la corresponent presentació 
sempre i quan l’acte es pugui dur a terme. 
 
Els llibres editats (1.800 exemplars en la versió catalana i 2.400 en la castellana) 
s’han de trametre gratuïtament als agents del CEMICAL i a altres destinataris 
(personal al servei de l’Administració). 
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2. Adaptació dels llibres de la col·lecció “Estudis de Relacions Laborals” a 
nous formats. 
 
A banda de l’edició en paper, els llibres de la col·lecció d’”Estudis de Relacions 
Laborals” també s’ofereixen en format PDF a la pàgina web del CEMICAL. 
 
Durant l’exercici 2018 va finalitzar l’adaptació al format .epub de tots els títols de 
la col·lecció d‘“Estudis de Relacions Laborals”, tot seguint el procés iniciat en 
anys anteriors (en ambdues versions de la col·lecció, la catalana i la castellana). 
L’any 2019 no es va dur a terme cap adaptació, si bé està previst que en publicar-
se nous títols hi hagi continuïtat en les referides adaptacions al format .epub. 
 
 
3. Monografies 
 
Per mitjà d’una Resolució de 26 de juny de 2019 es procedí a la contractació 
d’una monografia que duu per títol “El principio de transparencia en el ámbito de 
la función pública: evolución 2018-2019”, de José Javier Cuenca Cervera. Durant 
aquest any 2020 està previst el lliurament de la monografia, el pagament dels 
drets de la qual serà de 300 euros. Es publicarà únicament a la web del 
CEMICAL, sense generar cap cost afegit. 
 
 
4. El Butlletí  
 
Per a l’elaboració del Butlletí, que es tramet en format digital, es requereix, a 
causa de la limitada plantilla del Consorci, comptar amb col·laboració externa, 
que s’encarrega (només per a l’apartat de comentaris jurisprudencials) a 
persones que reuneixen les condicions d’idoneïtat requerides, tant en formació 
com en experiència i preparació.  
 
L’any 2019 l’edició dels sis Butlletins va tenir un cost total de 990 €. 
 
 
5. Sentències 
 
El CEMICAL ofereix, per mitjà de la seva plana web, una selecció i resum de les 
sentències més novedoses o rellevants en l’àmbit de recursos humans, que 
poden afectar la gestió de les relacions de serveis a les administracions 
públiques. Per a la realització d’aquestes tasques es requereix, a causa dels 
limitats mitjans personals del Consorci, comptar amb col·laboració externa, que 
s’encarrega parcialment a professionals qualificats. 
 
El cost total de la cerca, recull, catalogació, depuració i selecció de les sentències 
referides, 54 en total durant 2019, així com la redacció de les corresponents 
sinopsis i resums, va ser de 3.240 €. 
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6. Actuacions de conciliació i mediació 
 
Els pagaments a les persones que van actuar com a conciliadores o mediadores 
en els expedients de 2019, van sumar 631,05 €. 
 
 
7. Activitats instrumentals per al compliment dels fins del Consorci 
 
7.1.- Subscripció de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que dóna 
cobertura a la responsabilitat civil que li pugui ser atribuïda al Consorci pels 
danys i perjudicis materials i/o personals causats a tercers derivats de les 
activitats pròpies, així com la responsabilitat civil del personal que presta serveis 
a l’entitat, per una acció de regrés, per una acció de danys als béns i drets de 
l’entitat i per una acció de responsabilitat comptable per una investigació del 
Tribunal de Comptes o qualsevol altre òrgan fiscalitzador de comptes de 
l’Administració: 1.968,02 €. 
 
7.2.- El funcionament ordinari del Consorci, així com la celebració dels actes de 
conciliació i de les sessions de la Junta de Govern, ha significat en despeses de 
material un total de 1.742,25 €. 
 
7.3.- Comissions bancàries per serveis per tal de donar compliment als 
requeriments de l’informe econòmic-financer, sol·licitat pels serveis econòmics 
de la Diputació de Barcelona, 29,08 € 
 
 

27. INDICADORS DE GESTIÓ 
 
Sense contingut. 
 

28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
No s’ha esdevingut cap fet posterior al tancament que sigui d’utilitat per a la 
lectura dels comptes anuals de l’entitat. 
 
 
 

7. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
Acta d’arqueig del compte corrent (s’adjunten acta d’arqueig amb signatures 
originals i certificat i extracte bancari) i del compte habilitat. 
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OBSERVACIONS A L’INFORME D’OPINIÓ D’AUDITORIA SOBRE L’EXERCICI 2019

Una vegada més, el termini que heu fixat per formular observacions al vostre Informe 
coincideix  amb la convocatòria de la Junta de Govern del CEMICAL, que ens hem de 
dedicar a preparar durant aquests dies previs. Tenint en compte que a més i 
malauradament, una de les tres persones que integrem la plantilla del Consorci es troba 
de baixa, hem hagut fer-ne una valoració a corre-cuita. Tot seguit us detallem aquells 
punts que, en aquest context, més ens han cridat l’atenció del dit Informe, esmentant-hi 
l’apartat corresponent:

FONAMENT DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS

Es diu:
“1. A 31 de desembre de 2019 existien despeses meritades i no comptabilitzades per 
l'Entitat en concepte de cotitzacions socials a la seguretat social a càrrec de 
l’ocupador del mes de desembre de 2019 per un import de 3.047,44 euros. En 
conseqüència, l'epígraf del passiu 1. Creditors per operacions de gestió i el del 
compte del resultat b) Càrregues socials es troben infravalorats, i el resultat de 
l'exercici sobrevalorat, respectivament, en l'esmentat import. El nostre informe sobre 
els comptes anuals de l’exercici 2018, incloïa una excepció anàloga en relació a les 
cotitzacions socials del mes de desembre de 2018, per import de 2.905,54 euros, 
que afectava als mateixos epígrafs.”

Observació:
Com que hem seguit estrictament -i així es va fer també l’exercici l’anterior- les 
instruccions que sobre aquesta qüestió concreta ens va adreçar la Intervenció 
general de la Diputació, sobta que el vostre Informe ho reculli com a incorrecte. 

Ja us hem fet notar algun cop en les nostres observacions a informes d’anys 
precedents -i ara ho reiterem-, que no sembla raonable, tenint en compte la comuna 
dependència orgànica, que la vostra actuació de control contradigui les esmentades 
instruccions. Seria desitjable però també convenient, el previ establiment d’uns 
criteris comuns que evitin aquestes contradiccions.

Es diu:
“2. S’han registrat despeses en concepte de complement retributiu satisfet al 
personal en situació d’incapacitat laboral temporal en l’epígraf b) Càrregues socials, 
per import de 7.424,91 euros. D’acord amb el marc normatiu d’informació financera
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aplicable, aquestes despeses s’haurien d’haver recollit en l’epígraf a) Sous, salaris i 
assimilats, en conseqüència,  el seu saldo es troba infravalorat i el de b) Càrregues 
socials sobrevalorat, respectivament, en la citada quantia, si bé aquesta 
circumstància no afecta al resultat de l'exercici.”

Observació:
La informació a què us referiu ja ve directament així estructurada des de la Direcció 
dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, que confecciona la 
nòmina. Altres anys ja hi ha hagut situacions d’incapacitat temporal, que s’han tractat 
de la mateixa manera.

L’anotació que feu no l’havíeu efectuat mai abans, sorprèn aquest component 
d’aleatorietat i atzar en els vostres controls, variant substancialment any rere any 
sense motiu aparent.

Es diu:
“4. Les xifres que s’inclouen en l'estat de fluxos d'efectiu dels comptes anuals del 
2019 no mostren la informació requerida sobre l’origen i la utilització dels actius 
monetaris en la seva integritat. Concretament, els saldos dels epígrafs «A) 
Cobraments» i «B) Pagaments» presenten un excés respecte al sumatori dels 
imports dels seus respectius subepígrafs, de 51.512,73 i 49.822,09 euros, 
respectivament, l’origen dels quals no informen els comptes anuals i desconeixem.
Per consegüent, no hem pogut determinar si aquests imports són correctes o han de 
ser ajustats. Aquesta limitació també s’inclogué en la nostra opinió sobre els comptes 
de l’exercici 2018 en relació als imports que presenta en la columna del 2018 en els 
subepígrafs «6. Altres cobraments» i «13. Altres pagaments», de 47.411,40 i 
46.923,85 euros, respectivament.”

Observació:
Aquesta anomalia, que ja apareixia en exercicis anteriors, la teníem per resolta 
després d’haver treballat el tema conjuntament amb la unitat de Suport comptable del 
Servei d'Assistència Economicofinancera, depenent de la Intervenció general. Més 
no hi podem fer.

Es diu:
“5.En relació amb l'impacte sobre l’Entitat de la recent situació d'emergència 
sanitària global creada pel COVID-19, cal advertir que la nota de Fets posteriors dels 
comptes anuals de l'exercici 2019 no informa sobre el seu impacte en l'activitat 
pròpia, el resultat de l'anàlisi realitzada i les mesures que s’hagin pogut implementar 
fins al moment de formulació dels comptes.”

Observació:
Sobre aquest punt, dues qüestions:

(1) El compte general es va enviar a la Diputació de Barcelona dintre dels 
terminis que ella mateixa va fixar (abans del 15 de maig). En aquell moment, 
just en mig de la pandèmia, no vam rebre instruccions ni criteris de la 
Intervenció General al respecte i ens trobàvem tots adaptant-nos a la nova 
situació. 
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Prova d’això és que en els fets posteriors (apartat M28) del Compte general 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, tampoc es fa esment a la 
pandèmia COVID-19. L’entitat matriu, pel que ens consta, tampoc ha informat 
al respecte. És més, en tot el Compte general de la Diputació no apareix ni 
una sola vegada la paraula “covid”, ni “coronavirus”. 

Considerant exclusivament els comptes incorporats d’altres organismes al de 
la Diputació, resulta que l’Institut del Teatre (volum VIII) tampoc informa en 
l’apartat relatiu als fets posteriors al tancament. L’ORGT (volum IX) sí ho fa, 
però en uns termes força genèrics en els quals es limita a afirmar que malgrat 
la pandèmia s’ha tancat el compte en les dates previstes (no deixa de ser una 
tautologia, que el propi compte informi sobre sí mateix respecte d’unes dates 
de compliment de terminis). El Patronat d’Apostes, per la seva banda, no 
informa sobre cap fet posterior (volum X). Finalment, la XAL (volum XI) sí 
efectua consideracions de més entitat al voltant dels possibles efectes de la 
pandèmia... però cal dir que és una entitat en forma de S.L., el que pot 
suposar importants diferències quant a la normativa econòmica i 
pressupostària.

Aquest tractament desigual i heterogeni de les entitats més properes a la 
Diputació (sense conèixer què han fet la resta de consorcis, ens i organismes 
del seu sector públic), palesaria ja l’absència de criteri o instrucció al respecte. 
Si així ho confirmeu, la referència que hi feu hauria de ser eliminada.

(2) La informació sobre la Covid-19 la vàreu demanar amb posterioritat a la data 
de tancament del compte general (15 de maig). Concretament, el 15 de juny 
de 2020 es va emetre un missatge des del Servei de Control Financer, 
dependent de la Intervenció General, en què se sol·licitava conèixer si havíem 
fet “una anàlisi del seu impacte [la Covid-19] en l’activitat del Consorci i dels 
efectes previstos a curt i mitjà termini”. Vàrem respondre, com us consta, el 
dia 26 de juny. Així doncs, a aquesta informació li atorgueu importància un 
mes després del tancament del Compte, sense suggerir en canvi que 
s’incorpori o es tingui present per a futurs Comptes generals.

Considerant conjuntament tots dos arguments, el vostre comentari en aquest punt 
resulta encara més difícil d’entendre.

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ-GERÈNCIA EN RELACIÓ ALS 
COMPTES ANUALS

Es diu:
“En la preparació dels comptes anuals, la Direcció-Gerència és responsable de la 
valoració de la capacitat de l'Entitat per a continuar com a empresa en funcionament, 
revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb l'empresa en 
funcionament i utilitzant el principi comptable de gestió continuada excepte si existeix 
la intenció o l'obligació legal de liquidar l'Entitat o de cessar les seves operacions o 
bé no existeixi una altra alternativa realista.”

I també:
“Concloem sobre si és adequada la utilització, per l’òrgan de gestió (denominació 
segons el règim jurídic aplicable) del principi comptable de gestió continuada i, 
basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una
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incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes 
significatius sobre la capacitat de l'entitat per a continuar com a empresa en
funcionament. 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, els 
fets o condicions futurs poden ser la causa que l'entitat deixi de continuar la seva 
activitat (de ser una empresa en funcionament).”

Observació:
Desconeixem a quina “empresa en funcionament” us esteu referint. Partint d’això, no 
hi trobem a la resta de la frase cap sentit. 

Barcelona,

El Director gerent

VALLS 

ARNAU 

JOAQUIN - 

35011182F

Firmado 

digitalmente por 

VALLS ARNAU 

JOAQUIN - 

35011182F 
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