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N O T A  D E  P R E M S A  
 

Nota informativa sobre l’informe 4/2011, relatiu a la Fundació 
Centre de Documentació Política, exercici 2009 
 
BARCELONA, 2 de març del 2011.- La Sindicatura de Comptes, com a òrgan 
fiscalitzador dels comptes i de la gestió econòmica i financera del sector públic de 
Catalunya, ha emès l’informe de fiscalització relatiu a la Fundació Centre de 
Documentació Política (d’ara endavant, la Fundació). 
 
El ponent de l’informe, aprovat pel Ple de la Sindicatura de Comptes l’11 de gener 
del 2011, és el síndic Jaume Amat i Reyero, que té atribuïda la fiscalització dels 
departaments i organismes del sector productiu de la Generalitat. 
 
L’objecte del treball és l’anàlisi dels comptes anuals de l’entitat per tal de verificar si 
representen d’una manera raonable la seva situació patrimonial i financera, i l’anàlisi 
del compliment de la legalitat en el desenvolupament de la seva activitat. 
 
La Fundació Centre de Documentació Política es va constituir l’any 1986 amb 
l’objectiu d’esdevenir un “servei d’informació, documentació, premsa i hemeroteca, 
totalment independent de qualsevol ideologia o grup de pressió”. La representació, 
direcció i administració de la Fundació correspon a un patronat, del qual formen part 
la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el fundador. 
 
El pressupost de la Fundació aprovat per a l’exercici 2009 és de 1.900.095,55 €. El resultat 
de l’exercici és negatiu per 164.358,93 €, incloses les  amortitzacions d’immobilitzat. 
 
Conclusions 
 
L’informe conclou que els comptes anuals de la Fundació, llevat de les observacions que 
s’hi fan, representen raonablement, en tots els seus aspectes significatius, la imatge fidel 
de la seva situació financera i patrimonial i el resultat de les seves operacions. 
 
Respecte del compliment de la legalitat s’observen incompliments significatius i 
debilitats en el control. 
 
Observacions i recomanacions 
 
Referent al Balanç 
 
 La Fundació no realitza arqueig de caixa ni conciliacions bancàries, tot i que la 

Sindicatura ha pogut realitzar-les posteriorment. 
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La Fundació ha de realitzar arqueig de caixa i conciliacions bancàries dels seus 
comptes de Tresoreria. 

 
 El compte bancari on s’ingressa la subvenció de la Generalitat està a nom del 

president de la Fundació, que no ha facilitat a la Sindicatura els extractes bancaris 
corresponents. Els imports transferits d’aquest compte personal al de la Fundació 
no sempre coincideixen amb els imports transferits per la Generalitat, tot i que a 
final d’any s’ha regularitzat l’import. 
La subvenció rebuda de la Generalitat ha de ser ingressada en un compte a nom 
de la Fundació i destinada únicament a les finalitats pròpies d’aquesta. 

 
 El fons dotacional no coincideix amb l’aportació inicial. D’acord amb la Memòria, 

la diferència ve donada per la valoració de les aplicacions informàtiques. La 
Sindicatura ha demanat la seva composició i no s’ha obtingut. 
La Fundació ha de conèixer la composició dels saldos del seu Balanç. 

 
 La Fundació presenta des de fa anys uns fons propis negatius que qüestionen la 

viabilitat futura. 
Cal que el patronat aprovi i porti a terme un pla de viabilitat per valorar el 
finançament de la Fundació i modificar la situació negativa dels seus fons propis. 

 
Referent al Compte de resultats 
 
 Manca la justificació de la motivació de la despesa en els rebuts de restaurants. 

La Fundació ha de millorar el control sobre la despesa, així com la seva 
justificació. 

 
 De la revisió de les factures justificatives de les despeses de la Fundació, s’ha 

evidenciat que falta l’autorització per a la seva comptabilització i el seu pagament. 
Cal que quedi evidència de l’autorització de la despesa. 

 
 El compte Reparacions i conservació de l’exercici 2009 inclou 2.588,5 € per 

treballs realitzats a les oficines de la Fundació durant l’exercici 2008. 
Cal aplicar el principi de meritació en la comptabilització de les despeses. 

 
 Part de les subvencions rebudes de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona 

poden ser susceptibles de ser considerades com a prestació de serveis i per tant 
estarien subjectes a IVA. 
La Fundació hauria de calcular quina part de la subvenció es pot considerar 
prestació de servei i facturar-la com a tal. 

 
 De la revisió de les retribucions del personal s’ha evidenciat el següent: 

 Els treballadors de la Fundació perceben retribucions bàsiques superiors a 
les establertes a les taules salarials per a l’exercici 2009 en el conveni 
d’oficines i despatxos, segons la categoria professional. L’increment salarial 
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per a l’exercici 2009 ha estat del 3%, superior a l’IPC previst en la Llei de 
pressupostos de la Generalitat. 
 El personal percep una sèrie de complements, alguns dels quals –com el de 

puntualitat i el d’activitat- no estan especificats com a tals en el conveni. 
  

Cal revisar la política salarial i adequar-la a la normativa vigent. 
 
 De la revisió de la nòmina i expedients de personal s’ha evidenciat el següent: 

 No s’especifica la categoria laboral segons la classificació del nou conveni. 
 La Fundació no manté un expedient per cadascun dels treballadors, només 

s’arxiven els contractes. 
 En una de les nòmines es paga un plus de treball que segons s’ha comentat 

a la Sindicatura va ser per una acumulació momentània de tasques. Aquest 
plus s’ha mantingut fins a l’actualitat. No s’ha disposat de cap document que 
l’autoritzi. 
 El personal fitxa durant la setmana, però no el cap de setmana. En aquest 

cas el treballador prepara un paper on posar les hores fetes i el signa. 
 De la revisió de les nòmines s’ha detectat que les hores fetes en cap de 

setmana o festius no es compensen amb descans a partir de la cinquena hora 
i el que es fa és multiplicar per tres la remuneració de l’hora extraordinària, a 
part de cobrar el complement d’activitat. No s’ha disposat de cap document 
que validi aquest acord. 

 
Cal millorar els sistemes de control i corregir i ajustar la nòmina a la normativa 

vigent. 
 
Referent a la legalitat 
 
 Els estatuts de la Fundació estableixen que el patronat es reunirà cada trimestre 

per deliberar i prendre els acords sobre les competències que se li atribueixen. La 
realitat és que el patronat, en general, només es reuneix un cop a l’any. 

 
 La Fundació ha concedit dos préstecs al Centre d’Estudis Estratègics de 

Catalunya. La Sindicatura considera que la seva concessió no s’ajusta a dret, atès 
que no ha estat autoritzada pel patronat, no queda acreditat el seu destí final i no 
figura entre les finalitats de la Fundació concedir préstecs a altres entitats. 
Cal que es revisi, per ajustar-les a la normativa vigent, les competències i 
funcionament del patronat i la direcció i presidència de la Fundació, així com els 
sistemes de control de la legalitat, especialment en aquelles operacions més 
allunyades de la finalitat fundacional. 


