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MONTSERRAT VENDRELL i TORNABELL, secretària general de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya,
C E R T I F I C O:
Que a Barcelona, el dia 18 de novembre de 2008, reunit el Ple de la Sindicatura de
Comptes, sota la presidència del síndic major, l’Excm. Sr. Joan Colom i Naval, amb
l’assistència dels síndics Sr. Alexandre Pedrós i Abelló, Sr. Jordi Pons i Novell, Sr. Enric
Genescà i Garrigosa, Sr. Agustí Colom i Cabau, Sr. Ernest Sena i Calabuig, i Sr. Jaume
Amat i Reyero, actuant-hi com a secretària la secretària general de la Sindicatura,
Sra. Montserrat Vendrell i Tornabell, i com a ponent el síndic Sr. Ernest Sena i Calabuig,
amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 24/2008, relatiu a
l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona,
exercici 2006.
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el
vistiplau del síndic major.
Barcelona, 1 de desembre de 2008
Vist i plau
El síndic major

Joan Colom i Naval
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1. INTRODUCCIÓ
1.1.
1.1.1.

OBJECTE, ABAST I METODOLOGIA
Objecte i abast

La Sindicatura de Comptes de Catalunya, com a òrgan fiscalitzador de la gestió econòmica, financera i comptable del sector públic de Catalunya, emet el present informe
d’acord amb les funcions que li són encomanades per la Llei 6/1984, de 5 de març, de la
Sindicatura de Comptes, modificada per la Llei 15/1991, de 4 de juny, per la Llei 7/2002,
de 25 d’abril, i per la Llei 7/2004, de 16 de juliol.
L’objecte d’aquest informe, inclòs en el Programa anual d’activitats de la Sindicatura per a
l’any 2008, és la fiscalització del Compte general de l’Organisme Autònom Conservatori de
Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona (d’ara endavant l’Organisme) referit a
l’exercici 2006. Els estats i els comptes fiscalitzats són els establerts en l’Ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local:

•
•
•
•

L’Estat de liquidació del pressupost
El Balanç
El Compte del resultat economicopatrimonial
La Memòria

En concret, els objectius han estat els següents:

• Verificació de si el Compte general representa, en tots els aspectes significatius, la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del
pressupost de l’Organisme, de conformitat amb les normes i principis comptables i
pressupostaris que són d’aplicació.

• Verificació del compliment de la principal normativa que és d’aplicació, i en especial, la
que fa referència a la contractació administrativa i de personal.

• Anàlisi del control intern en l’àmbit economicofinancer i dels procediments comptables
de l’Organisme.

1.1.2.

Metodologia i limitacions

Per tal de dur a terme la fiscalització de l’Organisme s’han realitzat totes les proves, de
compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per tal d’obtenir evidència
suficient i adient, amb l’objectiu d’aconseguir una base raonable que permeti manifestar
les conclusions del present informe.
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1.2.

INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT

L’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona és
un organisme autònom local adscrit a l’Àrea de Cultura de la Diputació de Girona, d’acord
amb el que disposen els articles 85 i 85 bis de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per a la modernització del govern local. Té personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitat i autonomia econòmica i administrativa per al compliment dels seus fins.
L’Organisme es va constituir per Acord plenari de la Diputació de Girona de 23 de
setembre de 1997 per gestionar el Conservatori de Música. El funcionament i l’organització
estan regulats en els seus Estatuts, que van ser aprovats en la mateixa data de la seva
constitució, i van ser modificats, també per acords de Ple, el 24 de juliol de 2001 i el 22 de
novembre de 2005.

1.2.1.

Objecte i funcions

La finalitat de l’Organisme està recollida en l’article 5 dels Estatuts, amb la redacció
següent:
La finalitat d’aquest organisme autònom és la gestió dels ensenyaments musicals
reglats i els no reglats del Conservatori de Música Isaac Albéniz com a centre
d’ensenyament musical de grau mitjà, regulat per la Llei 1/1990 d’Ordenació general
dels sistema educatiu (LOGSE).
Els ensenyaments musicals són ensenyaments artístics integrats en el sistema
educatiu amb la consideració d’ensenyaments de règim especial.
Els tipus d’ensenyaments musicals són els següents:
- Els ensenyaments reglats conduents a titulacions amb validesa acadèmica oficial
que imparteix el Conservatori.
- Els ensenyaments musicals que s’imparteixen, en aquest tipus de centre, tenen
per objecte ampliar les bases teòriques i pràctiques adquirides en el grau
elemental, perfeccionar la formació interpretativa a l’entorn d’un instrument, fer
possible que l’alumnat visqui en el centre situacions similars a les del món
professional i posar els fonaments per cursar amb èxit el grau superior.
- Els ensenyaments no reglats, els quals no comporten l’obtenció de títols de
validesa acadèmica i/o oficial, encara que poden preparar els alumnes per a
l’accés a nivells professionalitzadors.
Per aconseguir el seu objectiu i sense perjudici de les funcions de tutela reservades a
la Diputació, l’organisme autònom està facultat per:
a) Fer totes les actuacions que estiguin directament i indirectament relacionades
amb les finalitats esmentades anteriorment i que es deriven de l’aplicació de la
normativa vigent.
b) Administrar el seu patrimoni així com els béns que hagin estat adscrits.
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c) Adquirir, gravar i renunciar a drets i assumir obligacions.
d) Adquirir, posseir i arrendar béns mobles i immobles, acceptar herències, llegats i
donacions amb els requisits i les limitacions que estableix la legislació de règim
local i els reglaments d’aplicació.
e) Obtenir subvencions i altres ajudes d’entitats públiques o particulars.
f) Contractar personal, obres, serveis i subministraments.
g) Dissenyar i aprovar la seva pròpia organització interna, així com el seu funcionament intern.
h) Realitzar tota mena d’actes i negocis jurídics congruents amb la finalitat de la
institució, sens perjudici de les funcions tuïtives de la Diputació.
i) Percebre les quantitats que s’estableixen per la prestació dels serveis atribuïts a
l’organisme.
j) Qualsevol altre que li sigui encomanat per la Diputació.

Durant l’exercici 2006, l’Organisme va tenir el seu domicili social i va exercir la seva
activitat, a la ciutat de Girona, Dr. Gaspar i Casal, 5.

1.2.2.

Oferta educativa

L’oferta educativa de l’Organisme és l’ensenyament de música del grau mitjà reglat, el
nivell mitjà no reglat i el nivell elemental.

• El grau mitjà reglat s’adreça a aquells estudiants de música amb estudis de nivell
elemental que desitgen aprofundir en l’estudi de la música des d’un punt de vista
integral, incidint especialment en el treball del seu instrument. Consta de sis cursos, que
integren les matèries de llenguatge musical, harmonia, contrapunt, orquestra, música de
cambra, cant coral i assignatures optatives. Per accedir a aquests estudis cal superar
una prova d’accés.
S’imparteixen les especialitats instrumentals següents:
• Especialitats de clavicèmbal, guitarra, orgue, piano, viola de gamba, amb una dedi-

cació lectiva setmanal de set hores trenta minuts en els cursos primer, segon, tercer i
quart, i de vuit hores i trenta minuts en cinquè i sisè.
• Especialitats de violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta de bec, flauta travessera, cla-

rinet, saxòfon, oboè, fagot, flabiol, tenora, tible, trompa, trompeta, trombó, tuba,
percussió i arpa, amb una dedicació lectiva setmanal de set hores trenta minuts en
els cursos primer, segon, tercer i quart, i d’onze hores i trenta minuts en cinquè i sisè.
• Especialitat de cant, amb una dedicació lectiva setmanal de sis hores trenta minuts

en els cursos primer, segon, tercer i quart, i de nou hores i trenta minuts en cinquè i
sisè.
En acabar el grau mitjà, els alumnes obtenen el títol professional de música en l’especialitat instrumental corresponent.
11
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• El nivell mitjà no reglat és un ensenyament flexible que permet adaptar els estudis de
música a les necessitats dels diferents alumnes. S’imparteixen les matèries següents:
• Instrument i música de cambra, amb dedicació horària variable segons les caracte-

rístiques de l’alumne i les possibilitats del centre.
• Assignatures col·lectives: llenguatge musical, harmonia, contrapunt, història de la

música.
• Agrupacions instrumentals i vocals: orquestra de corda, vent i guitarres, formacions

corals.
• Preparació de les proves d’accés als diferents cursos de grau mitjà.

• El nivell elemental és una línia d’ensenyament no reglat per a infants a partir de cinc
anys. Els cursos són els següents: sensibilització, iniciació, preparatori, primer curs,
segon curs, tercer curs i quart curs. En quart curs es prepara, també, la prova d’accés a
grau mitjà, per als alumnes que volen seguir estudis reglats.
També hi ha formacions instrumentals i vocals que, a més de formar part del currículum de
grau mitjà reglat, estan obertes als estudiants d’ensenyaments no reglats. Les formacions
són les següents: banda de vent, cor de cambra, cor mixt, grups de cant coral, orquestra
de guitarres i orquestres de corda.
A continuació es presenta la relació d’alumnes dels cursos 2005-2006 i 2006-2007 per
tipus ensenyament i cursos.
Alumnes de grau mitjà oficial
Primer de grau mitjà
Segon de grau mitjà
Tercer de grau mitjà
Quart de grau mitjà
Cinquè de grau mitjà
Sisè de grau mitjà
Total oficial

Curs 2005-2006
33
38
44
34
34
31
214

Curs 2006-2007
33
30
40
41
23
40
207

Alumnes d’ensenyament no oficial
Curs 2005-2006
Elemental - sensibilització
Elemental - iniciació
7
Elemental - preparació
9
Elemental – primer
Elemental – segon
Elemental – tercer
Elemental – quart
13
Total nivell elemental
29
Total nivell mitjà no reglat*
98
Total no oficial
127
Font: Informació facilitada per l’Organisme.
* En el mitjà no reglat no existeixen cursos.

Curs 2006-2007
15
16
6
15
14
66
110
176
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L’activitat que realitza l’Organisme d’ensenyament elemental no està expressament
recollida en l’article 5 dels seus Estatuts, on s’estableix la finalitat d’aquest Organisme
Autònom.

1.2.3.

Òrgans de govern

El Ple de la Diputació de Girona, en data 22 de novembre de 2005, va aprovar els nous
Estatuts de l’Organisme amb la finalitat d’adequar la seva estructura orgànica i el seu
règim de funcionament al que regula l’article 85 bis de la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
de mesures per a la modernització del govern local. En aquests nous Estatuts s’estableix la
creació d’un màxim òrgan de direcció, el canvi de denominació d’un dels seus òrgans de
govern –l’anomenat Consell Rector– i la seva dependència a un òrgan d’adscripció de l’ens
titular que n’exerceix la tutela.
La disposició transitòria tercera de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a
la modernització del govern local, estableix que es disposa d’un termini de sis mesos des
de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei (1 de gener del 2004) per adaptar els estatuts
dels organismes autònoms al règim jurídic que recull l’article 85 bis de la Llei reguladora
de les bases de règim local. La Diputació de Girona va adaptar els Estatuts de l’Organisme
el 22 de novembre de 2005, un cop ultrapassat el termini, amb setze mesos de retard.
L’article 9 dels Estatuts de l’Organisme estableix l’existència dels òrgans següents:

• Òrgans de govern: el Consell Rector, el president i el vicepresident
• Òrgans de direcció: el director de l’Organisme Autònom
• Òrgans consultius: el Consell Assessor
Respecte a la composició del Consell Rector, l’article 10 dels Estatuts estableix el següent:
El consell rector és l’òrgan superior de l’entitat i l’integren els membres següents:
a)

El president que és el de la Diputació de Girona o el diputat de cultura nomenat
per aquell.

b) Sis vocals designats pel Ple de la Diputació entre els seus membres, dels quals
un serà nomenat pel president, com a vicepresident.
c)

Tres vocals de lliure designació pel president del consell rector, escollits entre
persones lligades al món de la cultura musical, de reconeguda vàlua.

El consell rector està assistit pel secretari, l’interventor i el tresorer que són presents a
les reunions amb veu però sense vot. També hi assisteixen, amb veu i sense vot, el
director de l’Organisme, el director del centre i un representant de l’APA i un de
l’alumnat .
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La composició del Consell Rector, en l’exercici 2006, era la següent:
President

M. Il·ltre. Sr. Carles Pàramo i Ponsetí (CIU)

Vicepresident

Il·ltre. Sr. Enric Vilert i Butchosa (ERC)

Vocals designats pel Ple de la Diputació

Il·ltre. Sr. Jaume Torramadé i Ribas (CIU)
Il·ltre. Sr. Lluís Guinó i Subirós (CIU)
Il·ltre. Sr. Pere Bosch i Cuenca (ERC)
Il·ltre. Sra. Lucia Echegoyen i Lerga (PSC)
Il·ltre. Sra. Magda Casamitjana i Aguilà (PSC)

Vocals de lliure designació

Sr. Jaume Pinyol i Balasch
Sr. David Sunyer i Escriche
Sra. Rosa Busquests i Verdaguer

Secretari

Sr. Miguel Ángel Villacampa i Ester

Interventora

Sra. Núria Josa i Arbonès

Tresorera

Sra. Teresa Vilar i Roda

Representat de l’associació de pares

Sra. Rosa Carreras i Valls

Representant de l’alumnat

Sr. Bernat Antúnez i Vallès

Fins a la data de la seva dimissió, 1 de setembre de 2006, la directora va ser la Sra. Lluïsa
Pardàs i Feliu. A partir d’aquesta data les funcions realitzades per la Direcció van passar a
ser realitzades pel director acadèmic, el Sr. Lluís Bruguès i Agustí, i pel director de
l’Organisme Autònom, el Sr. Carles Lama i Niebla.
Durant l’exercici 2006 no es va constituir el Consell Assessor establert estatutàriament.
A més a més dels òrgans de govern de l’Organisme, l’article 29 dels Estatuts estableix
l’existència dels òrgans de govern del Centre d’ensenyament, segons la redacció següent:
1. Els òrgans de govern del centre són els que estableixen la Llei orgànica 8/1985 de
regulació del dret a l’educació i la Llei orgànica 9/1995, de participació, avaluació i
govern dels centres docents, la Llei 10/2002, de 23 de desembre de qualitat de
l’educació i en el seu cas, la normativa específica per a conservatoris de música
dependents d’entitats locals.
2. El centre on tenen lloc els ensenyaments, relacionats a l’article 5, té els següents
òrgans de govern:
a) Òrgans de govern unipersonal: director o directora, cap d’estudis, el coordinador
pedagògic i el secretari.
b) El Consell Escolar i el Claustre de Professors tenen la consideració d’òrgans de
participació i de control de la gestió del centre
3. En la composició del Consell Escolar, hi haurà un representant de l’Administració
titular del centre, elegit pel president, d’acord amb el règim excepcional que, en quan
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a centres que imparteixen ensenyaments de règim especial i aquells de característiques singulars, es regula a l’article 81.7 de la Llei 10/2002, de 23 de desembre,
de qualitat de l’educació.
4. Les funcions i competències d’aquests òrgans de govern són les que prevegi la
legislació educativa vigent en tot allò que no contradigui la legislació de règim local
d’aplicació a l’organisme.

1.2.4.

Organització

L’Organisme ha informat que “per l’exercici 2006 no hi ha organigrama funcional ni orgànic
aprovat”.
No obstant això, de la documentació feta a mans per l’Organisme durant els treballs de
fiscalització, es posa de manifest l’existència d’un canvi en l’organització motivat per la
redacció que la Llei 57/2003, de 16 de desembre, dóna de l’article 85 bis 1b de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els organismes autònoms han de tenir com a titular màxim de l’òrgan un funcionari de carrera o
laboral de les administracions públiques o un professional del sector privat amb més de
cinc anys d’experiència, tots ells amb titulació superior. Per donar compliment a aquesta
redacció, en data 28 de juliol de 2006 el president de l’Organisme va emetre un decret en
el qual es disposava el nomenament del director de l’Organisme Autònom Conservatori de
Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. El Consell Rector va aprovar aquest
nomenament en sessió de 5 d’octubre de 2006.
L’estructura organitzativa, durant els primers vuit mesos de l’exercici 2006, estava formada
per la directora, que realitzava les funcions de directora de l’Organisme Autònom i del
centre d’ensenyament, el cap d’estudis, el coordinador pedagògic, el secretari acadèmic,
el coordinador d’activitats internes, el coordinador de comunicació, i els caps de departament.
A partir del setembre del 2006 les funcions realitzades per la directora van passar a ser
realitzades, d’una banda, per el director de l’Organisme Autònom, quant a gestió dels
recursos humans, materials i econòmics d’aquest, i per altra banda, pel director acadèmic,
quant a la direcció del centre d’ensenyament. La resta de l’equip directiu el formava el cap
d’estudis –coordinador pedagògic– el secretari acadèmic –coordinador d’activitats internes–, el coordinador d’activitats externes, i els caps de departament.
A continuació es mostra, en un quadre comparatiu, la composició dels dos equips directius
existents l’exercici 2006:
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Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Equips directius
Fins al 31.8.2006
Des de l’1.9.2006
Director
Director de l’Organisme
Director acadèmic
Cap d’estudis
Cap d’estudis - coordinador pedagògic
Coordinador pedagògic
Secretari acadèmic - coordinador d’activitats internes
Secretari acadèmic
Coordinador d’activitats internes
Coordinador de tècniques informàtiques i la
Coordinador d’activitats externes
comunicació
Caps del departament de:
Caps del departament de:
- Teclat
- Teclat
- Vent i percussió
- Vent i percussió
- Corda
- Corda
- Guitarra
- Guitarra, arpa i corda polsada
- Llenguatge musical i assignatures teòriques
- Llenguatge musical, harmonia i assignatures teòriques
- Música de cambra
- Música de cambra
- Conjunts instrumentals, vocals i cant
- Orquestres, agrupacions, cant i assignatures corals
Font: Elaboració pròpia a partir de les actes del Consell Rector i de les memòries.

1.2.5.

Control intern

L’Organisme, com a organisme autònom local, està subjecte al règim pressupostari i al
control intern en la triple accepció –de funció interventora, de control financer i de control
d’eficàcia–, d’acord amb el que estableix la normativa que regula les hisendes locals.
Els Estatuts de l’Organisme, en l’article 7, estableixen que la funció fiscalitzadora sobre
l’organisme autònom correspon a la Diputació de Girona. L’article 8 regula els controls
específics de l’Àrea de Cultura de la Diputació, als quals està subjecte.
Així mateix, l’article 21.1 dels esmentats Estatuts estableix que “Les funcions d’intervenció
són exercides, amb caràcter general, pel funcionari d’habilitació nacional que ho sigui de
la Diputació o per altre, encara que no tingui l’esmentada habilitació, designat pel president a proposta del titular”.
Pel Decret de la Presidència de 5 de juny del 2002, es va designar interventora la Sra.
Núria Josa i Arbonès, amb prolongació de les tasques que desenvolupava en la Diputació
de Girona com a funcionària economista del Departament d’Intervenció. A la data de
redacció de l’informe, juny de 2008, la interventora de l’Organisme és, a més, viceinterventora de la Diputació de Girona, amb habilitació estatal.
A continuació es detalla, de forma sistemàtica, la regulació sobre el control intern al qual
està sotmès l’Organisme:
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• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre:
L’article 85 bis.1 apartat f diu que els organismes autònoms estan sotmesos a controls
específics sobre l’evolució de les despeses de personal i la gestió del seus recursos
humans per les corresponents regidories, àrees o òrgans equivalents de l’entitat local.
L’apartat i del mateix article diu que estan sotmesos a un control d’eficàcia per part de
les regidories, àrees o òrgans equivalents de l’entitat local a les quals estan adscrits.

• Estatuts:
Segons l’article 7 dels Estatuts l’Organisme la funció inspectora, administrativa i fiscalitzadora correspon a la Diputació de Girona.
L’article 8.4 estableix que l’Organisme està sotmès al control d’eficàcia que exerceix
l’Àrea de Cultura de la Diputació, a la qual està adscrit per aquests Estatuts, sense
perjudici del control establert per la Llei general pressupostària.
Segons l’article 8.5 el Conservatori està sotmès a controls específics sobre l’evolució de
les despeses de personal i de la gestió dels recursos humans per part de l’Àrea
d’Adscripció.

• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Text refós de la LRHL:
L’article 219 obre la possibilitat que la funció interventora es realitzi de forma limitada,
possibilitat a la qual no s’ha acollit la Diputació de Girona i els seus organismes
autònoms. Així doncs, la fiscalització realitzada és plena.
L’article 220 diu que el control financer tindrà com a finalitat comprovar el funcionament
en l’aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes
autònoms i de les societats mercantils que en depenen. L’esmentat control té com a
objectiu informar de l’adequada presentació de la informació financera, del compliment
de les normes i de les directrius que li siguin d’aplicació i del grau d’eficàcia i
d’eficiència en la consecució dels objectius previstos. Com a resultat del control efectuat s’haurà d’emetre informe escrit en el qual es facin constar les conclusions i les
observacions de l’examen practicat. Els informes, juntament amb les al·legacions, han
de ser enviats al Ple de la corporació per al seu examen.
Així mateix, l’article 221 de l’esmentada llei estableix que el control d’eficàcia té per
objecte el control periòdic del grau del compliment dels objectius, anàlisi del cost de
funcionament i del rendiment dels respectius serveis o inversions.
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El treball de fiscalització ha consistit a revisar si la Diputació i els òrgans de govern de
l’Organisme han realitzat les tasques de control establertes en la normativa vigent, exposada en els paràgrafs anteriors.
S’han observat les incidències següents:

• La Diputació no ha realitzat cap dels controls específics que estableix l’article 85 bis.1
apartats f i i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en
l’article 8 punt 4 i 5 dels Estatuts de l’Organisme, on s’estableix que el Conservatori està
sotmès a controls específics sobre l’evolució de les despeses de personal i de la gestió
dels recursos humans, així com al control d’eficàcia.

• La Diputació no ha realitzat l’informe regulat en l’article 220 del Reial decret legislatiu
abans esmentat, que diu que el control financer té com a finalitat comprovar el funcionament en l’aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus
organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen. L’esmentat control
té com a objectiu informar de l’adequada presentació de la informació financera, del
compliment de les normes i de les directrius que li siguin d’aplicació i del grau d’eficàcia
i d’eficiència en la consecució dels objectius previstos. Com a resultat del control efectuat s’ha d’emetre informe escrit en què es facin constar les conclusions i les observacions de l’examen practicat. Els informes, juntament amb les al·legacions, han de ser
enviats al Ple de la corporació per al seu examen.
Així mateix, la Diputació no ha realitzat el control d’eficàcia que estableix l’article 221 de
l’esmentat Reial decret.

1.2.6.

Principal normativa aplicable

L’Organisme, per al desenvolupament de les seves funcions, es constitueix com a organisme autònom local, figura recollida en l’article 85 bis de la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, per a la prestació de
serveis públics de competència local, que modifica la Llei 7/1985, de bases de règim local.
En aquesta Llei s’estableix que els organismes autònoms es regeixen pels articles 45 a 52
de la Llei 6/1997, d’organització i funcionament de l’administració general de l’Estat, amb
les seves especificitats recollides en l’article 85 bis de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases del règim local.
La principal normativa aplicable en matèria comptable és la següent:

• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

18

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 24/2008

• Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

• Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda, pel qual
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
La principal normativa aplicable en matèria de contractació és la següent:

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

• Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

• Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.

• Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques.

• Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals.
La principal normativa aplicable en matèria de personal és la següent:

• Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures urgents per a la reforma de la Funció Pública.
• Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública.

• Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals.

• Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15 de
l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada.
Addicionalment, l’Organisme es regeix pels seus Estatuts, aprovats pel Ple de la Diputació
de Girona el 22 de novembre de 2005. Els Estatuts estableixen que en matèria de contractació s’han d’aplicar les normes generals de la contractació de les administracions
públiques, amb les especificitats pròpies del règim local. En matèria de personal, patrimoni
i règim econòmic financer s’han d’aplicar les disposicions vigents per a les entitats locals.
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Així mateix, i en tot allò no incompatible amb la normativa de règim local és d’aplicació la
legislació sectorial reguladora de l’educació i, en concret, la Llei orgànica 8/1985, de 3 de
juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, i la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, reguladora de
la qualitat de l’educació i, en conjunt, de la normativa vigent en matèria d’educació.

1.2.7.

Convenis amb tercers

Els convenis més significatius, vigents l’exercici 2006, són els següents:

• Conveni singular entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Organisme Autònom Conservatori Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona per
al finançament del Conservatori de grau mitjà de música.
Data:

15 d’octubre de 2003

Nom del signant per l’Organisme:

Carles Pàramo i Ponsetí, com a president de
l’Organisme Autònom Conservatori de Música
Isaac Albéniz

Nom del signant per la Generalitat:

Carme-Laura Gil i Miró, com a consellera del
Departament d’Ensenyament

Finalitat:

Sosteniment de les despeses de funcionament i
de personal derivades del funcionament
ordinari per a la implantació del grau mitjà de
música previst en la LOGSE

Import:

Curs 2003-2004: 639.932,00 €
Curs 2004-2005: 659.130,00 €
Curs 2005-2006: 678.904,00 €
Curs 2006-2007: 699.272,00 €

• Protocol addicional del conveni de col·laboració signat entre la Diputació de Girona i el
Seminari Diocesà sobre la cessió d’ús de l’orgue per a pràctiques dels alumnes del
Conservatori.
Data:

23 de desembre de 2005

Nom del signant per la Diputació:

Carles Pàramo i Ponsetí, com a president de la
Diputació de Girona

Nom del signant pel Seminari
Diocesà:

Jordi Font i Planas, com a rector

Finalitat:

Cessió d’ús de l’orgue per a pràctiques dels
alumnes del Conservatori

Import:

Sense import
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• Conveni entre el Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Girona per a la realització del programa cursos de música de Girona
2006.
Data:

10 de gener de 2006

Nom del signant per l’Organisme:

Enric Vilert i Butchosa, com a president delegat
de l’Organisme Conservatori de Música

Nom del signant per l’Ajuntament:

Ignasi Thió Fernández de Henestrosa, com a
regidor delegat de difusió cultural de l’Ajuntament de Girona

Finalitat:

Organització conjunta de diversos cursos musicals adreçats a l’alumnat de l’Organisme Conservatori de Música i als estudiants de música
en general, l’exercici 2006

Import:

Participació econòmica de l’Organisme Conservatori de Música: 8.606,00 €

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA
L’exercici 2006 va entrar en vigor l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. El traspàs de les dades
comptables a l’estructura de la nova Instrucció de comptabilitat pública local es va realitzar
automàticament a través de vinculacions establertes al programa informàtic i amb la revisió
posterior de l’Organisme.
S’ha comprovat que el traspàs a la nova Instrucció de comptabilitat s’ha realitzat correctament.

2.1.

APROVACIÓ I RETIMENT DELS COMPTES A LA SINDICATURA

Els organismes autònoms de les entitats locals, segons l’article 200 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, estan sotmesos al règim de comptabilitat pública, que
comporta l’obligatorietat del retiment de comptes als òrgans de control extern.
Un cop acabat l’exercici, les entitats locals han de formar i retre el Compte general. La
Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre 4041/2004, de 23
de novembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda, estableix l’estructura, continguts i normes d’elaboració del Compte general.
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El Ple de la Diputació de Girona de data 18 de setembre de 2007 va aprovar el Compte
general de la Corporació de l’exercici 2006, que incloïa el Compte general de l’Organisme.
Prèviament a aquesta aprovació, la Comissió Especial de Comptes de la Diputació, el 29
de maig de 2007, va emetre informe favorable del Compte general.
L’expedient del Compte general va ser retut a la Sindicatura amb data 10 d’octubre de
2007, dins el termini establert per la normativa vigent. L’expedient inclou els estats i
comptes establerts per la Instrucció de comptabilitat.
La documentació retuda a la Sindicatura no inclou les següents memòries establertes en la
regla 101.3 de la Instrucció de comptabilitat:
El municipis amb població superior a 50.000 habitants i les altres entitats locals
d’àmbit superior han d’acompanyar, a més, el Compte general amb:
a) Una memòria justificativa del cost i del rendiment dels serveis públics.
b) Una memòria demostrativa del grau en què s’hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i dels assolits amb el cost d’aquests.

2.2.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

La Liquidació pressupostària de l’Organisme de l’exercici 2006 és la següent:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Liquidació pressupostària
Capítols
Pressupost
Modificacions
d’ingressos
inicial
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
173.510,00
4. Transferències corrents
1.479.100,00
5. Ingressos patrimonials
3.000,00
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
3.000,00
8. Variació actius financers
207.876,35
9. Variació passius financers
Total ingressos
1.658.610,00
207.876,35
Capítols de
Pressupost
Modificacions
despeses
inicial
1. Remuneració personal
1.510.800,00
(11.402,16)
2. Compres béns i serveis
132.800,00
54.688,30
3. Interessos
10,00
4. Transferències corrents
12.000,00
6. Inversions reals
3.000,00
164.590,21
7. Transferències capital
8. Variació actius financers
9. Variació passius financers
Total despeses
1.658.610,00
207.876,35
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2006.
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Pressupost
definitiu
173.510,00
1.479.100,00
3.000,00
3.000,00
207.876,35

Drets
liquidats
179.129,35
1.482.175,00
9.670,56
3.000,00
-

Pendent
cobrament
842,00
543.124,00
-

1.866.486,35
Pressupost
definitiu
1.499.397,84
187.488,30
10,00
12.000,00
167.590,21
1.866.486,35

1.673.974,91
Obligacions
reconegudes
1.489.349,24
167.425,57
2.075,00
119.116,76
1.777.966,57

543.966,00
Pendent
pagament
10.207,54
18.736,61
28.944,15
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2.2.1.

Pressupost inicial

El Ple de la Diputació de Girona va aprovar inicialment el pressupost de l’Organisme el 20
de desembre de 2005, juntament amb el pressupost de la corporació. Aquesta aprovació
inicial es va publicar en el BOP, el 27 de desembre de 2005.
Atès que durant el termini d’exposició pública del pressupost de l’Organisme no s’hi van
presentar al·legacions ni reclamacions, el pressupost inicial es va considerar aprovat amb
caràcter definitiu, i es va publicar, resumit per capítols, en el BOP de data 26 de gener de
2006.
De la fiscalització realitzada de l’expedient d’aprovació del pressupost destaquen les
incidències següents:

• L’article 18.2 del Reial decret 500/1990 estableix que el pressupost dels organismes
autònoms, proposat per l’òrgan competent d’aquests, ha de ser tramès a l’entitat local
de la qual depenen abans del 15 de setembre de cada any.
La Junta de Govern de l’Organisme (anterior a la modificació dels Estatuts) va aprovar el
projecte de pressupost i la seva tramesa a la Diputació de Girona per a la integració al
pressupost general el 14 de novembre de 2005, posterior a la data legalment establerta.

• L’article 20.2 i 5 del Reial decret 500/1990 estableix que l’aprovació definitiva del pressupost general de la corporació ha de realitzar-se abans del dia 31 de desembre de
l’any anterior a l’exercici que s’ha d’aplicar, i que el pressupost entrarà en vigor un cop
publicada l’aprovació definitiva en el BOP.
L’aprovació definitiva del pressupost de la corporació va ser el 16 de gener de 2006 i la
seva publicació en el BOP i, per tant, l’entrada en vigor, va ser el 26 de gener de 2006.
Des de l’1 de gener de 2006 fins al 26 de gener de 2006 el pressupost en vigor va ser,
segons estableix l’article 21 del Reial decret 500/1990, el pressupost prorrogat de
l’exercici 2005.

2.2.2.

Modificacions pressupostàries

En el pressupost de l’exercici 2006 s’han realitzat modificacions pressupostàries per import
de 207.876,35 €, que suposa el 12,5% del pressupost inicial. El detall de les modificacions
per concepte i per capítol és el següent:
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Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Modificacions de crèdit per tipus de modificació i capítols
Capítols
de despesa

Suplements
de crèdit

Despeses de personal

Incorporació
de romanents

Transferències de
crèdit positives

Transferències de
crèdit negatives

Total
modificacions

35.462,84

-

52.850,00

(99.715,00)

(11.402,16)

Despeses de béns i serveis

-

7.823,30

46.865,00

-

54.688,30

Despeses financeres

-

-

-

-

-

Transferències corrents

-

-

-

-

-

154.000,00

10.590,21

-

-

164.590,21

Total modificacions
189.462,84
18.413,51
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general del 2006.

99.715,00

(99.715,00)

207.876,35

Inversions reals

El 91,1% dels augments de crèdit aplicats al pressupost de l’exercici 2006 són suplements
de crèdit, 189.462,84 €; les incorporacions de romanents van ser del 8,9%, 18.413,51 €.
Durant l’exercici també van haver-hi transferències entre crèdits dels capítols de Despeses
de personal i de Despeses de béns i serveis.
La relació d’expedients de modificacions de crèdit, aprovada l’exercici 2006, va ser la
següent:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Relació d’expedients de modificació de crèdits
Títol de l’expedient
Import
SC 1/2006 Suplement de crèdit
104.000,00
SC 2/2006 Suplement de crèdit
35.462,84
SC 3/2006 Suplement de crèdit
50.000,00
IR 1/2006 Incorporació de romanents
18.413,51
Total modificacions augmentatives
207.876,35
TC 1/2006 Transferències de crèdit
2.205,00
TC 2/2006 Transferències de crèdit
50.000,00
TC 3/2006 Transferències de crèdit
44.660,00
TC 4/2006 Transferències de crèdit
2.850,00
Total transferències de crèdit
99.715,00
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Conservatori.

La fiscalització s’ha efectuat sobre sis dels vuit expedients tramitats per l’Organisme. La
mostra seleccionada es compon dels quatre expedients corresponents a les modificacions
augmentatives, i dels dos expedients de transferències de crèdit d’import més elevat.
La Diputació de Girona va regular les modificacions de crèdit dels seus organismes autònoms en les bases d’execució del pressupost, bases de la 6a a la 13a, aprovades juntament amb el pressupost de l’exercici 2006. El seu contingut es correspon amb el que
estableix el Reial decret 500/1990 amb algunes especificitats relatives a la tramitació dels
expedients, d’acord amb el que preveu el Reial decret esmentat.
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Suplements de crèdit
Els suplements de crèdit són aquelles modificacions del pressupost de despesa mitjançant
els quals s’incrementa el crèdit pressupostari per a la realització d’una despesa que no es
pot demorar fins a l’exercici següent.
Durant l’exercici 2006 l’Organisme va tramitar tres expedients de suplement de crèdit per
un import total de 189.462,84 €, expedients que han estat fiscalitzats per la Sindicatura en
la seva totalitat.
Fiscalització de l’expedient núm. SC 1/2006, d’import 104.000,00 €
Suplement de crèdit d’import 104.000,00 €, finançat amb romanent líquid de tresoreria, que
augmentà el crèdit de diverses partides del capítol 6 de despeses, Inversions reals, entre
les quals destaca l’adquisició d’instruments musicals per import de 56.500,00 €.
L’expedient inclou la documentació següent:
Documentació
Sol·licitud

Dates/Imports
Directora de l’Organisme 10.3.2006
Import: 104.000,00 €

Incidències
-

Memòria justificativa

-

Manca la Memòria tal com
estableix l’article 37 del Reial
decret 500/1990*

Incoació

President de l’Organisme 10.3.2006.

-

Font de finançament

Romanent líquid de tresoreria

-

Informe d’Intervenció

Informe favorable del 10.3.2006

-

Proposta del Consell Rector

13.3.2006

-

Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Noves Tecnologies

Dictamen favorable
18.3.2006

-

Acord de Ple de la Diputació

25.4.2006
Import: 104.000,00 €

-

Publicació en el BOP

10.5.2006

-

Certificat d’exposició pública i
manca d’al·legacions

Elevació a definitiu per manca
d’al·legacions el 27.5.2006

-

Publicació definitiva en el BOP

16.6.2006

-

Documents comptables

29.5.2006
Import: 104.000,00 €

S’ha comptabilitzat el suplement
de crèdit abans de la publicació
de l’aprovació definitiva.

Tramesa a la Generalitat i a
l’Administració de l’Estat

16.6.2006

-

* Respecte a la manca de la Memòria justificativa cal dir que, encara que no existeix com a tal, en l’expedient
es posa de manifest la relació de partides pressupostàries a suplementar, amb la descripció de la partida i
l’import, però no s’inclou la motivació de l’increment del crèdit pressupostari.
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Fiscalització de l’expedient núm. SC 2/2006, d’import 35.462,84 €
Suplement de crèdit de 35.462,84 €, finançat amb romanent líquid de tresoreria, per a la
creació d’una plaça de director de l’Organisme prevista en els nous Estatuts. L’expedient
inclou la documentació següent:
Documentació
Sol·licitud
Incoació
Memòria justificativa
Informe d’Intervenció
Proposta del Consell Rector
Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Noves Tecnologies
Acord de Ple de la Diputació
Publicació en el BOP
Certificat d’exposició pública i
manca d’al·legacions
Publicació definitiva en el BOP
Documents comptables

Dates/Imports
Directora de l’Organisme
10.5.2006 Import: 35.462,84 €
President de l’Organisme
11.5.2006
Informe favorable del 11.5.2006
25.5.2006
Dictamen favorable
13.6.2006
20.6.2006
Import: 35.462,84 €
10.7.2006
Elevació a definitiu per manca
d’al·legacions 1.8.2006
11.8.2006
31.7.2006
Import: 35.462,84 €

Incidències
Manca la Memòria tal com estableix
l’article 37 del Reial decret 500/1990.*
-

S’ha comptabilitzat la modificació de
crèdit abans de la publicació de
l’aprovació definitiva.
-

Tramesa a la Generalitat i a
27.9.2006
l’Administració de l’Estat
* Respecte a la manca de la Memòria justificativa cal dir que, encara que no existeix com a tal, en l’expedient
es posa de manifest la relació de partides pressupostàries a suplementar, amb la descripció de la partida i
l’import, però no s’inclou la motivació de l’increment del crèdit pressupostari.

Fiscalització de l’expedient núm. SC 3/2006, de 50.000,00 €
Suplement de crèdit de 50.000,00 €, finançat amb romanent líquid de tresoreria, que augmenta el crèdit de la partida 62200, Edificis i altres construccions, en 50.000,00 €.
L’expedient inclou la documentació següent:
Documentació
Sol·licitud

Dates/Imports
Directora 27.9.2006
Import: 50.000,00 €

Incidències
-

Incoació

President del Conservatori
27.9.2006

-

Memòria justificativa

-

Manca la Memòria tal com estableix
l’article 37 del Reial decret 500/1990.*

Informe d’Intervenció

Informe favorable del 28.9.2006

-

Proposta del Consell Rector

5.10.2006

-
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Documentació
Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Noves Tecnologies
Acord de Ple de la Diputació
Publicació en el BOP
Certificat d’exposició pública i
manca d’al·legacions
Publicació definitiva en el BOP
Documents comptables

Dates/Imports
Dictamen favorable
17.10.2006

Incidències
-

24.10.2006
Import: 50.000,00 €
8.11.2006
Elevació a definitiu per manca
d’al·legacions 5.12.2006
18.12.2006
26.11.2006
Import: 50.000,00 €

-

Tramesa a la Generalitat i a
l’Administració de l’Estat

S’ha comptabilitzat la modificació de
crèdit abans de la publicació de
l’aprovació definitiva.
Manca en l’expedient.

* Respecte a la manca de la Memòria justificativa cal dir que, encara que no existeix com a tal, en l’expedient
es posa de manifest la relació de partides pressupostàries a suplementar, amb la descripció de la partida i
l’import, però no s’inclou la motivació de l’increment del crèdit pressupostari.

Incorporació de romanents
Durant l’exercici 2006 l’Organisme va tramitar un únic expedient d’incorporació de romanents, de 18.413,51 €, que incorporava crèdits emparats per compromisos de despesa del
pressupost de l’exercici 2005, finançat en la seva totalitat amb romanent líquid de tresoreria. L’expedient inclou la documentació següent:
Documentació
Proposta d’incorporació de romanents
Informe d’Intervenció
Certificat d’existència del romanent
de tresoreria disponible
Decret de Presidència d’aprovació de
la incorporació de romanents
Documents comptables

Dates/Imports
Directora de l’Organisme 9.3.2006
Informe favorable de 9.3.2006
8.3.2006

Incidències
-

Vicepresident per delegació del president
de l’Organisme 9.3.2006
9.3.2006

-

S’ha fiscalitzat l’expedient amb resultat favorable.
Transferències de crèdit
Durant l’exercici 2006 l’Organisme va tramitar quatre expedients de transferència de crèdit
per un import total de 99.715,00 €. S’han fiscalitzat els dos expedients de major import que
representa el 94,9% del total de transferències de l’exercici.
Fiscalització de l’expedient núm. TC 2/2006, d’import 50.000,00 €
Transferència de crèdit d’import 50.000,00 €, que incrementa el crèdit pressupostari de la
partida 422.13000, Retribucions bàsiques personal laboral fix, finançat per una disminució
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del crèdit pressupostari del mateix import de la partida 313.16000, Seguretat Social.
L’expedient inclou la documentació següent:
Documentació
Sol·licitud
Document de retenció de crèdit
Informe d’Intervenció
Decret d’aprovació de la transferència
Documents comptables

Dates/Imports
Director de l’Organisme 23.11.2006
23.11.2006
Import 50.000,00 €
Informe favorable de 23.11.2006
Vicepresident per delegació del president
de l’Organisme – 24.11.2006
24.11.2006

Incidències
-

De la lectura de tot l’expedient no es pot saber el motiu de la transferència de crèdit.
Fiscalització de l’expedient núm. TC 3/2006, d’import 44.660,00 €
Transferència de crèdit d’import 44.660,00 €, que incrementa el crèdit pressupostari de
diverses partides del capítol 2 Despeses de béns i serveis, finançades per una disminució
del crèdit de la partida 422.13001 Retribucions complementàries personal laboral fix.
L’expedient inclou la documentació següent:
Documentació
Sol·licitud
Document de retenció de crèdit
Informe d’Intervenció
Decret d’aprovació de la
transferència
Documents comptables

Dates/Imports
Director de l’Organisme 27.11.2006
27.11.2006
Import 44.660,00 €
Informe favorable de 27.11.2006
Vicepresident per delegació del president
de l’Organisme 28.11.2006
28.11.2006

Incidències
-

Igual que en la transferència de crèdit anterior no es pot deduir el motiu de la transferència
de crèdit.

2.2.3.

Liquidació del pressupost de despeses

Les obligacions reconegudes de l’exercici han ascendit a 1.777.966,57 €, de les quals un
83,8% corresponen a despeses de personal. La resta d’obligacions de l’exercici es reparteixen entre les despeses per adquisició de béns i serveis, inversions reals i transferències
corrents.
El grau d’execució del pressupost és d’un 95,3%. Per les despeses de personal aquest
percentatge ha estat del 99,3%, mentre que la resta de capítols presenten un grau d’execució més reduït, motivat principalment pel fet que algunes de les inversions previstes van
ser realitzades a l’inici de l’exercici següent.
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2.2.3.1.

Despeses de personal

El detall per conceptes de les despeses de personal és el següent:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Pressupost de despeses – Despeses de personal
Concepte
Retribucions al personal laboral fix
Retribucions al personal laboral temporal
Retribucions altre personal
Incentius al rendiment
Seguretat Social
Prestacions socials
Despeses socials del personal laboral

Total

Pressupost
inicial
898.000,00
185.000,00
32.600,00
5.000,00
350.000,00
12.700,00
27.500,00
1.510.800,00

Modificació
29.798,84
(2.850,00)
(38.351,00)
(11.402,16)

Pressupost
definitiu
927.798,84
182.150,00
32.600,00
5.000,00
311.649,00
12.700,00
27.500,00
1.499.397,84

Obligacions
reconegudes
926.735,38
174.509,79
32.581,22
4.953,06
326.680,79
12.290,88
11.598,12
1.489.349,24

Pendent
-

-

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2006.

Les despeses de personal de l’exercici 2006 són de 1.489.349,24 €, i constitueixen el
capítol més important del pressupost.
Les condicions que regeixen al personal de l’Organisme Autònom Conservatori de Música
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, tant docent com d’administració i serveis, estan
regulades en el conveni col·lectiu aprovat per Junta de Govern de la Diputació en data 13
de juliol de 2004. La durada d’aquest conveni és de quatre anys, des de l’1 de gener de
2004 fins al 31 de desembre de 2007.
Retribucions al personal
Les despeses en sous i salaris representen el 76,1% del total de les despeses de personal.
El pressupost presenta les despeses per retribucions classificades en retribucions al personal laboral fix, retribucions al personal laboral temporal i retribucions a altre personal.
Aquest últim concepte fa referència a l’import de les percepcions dels càrrecs d’interventor, tresorer, secretari, responsable en matèria de recursos humans i encarregat de
suport informàtic, tots ocupats per personal de la Diputació de Girona, amb unes retribucions anuals de 7.379,40 € els quatre primers i de 3.063,62 € l’últim. Totes aquestes
retribucions estan a càrrec de l’Organisme.
Per a l’anàlisi de les retribucions de personal s’ha realitzat, en primer terme, una anàlisi
global de l’evolució que han experimentat aquestes despeses, i, en segon terme, una
explicació de cada un dels elements que componen l’estructura retributiva.
a) Evolució de les despeses de personal
Les despeses per retribucions del personal de l’exercici 2006 s’han incrementat en un
14,6% respecte de l’exercici anterior. Això és degut, en primer terme, al fet que la plantilla
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de l’exercici ha experimentat un creixement net de quatre treballadors respecte de l’exercici anterior, resultat de deu noves contractacions i de sis baixes.
En segon terme, s’ha produït un increment dels sous que, segons estableix l’article 16.2 de
la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici
2006, ha de ser d’un 2%. L’Organisme ha aplicat correctament aquest increment en tots els
conceptes retributius, excepte en el complement de conveni. A continuació s’explica cada
un dels conceptes retributius que formen part de la nòmina dels treballadors de l’Organisme.
b) Estructura salarial
Segons l’article 22 del conveni col·lectiu, l’estructura salarial del personal de l’Organisme
es compon dels conceptes següents: sou base, complement de conveni, antiguitat,
complement de lloc de treball i sexennis. Addicionalment, l’article 23 determina que el
personal d’administració i serveis de l’Organisme, que consta de sis treballadors, tindrà
dret a percebre una paga de productivitat.
1) Sou base i antiguitat
El sou base dels treballadors es correspon amb el que s’estableix per a cada grup en la
Llei 30/2005, de 29 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici
2006. L’antiguitat es retribueix a partir dels triennis, segons els imports establerts en la
legislació vigent.
L’increment respecte a l’any anterior, tant pel sou base com pels triennis, ha estat d’un 2%,
tal com estableix l’article 16.2 de la mateixa llei.
2) Complement conveni
En el conveni s’estableix, com a part de les retribucions dels empleats, un complement per
a cada un dels grups en què es divideix el personal.
Addicionalment, en aquest concepte retributiu s’inclouen els imports resultants de l’aplicació d’unes regularitzacions en concepte de Diferències segons conveni, que, segons
l’Organisme, es van establir amb l’objectiu d’equiparar les retribucions del professorat de
l’Organisme amb les dels professors de secundària. Aquests increments, que estan
detallats en l’annex II del conveni col·lectiu, es van aplicant de manera progressiva des de
l’exercici 2004 fins al 2008, i han passat a formar part del complement de conveni. Durant
l’exercici 2006, l’aplicació d’aquestes regularitzacions ha ocasionat increments de les
retribucions totals dels professors entre un 5,8% i un 9,1%, segons la categoria, i han
superat el límit del 2% establert en la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per l’exercici 2006.
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Així, l’exercici 2006, els complements mensuals de conveni, aplicats a cada una de les
categories, són els següents:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Imports en concepte de complement de conveni
Complement
conveni 2006
Professor titular
901,66
Professor adjunt
740,68
Professor auxiliar
740,68
Tècnic gestió administrativa
846,87
Administratiu
529,07
Auxiliar administratiu
475,98
Conserge / mantenidor
473,85
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del conveni col·lectiu de l’Organisme.

Diferències
conveni 2006
77,55
138,47
138,47
-

Total
979,21
879,15
879,15
846,87
529,07
475,98
473,85

En el quadre anterior es pot observar que els complements de les places de professor
titular estan per sobre de l’import de complement de destí màxim establert per als funcionaris, corresponent al nivell 30, que, segons la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2006, tenen un complement de destinació
de 958,01 € mensuals.
3) Complement de lloc de treball
Addicionalment, existeix també un complement de lloc de treball, fixat per conveni, per
retribuir l’exercici de càrrecs directius, una major dedicació i la responsabilitat. L’import
d’aquest complement varia en funció del càrrec i del que es vol compensar. Per al
personal docent, l’import d’aquest complement està comprès entre 461,35 € mensuals, per
al càrrec de director, i 76,90 € mensuals, per als caps de departament. Per al personal
administratiu el més elevat és de 379,90 € mensuals en concepte de dedicació superior a
40 hores i el més reduït, de 105,98 € mensuals, per dedicació superior a 37,5 hores.
4) Gratificacions extraordinàries
El conveni col·lectiu de l’Organisme estableix que les pagues extraordinàries són dues a
l’any, que es fan efectives en les nòmines del mes de juny i de desembre. Addicionalment,
per al personal d’administració i serveis, existeix una tercera paga, el mes de març, d’un
import lineal de 624,37 €.
5) Sexennis
El concepte de sexennis, segons l’annex III del conveni col·lectiu, està regulat en la
normativa de la Generalitat de Catalunya, que encara està sotmesa a modificacions via
negociació. Així, doncs, durant l’exercici 2006 no s’ha produït cap pagament en concepte
de sexennis.
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c) Productivitat
Segons l’article 23 del conveni col·lectiu, el personal d’administració i serveis de l’Organisme, que consta de sis treballadors, té dret a percebre una paga de productivitat el mes
de setembre per 203,65 € (més l’import de l’IPC anual corresponent). La distribució individual la realitza la Presidència de l’Organisme a partir d’uns criteris objectius. Per a
l’exercici 2006 no existeix cap informe de distribució de la productivitat.
Incentius al rendiment
La realització d’hores extres pel personal de l’Organisme no és habitual i respon a criteris
de necessitat i d’urgència. S’han revisat les fitxes d’hores extraordinàries realitzades, degudament autoritzades, i s’ha observat que no se sobrepassen els límits legalment establerts.
Durant l’exercici 2006 s’han pagat 4.953,06 € en concepte d’hores extres.
Seguretat Social
En aquest epígraf es registra la despesa corresponent a la Seguretat Social a càrrec de
l’entitat. L’Organisme comptabilitza la part corresponent a la despesa de la Seguretat
Social a càrrec seu en el moment en què és exigible, d’acord amb els criteris pressupostaris. Així, la despesa en concepte de Seguretat Social a càrrec de l’Organisme, inclou els
dotze mesos compresos entre desembre de 2005 i novembre de 2006.
Prestacions socials
L’epígraf de prestacions socials correspon a la despesa per aportacions al Pla de pensions, per 5.078,88 €, i al pagament d’un premi de jubilació, per 7.212,00 €.
a) Aportacions al pla de pensions
En data 21 de març de 2005 es va signar un contracte entre l’entitat gestora Bansabadell
Pensiones, EGFP, l’entitat dipositària Banco de Sabadell, SA i l’Organisme, per incorporar
aquest últim com a entitat promotora del Pla de pensions anomenat Diputació de Girona
Pla de Pensions. El personal beneficiari d’aquest Pla és el personal d’administració i serveis del Conservatori, tal com s’estableix en l’article 34 del conveni col·lectiu.
S’han realitzat quatre aportacions trimestrals de 1.269,72 € cada una, que ascendeixen a
un total anual de 5.078,88 €, import que està per sota del 0,5% de la massa salarial, que és
el límit d’aquestes aportacions establert en l’article 19.3 de la Llei 30/2005, de 29 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2006.
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b) Premis de jubilació
En data 7 d’agost de 2006 el president de l’Organisme autoritza la jubilació d’una treballadora i concedeix un premi de jubilació de 7.212,00 €.
Despeses socials del personal laboral
En l’epígraf d’Altres despeses socials estan comptabilitzades les primes d’assegurances
pagades durant l’exercici, que ascendeixen a un total de 4.472,91 €, dels quals 597,63 €
corresponen a l’assegurança d’accidents, 693,06 € a l’assegurança de vida, 2.707,62 € a
l’assistència sanitària i 474,60 € a la pòlissa de responsabilitat civil. S’han obtingut tots els
contractes corresponents a aquestes pòlisses i s’ha comprovat el pagament de la prima de
l’exercici 2006.
També estan registrades les despeses corresponents al Fons d’Acció Social, previst en
l’article 42 del conveni col·lectiu. En data 20 de març de 2006, un cop valorades les
sol·licituds d’acord amb el que establien les bases de la convocatòria, la Comissió d’Acció
Social va fixar els ajuts a atorgar. En data 21 de març de 2006, el president delegat del
Conservatori, va aprovar la relació d’ajuts proposada per la Comissió d’Acció Social, per
un import total de 6.142,68 €.
La resta de la despesa d’aquesta partida, 982,53 €, correspon a altres ajuts atorgats a
professors, per a formació.

2.2.3.2.

Despeses en béns corrents i serveis

El detall de les despeses en béns corrents i serveis és el següent:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Pressupost de despeses – Despeses en béns corrents i serveis
Concepte
Pressupost
Modificacions
inicial
Reparacions, manteniment i conservació
18.000,00
17.128,30
Material, subministraments i altres
113.200,00
36.560,00
Indemnitzacions per raó del servei
1.600,00
1.000,00
Total
132.800,00
54.688,30
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2006.

Pressupost
definitiu
35.128,30
149.760,00
2.600,00
187.488,30

Obligacions
reconegudes
18.556,20
146.568,88
2.300,49
167.425,57

Pendent
pagament
2.199,97
8.007,57
10.207,54

Les obligacions reconegudes per despeses en béns corrents i serveis en l’exercici 2006
ascendeixen a 167.425,57 € i corresponen a un 9,4% del total de despeses de l’exercici.
Per a la fiscalització d’aquesta partida s’ha realitzat una revisió dels conceptes que la
componen, a partir d’una mostra representativa del 46,8% del total. Els criteris de selecció
de la mostra s’expliquen a continuació, en el detall de cada un dels conceptes.
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Per a cada un dels elements de la mostra s’ha revisat el procediment de la despesa, i s’ha
verificat que han estat aprovades per l’òrgan competent, que s’ha realitzat la intervenció
plena prèvia a la qual està subjecte l’Organisme i que el pagament ha estat degudament
aprovat.
A continuació es descriuen els aspectes més significatius de cada una de les partides:
Reparacions, manteniment i conservació
Les despeses per aquests conceptes durant l’exercici 2006 han estat de 18.556,20 €. La
mostra seleccionada està composta per les cinc factures més significatives, que ascendeixen a un total de 7.654,99 €, el 41,3% del total i que corresponen a reparacions diverses
realitzades a la seu de l’Organisme i a treballs de manteniment del sistema informàtic.
Material, subministraments i altres
Les obligacions reconegudes d’aquesta partida en l’exercici 2006 són de 146.568,88 €,
que corresponen a un 87,5% del total del capítol de despeses per a béns i corrents i
serveis.
El detall per conceptes és el següent:
a) Serveis de professionals independents, d’import 20.448,81 €
En aquesta partida es registren els pagaments realitzats a professors que presten serveis
puntuals al centre, principalment per a ponències i seminaris.
Durant l’exercici 2006 s’ha contractat la col·laboració de dos professors per a dues classes
que no estaven previstes inicialment. Atès que hi havia alumnes suficients per impartir
aquestes classes, es va aprovar, per Decret de Presidència de 9 d’agost de 2005, la
contractació amb caràcter d’urgència de dos professors, com a personal de prestació de
serveis. La contractació d’aquests professors es va realitzar directament, en funció dels
currículums que rep l’Organisme. El cost anual és de 4.014,10 € per a un d’ells, i de
8.028,20 € per a l’altre. Atès que l’import anual de cada un d’ells és inferior a 12.020,24 €
que és el límit màxim per poder tramitar un contracte de prestació de serveis com a menor,
la Sindicatura considera que el procediment de contractació s’ha realitzat correctament. A
cada un dels dos docents se’ls paga mensualment l’import corresponent, mitjançant
factura, i se’ls practica la retenció de l’IRPF corresponent.
La resta de la despesa d’aquesta partida correspon a les substitucions puntuals de
professors realitzades durant l’exercici. L’Organisme té un llistat de les persones que han
participat en els processos selectius, però que no han guanyat la plaça. Quan s’ha de
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substituir puntualment algun professor, per malaltia o altres causes no previstes, es contacta amb aquests professors per oferir-los la possibilitat de prestar els serveis de
substitució. El pagament, prèvia aprovació del responsable de la Unitat Administrativa i del
cap de Recursos Humans, es realitza mitjançant factura amb la corresponent retenció de
l’IRPF. Aquest funcionament s’assimilaria al d’una bossa de treball, tot i que formalment no
està establert com a tal.
Es considera que el personal descrit en els dos paràgrafs anteriors, hauria de ser contractat com a personal laboral a través d’un contracte temporal i formar part de la plantilla
de l’Organisme, en lloc de la seva contractació a través de la modalitat de prestació de
serveis de professionals independents. En conseqüència, la seva despesa hauria d’estar
registrada en el capítol 1, com a despeses de personal, i no al capítol 2, que correspon a
despeses en béns corrents i serveis.
b) Primes d’assegurances, d’import 2.399,56 €
Corresponen, per una banda, a la prima anual de 1.378,21 €, per l’assegurança del
contingut de l’edifici, i per una altra banda, a la prima de 1.021,35 € de la pòlissa d’accidents de l’alumnat, contractades ambdues amb la companyia Axa Aurora Ibérica, SA.
c) Publicitat, propaganda i relacions públiques, d’import 482,36 €
Les despeses en publicitat i propaganda de l’exercici 2006 corresponen a l’adquisició de
dos dominis .cat, i a la publicació de l’anunci del nomenament del director de l’Organisme.
d) Subministraments, d’import 7.123,39 €
Les despeses en subministraments són principalment despeses corresponents a l’energia
elèctrica, dels mesos de desembre 2005 a novembre 2006, seguint el criteri pressupostari.
e) Comunicacions i altres serveis, d’import 116.114,76 €
Per analitzar aquesta partida s’han seleccionat els imports superiors a 1.000,00 € i aquells
que corresponen a pagaments periòdics, i s’ha obtingut una cobertura del 42,1% del total.
Els conceptes d’aquestes despeses seleccionades es corresponen amb despeses de la
creació de la pàgina web de l’Organisme, alguns treballs realitzats a la xarxa informàtica
no susceptibles de ser activats com a immobilitzat immaterial, despeses diverses de cursos de música, pagament dels imports trimestrals del contracte per prevenció de riscos
laborals, despeses corresponents a la setmana cultural, despesa de telèfon, etc. Addicionalment, en aquesta partida està registrat el cost del contracte de neteja, d’import mensual
aproximat de 2.100,00 €.
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El servei de neteja de l’Organisme va ser contractat seguint els requisits establerts en la
TRLCAP, a l’empresa Ben.Net Neteges i Manteniments SA. En l’epígraf corresponent a la
contractació administrativa es descriu amb detall aquest procediment.
Indemnitzacions per raó del servei
La totalitat de les despeses per aquest concepte correspon als pagaments als membres
dels diferents tribunals qualificadors que s’han constituït aquest exercici per als diferents
processos selectius realitzats.
S’ha verificat que l’import establert per a les dietes pagades per raó del servei, així com
per a les derivades de l’assistència a tribunals d’oposicions, estan d’acord amb els límits
establerts en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del
servei.
Segons comenta l’Organisme, no es paga cap tipus de retribució als membres dels òrgans
de govern per a l’assistència a les sessions celebrades per aquests.

2.2.3.3.

Transferències corrents

La liquidació del pressupost de despeses per transferències corrents és la següent:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Pressupost de despeses – Transferències corrents
Concepte

Pressupost
inicial

Modificació

Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes

Pendent
pagament

Ajuntaments

9.500,00

-

9.500,00

-

-

Premis, beques i pensions
d’estudis i investigació

2.500,00

-

2.500,00

2.075,00

-

12.000,00

-

12.000,00

2.075,00

-

Total

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2006.

Les obligacions reconegudes durant l’exercici corresponen a beques a estudiants atorgades durant l’exercici, en funció de la convocatòria realitzada el mes de juliol. Després de
rebre les sol·licituds, i un cop valorat el compliment dels requisits, es van atorgar quatre
beques –dues per import de 500 €, una per valor de 725 € i una altra de 600 €–. Aquest
atorgament va ser ratificat pel Consell Escolar el 18 d’octubre de 2005.
Cal esmentar que a meitat de curs un dels alumnes que havia rebut una de les beques de
500 € es va donar de baixa, motiu pel qual només va cobrar el 50% d’aquesta, és a dir
250 €.
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2.2.3.4.

Inversions reals

El detall de les despeses per inversions reals de l’exercici 2006, desglossat per conceptes,
és el següent:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Pressupost de despeses – Inversions reals
Concepte

Pressupost
inicial

Modificació

Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes

Edificis i altres construccions

500,00

59.500,00

60.000,00

54.578,19

-

Maquinària, instal·lacions i utillatge

500,00

56.500,00

57.000,00

13.690,39

9.727,39

Mobiliari i estris
Equips per a processos d’informació
Altre immobilitzat material
Total

Pendent
pagament

500,00

6.384,16

6.884,16

18.554,55

6.425,76

1.000,00

23.500,00

24.500,00

21.377,27

191,40

500,00

18.706,05

19.206,05

10.916,36

2.392,06

3.000,00

164.590,21

167.590,21

119.116,76

18.736,61

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2006.

En l’exercici 2006 les obligacions reconegudes d’inversions ascendeixen a 119.116,76 € i
corresponen a un 6,7% del total de despesa de l’exercici. El pressupost definitiu de
l’exercici 2006 va ser de 167.590,21 €, previsió que resulta executada en un 71,1%.
A partir del detall de les inversions s’han seleccionat aquelles d’import superior a 1.000,0 €,
i s’ha obtingut una mostra resultant del 91,3% de les inversions executades en l’exercici. La
fiscalització realitzada ha consistit en l’obtenció de la documentació suport que certifiqui la
seva adquisició, la verificació de l’aprovació per l’òrgan competent, la intervenció de la
despesa, la correcta comptabilització i el seu pagament.
Edificis i altres construccions
Les inversions corresponen, principalment, a les obres de rehabilitació realitzades per
adaptar algunes de les aules, que van ascendir a 49.923,62 €. Aquestes obres es van
activar inicialment com a part de l’immobilitzat, formant part de les altes de l’exercici, i van
ser registrades en el capítol 6 del pressupost. No obstant això, amb les regularitzacions
fetes a final de l’exercici, per tal d’adaptar els comptes d’immobilitzat a la seva veritable
naturalesa, van ser considerades com a despeses de manteniment i es van registrar com a
pèrdua d’immobilitzat. En l’àmbit pressupostari es van mantenir com a despeses d’inversions reals, en el capítol 6, quan en realitat haurien d’haver estat registrades com a
despeses en béns corrents i serveis, en el capítol 2.
Es proposa la reclassificació d’aquestes despeses en la comptabilitat pressupostària del
capítol 6 al capítol 2.
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Maquinària, instal·lacions i utillatge
Les inversions de l’exercici corresponen a adquisicions d’instruments; la més significativa
és la compra de quatre violes de gamba per un valor total de 9.290,00 €.
Mobiliari i estris
Les despeses de l’exercici per aquest concepte corresponen a la remodelació del mobiliari
d’algunes de les aules i de la biblioteca; aquesta última és la despesa més significativa per
5.800,00 €.
Equips processos d’informació
Durant l’exercici 2006 s’han realitzat inversions en el compte Equips processos d’informació per renovació dels equips informàtics. Les més significatives han estat les adquisicions de dos ordinadors i un escàner, per valor de 4.027,81 €, i la compra d’un nou
servidor, per valor de 4.848,80 €.
Altre immobilitzat material
La despesa de l’exercici per aquest concepte correspon a l’adquisició de partitures i de
material divers de biblioteca.

2.2.4.

Liquidació del pressupost d’ingressos

Com ja s’ha dit anteriorment, la finalitat d’aquest Organisme Autònom és la gestió dels
ensenyaments musicals reglats i els no reglats com a centre d’ensenyament musical de
grau mitjà, regulat per la Llei 1/1990, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).
Per aquest motiu els seus ingressos són, fonamentalment, taxes i preus públics per la
prestació dels serveis dels ensenyaments musicals, capítol 3, i transferències corrents de
les administracions públiques, ja que l’import cobrat per la prestació dels serveis no
cobreix el cost total dels serveis prestats, capítol 4.

2.2.4.1.

Taxes i altres ingressos

L’import dels drets liquidats en l’exercici 2006 per taxes i altres ingressos va ser de
179.129,35 €, el 10,7% del total d’ingressos de l’exercici. El detall del capítol 3, per conceptes, és el següent:
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Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Pressupost d’ingressos - Capítol 3. Taxes i altres ingressos
Concepte

Pressupost
inicial

Pressupost
definitiu

Drets
liquidats

Cobraments

Pendent de
cobrament

Taxes per serveis generals

126.100,00

126.100,00

118.608,75

118.226,75

382,00

47.100,00

47.100,00

58.651,84

58.191,84

460,00

Preus públics per serveis de caràcter general
Reintegraments

10,00

10,00

273,12

273,12

-

Altres ingressos

300,00

300,00

1.595,64

1.595,64

-

173.510,00

173.510,00

179.129,35

178.287,35

842,00

Total

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de 2006.

El Ple de la Diputació de Girona va aprovar les següents ordenances fiscals que afecten
l’Organisme:

• Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés al
grau mitjà que es realitzen al Conservatori de Música Isaac Albéniz (ordenança
número 9).

• Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis i la realització
d’activitats relatives a l’ensenyament de règim especial (oficial) que s’imparteix al
Conservatori de Música Isaac Albéniz (ordenança número 10).

• Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’ensenyament no oficial que s’imparteix al Conservatori de Música Isaac Albéniz (ordenança
número 11).

• Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització d’aules i equipaments del
Conservatori de Música Isaac Albéniz (ordenança número 13).
Les entitats locals poden establir taxes o preus públics per a la prestació de serveis o la
realització d’activitats administratives de competència local. Les contraprestacions pagades pels serveis públics tenen, com a regla general, la naturalesa de taxa, excepte que
no es tracti de serveis essencials per a la vida comunitària, i es prestin en concurrència
amb l’empresa privada; en aquest cas tindran la consideració de preu públic.
L’import de les taxes i dels preus públics de l’Organisme han sofert modificacions en
l’exercici 2006, coincidint amb l’inici del curs escolar 2006-2007. Les modificacions són les
següents:
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Descripció

Import anual
Import anual
curs 2006-2007 curs 2005-2006

Increment
%

Ordenança núm. 10 – Taxes
Prestació del servei d’ensenyament oficial:
a) Taxa matrícula

105,50

105,50

-

- 1r, 2n, 3r i 4t curs

522

468

11,5

- 1r, 2n, 3r i 4t curs alumnes matriculats en dues
especialitats

261

234

11,5

- 5è i 6è curs

642

576

11,5

- 5è i 6è curs alumnes matriculats en dues especialitats

321

288

11,5

95,50

95,50

-

- Classes individuals 60 min/setmana

160/trim.

144/trim.

11,1

- Classes individuals 40 min/setmana

120/trim.

108/trim.

11,1

- Classes individuals 30 min/setmana

80/trim.

72/trim.

11,1

- Classes col·lectives 1 h/ setmana

60/trim.

54/trim.

11,1

b) Taxa ensenyament del grau mitjà

Ordenança núm. 11 – Preus públics
Prestació del servei d’ensenyament no oficial:
a) Preu matrícula
b) Preu ensenyament

- Classes col·lectives 1,30 h/ setmana

90/trim.

81/trim.

11,1

- Classes col·lectives 2 h/ setmana

110/trim.

99/trim.

11,1

- Classes col·lectives 3 h/ setmana

160/trim.

144/trim.

11,1

- Classes orquestra

-

-

-

- Classes cor

-

-

-

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de les ordenances fiscals. Els alumnes que només fan classe
d’orquestra i cor paguen solament la matrícula, i no les mensualitats.

L’Organisme no ha facilitat l’import del cost de la prestació del servei de l’ensenyança
oficial i l’import del cost del no oficial de l’exercici 2006. No obstant això, la comparació
entre els ingressos per taxes i preus públics, que fan un total d’ingressos de 179.129,35 €, i
l’import de les despeses de l’exercici 2006, 1.777.966,57 €, posa de manifest que el servei
d’ensenyament, tant l’oficial com el no oficial, no ha estat finançat per les tarifes pagades
pels usuaris, sinó que ha estat finançat en bona part per l’aportació de la Diputació de
Girona, 799.000,00 € i per la subvenció de la Generalitat de Catalunya, 679.824,00 €.
Les ordenances número 9 i 10, que regulen les taxes dels drets d’examen per les proves
d’accés al grau mitjà i les taxes de l’ensenyament oficial, i l’ordenança número 11, que
regula els preus públics dels ensenyaments no oficials, estableixen les bonificacions
següents:

• Per als alumnes que acreditin ser membres de família nombrosa, una reducció del 50%.
• Per als fills del personal del Conservatori, una reducció del 100%.
L’article 9.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals regula els beneficis
fiscals i els règims de compensació dels tributs, amb la redacció següent:
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No es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació dels
tractats internacionals.
No obstant això, també es poden reconèixer els beneficis fiscals que les entitats
locals estableixin en les seves ordenances fiscals en els supòsits expressament
previstos per la Llei. En particular, i en les condicions que puguin preveure les ordenances esmentades, aquestes poden establir una bonificació de fins al cinc per cent
de la quota a favor dels subjectes passius que domiciliïn els seus deutes de
venciment periòdic en una entitat financera, anticipin pagaments o realitzin actuacions que impliquin col·laboració en la recaptació d’ingressos.

La Llei 40/2003, de 18 de novembre, de família nombrosa, en el seu article 12, estableix en
l’àmbit educatiu, en tots els nivells i cicles, la bonificació del 100% als membres de les
famílies classificades en la categoria especial i del 50% per les classificades en la categoria general, per a les taxes i els preus públics.
La bonificació del 100% de les taxes i preus públics per als fills del personal del
Conservatori no s’ajusta a la legislació vigent, ja que no està expressament prevista en cap
norma amb rang de llei.
La taxa per la utilització d’aules i equipaments, recollida en l’ordenança número 13, es va
crear de nou a partir de l’exercici 2006. En l’exercici 2006 no va haver-hi cap cobrament
per aquest concepte.
S’ha fiscalitzat l’expedient d’aprovació de modificació de les taxes i dels preus públics
vigents a partir del curs 2006-2007 i el de creació de la nova taxa, amb el resultat següent:

• L’expedient d’aprovació de l’ordenança fiscal, que estableix la taxa per la utilització
d’aules i equipaments, no inclou els informes tecnicoeconòmics sobre el valor de mercat, d’acord amb l’article 25 de la Llei reguladora de les hisendes locals.

• L’expedient de la modificació de les ordenances fiscals, que augmenten l’import de les
taxes de l’ensenyament oficial de grau mitjà, no inclou els informes tecnicoeconòmics
sobre el cost econòmic previsible del servei i la cobertura d’aquest, d’acord amb l’article
25 de la Llei reguladora de les hisendes locals.

• L’expedient d’aprovació de la modificació dels preus públics no inclou la Memòria
economicofinancera que justifica l’import dels preus públics fixats i el grau de la
cobertura dels costos del servei prestat, tal com estableix l’article 47 de la Llei
reguladora de les hisendes locals a partir de l’aplicació supletòria de l’article 26.2 de la
Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora del règim jurídic de les taxes i preus públics.
Així mateix, s’ha fiscalitzat si els imports cobrats per les taxes d’ensenyament s’ajusten a
les taxes i preus públiques aprovats pel Ple de la Diputació, i més concretament, si l’import
del rebut de la domiciliació bancària passat al cobrament s’ajusta a les dades de la fitxa de
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matriculació de l’alumne, quant al tipus d’ensenyament i curs facturat, bonificacions o
deduccions practicades, i si la població del domicili de l’alumne, declarada en l’imprès de
matriculació, correspon a una localitat de la província de Girona. La fiscalització s’ha
realitzat sobre una mostra de deu alumnes seleccionats aleatòriament. El resultat de la
fiscalització ha estat favorable.
Això no obstant, cal destacar que fins al juliol de l’exercici 2007 no es va aprovar
l’ordenança de preu públic específica per al nivell elemental. Durant l’exercici 2006 es va
aplicar el preu públic per a la prestació del servei d’ensenyament no oficial.

2.2.4.2.

Transferències corrents

L’import dels drets liquidats en l’exercici 2006 per transferències corrents va ser
d’1.482.175,00 €, el 88,5% del total d’ingressos de l’exercici. El detall del capítol 4, per
conceptes, és el següent:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Pressupost d’ingressos. Capítol 4. Transferències corrents
Pressupost
Pressupost
Concepte
inicial
definitiu
De la Diputació de Girona
De la Generalitat Catalunya
Dels ajuntaments
De les institucions sense finalitat de lucre
Total

Drets
liquidats

Cobraments

Pendent
cobrament

799.000,00
678.900,00
1.200,00

799.000,00
678.900,00
1.200,00

799.000,00
679.824,00
1.251,00
2.100,00

799.000,00
136.700,00
1.251,00
2.100,00

543.124,00
-

1.479.100,00

1.479.100,00

1.482.175,00

939.051,00

543.124,00

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general del 2006 .

Transferències de la Diputació de Girona
La Diputació de Girona aporta, per al finançament del pressupost de l’exercici 2006 del
seu organisme autònom, un total de 802.000 €, dels quals 799.000 € són per al finançament
de les despeses corrents i la resta, 3.000 €, per a despeses d’inversió.
Aquesta aportació figura de manera nominativa en el pressupost de la Diputació de Girona
de l’exercici 2006.
S’ha circularitzat la Diputació de Girona per confirmar l’import de les subvencions i
transferències trameses a l’Organisme en l’exercici 2006. El resultat de la circularització ha
estat satisfactori.
Transferències de la Generalitat de Catalunya
Segons la liquidació del pressupost de l’Organisme, els drets liquidats de l’exercici 2006
van ser els següents:
42

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 24/2008
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Pressupost d’ingressos
Detall del concepte 455 Subvencions de la Generalitat de Catalunya
Data
Descripció
Drets liquidats en
l’exercici 2006
25.1.2006
Aportació per trobades orquestrals
920,00
27.1.2006
Bestreta, primer pagament del curs 2005-2006
135.780,00
5.12.2006
Segon pagament aportació curs 2005-2006
543.124,00
Total
679.824,00
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general del 2006.

Pendent de cobrament
a 31.12.2006
543.124,00
543.124,00

El 15 de setembre de 2003 la Generalitat de Catalunya va signar un conveni amb l’Organisme, pel qual se subvencionava l’ensenyament oficial del grau mitjà. El resum del
conveni és el següent:

• L’objecte d’aquest conveni és el sosteniment de les despeses de funcionament (béns i
serveis, neteja i sanejament) i les despeses de personal derivades del funcionament
ordinari de l’Organisme, pel que fa a l’ensenyament del grau mitjà.

• La Generalitat aportarà, com a màxim, els imports següents: curs 2003-2004,
639.932,00 €; curs 2004-2005, 659.130,00 €; curs 2005-2006, 678.904,00 €; curs
2006-2007, 699.272,00 €.

• L’aportació corresponent serà transferida en dos pagaments. Durant el primer quadrimestre del curs es tramitarà un primer pagament a compte per un import màxim fins
al 33% de la quantitat prevista per tot el curs, amb un mínim del 20%. El segon pagament es tramitarà en la liquidació definitiva del curs corresponent, prèvia certificació
del secretari interventor, amb el vistiplau del president.

• La certificació del compliment del conveni s’ha de presentar dins el mes de juliol de
l’any corresponent.
De la fiscalització del conveni, cal destacar el següent:

• El certificat del compliment del conveni corresponent al curs 2005-2006, es va presentar
el setembre del 2006, fora del termini establert.

• Els drets liquidats en la liquidació del pressupost de l’exercici 2006 han estat els corresponents al curs 2005-2006, 678.904,00 €. Els ingressos corresponents al primer
trimestre del curs 2006-2007 s’han aplicat al pressupost de l’exercici 2007.
S’ha circularitzat la Generalitat de Catalunya per confirmar l’import de les subvencions i
transferències trameses al Conservatori en l’exercici 2006. El resultat de la circularització
ha estat satisfactori.
L’import pendent de cobrament a 31 de desembre de 2006, de 543.124,00 €, es va cobrar
en data 5 de gener de 2007.
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Transferències dels ajuntaments
Els 1.251,00 € comptabilitzats en la partida de transferències d’ajuntaments corresponen a
1.100,00 € del conveni amb l’Ajuntament de Girona per la participació del Cor de Cambra
en la programació musical de l’auditori del Palau de Congressos del dia 11 de juny de
2006, i a 151,00 €, també de l’Ajuntament de Girona, com ajut al fons documental del
centre educatiu.
Transferències de les institucions sense finalitat de lucre
Els 2.100,00 € corresponen a una transferència de data 7 de gener de 2006 del Capítol de
la Catedral, corresponent al concert de Sant Esteve de l’any 2005.

2.2.4.3.

Ingressos patrimonials

Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Pressupost d’ingressos – Ingressos patrimonials
Concepte
Pressupost
Modificació
inicial
Interessos de dipòsits en caixes
3.000,00
Total
3.000,00
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2006.

Pressupost
definitiu
3.000,00
3.000,00

Drets
liquidats
9.670,56
9.670,56

Pendent
cobrament
-

L’import dels drets liquidats es correspon amb l’import dels interessos meritats durant
l’exercici 2006 pel líquid existent en els comptes corrents de la Caixa de Girona, del qual
l’Organisme és titular.

2.2.5.

Resultat pressupostari

El càlcul del resultat pressupostari per a l’exercici 2006 és el que es detalla a continuació:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Resultat pressupostari
Concepte
Drets
liquidats nets
a. Operacions corrents
1.670.974,91
b. Altres operacions no financeres
3.000,00
1. Total operacions no financeres (a+b)
1.673.974,91
2. Actius financers
3. Passius financers
Resultat pressupostari de l’exercici
1.673.974,91
Ajustaments:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria
per a despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici
Resultat pressupostari ajustat
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general del 2006.
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Obligacions
reconeg. netes
1.658.849,81
119.116,76
1.777.966,57
1.777.966,57

Ajustaments
-

Resultat
pressupostari
(103.991,66)

-

141.531,00

-

-

-

37.539,34
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El resultat pressupostari de l’exercici 2006 va ser de 103.991,66 € negatius i s’obté de la
diferència entre els drets liquidats i les obligacions reconegudes de la liquidació pressupostària de l’exercici.
El resultat pressupostari s’ha ajustat amb l’import de 141.531,00 € per despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria, i dóna un resultat pressupostari ajustat de
37.539,34 €.

2.3.
2.3.1.

BALANÇ I COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL
Balanç

El Balanç de l’Organisme a 31 de desembre de 2006 és el que es presenta a continuació:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Balanç
Actiu

Saldo a
31.12.2006

Saldo a Passiu
31.12.2005

Saldo a
31.12.2006

Saldo a
31.12.2005

352.339,55

484.631,92

A) Fons propis

598.177,50

834.880,11

II. Immobilitzacions
immaterials

12.783,69

18.679,67

I. Patrimoni

779.415,11

779.415,11

215

1. Aplicacions informàtiques

24.340,21

0,00

100 1. Patrimoni

779.415,11

779.415,11

219

3. Altre immobilitzat
immaterial

0,00

18.679,67

(281)

4. Amortitzacions

(11.556,52)

0,00

55.465,00

0,00

III. Immobilitzacions
materials

339.555,86

465.952,25
129 IV. Resultats de l’exercici

(236.702,61)

55.465,00

D) Creditors a curt termini

485.833,02

250.573,08

III. Creditors

485.833,02

250.573,08

A) Immobilitzat

221

2. Construccions

0,00

60.618,05

222

3. Instal·lacions tècniques

0,00

168.872,44

223-228 4. Altre immobilitzat
(282)

462.548,55

236.461,76

5. Amortitzacions

(122.992,69)

0,00

C) Actiu circulant

731.670,97

600.821,27

120 III. Resultats d’exercicis
anteriors

II. Deutors

547.132,78

536.776,85
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1. Deutors pressupostaris

550.878,76

528.396,65

40

1. Creditors pressupostaris

44

2. Deutors no pressupostaris

3.166,78

14.874,38

41

(490)

6. Provisions

(6.912,76)

(6.494,18)

47

566

III. Inversions financeres
temporals

0,00

300,00

57

IV. Tresoreria

184.538,19

63.744,42

Total general

28.944,15

12.736,41

2. Creditors no pressupostaris

401.174,00

195.000,00

4. Administracions públiques

55.714,87

42.836,67

1.084.010,52 1.085.453,19 Total general

1.084.010,52 1.085.453,19

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2006.

A continuació es descriu cada un dels comptes que formen el Balanç, i es detallen el
treball realitzat, els aspectes més significatius del compte i les seves incidències.
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2.3.1.1.

Immobilitzat

El detall de l’immobilitzat d’aquest Organisme, així com dels moviments produïts durant
l’exercici 2006, és el següent:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Moviments de l’immobilitzat
Compte Descripció
Saldo a
31.12.2005
221
222
223
224
226
227
228
229

Construccions
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Utillatge
Mobiliari
Equips processos d’informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material
Immobilitzat material brut

215
219

Aplicacions informàtiques
Altre immobilitzat immaterial
Immobilitzat immaterial brut

Altes
2006

Regularitzacions

Baixes
2006

Saldo a
31.12.2006

60.618,05
168.872,44
137.932,18
41.295,05
51.350,55
5.883,98
465.952,25

54.578,19
13.690,39
18.554,55
21.377,27
10.916,36
119.116,76

(618,05)
(168.872,44)
136.489,67
3.112,21
(6.203,45)
(20.984,59)
51.416,11
(5.660,54)

(114.578,19)
(401,95)
(1.879,78)
(116.859,92)

0,00
0,00
288.112,24
3.112,21
53.244,20
49.863,45
5.883,98
62.332,47
462.548,55

18.679,67
18.679,67

-

24.340,21
(18.679,67)
5.660,54

484.631,92
119.116,76
Total immobilitzat brut
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2006.

0,00

(116.859,92)

24.340,21
0,00
24.340,21
486.888,76

Anàlisi dels moviments de l’immobilitzat
En primer terme, tal com es desprèn del quadre de moviments, cal destacar que durant
l’exercici s’ha produït una regularització de les partides de l’immobilitzat amb la finalitat de
classificar els diferents elements en funció de la seva naturalesa. En data 29 de desembre
de 2006 la Intervenció de l’Organisme va emetre un informe en què proposava la regularització de diferents partides de l’immobilitzat i les reclassificacions i els ajustaments a
realitzar. Aquesta regularització va ser aprovada pel president de l’Organisme en data 31
de desembre de 2006. Així, en la columna de regularitzacions del quadre de moviments es
reflecteix el traspàs d’alguns elements entre els diferents comptes de l’immobilitzat i, en la
columna de baixes, es detallen els elements que van ser suprimits definitivament de l’inventari i traspassats a pèrdues de l’exercici.
El saldo inicial del compte d’Immobilitzat ascendeix a 484.631,92 €. S’ha realitzat una
selecció d’una mostra d’elements que componen el saldo inicial a 1 de gener de 2006. La
mostra ha consistit en la revisió dels deu elements d’import més elevat, que suposen un
41,4% el total del saldo inicial.
De la revisió realitzada s’ha detectat que existeixen elements dels quals no es pot obtenir
detall ni evidència de la seva valoració per import brut de 201.458,96 €, i valor net de
128.453,54 €, que representen un 41,4% del total del valor brut de l’immobilitzat i un 36,5%
de l’immobilitzat net a 31 de desembre de 2006, respectivament. La major part d’aquests
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elements corresponen als saldos inicials de les partides, i, segons l’Organisme, són valors
aproximats. Aquest fet suposa una limitació a l’opinió dels estats financers.
Les altes produïdes durant l’exercici 2006 han ascendit a 119.116,76 €, que corresponen a
les obligacions reconegudes del capítol 6 del pressupost de despeses Inversions reals. A
partir del detall de les altes s’han seleccionat les d’import superior a 1.000,00 €. La mostra
resultant ha estat de set elements, que representen un 64,9% del total de les altes de
l’exercici.
En conjunt, el total de les partides seleccionades per a la seva revisió, tant les corresponents al saldo inicial com les corresponents a les altes de l’exercici, suposen un 57,1%
del saldo d’immobilitzat a 31 de desembre de 2006. Per a totes aquestes partides s’ha
obtingut la documentació suport que certifica la seva adquisició i s’ha comprovat que els
conceptes corresponen als dels registres comptables.
Les baixes de l’exercici corresponen en la seva totalitat a elements que han estat eliminats
de l’inventari i que el seu valor ha estat registrat com a pèrdua d’immobilitzat. El valor
d’aquestes baixes és de 116.859,92 € i van ser registrades en el compte 671 Pèrdues procedents de l’immobilitzat material. D’aquestes pèrdues, 60.401,95 € corresponen a saldos
inicials dels comptes d’immobilitzat no identificats i 56.457,97 € corresponen a altes de
l’exercici que finalment es van tractar com a despesa. Entre aquestes destaquen les obres
de rehabilitació esmentades anteriorment per valor de 49.923,62 €.
Les regularitzacions s’han realitzat entre els diferents comptes de l’immobilitzat i són degudes a la correcta classificació dels diferents elements en funció de la seva naturalesa.
S’han revisat els elements que componen cada una de les partides per tal de verificar que
realment, després de la regularització realitzada, estan correctament registrats, amb
resultat satisfactori.
Descripció de les partides que componen l’immobilitzat
A continuació es realitza una descripció de cada un dels comptes així com de les seves
variacions:
a) Construccions i instal·lacions tècniques
Aquestes partides van ser revisades a finals de l’exercici 2006 i es van donar de baixa tots
els elements que la componien, de manera que a 31 de desembre de 2006 el seu valor era
zero. La partida de Construccions incloïa elements antics que no formaven part de l’Organisme, així que es va passar la major part de l’import a pèrdues. L’import corresponent a
instruments i equips musicals, que formava part de la partida d’Instal·lacions tècniques, va
ser traspassat a la partida de Maquinària, per valor de 136.489,67 €, i a la partida d’Altre
immobilitzat material, per valor de 32.382,77 €.
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Les altes, com s’ha explicat anteriorment, corresponen principalment a les obres realitzades per adaptar algunes de les aules per 49.923,62 €. Aquestes obres van ser inicialment comptabilitzades com a altes d’immobilitzat però amb la regularització realitzada
al final de l’exercici es van considerar despeses de reparació i es van traspassar a pèrdues. Així, finalment, no haurien de formar part de les altes de l’exercici. Es proposa la
retrocessió de l’assentament inicial d’activació de la comptabilitat financera per tal que no
aparegui com a alta en el quadre de moviments, la retrocessió de l’assentament de baixa
contra pèrdues de l’immobilitzat per tal que no aparegui com a baixa del quadre de
moviments ni com a pèrdues extraordinàries, i el nou registre al compte de despeses per
serveis exteriors (grup 62).
La seu de l’Organisme es troba a la Casa de Cultura de Girona, edifici propietat de la
Diputació de Girona. La superfície que ocupa l’Organisme és d’aproximadament 1.700 m2.
L’Organisme no paga cap import en concepte d’utilització d’aquestes instal·lacions.
S’haurien d’haver realitzat els tràmits per a l’adscripció de l’espai ocupat d’aquest edifici a
l’Organisme.
b) Maquinària
Inclou tots els instruments propietat de l’Organisme i els equips musicals que s’utilitzen per
a la realització de les activitats.
Les altes de l’exercici corresponen a les adquisicions d’instruments. La més significativa és
l’adquisició de quatre violes de gamba per un valor total de 9.290,00 €.
c) Utillatge
Són petits aparells com faristols i altres eines d’afinament dels instruments. Aquests elements estaven comptabilitzats a la partida de Mobiliari i es va traspassar a Utillatge a final
de l’exercici 2006, per valor de 3.112,21 €.
d) Mobiliari
El componen tots els elements del mobiliari com taules, cadires, armaris, etc. Les altes són
degudes a la remodelació del mobiliari d’algunes de les aules i de la biblioteca. Aquesta
última és la factura més significativa, per 5.800,00 €.
e) Equips processos d’informació
Són el equips informàtics utilitzats pel personal de l’Organisme per desenvolupar les seves
tasques administratives, bàsicament ordinadors, i el servidor.
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Les altes corresponen a les inversions per actualitzacions dels equips informàtics. Les més
significatives han estat les adquisicions de dos ordinadors i un escàner, per valor de
4.027,81 €, i la compra d’un nou servidor, per valor de 4.848,80 €.
f) Altre immobilitzat material
En aquest epígraf s’inclouen els materials de docència –com les partitures, cd enciclopèdies, llibres, etc. que són propietat de l’Organisme–, per realitzar les diferents activitats.
Les altes més significatives són degudes a l’adquisició de partitures, per valor de
1.881,57 € i de material divers de biblioteca, per valor de 1.497,00 €.
g) Aplicacions informàtiques
Inclou els programes informàtics i tot el programari adquirit per l’Organisme.
h) Altre immobilitzat immaterial
El saldo inicial estava format per alguns elements mal classificats, motiu pel qual a finals
d’exercici es van traspassar tots els elements a les partides corresponents, i el saldo de la
partida va quedar a zero.
Amortització acumulada
Les dotacions realitzades en els comptes d’immobilitzat durant l’exercici 2006 són les
següents:
Compte Descripció

Dotacions exercicis
anteriors

Dotacions
2006

Saldo
31.12.2006

60.747,59
335,99
5.680,07
13.803,39
1.681,14
7.343,99
89.592,17

20.579,45
389,03
2.662,21
6.232,93
420,28
3.116,62
33.400,52

81.327,04
725,02
8.342,28
20.036,32
2.101,42
10.460,61
122.992,69

7.499,82
7.499,82

4.056,70
4.056,70

11.556,52
11.556,52

Total amortització acumulada
97.091,99
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2006.

37.457,22

134.549,21

223
224
226
227
228
229

Maquinària
Utillatge
Mobiliari
Equips processos d’informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material
Amortitz. acumulada immobilitzat material

215

Aplicacions informàtiques
Amortitz. acumulada immobilitzat immaterial
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El primer que cal destacar és el fet que fins a l’exercici 2006 l’Organisme no havia registrat
cap import en concepte d’amortització. A finals de l’exercici 2006, juntament amb la regularització realitzada a la classificació de les partides d’immobilitzat que s’ha esmentat
anteriorment, es va calcular la part de l’amortització des de l’exercici 2002 fins a l’exercici
2005. L’import d’aquesta dotació, de 97.091,99 €, va ser registrat en el compte 679
Pèrdues d’exercicis anteriors. La dotació de l’exercici 2006 ha ascendit a 37.457, 22 €.
S’han revisat els càlculs de l’amortització, tant els de l’exercici 2006 com els d’exercicis
anteriors, i s’ha verificat que els percentatges utilitzats estan d’acord amb el que s’estableix
en la legislació vigent. En la revisió realitzada s’ha detectat que existeixen elements dels
quals no es poden obtenir detall ni evidència de la seva valoració, per import brut de
201.458,96 €. Aquests elements presenten una amortització acumulada de 73.005,42 €. La
major part d’aquests elements corresponen als saldos inicials de les partides, que, segons
l’Organisme, són valors aproximats. L’amortització s’ha realitzat aplicant el percentatge que
correspon a cada element en funció del grup on es troba registrat. No obstant això, al no
tenir certesa dels elements que realment componen aquestes partides la Sindicatura no
pot valorar la correcció dels càlculs de l’amortització. Aquest fet suposa una limitació a
l’opinió dels estats financers.
Cobertura d’assegurances
L’Organisme té contractada una pòlissa d’assegurança del contingut de les seves
instal·lacions amb la companyia Axa Aurora Ibérica, SA.
Inventari general
Segons els articles 100 a 118 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, els organismes autònoms han de portar un
inventari on han d’integrar els seus béns i que forma part de l’inventari general de l’ens
local del qual depenen. Aquest inventari s’ha d’actualitzar contínuament amb la corresponent rectificació anual i s’hi han de reflectir les incidències de tota mena dels béns i
drets durant aquest període. Els inventaris dels organismes autònoms han de ser aprovats
per les assemblees respectives o pels òrgans de govern i el seu president els ha de
trametre al Ple de la corporació per a la seva aprovació definitiva.
L’Organisme disposa d’un inventari detallat dels elements que el componen. No obstant
això, aquest inventari no es correspon amb les dades comptables de les partides de
l’immobilitzat i no s’han realitzat els tràmits anteriorment esmentats per a la seva aprovació.
L’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model
normal de comptabilitat local, estableix en el article 15, que l’entitat local ha d’ajustar la
comptabilitat dels béns i drets de l’immobilitzat a les normes de valoració que hi fan
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referència. En la regla 16 s’estableix que l’entitat local ha de comptar amb l’inventari de
béns i drets que, d’acord amb la legislació patrimonial, detalli de manera individual els
diferents elements de l’immobilitzat registrats en la comptabilitat, i estableix que en el cas
de no existir la necessària coordinació entre la comptabilitat i l’inventari general, l’entitat
local ha de disposar d’un inventari específic, de caràcter comptable, per detallar-ne individualment l’immobilitzat.
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, la Intervenció de Fons de l’Organisme va
emetre un informe en data 29 de desembre de 2006 en el qual es proposava realitzar una
regularització de l’inventari per tal d’imputar els elements en funció de la seva naturalesa,
que anteriorment s’havia fet de manera incorrecta, comptabilitzar les dotacions a l’amortització que no s’havien realitzat durant els exercicis anteriors, i crear un inventari
comptable que reflectís les dades registrades en les partides d’immobilitzat que figuren en
el balanç de l’Organisme.
En data 31 de desembre de 2006 el president de l’Organisme va aprovar aquesta proposta.
Es considera que, tot i que la nova Instrucció del model normal de comptabilitat local
aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, accepta la possibilitat de
realitzar un inventari de caràcter comptable que detalli individualment el seu immobilitzat,
no eximeix del compliment del que disposa el Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, en referència a l’inventari general.
L’Organisme hauria de tramitar l’aprovació de l’inventari general legalment establerta.

2.3.1.2.

Deutors

El detall del compte de Deutors a 31 de desembre de 2006 és el següent:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Deutors
Compte

Descripció

430

Deutors drets liquidats pressupost corrent

431

Deutors drets liquidats pressupost tancat

31.12.2005

31.12.2006

521.902,47

543.966,00

6.494,18

6.912,76

449

Altres deutors no pressupostaris

14.874,38

3.166,78

(490)

Provisió per a insolvències

(6.494,18)

(6.912,76)

Total

536.776,85

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2006.
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Deutors de drets liquidats del pressupost corrent
D’un total de 543.966,00 €, 543.124,00 € corresponen a la part pendent de cobrament de
les transferències corrents rebudes de la Generalitat de Catalunya, que van ser cobrats en
data 5 de gener de 2007.
Deutors de drets liquidats del pressupost tancat - Provisió per insolvències
Corresponen en la seva totalitat a rebuts pendents de cobrament d’exercicis anteriors.
Aquest import està provisionat al 100% en el compte 490, Provisió per a insolvències.
Altres deutors no pressupostaris
L’article 36 del conveni de personal de l’Organisme, que regeix per a l’exercici 2006,
disposa que el personal pot sol·licitar una bestreta des de 1.500,00 € fins a un màxim de
3.000,00 €, a retornar amb descomptes a la nòmina, sense acreditar interessos, en el
termini màxim de divuit mensualitats.
Per a les bestretes concedides durant l’exercici 2006 s’ha verificat que s’han realitzat els
tràmits corresponents.
La reducció de l’import d’aquest compte respecte de l’exercici anterior és deguda al fet
que en el compte 449, Altres deutors no pressupostaris, s’hi havia comptabilitzat un import
de 13.541,04 € que corresponia al pagament d’un premi de jubilació i que durant l’exercici
2006 va ser correctament classificat.

2.3.1.3.

Tresoreria

El detall del compte de Tresoreria és el següent:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Tresoreria
Compte

Descripció

31.12.2005

570

Caixa operativa

571

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius

573

Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits

Total
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2006.
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31.12.2006

26,90

441,72

62.769,80

154.446,62

947,72

29.649,85

63.744,42

184.538,19
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Caixa operativa
S’ha obtingut l’arqueig de caixa realitzat per l’Organisme al tancament de l’exercici i s’ha
comprovat que l’import coincideix amb el registrat en la comptabilitat.
Bancs i institucions de crèdit
L’Organisme té dos comptes corrents oberts a l’entitat financera Caixa de Girona, un per
als moviments operatius i l’altre per a les operacions de cobraments de rebuts (compte
restringit).
S’ha circularitzat als bancs per tal d’obtenir confirmació dels saldos que l’Organisme
mantenia amb aquestes entitats a 31 de desembre de 2006, i s’ha verificat que la resposta
bancària coincideix amb l’import registrat en la comptabilitat en aquesta data.
El saldo de tresoreria a 31 de desembre de 2006 és molt superior al de la mateixa data de
l’exercici anterior . A finals de l’exercici 2006, l’Organisme va rebre una bestreta a compte
de l’aportació de la Generalitat, de 400.000,00 €, import molt superior al que es va rebre a
finals de l’exercici anterior, de 195.000,00 €. Aquest fet explica la diferència de saldo en el
compte corrent al final dels dos exercicis.

2.3.1.4.

Fons propis

L’evolució del compte de Patrimoni i reserves de l’Organisme durant l’exercici 2006 és la
següent:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Moviments dels fons propis
Compte

Concepte

31.12.2005

Aplicació del
resultat 2005

Resultat
2006

31.12.2006

100

Patrimoni

779.415,11

-

-

779.415,11

120

Resultats d’exercicis anteriors

-

55.465,00

-

55.465,00

129

Resultats de l’exercici

55.465,00

(55.465,00)

(236.702,61)

(236.702,61)

834.880,11

-

(236.702,61)

598.177,50

Total

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2006.

El compte 100, Patrimoni, que presenta un saldo de 779.415,11 €, recull les diferències
entre el valor de l’actiu i del passiu de l’Organisme.
El moviment del compte 120, Resultats d’exercicis anteriors, correspon a l’aplicació del
resultat de l’exercici 2005. L’import registrat en el compte 129, Resultats de l’exercici,
correspon al del exercici 2006.
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2.3.1.5.

Creditors a curt termini

L’import del compte de Creditors a curt termini és el següent:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Creditors a curt termini
Compte Descripció
400

Creditors obligacions reconegudes pressupost corrent

31.12.2005

31.12.2006

12.736,41

28.944,15

410

Creditors no pressupostaris

195.000,00

401.174,00

47

Administracions públiques

42.836,67

55.714,87

250.573,08

485.833,02

Total
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2006.

Els comptes de creditors a curt termini inclouen principalment els creditors no pressupostaris.
Creditors d’obligacions reconegudes del pressupost corrent
Correspon als imports pendents de pagament als proveïdors per compres i despeses
realitzades per l’Organisme (compra de material, compra d’instruments, subministraments,
etc.). Per tal d’analitzar aquest compte s’ha obtingut la composició del saldo i s’ha seleccionat una mostra dels imports més elevats amb l’objectiu d’obtenir una cobertura raonable. La mostra seleccionada ha consistit en sis factures que representen el 75,2% del
total del saldo pendent de pagament a finals de l’exercici.
S’han revisat els majors dels comptes i els extractes bancaris de l’inici de l’exercici 2007 i
s’ha verificat que no existeixen despeses de l’exercici 2006 comptabilitzades l’exercici
següent, amb resultat satisfactori.
Creditors no pressupostaris
Correspon a l’import d’una bestreta de la Diputació de Girona, a causa que a final de
l’exercici 2006 la Generalitat de Catalunya encara no havia fet efectiu el segon pagament
de l’aportació de l’exercici 2005-2006 per al finançament de les despeses de funcionament
del centre, per 543.124,00 €, i que estava previst en el pressupost de l’exercici 2006. Atès
que estava previst que el pagament no es fes efectiu fins a l’exercici 2007, amb el
consegüent dèficit temporal en la tresoreria de l’Organisme, el president de la Diputació de
Girona, en data 13 de desembre de 2006, va acordar la concessió d’una bestreta de
400.000,00 € a compte de la posterior aportació de la Generalitat.
Aquest compte ha experimentat una variació molt important respecte a l’any anterior ja que
la bestreta que es va rebre el 2005 va ser més reduïda. La bestreta rebuda en l’exercici
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2006 va ser d’un import per sobre de les necessitats de finançament de finals de l’exercici
2006, fet que va provocar un saldo de tresoreria significativament superior al de finals de
l’exercici 2005, com s’ha comentat anteriorment en l’epígraf de tresoreria.
Administracions públiques
El detall dels imports a pagar a les administracions públiques és el següent:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz - 2006
Administracions públiques
Compte

Descripció

475

Hisenda pública creditora per conceptes fiscals

31.12.2005

31.12.2006

37.672,88

49.651,88

476

Organismes de la Seguretat Social creditors

5.163,79

6.062,99

Total
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2006.

42.836,67

55.714,87

a) Hisenda pública creditora per conceptes fiscals
L’import pendent del compte 475, Hisenda pública creditora per conceptes fiscals, correspon a la liquidació del quart trimestre de l’IRPF.
S’han revisat les liquidacions de l’IRPF de l’exercici 2006 per tal de verificar que es troben
correctament realitzades, que inclouen tots els conceptes, i que han estat presentades en
el termini establert. El resultat ha estat satisfactori.
b) Organismes de la Seguretat Social creditors
L’import pendent del compte 476, Organismes de la Seguretat Social creditors, correspon
a la quota a càrrec del treballador resultant del mes de desembre de 2006.
c) IVA
No existeix cap liquidació en concepte d’IVA durant l’exercici 2006. L’article 20, apartat 9
de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, estableix que
estan exemptes d’aquest impost, entre altres, les activitats d’educació realitzades per
entitats de dret públic. Així, l’Organisme està inclòs en aquest supòsit d’exempció per la
naturalesa de la seva activitat.
d) Impost de societats
Segons l’article 1.b del Reial decret 4/2004, de 5 de març, de l’impost sobre societats, els
organismes autònoms de les entitats locals estan totalment exempts d’aquest impost.
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2.3.2.

Compte del resultat economicopatrimonial

El Compte del resultat economicopatrimonial de l’Organisme Autònom Conservatori de
Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona de l’exercici 2006 és el que es presenta a
continuació:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Compte del resultat economicopatrimonial
Deure
2006
2005 Haver
A) Despeses
1.910.677,52 1.476.958,92
B) Ingressos

64

64
68
69

62

3. Despeses de funcion. dels
serveis i prestac. socials
a) Despeses de personal
a1) Sous i salaris
a2) Càrregues socials
b) Prestacions socials
c) Dotacions a l’amortització
d) Variacions provisions
tràfic
d2) de crèdits incobr.
e) Altres despeses de
gestió
e1) Serveis exteriors
4. Transferències i
subvencions

65

a) Transferències i
subvencions corrents

1. Vendes i prestacions de
serveis
1.334.089,42 74
b) Prestació de serveis
993.374,51
b2) Preus públics
340.714,91
3. Ingressos de gestió ordinària
-

1.694.650,61 1.468.789,18

58.651,84

24.275,79

1.484.270,36
1.145.991,45
338.278,91
5.078,88
37.457,22
418,58

58.651,84
58.651,84

24.275,79
24.275,79

- 74
1.666,98

418,58
167.425,57

1.666,98
133.032,78

167.425,57

133.032,78 77
77
8.169,74 76

2.075,00
2.075,00

118.608,75

136.900,82

a) Ingressos tributaris
a3) Taxes

118.608,75
118.608,75

136.900,82
136.900,82

4. Altres ingressos de gestió
ordinària

11.539,32

11.552,17

273,12
1.595,64
9.670,56

260,77
6.944,41
4.346,99

a) Reintegraments
c) Altres ingressos de gestió
f) Altres interessos i
ingressos assimilats

8.169,74
5. Transferències i subvencions

5. Pèrdues i despeses
extraordinàries
67
67

a) Pèrdues de l’immobilitzat
e) Despeses i pèrdues
d’altres exercicis

2006
2005
1.673.974,91 1.532.423,92

213.951,91

- 75

116.859,92
97.091,99

- 75
- 75

a) Transferències
corrents
b) Subvencions corrents
c) Transferències de capital
Desestalvi

1.485.175,00 1.359.695,14
1.478.824,00 1.359.695,14
3.351,00
3.000,00
236.702,61

(55.465,00)

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2006.

Cadascun dels comptes que integren el Compte del resultat economicopatrimonial s’ha
analitzat en el seu respectiu compte de Liquidació pressupostària, a excepció de les
dotacions per amortitzacions, provisions, pèrdues de l’immobilitzat i pèrdues d’exercicis
anteriors, que es troben analitzades en els comptes de Balanç corresponents. No obstant
això, per la seva particularitat, es fa esment de les partides de pèrdues extraordinàries
corresponents a les pèrdues de l’immobilitzat i a les pèrdues d’exercicis anteriors.
L’import del compte de Pèrdues d’exercicis anteriors, per import total de 97.091,99 €, és
degut al fet que fins a l’exercici 2006 l’Organisme no havia registrat cap import en concepte d’amortització. A finals de l’exercici 2006, juntament amb la regularització realitzada
en la classificació de les partides d’immobilitzat que s’ha esmentat anteriorment, es va
calcular la part de l’amortització des de l’exercici 2002 fins a l’exercici 2005.
Les pèrdues procedents de l’immobilitzat material corresponen a aquells elements que,
després de la regularització de l’inventari realitzada a finals de l’exercici, van ser eliminats
definitivament dels registres. Com s’ha explicat en epígrafs anteriors, en data 29 de
56

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 24/2008
desembre de 2006 la Intervenció de Fons va emetre un informe en què es proposava la
regularització de diferents partides de l’immobilitzat i les reclassificacions i els ajustaments
a realitzar. En aquesta regularització, que va ser aprovada pel president de l’Organisme en
data 31 de desembre de 2006, es van donar de baixa definitivament de l’inventari elements
per valor de 116.859,92 € i es van registrar com a pèrdues extraordinàries de l’exercici.
Així mateix, cal destacar que en l’exercici 2005 part dels ingressos per preus públics es
van comptabilitzar com a taxes, cosa que explica les diferències amb els imports de
l’exercici 2006.

2.3.3.

Conciliació del resultat pressupostari i l’economicopatrimonial

La conciliació entre el resultat pressupostari i l’economicopatrimonial és la següent:
Resultat pressupostari de l’exercici
Obligacions reconegudes per inversions reals no incloses al resultat
Dotacions per a amortitzacions de l’immobilitzat
Dotacions per a provisions
Resultat economicopatrimonial
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2006.

2.4.
2.4.1.

(103.991,66)
119.116,76
(251.409,13)
(418,58)
(236.702,61)

MEMÒRIA
Contingut de la Memòria

La Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre 4041/2004, de
23 de novembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda, estableix un model de Memòria a
presentar per les entitats locals on es recull la informació mínima que cal formalitzar. Així
mateix, en la Memòria s’hi ha d’incloure qualsevol altra informació necessària per facilitar la
comprensió dels comptes anuals, a fi que aquests reflecteixin la imatge fidel del patrimoni,
de la situació financera, del resultat economicopatrimonial i de l’execució del pressupost
de l’entitat.
S’ha fiscalitzat si el contingut de la Memòria formada per l’Organisme s’ajusta al que
regulen les normes d’elaboració dels comptes anuals de la Instrucció de comptabilitat
local. El resultat de la fiscalització realitzada ha estat satisfactori, excepte per la manca
dels projectes de despesa i les despeses amb finançament afectat.

2.4.2.

Exercicis tancats

L’import de les obligacions pendents de pagament de pressupostos tancats a inici de
l’exercici era de 12.736,41 € i provenia de la suma de petites quantitats pendents de
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pagament de l’exercici 2005. Durant l’exercici 2006 s’han pagat les esmentades obligacions i el saldo pendent de pagament a final d’exercici ha estat zero.
Pel que fa als drets pendents de cobrament de pressupostos tancats, l’import a l’inici de
l’exercici 2006 era de 528.396,65 €. L’import pendent de cobrament més significatiu és de
520.618,89 € i correspon al segon cobrament del curs 2004-2005 del conveni signat amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat per al sosteniment de les despeses de
funcionament i de personal dels cursos de grau mitjà. Aquest import es va cobrar,
mitjançant transferència bancària, el 2 de gener de 2006. El saldo pendent de cobrament a
finals d’exercici era de 6.912,76 €, i havia estat totalment provisionat.

2.4.3.

Projectes de despesa i despeses amb finançament afectat

Com ja s’ha dit en el punt 2.4, la Memòria del Compte general informa de la manca de
projectes de despesa i de despeses amb finançament afectat.
La regla 42 de la Instrucció de comptabilitat local defineix el concepte de projecte de
despeses segons la redacció següent:
1. Un projecte de despesa és una unitat de despesa pressupostària perfectament
identificable, en termes genèrics o específics, l’execució de la qual, efectuada amb
càrrec a crèdits tant d’una com de diverses aplicacions pressupostàries, i estesa tant
a un exercici com a més d’un, requereix un seguiment i control individualitzat.
2. Tenen la consideració de projectes de despesa:
a) Els projectes d’inversió inclosos en l’Annex de les inversions que s’adjunta al
Pressupost.
b) Les despeses amb finançament afectat a què es refereix la Secció 7a d’aquest
Capítol.
c) Qualssevol altres unitats de despesa pressupostària sobre les quals l’entitat vulgui
efectuar un seguiment i control individualitzat.

La regla 46 inclosa en la Secció 7a defineix el concepte de despeses amb finançament
afectat:
1. Una despesa amb finançament afectat és qualsevol projecte de despesa que es
financi, en tot o en part, amb recursos concrets que en cas de no realitzar-se la
despesa no es podrien percebre o si s’haguessin percebut haurien de reintegrar-se
als agents que els van aportar.

L’Organisme no ha considerat, i per tant no ha inclòs en la Memòria, com a projecte de
despesa ni com a despesa amb finançament afectat, l’ajut al sosteniment de les despeses
de funcionament i a les despeses de personal derivades del funcionament ordinari del
Conservatori pel que fa a l’ensenyament del grau mitjà, establert en el conveni signat el 15
de setembre de 2003 entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Organisme.
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Els drets liquidats per aquest ajut en la liquidació del pressupost de l’exercici 2006 han
estat els corresponents al curs 2005-2006, 678.904,00 €. Els ingressos corresponents al
primer quadrimestre del curs 2006-2007, corresponents al sosteniment de les despeses
dels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre del 2006, s’han aplicat al pressupost de l’exercici 2007. Així mateix, els ingressos corresponents al primer quadrimestre
del curs 2005-2006, corresponents al sosteniment de les despeses dels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre del 2005, s’han aplicat al pressupost de l’exercici
2006.
S’haurien d’haver considerat com a projecte de despesa els costos de funcionament i de
personal de l’ensenyament de grau mitjà dels cursos 2005-2006 i 2006-2007. Aquesta
consideració comportaria l’existència de desviacions de finançament en les despeses amb
finançament afectat que no causaria canvis significatius en el resultat pressupostari ni en el
romanent de tresoreria.

2.4.4.

Romanent de tresoreria

L’estat del romanent de tresoreria presentat per l’Organisme és el següent:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Estat del romanent de tresoreria
Components
Any 2006
1.(+) Fons líquids
184.538,19
2.(+) Drets pendents de cobrament
554.045,54
del pressupost corrent
543.966,00
del pressupost tancat
6.912,76
d’operacions no pressupostàries
3.166,78
(-)cobraments realitzats pendents d’aplicació
definitiva
3.(–) Obligacions pendents de pagament
485.833,02
del pressupost corrent
28.944,15
del pressupost tancat
d’operacions no pressupostàries
456.888,87
(-) pagaments realitzats pendents d’aplicació
definitiva
I.
Romanent de tresoreria total (1+2+3)
252.750,71
II.
Saldos de dubtós cobrament
6.912,76
III.
Excés de finançament
IV.
Romanent de tresoreria per a despeses generals
245.837,95
(I-II-III)
Imports en euros.
Font: Compte general de l’exercici 2006.

Any 2005
63.744,42
543.571,03
521.902,47
6.494,18
15.174,38

250.573,08
12.736,41
237.836,67

356.742,37
6.494,18
350.248,19

El romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2006 va ser de 245.837,95 €, menor que el
de l’exercici 2005 a causa, fonamentalment, de l’augment de l’import de les obligacions
pendents de pagament de les operacions no pressupostàries. Cal esmentar també,
l’augment dels fons líquids en 120.793,77 € respecte a l’exercici anterior, a causa de
l’increment de les bestretes de la Diputació de Girona a l’Organisme, que van passar de
195.000,00 € a 31 de desembre de 2005 a 400.000,00 € a 31 de desembre de 2006.
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2.4.5.

Indicadors financers, patrimonials, pressupostaris i de gestió

La Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre 4041/2004, de
23 de novembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda, estableix que la Memòria ha d’incloure una sèrie d’indicadors financers i patrimonials (liquiditat immediata, solvència a curt
termini i endeutament per habitant) i una altra sèrie de quinze indicadors pressupostaris,
d’execució del pressupost de despeses, d’execució del pressupost d’ingressos, d’autonomia fiscal, de superàvit o dèficit per habitant, de realització de pagaments i cobraments,
etc. Així mateix, estableix que els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats
locals d’àmbit superior han de formalitzar amb caràcter obligatori, a més a més dels
indicadors financers, patrimonials i pressupostaris, els indicadors de gestió, amb els
termes següents:
Els indicadors de gestió han de permetre avaluar l’economia, l’eficàcia i l’eficiència
en la presentació d’almenys els serveis finançats amb taxes o preus públics. Poden
expressar-se en unitats monetàries o físiques i referir-se a anàlisis totals o parcials de
cada servei.
A títol orientatiu s’inclou una sèrie d’indicadors de gestió genèrics:
Cost del servei / nombre d’habitants
Rendiment del servei / cost del servei
Cost del servei / nombre de prestacions
Cost del servei / cost estimat del servei
Nombre d’empleats del servei / nombre d’habitants
Nombre de prestacions realitzades / nombre de prestacions previstes
Nombre de prestacions realitzades / nombre d’habitants

Per a l’obtenció dels indicadors anteriors, cal tenir en compte el següent:
1. Cost del servei és el conjunt sumatori dels costos següents:
a) Costos directes del personal que desenvolupa la seva activitat totalment o parcialment (en aquest cas només per la part proporcional) en el corresponent servei.
b) Aquells costos relatius als béns i serveis corrents que s’hagin consumit en la
realització d’aquest servei.
c) Costos financers que implícitament i específicament corresponguin al servei.
d) Costos nets de les possibles transferències corrents realitzades (no s’inclouen
aquelles en què s’intervé per compte d’altri).
e) Cost de les amortitzacions d’aquells immobilitzats afectes específicament al
corresponent servei.
2. Rendiment del servei és l’import dels recursos obtinguts per la seva prestació.
3. Prestació és la unitat (o unitats) de mesura del servei. El nombre de prestacions és
el nombre de vegades que s’ha realitzat el servei de manera similar o homogènia. En
cas de prestacions de diferent tipus, el nombre global de prestacions es pot calcular
per una agregació degudament ponderada d’aquestes.
4. Cost estimat del servei és aquell que, calculat amb els criteris mencionats per al
cost efectiu del servei, correspongui a les estimacions o previsions realitzades amb
anterioritat a l’inici del període corresponent.
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5. Nombre d’empleats és el nombre de persones que treballen directament per al
servei, així com aquelles que hi treballen parcialment; en aquest cas s’ha d’expressar
en termes de persones equivalents.

L’Organisme ha inclòs en la Memòria que forma part del Compte general de 2006 els
indicadors financers, patrimonials i pressupostaris establerts en la Instrucció de comptabilitat. Els indicadors de gestió inclosos en la Memòria són els següents:
Indicadors de gestió orientatius proposats
per la Instrucció de comptabilitat

Indicadors inclosos en la Memòria
de l’Organisme

Cost del servei / nombre d’habitants

-

Rendiment del servei / cost del servei

Rendiment del servei / cost del
servei

Cost del servei / nombre de prestacions

Cost del serveis / nombre
d’alumnes

Imports
177.260,59 / 1.777.966,57 €
= 0,0996
1.777.966,57 € / 406
= 4.379,23 €

Cost del servei /cost estimat del servei

-

Nombre d’empleats del servei / nombre
d’habitants

Nombre de treballadors / nombre
d’alumnes

-

Nombre de prestacions realitzades /
nombre de prestacions previstes

-

-

Nombre de prestacions realitzades /
nombre d’habitants

-

-

50/ 406 = 0,123

Respecte al primer indicador inclòs en la Memòria, rendiment del servei dividit pel cost del
servei, i tenint en compte que el rendiment del servei és l’import dels recursos obtinguts
per la seva prestació (taxes i preus públics), els beneficiaris del servei no arriben a pagar
el 10,0% del cost.
Respecte als indicadors del cost del servei dividit pel nombre d’alumnes i el nombre de
treballadors dividit pel nombre d’alumnes, en ser el primer exercici on es regula com a
obligatòria la presentació d’indicadors, no es comparen amb els indicadors d’altres
conservatoris de música de titularitat pública.

2.5.

FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA I CONTRACTACIÓ DE
PERSONAL

2.5.1.

Contractació administrativa

Els únics contractes administratius, no tramitats com a menors, realitzats per l’Organisme
durant l’exercici 2006 són els corresponents al servei de neteja de les seves instal·lacions,
per una banda, i el contracte per a les obres realitzades per a la remodelació d’algunes de
les aules, per un altra.
A continuació es descriuen els procediments de contractació esmentats anteriorment.

61

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 24/2008
Contracte del servei de neteja de les instal·lacions
L’Organisme tenia contractats els serveis de neteja a l’empresa Limpiezas Kasa, SA des de
feia aproximadament deu anys, període que supera el límit establert en el TRLCAP per a
aquest tipus de contracte. Per tal de regularitzar aquesta situació, per Decret de Presidència de 17 de novembre de 2005, es va acordar l’extinció d’aquest contracte i l’obertura
del procés de contractació per procediment obert mitjançant concurs, de la prestació dels
serveis de neteja de la seu de l’Organisme.
Les dades més significatives d’aquest contracte són les següents:
Actuacions
Expedient de contractació

Procediment contractació
Plec de clàusules administratives i Plec de prescripcions
tècniques
Publicitat licitació
Proposicions rebudes i
admeses
Mesa de contractació

Proposta d’adjudicació

Adjudicació del contracte

Documentació presentada
Notificació adjudicació
Publicació adjudicació
Garantia definitiva
Formalització contracte
Pagament

Dades significatives (dates, òrgans,
imports, etc.)
Tipus: Contracte de serveis
Aprovació: Junta de Govern el
17.11.2005
Import de licitació: No s’estableix

Concurs
Aprovats per la Junta de Govern el
17.11.2005.
BOP núm. 234 de 9.12.2005
DOGC núm. 4538 de 28.12.2005
Sis proposicions rebudes i admeses
Actes Mesa Contractació:
- Obertura pliques i qualificació
documentació: 8.2.2006
- Proposta adjudicació: 15.2.2006
El cap de la sotssecció de
manteniment, en data 13.2.2006,
proposà l’adjudicació a l’empresa
Ben.Net Neteges i Manteniments, SA.
En sessió de 22.2.2006, el president
delegat de l’Organisme va aprovar
l’adjudicació proposada.

L’adjudicatari ha presentat tota la
documentació requerida.
Notificat als sis licitadors el resultat de
l’adjudicació.
BOP núm. 97 de 22.5.2006
Les garanties definitives han estat
degudament constituïdes.
En data 9.3.2006 es va signar el
contracte entre les parts.
Pagament mensual de 2.202,84 €
durant vuit mesos (abril a desembre
2006 sense comptar el mes d’agost).
Import total de 17.622,72 €.
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Incidències / comentaris
L’expedient de contractació no inclou la
quantificació de la despesa que es derivaria
de la prestació del servei que és obligatori
segons l’article 67 del TRLCAP.
No s’ha registrat el document comptable
corresponent a l’autorització de l’expedient.
-

-

-

L’adjudicació s’ha realitzat a partir del preu
per unitat temporal (setmana, hora, dia) sense
establir un càlcul del cost total del servei
motiu pel qual no existeix document D. Manca l’aprovació de la despesa i la seva fiscalització, a través del document comptable D.
L’Organisme realitza mensualment el
document comptable ADO pel cost mensual
del servei. S’hauria de registrar cada una de
les fases A, D, O en funció de les fases
d’execució de la despesa.
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Contracte de subministrament per a la remodelació de les aules
Durant l’exercici 2006 l’Organisme va realitzar unes obres de remodelació d’aules, que van
ascendir a un total de 49.923,62 €. L’adjudicació d’aquestes obres es va fer mitjançant
procediment negociat sense publicitat, d’acord amb el que estableix l’article 182.i del
TRLCAP.
Les dades més significatives d’aquest contracte són les següents:
Actuacions

Dades significatives (dates, òrgans,
imports, etc.)

Incidències / comentaris

Expedient de contractació

Tipus: contracte de subministraments
Aprovació: president delegat 27.6.2006
Import de licitació: No s’estableix

Aquest contracte va ser considerat per
l’Organisme com de subministraments. No
obstant això, i segons la seva naturalesa es
correspon amb un contracte d’obres. Cal
destacar que els contractes de subministrament són normativament més restrictius que
els d’obra.
El Decret d’aprovació de l’expedient de
contractació no inclou la quantificació de la
despesa, que és obligatori segons l’article
67 del TRLCAP.
No s’ha registrat el document comptable
corresponent a l’autorització de l’expedient.

Procediment contractació

Negociat sense publicitat

-

Plec de clàusules administratives i Plec de prescripcions
tècniques

Aprovats pel president delegat el
27.6.2006.

-

Publicitat licitació

No és obligatori, procediment negociat
sense publicitat

-

Proposicions rebudes i
admeses

Tres empreses invitades

-

Mesa de Contractació

No existeix, potestativa en el
procediment negociat

-

Proposta d’adjudicació

La Comissió Tècnica, en data 25.7.2006, proposà l’adjudicació a l’empresa Construccions i Habilitacions CAIBA, SA, per
import de 49.923,62 €.

Adjudicació del contracte

En sessió de 25.7.2006, el president
delegat de l’Organisme va aprovar
l’adjudicació proposada.

No s’ha registrat el document comptable
corresponent a la disposició de la despesa.

Documentació presentada

L’adjudicatari ha presentat tota la documentació requerida.

-

Notificació adjudicació

Notificat als tres licitadors el resultat de
l’adjudicació.

-

Publicació adjudicació

No és obligatori per import.

-

Garantia definitiva

La garantia definitiva ha estat degudament constituïda.

-

Formalització contracte

En data 25.7.2006 es va signar
contracte entre les parts.

-

Pagament

Pagament per import de 49.923,62 € el
dia 29.12.2006.

-
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2.5.2.

Contractació de personal

La fiscalització de la contractació de personal ha consistit en la verificació del compliment
de la legalitat en la relació de llocs de treball i plantilla, en l’oferta pública d’ocupació i en el
procés de contractació de personal.
Relació de llocs de treball i plantilla
La relació de llocs de treball de l’exercici 2006 va ser proposada en sessió del Consell
Rector de 17 de novembre de 2005, però no ha estat aprovada per la Diputació de Girona,
tal com estableix l’article 8f dels estatuts de l’Organisme. Consta de quaranta-set places de
personal laboral, quaranta de fixes i set de temporals, totes elles ocupades a inicis de
l’exercici 2006, de les quals quaranta-una corresponen a personal docent i sis a personal
d’administració i serveis.
L’Organisme elabora cada any la plantilla de personal el mes d’octubre, en funció de les
necessitats que existeixen en aquell moment per al curs que ha de començar. Així, la
plantilla de personal per a l’exercici 2006, realitzada el mes d’octubre de 2005, reflecteix el
personal necessari per al curs 2005-2006, és a dir, d’octubre de 2005 a juny de 2006. No
obstant això, durant el curs escolar van anar sorgint noves necessitats de contractació de
professors, motiu pel qual es van realitzar modificacions en la plantilla i en la relació de
llocs de treball, que es comenten més endavant.
La plantilla de personal integra els quaranta-set treballadors laborals de la relació de llocs
de treball. No s’ha tingut constància de la seva aprovació ni de la seva publicació.
Els moviments que ha experimentat la plantilla durant l’exercici 2006 són els següents:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Moviments de la plantilla de l’exercici 2006
31.12.2005
Altes

Baixes

Moviments
ocupació definitiva

31.12.2006

Personal docent
Laboral fix

30

4

2

-

32

Laboral temporal

7

5

4

4

12

Laboral temporal fins a provisió definitiva
Personal d’administració i serveis

4

-

-

-4

-

Laboral fix

5

1

-

1

7

Laboral temporal fins a provisió definitiva

1

-

-

-1

-

-

51

Total
47
10
6
Font: Elaboració pròpia a partir de les plantilles de personal dels exercicis 2005 i 2006.

Es pot observar que existeixen cinc treballadors (quatre docents i un d’administració) que
es trobaven en situació temporal fins a la provisió definitiva, mitjançant contractes d’inte-
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rinatge i que, durant l’exercici 2006 van passar a ocupar definitivament la plaça com a
personal laboral fix.
S’ha produït també la baixa d’una treballadora laboral fix per jubilació, i s’han contractat
quatre nous docents. L’altra baixa de personal docent correspon a un dels professors de
piano, que va passar a ocupar la nova plaça de director de l’Organisme Autònom, i per
tant a formar part del personal d’administració i serveis.
Els treballadors temporals són contractats durant períodes de temps entre tres i sis mesos,
per tal de cobrir les vacants produïdes per absències del personal.
Totes aquestes variacions de la plantilla s’han realitzat mitjançant l’aprovació pel Consell
Rector, de tres modificacions de la plantilla i de la relació de llocs de treball.
No obstant això, no s’ha tingut constància de l’aprovació de les modificacions de la
plantilla i de la relació de llocs de treball per part del Ple de la Diputació de Girona,
obligatòria segons l’article 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal de les entitats locals.
Així mateix, no s’ha obtingut la publicació en els diaris oficials d’aquestes modificacions,
que és obligatòria segons l’article 28 del decret abans esmentat.
Oferta pública d’ocupació
No s’ha tingut constància de l’aprovació i de la publicació en el DOGC de l’oferta pública
d’ocupació de l’Organisme, que és obligatòria segons l’article 57 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal de les entitats locals i que, segons
l’article 56.2 del mateix decret, ha d’incloure totes les places vacants que s’hagin de
proveir en l’exercici.
Procés de contractació de personal
A partir de la plantilla del personal de l’Organisme de l’exercici 2006 s’han seleccionat deu
treballadors per tal de verificar que el procés de contractació s’ha realitzat d’acord amb la
legislació vigent. La selecció s’ha realitzat a partir de la plantilla de personal i no dels
moviments d’altes i baixes, atès que el que s’analitza és que el procediment de contractació de les persones que estan en plantilla s’ha realitzat correctament, independentment
de l’any en què s’hagi efectuat la seva contractació. La selecció de les altes s’ha realitzat
en funció del tipus de personal. Així, s’ha dividit el personal en tres grups diferenciats:
personal docent fix, personal docent temporal i personal administratiu.
El detall de les contractacions analitzades és el següent:
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Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Detall contractacions de personal analitzades
Personal docent laboral fix
Professor adjunt d’especialitat de guitarra
Professor adjunt d’especialitat polivalent de llenguatge musical i piano
Professor adjunt d’especialitat de trombó
Director acadèmic*
Personal administratiu laboral fix
Auxiliar administrativa
Bibliotecari
Director de l’Organisme
Personal docent temporal
Professor de música auxiliar d’especialitat de piano
Professor de música auxiliar
Professor de música auxiliar
* El director acadèmic és un professor del centre que té atribuïdes aquestes funcions.

4
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1

Personal docent laboral fix: professor adjunt d’especialitat de guitarra – professor adjunt
d’especialitat polivalent de llenguatge musical i piano – professor adjunt d’especialitat de
trombó
Per al personal docent fix s’han triat tres treballadors, dos dels quals han estat alta de
l’exercici 2006 i l’altre va ser contractat en l’exercici anterior.
Addicionalment, s’ha realitzat la fiscalització de l’atribució del càrrec de director acadèmic
del centre d’ensenyament que ha de recaure sobre un professor.
A continuació es detallen les dades més significatives del procés de contractació per
ocupar els llocs de treball corresponents a personal docent laboral fix:
Actuacions
Descripció plaça

Sistemes de selecció
Oferta ocupació pública

Dades significatives
a) Professor adjunt d’especialitat de guitarra
b) Professor adjunt d’especialitat polivalent de
llenguatge musical i piano
c) Professor adjunt d’especialitat de trombó
Concurs oposició

Convocatòria i bases

a) Acord del Consell Rector de 23.3.2006
b) Acord del Consell Rector de 23.3.2006
c) Acord del Consell Rector de 14.4.2005
Publicitat convocatòria i
a) BOP de 7.4.2006
bases
b) BOP de 7.4.2006
c) BOP de 20.4.2005
Admissió dels aspirants actes Actes tribunal qualificador:
del tribunal qualificador
a) 7.7.2006 i 10.7.2006
b) 11.7.2006 i 12.7.2006
c) 8.7.2005
Documentació acreditativa
Aportada tota la documentació requerida
Nomenament
a) Decret de Presidència d’1.8.2006
b) Decret de Presidència de 18.9.2006
c) Decret de Presidència de 9.8.2005
Publicitat nomenament i
a) Contracte laboral d’1.9.2006
contracte laboral
b) Contracte laboral de 18.9.2006
c) Contracte laboral de 9.8.2005
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Incidències
-

No s’ha obtingut l’Oferta pública d’ocupació
de l’Organisme.
-

-

-

-

-
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Director acadèmic
L’article 131 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’ensenyament general, estableix
que l’equip directiu, òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren el director, el
cap d’estudis, el secretari i tots els que determinin les administracions educatives. Els
membres de l’equip directiu cessen quan es cessa el director.
Segons l’article 133, la selecció i el nomenament de directors dels centres públics s’efectua mitjançant concurs de mèrits entre professors funcionaris de carrera que imparteixin
algun dels ensenyaments encomanats al centre, i de conformitat amb els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.
El procediment de selecció, segons es determina en l’article 135, l’ha de fer una Comissió
constituïda per representants de l’Administració educativa i del centre corresponent, tenint
en compte la valoració objectiva dels mèrits acadèmics i professionals acreditats pels
aspirants i la valoració del projecte de direcció.
L’Administració educativa nomena el director del centre que correspongui, per un període
de quatre anys.
No obstant això, en l’article 137 es determina que, en absència de candidats, en el cas de
centres de nova creació o quan la comissió corresponent no hagi seleccionat cap aspirant,
l’Administració educativa ha de nomenar director un professor funcionari per un període
màxim de quatre anys.
Així, en data 21 d’agost de 2006, el president del Conservatori va emetre un Decret en què
s’acceptava la renúncia de l’antiga directora del centre, la Sra. Lluïsa Pardàs i Feliu, que
ocupava el càrrec des del dia 1 de juliol de 2005, i es nomenava director del centre
d’ensenyament Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, amb
efectes d’1 de setembre de 2006, el Sr. Lluís Brugués i Agustí, per un període de tres
anys.1
Personal d’administració i serveis laboral fix: auxiliar administrativa - bibliotecari
Pel personal administratiu la mostra ha estat de tres treballadors, un dels quals ha estat
contractat l’exercici 2006, un altre es correspon a exercicis anteriors i el tercer correspon al
director de l’Organisme Autònom que, per les seves particularitats, no s’inclou en el quadre
adjunt sinó que és explicat en el punt següent al quadre.

1. Atenent l’al·legació referent a l’apartat 2.5.2 s’ha suprimit el següent: “La renúncia de l’antiga directora i en
conseqüència, de tot l’equip directiu, va venir motivada per desacord amb el nou nomenament del càrrec de
director de l’organisme, ja que es va considerar que afectaria les competències de la Direcció del centre”.
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Actuacions
Descripció plaça
Sistemes de selecció
Oferta ocupació pública

Dades significatives
a) Auxiliar administrativa
b) Bibliotecari
Concurs oposició

Incidències
-

Convocatòria i bases

a) Aprovació pel president de 4.4.2000
b) Acord del Consell Rector de
23.3.2006
Publicitat convocatòria i
a) BOP de 13.4.2000
bases
b) BOP de 7.4.2006
Admissió dels aspirants
Actes tribunal qualificador:
actes del tribunal
a) 6.9.2000 i 8.9.2000
qualificador
b) 9.11.2006
Documentació acreditativa Aportada tota la documentació
requerida
Nomenament
Publicitat nomenament i
contracte laboral

No s’ha obtingut l’Oferta pública d’ocupació de
l’Organisme.
-

-

-

Director de l’Organisme – lliure designació
En l’article 85 bis 1b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, s’estableix que els organismes autònoms han de tenir com a titular màxim de l’òrgan un funcionari de carrera o
laboral de les administracions públiques o un professional del sector privat amb més de
cinc anys d’experiència, tos ells amb titulació superior. Per donar compliment a aquesta
redacció, el Ple de la Diputació de Girona, en data 23 de maig de 2006, va autoritzar la
modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball, per tal d’incorporar una plaça de
director de l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz. Així, en la sessió
de 25 de maig de 2006 el Consell Rector de l’Organisme, acordà modificar la plantilla i la
relació de llocs de treball per tal d’incloure l’esmentada plaça i dotar-la d’unes retribucions
bàsiques de 15.274,28 € i unes retribucions complementàries de 35.705,32 €, ambdues
distribuïdes en catorze pagues.
En l’article 63 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en
un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública, s’estableix que es proveiran pel sistema de lliure designació aquells càrrecs de caràcter directiu o d’especial responsabilitat.
En l’article 16 dels Estatuts de l’Organisme s’estableix que el director de l’Organisme serà
designat pel president del Consell Rector, pel sistema de lliure designació entre els funcionaris o personal laboral de les administracions públiques, o entre professionals del sector
privat amb més de cinc anys d’exercici professional, i sempre entre titulats superiors.
Les bases de la convocatòria per cobrir la plaça de director de l’Organisme van ser publicades en el BOP número 112, de 13 de juny de 2006, i en el DOGC número 4664, de data
28 de juny de 2006, tal com s’estableix en l’article 64 del Decret legislatiu 1/1997.
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En data 28 de juliol de 2006 el president de l’Organisme va emetre decret en el qual es
disposava el nomenament del Sr. Carles Lama Niebla com a director de l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, un cop resolt el
procés de lliure designació, amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2006. El Consell
Rector va aprovar aquest nomenament en sessió de 5 d’octubre de 2006.
D’acord amb l’article 64 del Decret legislatiu 1/1997, el nomenament va ser publicat en el
BOP número 150, de 7 d’agost de 2006, i en el DOGC número 4701, de 21 d’agost de
2006.
Personal laboral temporal: professor de música auxiliar d’especialitat de piano – dos professors de música auxiliars
Per Decret del president de data 6 de març de 2006, vista la proposta de la directora del
centre, es va disposar la contractació d’un treballador per tal de cobrir la jornada d’un
professor mentre aquest gaudia d’un permís de compactació de dotze setmanes per
paternitat, a partir del dia 1 de març de 2006. Aquesta contractació es va realitzar sota la
modalitat d’obra i servei determinat, des del dia 6 de març de 2006 fins al dia 23 de maig
de 2006, correctament formalitzat per contracte de treball.
Per Decret del president de data 26 d’abril de 2006, vista la proposta de la directora del
centre de 18 d’abril de 2006, i en no haver estat possible trobar una sola persona que
pogués assumir tota la jornada, es va disposar la contractació de dos treballadors per tal
de cobrir la jornada d’un professor que estava gaudint d’un permís de compactació per
paternitat, a partir del dia 19 d’abril de 2006 i fins al 20 de maig de 2006. Aquesta
contractació es va realitzar sota la modalitat d’obra i servei determinat, des del dia 24
d’abril de 2006 fins al dia 15 de maig de 2006 en el cas d’un dels treballadors i del 20
d’abril de 2006 al 19 de maig de 2006 en el cas de l’altre, correctament formalitzat per
contracte de treball.
Aquests contractes es van realitzar en funció del que estableix l’article 2 del Reial decret
2720/1998 en el qual es preveu la contractació per la realització d’una obra o servei
determinat.
En l’article 94 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, s’estableix que el personal laboral no permanent serà seleccionat
mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs excepte en els casos de
màxima urgència, i en aquest últim cas és obligatòria la publicació de la contractació en
el BOP i en el DOGC. No obstant això, en aquest mateix article, s’obre la possibilitat de
convocar un únic concurs anual.
L’Organisme ha realitzat aquesta contractació a partir d’un llistat que elabora amb les
persones que es presenten al procés d’oposició però que no són finalment contractades
per no assolir la puntuació més alta. El funcionament és similar al d’una borsa de treball tot
i que, de moment, no està degudament organitzada.
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3. CONCLUSIONS: OBSERVACIONS I RECOMANACIONS
La Sindicatura ha fiscalitzat el Compte general de l’Organisme Autònom Conservatori de
Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona referit a l’exercici 2006.
L’opinió de la Sindicatura, excepte pels efectes derivats de les observacions que més
endavant es detallen, és la següent:

• Els estats i comptes anuals que formen el Compte general de l’Organisme de l’exercici
2006, presenten raonablement la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del
resultat economicopatrimonial i de la liquidació del pressupost de l’Organisme.

• L’Organisme ha complert raonablement la legalitat que li és d’aplicació.
• El control intern existent en l’àmbit economicofinancer és, en termes generals, adequat.

3.1.

OBSERVACIONS

A continuació es detallen les diferents incidències observades durant la realització del
treball i que fan referència a aspectes de caire comptable, al compliment de la legalitat, a
la contractació administrativa, al personal i a l’àmbit del control intern:
Observacions de caire comptable

• Existeixen elements de l’immobilitzat dels quals no es pot obtenir detall ni evidència de
la seva valoració per import brut de 201.458,96 €, i valor net de 128.453,54 €, que
representen un 41,4% del total del valor brut de l’immobilitzat i un 36,5% de l’immobilitzat net respectivament. La major part d’aquests elements es corresponen amb els
saldos inicials de les partides, que, segons l’Organisme, són valors aproximats.
Aquests elements presenten una amortització acumulada de 73.005,42 €. L’amortització
s’ha calculat aplicant el percentatge que correspon a cada element en funció del grup
on es troben comptabilitzades. No obstant això, en no tenir certesa dels elements que
realment componen aquestes partides, no es pot valorar la correcció dels càlculs de
l’amortització.
Aquest fet suposa una limitació a l’àrea d’immobilitzat del balanç.

• La Memòria formada per l’Organisme inclou la informació establerta en la Instrucció de
comptabilitat local, excepte per la manca dels projectes de despesa i les despeses amb
finançament afectat.
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No s’ha considerat, i per tant, no s’ha inclòs en la Memòria com a projecte de despesa
ni com a despesa amb finançament afectat, l’ajut al sosteniment de les despeses de
funcionament i a les despeses de personal derivades del funcionament ordinari del
Conservatori pel que fa a l’ensenyament del grau mitjà, establert en el conveni entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Organisme.
S’haurien d’haver considerat projecte de despesa els costos de funcionament i de
personal de l’ensenyament de grau mitjà dels cursos 2005-2006 i 2006-2007. Això
comportaria l’existència de desviacions de finançament en les despeses amb finançament afectat. Aquestes desviacions de finançament no comportarien canvis significatius ni en el resultat pressupostari ni en el romanent de tresoreria.

• Els drets liquidats en la liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici 2006 del
conveni signat amb la Generalitat de Catalunya, pel qual se subvenciona l’ensenyament
oficial de grau mitjà han estat els corresponents al curs 2005-2006. Els corresponents
als ingressos del primer trimestre del curs 2006-2007 s’han aplicat al pressupost de
l’exercici 2007.
D’altra banda, les obligacions reconegudes en la liquidació del pressupost de despeses
de l’exercici 2006, que fan referència al conveni del paràgraf anterior, corresponen als
mesos de gener a agost del curs 2005-2006 i als mesos de setembre a desembre del
curs 2006-2007.
L’ajust que es proposa és de 226.301,33 € carregat al compte 441, Ingressos diferits, i
abonat al compte 120, Resultats d’exercicis anteriors.

• Les inversions corresponen, principalment, a les obres de rehabilitació realitzades per
adaptar algunes de les aules, que van ascendir a 49.923,62 €. Aquestes obres es van
activar inicialment com a part de l’immobilitzat, van formar part de les altes de l’exercici,
i van ser registrades al capítol 6 del pressupost. No obstant això, amb les regularitzacions fetes a final de l’exercici, per tal d’adaptar els comptes d’immobilitzat a la
seva veritable naturalesa, van ser considerades despeses de manteniment i es van
passar com a pèrdua d’immobilitzat. A nivell pressupostari es van mantenir com a despeses d’inversions reals, en el capítol 6, quan en realitat haurien d’haver estat registrades com a despeses en béns corrents i serveis, en el capítol 2.
Es proposa la reclassificació de la despesa comptabilitzada en el compte de pèrdues
extraordinàries com a despesa ordinària per serveis exteriors per 49.923,62 €.

• La comptabilització de gran part de les modificacions de crèdit s’ha realitzat abans de
la seva aprovació definitiva.

• Pel que fa al contracte de neteja, l’Organisme realitza mensualment el document comptable ADO pel cost mensual del servei. De la mateixa manera, pel contracte de les
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obres de remodelació de les aules es realitza un sol document ADO pel cost total.
L’Organisme hauria de registrar cada una de les fases per separat, en funció de les
fases d’execució de la despesa.
El quadre d’ajustaments, resultant de les observacions comptables, que poden ser quantificades, és el següent:
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz – 2006
Relació d’ajustaments i reclassificacions al Balanç i al Compte del resultat economicopatrimonial
Comptes
Balanç
Compte del resultat
49.923,62
Regularització de les obres de rehabili- Compte 671
49.923,62
tació activades com a immobilitzat i trac- Compte 622
tades finalment com a despeses de
reparació
Ingressos diferits corresponents al con- Compte 120
226.301,33
veni amb la Generalitat pel qual se sub- Compte 441
226.301,33
venciona l’ensenyament oficial de grau
mitjà

Observacions sobre la legalitat

• L’expedient d’aprovació de modificació de les taxes i dels preus públics vigents a partir
del curs 2006-2007 i el de creació de la nova taxa per la utilització d’aules i equipaments, presenten les incidències següents:
• L’expedient d’aprovació de l’ordenança fiscal que estableix la taxa per la utilització

d’aules i equipaments no inclou els informes tecnicoeconòmics sobre el valor de
mercat, d’acord amb l’article 25 de la Llei reguladora de les hisendes locals.
• L’expedient de la modificació de les ordenances fiscals que augmenten l’import de

les taxes d’ensenyament oficial de grau mitjà no inclou els informes tecnicoeconòmics sobre el cost econòmic previsible del servei i la cobertura d’aquest, d’acord
amb l’article 25 de la Llei reguladora de les hisendes locals.
• L’expedient d’aprovació de la modificació dels preus públics no inclou la Memòria

economicofinancera, que justifica l’import dels preus públics fixats i el grau de la
cobertura dels costos del servei prestat, tal com estableix l’article 47 de la Llei
reguladora de les hisendes locals a partir de l’aplicació supletòria de l’article 26.2 de
la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora del règim jurídic de les taxes i preus públics.

• La bonificació del 100% de l’import de les taxes i preus públics per als fills del personal
del Conservatori, recollida en les ordenances fiscals, no s’ajusta a la legislació vigent,
en no estar expressament prevista en cap llei.

• La seu de l’Organisme es troba a la Casa de Cultura de Girona, edifici propietat de la
Diputació de Girona. La superfície que ocupa l’Organisme és, d’aproximadament,
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1.700 m2. S’haurien d’haver realitzat els tràmits per a l’adscripció de l’espai ocupat
d’aquest edifici a l’Organisme.

• L’Organisme no ha realitzat els tràmits d’aprovació de l’inventari general legalment establerts en el Decret 336/1988 de 17 d’octubre, reglament del patrimoni dels ens locals.
Es considera que, tot i que la nova Instrucció del model normal de comptabilitat local
aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, accepta la possibilitat de
realitzar un inventari de caràcter comptable que detalli individualment el seu immobilitzat, no eximeix del compliment del que disposa la legislació esmentada quant als
tràmits a realitzar per a l’aprovació de l’inventari general.
Observacions sobre contractació administrativa

• L’expedient del contracte corresponent al servei de neteja no inclou la quantificació de
la despesa que es deriva de la prestació del servei, que és obligatòria, segons l’article
67 del TRLCAP.

• El decret d’aprovació de l’expedient de contractació corresponent a les obres de
remodelació d’aules, no inclou la quantificació de la despesa, que és obligatòria segons
l’article 67 del TRLCAP.
Observacions sobre el personal

• Durant l’exercici 2006 es van contractar dos professors mitjançant contracte de prestació de serveis, quan s’haurien d’haver contractat com a personal de l’Organisme,
mitjançant el contracte laboral corresponent.

• En la mostra de tres treballadors analitzada s’ha observat que les retribucions han
experimentat un increment superior al límit del 2% establert en l’article 16.2 de la Llei
30/2005, de 29 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2006,
a causa de l’aplicació d’un complement establert en el conveni. Aquest complement ha
ocasionat increments interanuals entre un 5,8% i un 9,1%, segons la categoria. No
obstant això, l’increment del sou base i dels triennis ha estat d’un 2%, tal com estableix
la llei.

• Segons l’article 23 del conveni col·lectiu, el personal d’administració i serveis de
l’Organisme té dret a percebre una paga de productivitat. La distribució individual la
realitza la Presidència de l’Organisme a partir d’uns criteris objectius. Per l’exercici 2006
no existeix cap informe de distribució de la productivitat.

• La relació de llocs de treball de l’exercici 2006 va ser proposada en sessió del Consell
Rector de 17 de novembre de 2005 però no ha estat aprovada per la Diputació de
Girona, tal com estableix l’article 8.f dels Estatuts de l’Organisme.
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• No s’ha dut a terme l’aprovació ni la publicació de la plantilla de personal de l’exercici
2006.

• No s’han realitzat les aprovacions corresponents a les modificacions de la plantilla i a la
relació de llocs de treball per part del Ple de la Diputació de Girona, ni de la seva
publicació, procediments obligatoris segons l’article 32 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal de les entitats locals, i segons l’article
28 del Decret 214/1990, respectivament.

• No s’ha dut a terme l’aprovació ni la publicació en el DOGC de l’oferta d’ocupació
pública de l’Organisme que és obligatòria segons s’estableix en l’article 57 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal de les entitats
locals i que, segons l’article 56.2 del mateix Decret, ha d’incloure totes les places
vacants que s’hagin de proveir en l’exercici.
Observacions sobre el control intern

• La Diputació no ha realitzat cap dels controls específics assenyalats en l’article 85 bis.1
apartats f i i del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i en l’article 8 punts 4 i 5 dels Estatuts de l’Organisme, on s’estableix que el Conservatori està sotmès a controls específics sobre
l’evolució de les despeses de personal i de la gestió dels recursos humans, així com al
control d’eficàcia.
La Diputació no ha realitzat l’informe regulat en l’article 220 del Reial decret legislatiu
abans esmentat, que diu que el control financer té com a finalitat comprovar el funcionament en l’aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus
organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen. L’esmentat control
té com a objectiu informar de l’adequada presentació de la informació financera, del
compliment de les normes i directrius que li siguin d’aplicació i del grau d’eficàcia i
d’eficiència en la consecució dels objectius previstos. Com a resultat del control
efectuat s’ha d’emetre informe escrit en el qual es facin constar les conclusions i les
observacions de l’examen practicat. Els informes, juntament amb les al·legacions, han
de ser enviats al Ple de la corporació per al seu examen.
Així mateix, la Diputació no ha realitzat el control d’eficàcia establert en l’article 221 de
l’esmentat Reial decret legislatiu.

• La documentació del Compte general retuda a la Sindicatura no inclou la Memòria
justificativa del cost i rendiment ni la Memòria demostrativa del grau de compliment dels
objectius programats de l’Organisme, establertes en la regla 101.3 de la Instrucció de
comptabilitat.

• En els expedients de modificació de crèdit, manca la Memòria justificativa on es posi de
manifest el motiu de l’augment del crèdit pressupostari.
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3.2.

RECOMANACIONS

La Diputació de Girona hauria de realitzar els tràmits necessaris per adscriure a l’Organisme l’espai que ocupa en la Casa de Cultura de Girona, propietat de la Diputació.
L’article 205 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix com a
finalitat de la comptabilitat pública local, entre altres, determinar els resultats analítics i
posar de manifest el cost i els rendiments dels serveis prestats per l’entitat local. Caldria
millorar la selecció dels indicadors de gestió inclosos en la Memòria dels comptes, amb
l’objectiu que siguin una eina efectiva per donar informació de qualitat als òrgans de
direcció de l’Organisme, a la Diputació, i als ciutadans en general.
Així mateix, s’haurien d’establir els objectius i els indicadors de seguiment i control del
servei que presta l’Organisme, i s’haurien d’elaborar tots els informes de control intern,
d’eficàcia i d’eficiència que regula la normativa vigent.
Els expedients d’establiment i de modificació de les taxes i dels preus públics haurien
d’incloure els informes econòmics corresponents sobre el cost previst del servei a prestar i
el grau de cobertura del seu cost.
La Memòria del Compte general de l’Organisme hauria d’incloure tota la informació establerta en la Instrucció de comptabilitat local, i en concret, les despeses amb finançament
afectat.
Pel que fa a la resta d’observacions, i especialment a les que fan referència a la selecció i
retribució del personal i a la contractació administrativa de l’Organisme, s’haurien de
prendre les mesures necessàries adients per tal de corregir els aspectes esmentats.

4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
A l’efecte previst per l’article 6.1 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de
Comptes, modificada per la Llei 15/1991, de 4 de juliol, per la Llei 7/2002, de 25 d’abril, i
per la Llei 7/2004, de 16 de juliol, el projecte del present Informe de fiscalització fou
tramès, en data 19 de setembre de 2008, a l’Organisme Autònom Conservatori de Música
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.
Un cop conegut el contingut de l’informe, es transcriu a continuació la resposta de l’Organisme Autònom, rebuda a través d’un escrit seguit de les al·legacions signades pel
president, amb registre d’entrada a la Sindicatura de Comptes número 3686 de 14
d’octubre de 2008.
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Sr. Ernest Sena i Calabuig
Síndic
Sindicatura de Comptes de Catalunya
Av. Litoral, 12-14
08005 Barcelona

Senyor,
Em plau trametre-us les al·legacions relatives al projecte d’informe 32/2007-F, referent
al Conservatori de Música Isaac Albéniz, organisme autònom de la Diputació de
Girona.
Atentament,
[Signatura, il·legible]
Enric Vilert i Butchosa
President
Girona, 13 d’octubre de 2008

AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’INFORME 32/2007-F, RELATIVES AL
CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ, ORGANISME AUTÒNOM DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA.

Vist el projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes, amb registre d’entrada a la
Diputació de Girona de 2 d’octubre de 2008, es pren nota de les observacions i
recomanacions realitzades, i es posen de manifest les al·legacions següents:
1. Observacions de caire comptable:
•

Els elements d’immobilitzat dels quals no s’ha pogut obtenir detall ni evidència de
la seva valoració provenen d’exercicis anteriors a l’any 2002. En el exercicis
anteriors a l’any 2002, per a la gestió comptable del Conservatori no s’utilitzava
l’aplicatiu informàtic SICALWIN, d’AYTOS per la qual cosa és fa difícil obtenir el
detall i l’evidència d’aquests elements. A partir de l’entrada en funcionament del
nou aplicatiu informàtic, aquesta situació està resolta.

•

La comptabilització de les modificacions de crèdit sempre s’ha realitzat quan ja
han estat aprovades definitivament, però en alguns casos en què, per tractar-se
de modificacions subjectes a la tramitació prevista per a l’aprovació del
pressupost, sí que s’han comptabilitzat abans de la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva al BOPG. Cal tenir en compte que aquesta incidència ja
està resolta en la data d’emissió d’aquest informe.
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2. Observacions sobre legalitat:
•

Els expedients de modificació de preus públics i taxes per al curs acadèmic
2007-2008 ja inclouen la memòria economicofinancera i l’informe tecnicoeconòmic; per tant, aquesta incidència ja està resolta en la data d’emissió
d’aquest informe.

•

La bonificació de l’import del 100% de les taxes i preus públics per als fills del
personal del Conservatori, es preveu a l’article 42 del Conveni col·lectiu del
Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona per als anys
2004-2007 –Ajuts de Fons d’Acció Social- que, entre la relació dels conceptes
que són objecte de prestació o d’ajut, determina el relatiu a la gratuïtat de la
matrícula i a l’ensenyament als fills del personal del Conservatori.
Es tracta, per tant, d’observar i de fer complir un acord derivat del Conveni
col·lectiu que, en l’àmbit de la legislació laboral, esdevé norma primària i
d’acatament preceptiu per les parts que el subscriuen.
Tanmateix, és cert que el fet de canalitzar el reconeixement d’aquest dret a
través d’una ordenança fiscal, pot contravenir el principi de reserva de llei que
preveu l’article 8 d) de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària, i el
propi article 9 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En aquest sentit, els serveis d’Intervenció han posat de manifest aquesta
circumstància i, per tant, caldrà tenir en compte l’esmentada observació en la
propera elaboració i aprovació inicial de les ordenances fiscals que entraran en
vigor a partir del proper exercici, i suprimir expressament aquesta bonificació del
seu contingut.

•

Amb relació a l’adscripció de l’espai ocupat a la Casa de Cultura de Girona per
l’organisme, val a dir que la seu del Conservatori ha passat, durant aquests
darrers anys per una situació de permanent provisionalitat pel que fa a la seva
ubicació, pels trasllats que s’han anat succeint i que, en definitiva, han estat en
bona part el fet causant de la incidència produïda. En qualsevol cas, s’està a
l’espera de l’execució de les obres del Projecte de remodelació de l’edifici de la
Casa de Cultura de Girona, que comportarà l’adscripció definitiva a l’esmentat
edifici de les entitats, organismes i dependències que actualment ja hi són, però
amb els espais i ubicacions resultants de l’esmentat Projecte, un cop executat.

3. Observacions sobre contractació administrativa:
•

De la lectura de l’article 67 del TRLCAP no deduïm que en l’expedient de
contractació calgui fer constar, de forma expressa, la quantificació de la
despesa. Tanmateix, si l’observació es refereix a allò que preveu l’apartat segon
de l’esmentat precepte, que estableix que a l’expedient s’incorporaran, sempre
que el contracte origini despeses per a l’Administració, el certificat de l’existència
de crèdit o el document que legalment el substitueixi, en aquest cas, sí que cal
fer constar que a l’expedient que es va tramitar hi figura un informe de la
Intervenció que autoritza la despesa que en resulti. Aquest informe pren com a

77

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 24/2008
referència aproximada la despesa anual que ocasionava la prestació del servei
en l’anualitat precedent i, en tot cas, fins al moment en què es va procedir a la
contractació administrativa de l’empresa adjudicatària.
4. Observacions sobre el personal.
•

Durant l’exercici de 2008 s’ha corregit de forma definitiva la qüestió de les
dedicacions temporals dels professors, que han estat regularitzades mitjançant
contractacions laborals, tot garantint-se els principis de publicitat i de
concurrència mitjançant convocatòries de borses de treball que pretenen cobrir
les necessitats puntuals del Conservatori en matèria de contractació de personal,
a mesura que aquestes necessitats es van produint.

•

Respecte als increments de les retribucions del personal, cal observar dos
aspectes: el primer es refereix a l’article 21 del Conveni col·lectiu en relació a
l’article 21.1 a) de la Llei 30/2005 de pressupostos generals de l’Estat (LPGE) per
a l’any 2006.
A l’article 21 del Conveni, s’estableix com a data límit per a l’equiparació total
dels professors adjunts a titulars, l’u de gener de 2008. Aquesta equiparació es
va dur a terme, perquè les funcions que realitzen i les proves d’accés al
Conservatori de Música, són idèntiques tant, en el cas del professorat adjunt com
del titular, de manera que, d’acord amb l’article 21.1 a) de la LPGE es poden
adequar les retribucions complementàries quan sigui necessari, per assegurar
que les assignacions guardin relació procedent amb el contingut d’especial
dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat de cada lloc
de treball.
Per altra banda, l’increment efectuat al professorat titular segueix un argument
semblant, però emparat en els apartats a) i b) de l’article 21.1 de la LPGE.
L’objectiu prioritari era l’acostament de l’ensenyament de grau mitjà musical del
Conservatori a l’ensenyament secundari obligatori de qualsevol institut públic.
Aquest objectiu va donar lloc a noves formes de treball, d’indicadors, treball en
equip, etc. i també va generar immediatament la reivindicació, negociació i
posterior acostament, de les retribucions del personal docent. En definitiva, es
van assimilar en tres anys els salaris del personal docent de l’ensenyament mitjà
de música, als salaris del personal docent de l’ESO de la Generalitat de
Catalunya. Cal no oblidar que el grau mitjà de música està subvencionat i
controlat acadèmicament pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, i que és considerat un ensenyament secundari. Aquesta situació,
emparada en els articles indicats de la LPGE, venia a cobrir unes negociacions
d’ambdues administracions, de traspassos del personal docent de l’organisme
autònom al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, que en aquell moment
semblava que volia absorbir els ensenyaments secundaris musicals, en mans
d’administracions supramunicipals.

•

L’article 23 diu “...la distribució de l’esmentat complement la realitzarà la
Presidència, ...” però seguidament assenyala “... no obstant es pacta com
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objectiu global, per millorar l’organització i els sistemes de comunicació,
l’acompliment dels requisits següents...”.
Posteriorment, el mateix article diu “...que la realització individual dels objectius
fixats donarà dret a percebre una paga única anual el mes de setembre en
concepte de productivitat, de 203,65 €...”.
Per tant, es considera que en el mateix article es mencionen de forma clara els
criteris que cal complir de forma individual per percebre la paga de productivitat;
criteris que ha establert el propi Ple quan va aprovar el Conveni i que, en cas de
complir-los, la dita paga és d’ingrés automàtic segons el propi Conveni, atès que
el decret de pagament de la nòmina amb tots els seus conceptes el dicta el
president. Queda així coberta la distribució individual que ha de realitzar la
Presidència, segons el Conveni.
•

La plantilla del personal i la relació dels llocs de treball són els documents que
integren el pressupost del Conservatori, que va ser aprovat el dia 20 de
desembre de 2005. En tot cas, cal fer constar que en la sessió del Ple de 27 de
desembre de 2007 es va resoldre l’esmentada incidència, en recollir-se separadament l’acord aprovatori del pressupost i l’acord aprovatori de la plantilla i del
quadre de llocs de treball del Conservatori.

•

En l’exercici 2008, aquesta incidència ha quedat subsanada amb l’aprovació i
publicació en el DOGC, de l’oferta d’ocupació pública.

El president
[Signatura, il·legible]
Enric Vilert i Butchosa
Girona, 13 d’octubre de 2008

A petició de l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació
de Girona mitjançant escrit de data 15 d’octubre, el termini inicial establert per presentar
les al·legacions s’amplià, en data 16 d’octubre de 2008, quinze dies naturals més, per tal
que l’Organisme presentés unes al·legacions complementàries a les ja presentades.
Es transcriu a continuació les al·legacions complementàries trameses per l’Organisme
Autònom, rebudes a través d’un escrit seguit de les al·legacions signades pel president,
amb registre d’entrada a la Sindicatura de Comptes número 4121, de 31 d’octubre de
2008.
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Sr. Ernest Sena i Calabuig
Síndic
Sindicatura de Comptes de Catalunya
Av. Litoral, 12-14
08005 Barcelona

Senyor,
Em plau trametre-us les al·legacions complementàries al projecte d’informe
32/2007-F, referent al Conservatori de Música Isaac Albéniz, Organisme Autònom de
la Diputació de Girona.
Atentament,
El president,
[Signatura, il·legible]
Enric Vilert i Butchosa
Girona, 30 d’octubre de 2008

AL·LEGACIONS COMPLEMENTÀRIES AL PROJECTE D’INFORME 32/2007-F,
RELATIVES AL CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ, ORGANISME
AUTÒNOM DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.
Vist el projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes, amb registre d’entrada a la
Diputació de Girona de 2 d’octubre de 2008, es pren nota de les observacions i
recomanacions realitzades, i es posen de manifest les al·legacions complementaries
següents:
1. Text del projecte d’informe:
•

A la pàgina 36 del projecte d’informe, apartat 2.2.3.2 d) s’explica que
l’Organisme no ha registrat cap despesa de consum elèctric del mes d’agost del
2006, i que en conseqüència “cal revisar els sistemes de control intern per a
garantir que no existeixen despeses no registrades”.
L’article 59 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que prèviament al
reconeixement de les obligacions s’haurà d’acreditar documentalment davant
l’òrgan competent la realització de la prestació o el dret del creditor, és a dir en el
cas que ens ocupa l’acreditació documental es produeix quan l’empresa
subministradora presenta la corresponent factura.
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Cal tenir en compte que totes les factures que arriben a l’Organisme es registren
en el registre d’entrada, i aquesta concretament no ha arribat mai, ni mai ha estat
reclamada per l’entitat subministradora del servei, per tant en el Conservatori no
existeixen despeses que no estan registrades, sinó que en tot cas la falla del
control intern es pot adreçar a l’empresa subministradora per no haver presentat
ni reclamat mai la mencionada factura.
•

A la pàgina 68 del projecte d’informe, apartat 2.5.2.3, es dóna notícia del relleu a
la direcció del Conservatori de la Sra. Lluïsa Pardàs pel Sr. Lluís Brugués, amb
efectes 1 de setembre de 2006. L’informe incorpora la frase següent:
“La renúncia de l’antiga directora i en conseqüència, de tot l’equip directiu, va
venir motivada per desacord amb el nou nomenament del càrrec de director de
l’organisme, ja que es va considerar que afectaria a les competències de la
Direcció del centre”.
En relació a aquest paràgraf s’exposa que:
Tal com es diu en algun passatge del propi projecte d’informe, la creació i
posterior provisió del càrrec de Director de l’Organisme obeeix al compliment del
mandat expressat en la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en
la seva versió donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre. Una de les
novetats principals introduïdes per l’esmentada Llei és de la nova configuració
dels organismes autònoms, tal com es regula en el seu article 85 bis, i dins
d’aquesta nova configuració la Llei prescriu l’existència en l’organisme d’un
màxim òrgan que ha de tenir la consideració d’òrgan directiu. D’acord amb les
previsions d’aquest mandat legal, es va procedir a l’aprovació d’uns nous
estatuts, dins dels quals es contempla i regula la figura del Director de
l’Organisme Autònom, amb comesos de característiques predominantment
gerencials i netament diferenciats dels del Director Acadèmic i de la resta dels
òrgans docents.
Un cop aprovats definitivament els Estatuts, el següent pas va ser proveir el
càrrec de Director de l’Organisme, convocant-se mitjançant el procediment de
lliure designació, tal com s’esmenta en el propi projecte d’informe que ens heu
tramès.
D’acord amb aquests antecedents, val a dir, en primer lloc, que els tràmits
seguits varen ser escrupolosos amb allò que estableixen els Estatuts en quant al
procediment a seguir per a la selecció i la provisió del càrrec de Director de
l’Organisme. I a més, aquest procediment de lliure designació ha estat respectuós amb el bloc de la legalitat que li és d’aplicació. Interessa destacar en
aquest punt, que el càrrec va ser proveït amb criteris objectivables com ho prova
el fet que, amb caràcter previ a la verificació de la selecció i un cop finalitzat el
termini de presentació d’instàncies obra un informe emès des de la presidència
del Conservatori, en el que es diu literalment i a efectes d’allò que interessa: “que
les característiques del càrrec que es demana han de respondre a la d’un
professional que acumuli al seu bagatge artístic, una experiència contrastada en
l’àmbit de la gestió cultural, i que tingui com a fita prioritària la conversió del
Conservatori de Música Isaac Albéniz en centre de referència obligada, pel que
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fa a l’oferta d’ensenyament musical ofertat pel sector públic en tot l’àmbit de les
comarques de Girona, a banda que els mèrits del candidat seleccionat
responguin a les exigències que, en forma de competències atribuïdes al
Director, es contemplen a l’article 17 dels vigents Estatuts.”
I va ser aquest el criteri de selecció el que es va observar a l’hora d’escollir el
candidat que, finalment, es va seleccionar d’entre les 7 sol·licituds presentades.
El fet que el candidat seleccionat hagués de respondre al perfil d’aspirant que es
pretenia des de la Presidència del Conservatori a efectes d’iniciar el canvi
d’orientació del mateix que políticament es pretenia, legitima plenament tota
actuació duta a terme, al marge que la decisió que es va prendre entri en el
procés natural que la mateixa sigui més o menys compartida per part dels
càrrecs i dels professionals receptors i afectats per aquesta decisió. En qualsevol
cas, entenem que aquesta o d’altres reaccions que es puguin produir són
ineludibles perquè formen part del seguit de conseqüències naturals i inevitables
que comporta les reaccions que es poden produir a una decisió d’aquest tipus.
Tanmateix i al marge de l’anterior consideració, cal també posar de manifest que
en cap moment es va qüestionar, ni per part de la Presidència de l’Organisme ni
per part del Director de l’Organisme recentment nomenat, la continuïtat de
l’anterior Directora Acadèmica. Contràriament a això, se li va oferir reiteradament
que continués amb el seu comès de Directora Acadèmica fins a la finalització del
seu mandat, malgrat que el resultat d’aquest oferiment va ser la seva declinació i
la petició formal de la seva renúncia que, finalment, va ser acceptada.
Així doncs en resum la Diputació considera que:
−

L’expressió “es va considerar” és absolutament inapropiada en no fer
referència a ningú en concret com a sustentador d’aquesta opinió.

−

L’afirmació “va venir motivada” no està fonamentada en cap document o
dada, o almenys l’informe no cita cap document o dada a partir de la qual
sustentar aquesta opinió.

−

Es tracta, en qualsevol cas, d’un referència parcial a un procés
reorganització de la direcció del centre molt més complex del que
dedueix de la lectura del paràgraf, procés del qual únicament es cita
judici de valor d’una de les persones afectades per aquest procés, com
va ser la Sra. Pardàs.

−

I finalment el paràgraf no és congruent amb l’objecte de l’informe tal i com es
defineix a l’apart 1.1.1. Correspon efectuar un control dels procediments
seguits i de la seva adequació a la normativa. En aquest sentit la incorporació d’una pretesa opinió subjectiva sobre el procediment, opinió que es
trasllada a l’informe sense fonamentar documentalment, és inadequada i
aliena a l’esmentat objecte de l’informe, i més quan en els apartats següents
es descriu el procediment correctament seguit en la convocatòria i
nomenament de la plaça de director de l’organisme.

82

de
es
un
ho

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 24/2008
2. Observacions de caire comptable:
•

Les despeses amb finançament afectat, segons la regla 15 de la ICAL, s’han de
relacionar amb aportacions que es percebin per l’entitat local pel finançament de
despeses concretes i específiques, en aquest cas i atès que la subvenció de la
Generalitat finança les depeses de funcionament ordinari del Conservatori, el
criteri que és va adoptar era el de no considerar aquestes despeses com a
concretes i específiques, i a més ja que aquesta subvenció es va rebent de
forma repetitiva any rere any, la seva repercussió en el romanent de tresoreria i
resultat pressupostari és pràcticament nul·la.
Per tant, atenent a la importància relativa del seu afecte, és a dir que en cap cas
no s’altera la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats de l’organisme
i per tal de simplificar la tramitació pressupostària de les mateixes el criteri
adoptat es de no considerar-les despeses amb finançament afectat.

•

Els ingressos de la Generalitat corresponents a cada curs en relació al primer
trimestre es comptabilitzen en el moment en que són efectivament recaptats, és a
dir, no és comptabilitzen com ingressos diferits, ja que tal i com diu la clàusula
tercera del conveni signat amb la Diputació, l’aportació de la Generalitat està
condicionada a les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament i a la justificació de la totalitat de les despeses, per tant a la data de
tancament de l’exercici no es pot saber amb certesa l’import d’aquests
ingressos, i per tant atenent al principi de prudència el criteri de la Diputació és
de comptabilitzar-los en el moment en que es produeix el seu ingrés efectiu a la
tresoreria de l’Organisme.
Per altra banda, l’ajustament proposat de 226.301,33 € carregant al compte 441,
ingressos diferits, i abonat al compte 120, resultats d’exercicis anteriors és un
ajustament que no es pot realitzar atès, que el compte de càrrec (441 ingressos
diferits) no tindrà cap contrapartida en l’exercici 2008 i següents, ja que l’ingrés
ja es va comptabilitzar en l’exercici 2007, i per tant quedaria aquest compte amb
un saldo que no es podria saldar mai.

•

El contracte de les obres de remodelació de les aules no es va tramitar amb un
document comptable “ADO”, sinó que es va registrar amb un document “AD” de
10 d’agost de 2008 núm.: 220060001911, i un document “O” de 27 de desembre
de 2006 núm.: 220060001914, per import tots dos de 49.923,62 €.

3. Observacions al control intern:
•

En relació amb els mecanisme de control sobre el Conservatori, cal dir que
encara que no s’haguessin realitzat d’una manera formal els informes a que es fa
referència en el projecte d’informe, la Diputació efectua un control constant sobre
l’organisme, tal i com se’n desprèn del fet que la Diputació no ha optat per la
realització d’una fiscalització limitada prèvia, sinó que la segueix exercint de
forma plena, i per altra banda encara que l’informe de control financer no s’ha
elaborat com a tal, la intervenció elabora la memòria del Compte general, que
inclou l’anàlisi dels aspectes a recollir per l’informe de control financer i també
efectua l’informe de compliment del compte General del Conservatori.
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4. Recomanacions:
•

Els indicadors de gestió inclosos en la Memòria de Compte General són dels
previstos en la Instrucció de Comptabilitat els que es consideren útils, ateses les
característiques dels serveis que presta el Conservatori, per a la presa de
decisions de l’organisme i per donar informació de qualitat.
Cal tenir en compte que indicadors genèrics relacionats amb els habitants totals
d’un territori no té sentit tenir-los en compte en un organisme que no té caire
territorial.

El president
[Signatura, il·legible]
Enric Vilert i Butchosa
Girona, 30 d’octubre de 2008

5. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS
Un cop analitzades les al·legacions de l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac
Albéniz de la Diputació de Girona de data 13 d’octubre de 2008 no es poden acceptar, ja
que contenen judicis i justificacions que la Sindicatura no ha pogut assumir o bé confirmen
la situació descrita en el projecte d’informe o bé es refereixen a incidències en curs de
resolució.
Pel que fa a les al·legacions complementàries de l’Organisme Autònom Conservatori de
Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona de data 30 d’octubre de 2008, la
Sindicatura de Comptes assenyala el següent:

• S’accepta l’al·legació de l’apartat 2.5.2 de l’informe relativa al relleu de la Direcció
Acadèmica del Conservatori. En conseqüència es modifica el redactat de l’informe
original, tot reflectint a peu de pàgina la versió inicial.

• La resta d’al·legacions no es poden acceptar, ja que contenen judicis que no es
comparteixen.
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