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CSITAL BARCELONA  

ASSEMBLEA GENERAL 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

Manresa , 18 de novembre de 2016 

 

Esborrany de l’acta 

Assemblea CSITAL Barcelona 2016 

 

 

Acta de l’Assemblea General del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers 

d’Administració Local de la província de Barcelona, celebrada a l’Auditori de l’Edifici 

de la Plaça de l’Om, núm. 5 de Manresa el 18 de novembre de 2016, essent les 11:30 

hores. 

 

Presidència: Sra. Maria Petra Sáiz Anton 

Secretari:  Josep Berdagué i Pujol  

Assistents: cent tres col·legiats i col·legiades 

 

La  Sra. Presidenta declara obert l’acte conforme a l’ordre del dia previst. 

Sra. Maria Petra Sáiz Bon dia a tothom, ens trobem una vegada més avui aquí a Manresa 

per celebrar un any més una assemblea del Col·legi de Barcelona, és ja una tradició, com 

anem fent-les per tot el territori, aquest any estem a Manresa.  

Vull agrair a l’Alcalde que ens ha acollit tan amablement, a mi em fa especial il·lusió estar 

aquí perquè jo tinc un germà que és de Manresa, va néixer a Manresa i un altre a Sallent, 

per tant torno una mica als meus orígens.  
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Aquesta Assemblea, com tots vosaltres sabeu, el col·legi és una institució molt 

voluntarista, jo sempre dic que és com una ONG ja què entre tots fem i aconseguim portar 

endavant moltes actuacions, formació i actes com aquest. 

Vull agrair als companys, al secretari, a l’interventor i a la tresorera que ens han acollit tant 

bé i que han fet totes les gestions amb l’Ajuntament de Manresa per poder tirar endavant 

aquest dia. A la Mariona, especialment, perquè ella és la delegada del Bages . La xarxa de 

delegats comarcals, per nosaltres, és una institució que al col·legi ens serveix de  pont 

entre la capital i tots els companys que estan distribuïts pel territori i també vull donar les 

gràcies a tots els representants institucionals que ens acompanyen aquí.  

Tenim als presidents del col·legis de Tarragona, de Lleida i de Girona; a la Directora 

General d’Administració Local, als responsables de l’Assessoria Jurídica de la Generalitat 

de Catalunya, tenim representants del departament de Governació de la Generalitat de 

Catalunya, tenim representant de l’Oficina Antifrau de Catalunya, el Director del Consorci 

d’Administració Oberta de Catalunya, estaran al llarg del matí amb nosaltres, el President i 

els Secretaris Generals de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació 

Catalana de Municipis. Tenim també amb nosaltres, i, ens fa especial il·lusió comentar-

vos-ho, al Director del Centre Nacional de la Funció Pública territorial dels Pirineus 

Orientals, i també el representant del president del Sindicat Nacional de Directors Generals 

de las col·lectivitats territorials franceses. Que són els nostres homòlegs més allà dels 

Pirineus i amb els qui compartim molts punts d’interès perquè al final ells també 

representen les nostres funcions en aquests ajuntaments.  

Jo res més, dono la paraula a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Manresa, Valentí Junyent.  

Pren la paraula el senyor Valentí Junyent, Alcalde de Manresa. 

Sr. Valentí Junyent: Moltes gràcies, bon dia a tothom. Honorable Consellera de 

Governació d’Administracions Públiques i Habitatge, a Director General d’Administració 

Local, Presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local 

de Barcelona, Directora dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, regidors, 

secretaris, interventors i tresorers, és un plaer poder donar-vos la benvinguda aquí a la 

nostra ciutat, sabem que és itinerant la vostra assemblea però trobo molt bé que aquest 

any es faci a Manresa perquè ho valorem moltíssim. Només dir-vos, farem una mica de 

falca, que Manresa i el Bages en aquests últims set dies ha acollit la trobada de 

mancomunitats de Catalunya, les Jornades administratives sanitàries de l’INSS, el 

Congrés de fruita ecològica i avui aquesta assemblea general ordinària del Col·legi de 

Secretaris, Interventors i Tresorers.  
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Vull dir amb això, que estem reforçant la nostra centralitat, que estem satisfets que per les 

comunicacions que tenim per carretera ens permet estar molt a prop de tot arreu i això es 

demostra en l’interès en què es fan trobades , jornades i diverses activitats en la nostra 

ciutat i a l’entorn més immediat en el marc de la comarca del Bages i això ens complau i 

ens satisfà  perquè necessitem que aquest equilibri territorial que tot sovint tot fem 

referència es manifesti amb activitat i quan es fan coses a Manresa i al Bages, ho posem 

tot en valor molt especialment. 

Estem convençuts que tindreu un gran marc per treballar, aquest és un espai que és 

l’Auditori que havia fet Caixa Manresa, que ara mateix és propietat de la Fundació 

Catalunya la Pedrera i que estem gestionant per concessió l’ Ajuntament de Manresa a 

través de la Societat Manresana aquest és el marc que us acull, segur que servirà perquè 

tingueu unes jornades molt profitoses, després també, si podeu gaudir de la ciutat i del 

dinar que teniu previst a l’Oller del Mas , doncs completaran una estada que espero que 

estigui ben profitosa i que us permeti conèixer una ciutat que amb les seves deficiències i 

amb les seves mancances és un ciutat amb molta història, amb molt patrimoni i amb molta 

voluntat de tirar endavant i amb un passat ple d’indústria tèxtil i un present en el que els 

serveis i la co-capitalitat amb Vic ens projecta per ser una ciutat de serveis que vol sortir-

se’n i amb els seus 75.000 habitants estem convençuts que ens convertirem en la 

Catalunya del futur.  

Una segona qüestió seria valorar de tot cor la feina que feu secretaris, interventors i 

tresorers en els ajuntaments. Nosaltres els ciutadans, a vegades, si no estem en l’activitat 

pública i en l’activitat política no sabem de la importància que es tenir, com en l’Ajuntament 

de Manresa, a gent de la vàlua del Jose Luis González Leal, Josep Maria Trullàs o la 

Mariona Ribera, per parlar de tres titulars que tenim al nostre ajuntament . Però, 

segurament, que la percepció que tenen els ciutadans, dels polítics i de l’acció pública no 

és conscient de la fonamental tasca dels professionals que, com vosaltres, fan possible 

que la seriositat i el rigor i el criteri es facin palès  en cada una de les actuacions que van 

sortint en l’ajuntament.  

Això, a vegades, passa perquè no tenim aquesta voluntat pedagògica d’explicar-lo als 

ciutadans. Ells saben que voten a uns altres ciutadans que cada quatre anys tenen l’opció 

de ser canviats o modificats en relació a les diferents propostes que es presenten a la 

ciutat, però la continuïtat de la vostra tasca i la característica de ser fonamentals en la 

gestió pública, doncs, segur que son desconeixedors o bona part dels ciutadans 

desconeixien la importància de la vostra feina.  
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Per tant, és un dels aspectes que entre tots hauríem d’activar perquè tothom conegués 

quina és la situació exacta al voltant d’institucions, dels ajuntaments i dels reptes que els 

polítics hem d’afrontar en una situació molt canviant, amb unes exigències de la ciutadania 

que són diferents a les que hi ha hagut fins ara, per això, no només hem de pensar en 

termes d’administració electrònica i de relacions tecnològiques, sinó que hem de tenir una 

capacitat d’adaptació que nosaltres mateixos, l’ajuntament que jo represento, que ara 

estem en una segona legislatura i res a veure a la primera per moltes altres circumstàncies 

que no són directament d’administració electrònica i d’altres àmbits que són canviants, 

necessitem respondre a les exigències dels ciutadans des d’una altra òptica i sabent que  

tot plegat és més complexe.  

De tota manera l’objectiu és la transparència i la qualitat dels serveis públics i amb això 

comptem no només en Manresa sinó en tota la província amb tots els professionals que 

feu una bona feina i que teniu una dedicació íntegra i que, segur, ens ajudareu a què això 

sigui possible, per tant res més per part meva, donar-vos la benvinguda a la ciutat de 

Manresa. Els que veniu de fora espero que la ciutat us agradi i us complagui i que passeu 

un bon dia i en general que tingueu una bona Assemblea. Moltes gràcies.  

 

La presidenta dona la paraula a la Honorable Consellera Sra. Meritxell Borràs, Consellera 

de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.  

Sra. Meritxell Borràs: Moltes gràcies i bon dia a tots i a totes. En primer lloc agrair a la 

Presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de 

Barcelona, a la Petra Sáiz , haver-me convidat, a més a més es produeix el fet, per a mi, 

més que positiu que no és que jo ara l’hagi coneguda com a Consellera sinó que jo l’havia 

coneguda en les seves tasques, en el seu dia a dia, en el meu ajuntament, l’Ajuntament 

d’Hospitalet, jo en aquell moment regidora de l’oposició a l’Ajuntament d’Hospitalet però en 

el qual sempre trobaves la col·laboració no només de la secretaria, sinó de l’interventor i 

del tresorer aquí present als quals vull agrair aquesta feina que feu sempre i en la seva 

persona així es demostra el conjunt del consistori. Per tant, per l’equip de Govern, 

lògicament, però al cap i a la fi, per tots els regidors  i regidores. 

Agrair també molt sincerament l’acollida que ens fa sempre positiva l’Alcalde de Manresa, 

faré una petita broma alcalde me la vas fer tu la última vegada i avui te la faig jo. Ha donat 

la casualitat que per diferents motius he hagut de venir a Manresa i sempre hi ha hagut 

una bona acollida per part de l’alcalde, l’anterior vegada ell em feia la broma i ja seré jo qui 

us demani que em feu filla predilecta perquè soc aquí com a mínim una vegada al mes i 

per tant en aquest sentit és un plaer sempre, més allà de la broma, venir a Manresa. 
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Avui celebrem l’assemblea general ordinària del Col·legi de Secretaris, Interventors i 

Tresorers de l’Administració Local de Barcelona i vull aprofitar aquesta ocasió per fer tres, 

si em permeteu, breus reflexions o pensaments sobre la vostra feina, com deia l’alcalde, 

teniu una feina important i a més a més sobre la dificultat que avui té la gestió local i 

concretament, la vostra feina, en l’àmbit del món local té. 

Per tant des de que sóc Consellera, hem mantingut i jo crec que és important aquesta 

relació estreta i cordial amb el col·legi, hem trobat sempre la vostra col·laboració perquè jo 

crec que tots som molt conscients que sou uns actors claus dins de la gestió local, i per 

tant estic segura que aquesta relació estreta hi seguirà essent en un futur i si convé millor. 

Vull dir-vos que sóc molt coneixedora i així m’ho heu transmès en les diferents reunions 

que hem fet, que aquests darrers anys la vostra feina s’ha tornat encara més complexa i 

difícil i en certa manera, més pesada, si em permeteu l’expressió. I per tant són múltiples 

els informes i gestions que heu de trametre, d’una forma permanent i constant de forma 

contínua al Ministeri i el focus de tensió i el control s’ha posat sobre vosaltres, i d’això 

vosaltres sou ben coneixedors i ho teniu molt clar. 

Això és en bona part com a conseqüència de l’aprovació de l’LRSAL, una llei que vosaltres 

sabeu que el Govern de Catalunya no comparteix, com majoritàriament els ajuntaments 

del país i que en aquest sentit hem presentat un recurs i hem demanat, de forma reiterada, 

que es derogui.  Ja què des del nostre punt de vista, entenem que és una llei que atempta 

contra l’autonomia local, per una banda, és un procés de recentralització molt clar, sense 

precedents dins del que és la democràcia i forçat per part del Govern de l ‘Estat.  És per 

aquest motiu, i de fet us faig coneixedors que avui he enviat una carta a la Vicepresidenta 

Soraya Sáenz de Santamaría, com a nova responsable, de fet assoleix aquesta 

responsabilitat en aquesta legislatura de les Administracions, li he demanat un cop més, 

encara que ja ho hem fet en altres ocasions però dirigit a ella com a màxim responsable en 

aquesta matèria, que es derogui aquesta llei. 

I en aquesta mateixa carta també li reclamo una altra qüestió que per nosaltres és 

important i he vist com això té conseqüències en el vostre col·lectiu, en el món local, 

m’explico, l’any 2011 el  govern de la Generalitat de Catalunya va poder ser pioner en 

exercir les seves competències i per tant en aquest sentit fer selecció de funcionaris 

d’habilitació estatals i vam fer ús del nostre govern, com us deia, i , per tant, la Direcció 

General de l’Administració Local, amb la seva directora aquí present i l’Escola 

d’Administració Pública, amb el seu director, també aquí present,  va posar en marxa la 

primera promoció. I des de l’aprovació de l’LRSAL també s’ha recentralitzat la formació 

d’aquests nous habilitats i això, lògicament, ens posa també en una situació de dificultat.  
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Jo vaig tenir l’honor de poder entregar  a 83 persones el diploma com que havien superat 

amb èxit el curs i que , per tant, eren habilitats i nosaltres creiem que és bo i que és 

necessari que podem tornar a exercir aquesta competència i, per tant, puguem fer 

habilitats estatals. 

A Catalunya tenim 948 municipis, i a la meitat d’aquests ens trobem que no tenim coberta 

la plaça del secretari, i aquest és un tema que ens consta, a vosaltres us preocupa i també 

ens preocupa a nosaltres com lògicament preocupa en el món local. 

El segon tema, que per nosaltres és important,  dèiem que la vostra feina s’ha tornat més 

complexa, però si parlem de la política també podem afirmar que en l’àmbit de la gestió 

municipal, des de l’àmbit estrictament polític, també s’ha fet més difícil i més complexa. I 

en molts casos, sobre tot, en els petits municipis  jo a vegades fent una mica de broma, 

doncs els hi dic que aviat ens costarà que hi hagi alcaldes perquè son moltes les 

càrregues, els esforços, molt riscos i a l’hora de la veritat són poques les alegries, i per tant 

en aquest sentit cal posar en valor la feina que ells fan. 

Vosaltres sabeu que per ajudar-los per tirar endavant la seva tasca vosaltres sou un peça 

clau i que per tant en aquest sentit és molt important la feina que vosaltres dueu a terme 

però no només la feina sinó el fet que podeu establir una bona relació amb els alcaldes, 

que podeu treballar conjuntament, cadascú, lògicament en el seu paper, papers 

diferenciats però que han de ser una col·laboració franca i estreta entre uns i uns altres.  

Ells sabeu bé han obtingut el suport de la ciutadania, i en aquest sentit tenen l’obligació 

d’establir quin mandat polític, quines línies polítiques es tracen i per part vostre hi ha tot 

l’àmbit de control i com deia bé l’alcalde no m’hi vull referir perquè ell ja ho ha explicat. 

En aquest sentit, és lògic i és necessari, aquesta col·laboració estreta, jo crec que 

vosaltres a més a més se us reclama que sigueu professionals i que us baseu més enllà 

de la vostra feina, es recolza sobre una sèrie de valors ètics, basats no poca cosa la 

neutralitat política, la defensa dels valors democràtics, el servei a l’interès públic, la lleialtat, 

la honestedat, l’honradesa, la imparcialitat, la eficàcia, l’eficiència, la professionalitat, la 

dedicació, la justícia, la transparència i el compliment de la legalitat. Per tant poca broma. 

Però és necessari també que  més enllà d’això que estàvem explicant han sortit en moltes 

trobades i xerrades que en aquests moments doncs estem endegant arreu del territori per 

parlar de com orientar les polítiques, la necessària i, així ens ho expressen, col·laboració, 

informació, i resolució de conflictes i que, per tant, en aquest sentit, el diàleg i l’impuls de 

processos innovadors doncs que en el país es donen i en els municipis també es duen a 

terme, és necessari aquest treball en equip que faciliti la proximitat de la ciutadania al que 
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és l’acció també per part dels municipis i per tant us convido a mantenir-vos propers i 

treballar colze a colze, com us deia, amb els alcaldes com de ben segur ja feu. 

I una tercera reflexió i darrera, com ja sabeu en els darrers anys el país ha canviat i amb ell 

ho han fet els catalans i catalanes que ens reclamen cada dia més administracions 

públiques més modernes, obertes, transparents i  eficients, amb una major participació, 

aquest és un element que anys enrere no el trobàvem i actualment és una permanent  

demanda per part dels ciutadans.  I aquesta demanda ciutadana afecta d’una manera clara 

i especialment als ajuntaments i als ens locals, en els quals a nivell de Ple i en molts altres 

àmbits. Per això des del Govern de la Generalitat hem impulsat el que diem un procés de 

debat a través dels Governslocals.cat amb l’objectiu d’establir el model de món local que 

volem per a Catalunya.  En aquest sentit reprenent i repensem els diferents àmbits de 

l’organització territorial, les competències, el finançament o les bones pràctiques, entre 

d’altres. I per tant creiem que aquest debat en profunditat ha d’ajudar a impulsar la reforma 

legislativa que en aquest sentit se’n derivi. I ho volem fer escoltant la veu del territori, la 

veu dels alcaldes, la veu també de la capital de Barcelona, fins al petit municipi del país, el 

més petit. I tots ells formem part d’aquest país i entre tots, doncs, hem d’aportar-hi la 

nostra opinió.  

Sabem i volem comptar amb la vostra veu a l’hora de construir-lo i per tant, que en aquest 

sentit entenem que serà aquesta una veu experta, una veu clara, i és en aquest sentit que 

per nosaltres és important la vostra col·laboració, és importantíssima la vostra participació. 

Perquè els debats més enllà de l’àmbit estrictament podríem dir polític, en l’àmbit local 

també l’àmbit de la gestió més purament hi ha de ser present. 

Bé, per acabar i molt ràpidament, l’any 2017 serà un any decisiu , jo crec que serà un any 

important on passaran moltíssimes coses i en aquest moment la veu i l’acció del mon local 

com a expressió de desig dels seus ciutadans i ciutadanes de ben segur serà cabdal per al 

futur del nostre  País. 

Jo estic segura que amb vosaltres trobaran un col·laborador perquè aquest desig pugui ser 

atès i escoltat. Us desitjo molts encerts en la vostra tasca i en el vostre dia a dia i també al 

llarg del dia d’avui en aquesta Assemblea que celebreu. Moltes gràcies. 

Sra. Maria Petra Sáiz: Començaríem ara, pròpiament dit, l’ordre del dia de l’assemblea 

amb el primer punt que és la lectura de l’acta anterior, dono la paraula al Josep Berdagué, 

secretari de la Junta de Govern del CSITAL Barcelona. 
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1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General 

ordinària celebrada el 13 de novembre a Vilafranca del 

Penedès. 

Sr. Josep Berdagué i Pujol: L’acta que hem d’aprovar és la corresponent a la sessió 

celebrada el passat 13 de novembre a Vilafranca del Penedès, a l’Edifici de l’Enologia.  

Us ha estat lliurat i heu pogut examinar l’esborrany de l’acta que se sotmet avui a la vostra 

consideració de forma molt breu la resumim. 

La presidenta després de donar la benvinguda als companys i companyes i a les autoritats 

que van assistir a la sessió, va prendre la paraula el senyor Xavier Amor, Alcalde de 

Pineda de Mar i President de l’FMC i, posteriorment, el senyor Miquel Buch, Alcalde de 

Premià de Mar i president de l’ACM. Acte seguit intervingué el senyor Pere Ragull Riba, 

Alcalde de la ciutat amfitriona que ens donà la benvinguda i que ens va adreçar unes 

paraules. A continuació, iniciant pròpiament l’ordre del dia es procedia a tractar els 

assumptes següents que mencionaré de forma molt breu: 

Primer, es va procedir a la lectura i aprovació de l'Acta de l'Assemblea General de 28 de 

novembre de 2014 celebrada a l’Escola de Música de Sant Cugat del Vallès. 

Segon, es va procedir a l’aprovació de la memòria de gestió corresponent a l’exercici 2015. 

Després es va aprovar la memòria econòmico–financera: aprovació comptes de 2014, 

aprovació del Pressupost de l’exercici 2016 i avançament de la liquidació de l’any 2015. 

També s’informava del Pla de Pensions. 

Tot seguit, es va dur a terme l’aprovació de la proposta de declaració: SITAL per la 

excel·lència. Acte seguit es va donar la benvinguda als nous companys i també es tingué 

un reconeixement a la feina feta pels companys que es jubilaven, a continuació es 

procedia al lliurament dels Premis Ramon Massaguer i Mir que van recaure en favor de 

dues companyes, concretament, la senyora Maria Concepcion Campos Acuña, per l’obra 

titulada Manual Práctico para la constitución y gestión de las nuevas Corporaciones 

Locales, i de la companya Carmen Alonso Higuera per l’article sobre els Grups Polítics 

Municipals  totes dues ens van adreçar unes paraules. 

Per últim, entrant ja a la cloenda de la darrera Assemblea, van prendre la paraula el senyor 

Francesc Esteve, Secretari General del Departament de Governació de la Generalitat de 

Catalunya i el senyor Aureli Ruiz, Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Vilafranca del 
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Penedès i regidor d’Hisenda. Va cloure l’assemblea la presidenta que ens va adreçar unes 

paraules. 

De forma molt breu això és el que va donar de sí la darrera assemblea que vam celebrar. 

 

Pren la paraula la presidenta i es procedeix a la votació de la mateixa. S’aprova per 

unanimitat dels presents l’acta de la sessió anterior corresponent a l’Assemblea de Vilafranca 

del Penedès. 

 

2.- Lectura i aprovació de la Memòria de gestió: 

1.-Introducció: 

Sra. Maria Petra Sáiz Anton: Comencem per aquest primer punt, com cada any 

presentem la memòria de gestió en dos apartats: el primer, que són una breu descripció 

de les activitats que hem fet a la Junta, està organitzada seguint els punts del Pla 

d’Actuació Col·legial que es va aprovar en l’any 2014 a l’Assemblea General que vam 

celebrar a Barcelona. Llavors els punts que tractem són les tasques fetes vers : 

1. Fomentar l’organització col·legial. 

2. Reforçar l’organització col·legial 

3. Millorar els serveis als col·legiats  

4. Aconseguir les millors condicions per a l’exercici de la professió. Aquí farem una 

descripció de la nostra participació en processos legislatius, selectius i en aquelles 

activitats conjuntes amb diferents organismes públics i privats. 

Dit això, comentar-vos que no hi ha hagut modificacions en la forma d’actuar de la Junta 

del CSITAL Barcelona, que seguim treballant amb l’estructura que teníem abans aprovada: 

amb una Comissió executiva  que prepara els temes que s’han d’aprovar en cada una de 

les juntes i que seguim recolzant la nostra actuació tant en els delegats comarcals i en les 

trobades que fem mensualment en cada una de les comarques i en els delegats especials 

que tenim per cada un dels àmbits delegats, com el Pla de Pensions, en l’Administració 

Oberta de Catalunya i que cada un dels membres de les diferents comissions aniran 

explicant. 
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Passaríem doncs, al primer d’aquests apartats, on el secretari ens parlarà dels acords 

adoptats  per la nostra Junta i quines són les activitats que, succintament, hem dut a terme 

durant l’exercici 2016. 

 

2.1 ACTIVITAT DE LA JUNTA DE GOVERN EXERCICI 2016. 

Sr. Josep Berdagué i Pujol: Bé com deia la presidenta a continuació faré un resum 

d’aquells acords més importants que han estat aprovats per la Junta de Govern en el 

decurs del present exercici, però no procediré al seu desenvolupament perquè cadascú 

d’ells serà desenvolupat per cadascú dels companys responsables de les diferents 

comissions que ens desgranaran amb major detall les iniciatives i accions que hem portat 

a terme.  

En el present exercici hi ha hagut quatre sessions de la Junta de Govern. Els dies : 24 de 

febrer, 12 d’abril, 14 de juny i la darrera el passat 4 d’octubre.  

En la primera sessió, del 24 de febrer de 2016, vam aprovar la liquidació del pressupost i 

de les comptes de l’exercici 2015. S’aprovà l’inici de les activitats preparatòries per la 

millora de la seu col·legial, en el decurs de la sessió d’avui també tractarem aquest tema. 

Es va procedir a aprovar el Pla de Formació del col·legi, sobre aquest punt l’Isidre Martí us 

informarà. També es procedii a estudiar els possibles dissenys del web del col·legi, 

s’exposà i es tractaren les línies de treball de la comissió d’assistència al col·legiat de les 

quals us farà esment la seva responsable, Aurora Corral. S’aprovà la presentació del 

recurs contra els estatuts de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per allò que feia referència 

a la regulació de les funcions dels funcionaris d’habilitació nacional. Es donà compte de la 

IV Jornada de Comptabilitat organitzada per l’ACCID. Es donar compte de les actuacions 

dutes a terme pel Consell de CSITAL Catalunya. Això també el secretari del Consell, 

Alfons Carles Díaz, us farà cinc cèntims. Vàrem procedir a l’aprovació de l’augment del 

règim retributiu del personal que presta serveis en el col·legi de Barcelona, concretament, 

de l’1%. Vam fer la proposta de representants a la Comissió d’Habitatge de la Generalitat 

de Catalunya. També vam acordar la interposició  d’un recurs de reposició contra la RLT 

en relació als llocs de funcionaris d’habilitació estatal a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Vam aprovar la realització d’un conveni amb l’Agència de Desenvolupament del Berguedà 

en matèria de formació i s’informà de l’assistència de la presidenta a l’acte de possessió 

del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, el senyor Carles Puigdemont 

i Casamajó. Es va informar de la reunió amb la Consellera de Governació el dia 2 de 

febrer, senyora Meritxell Borràs. 
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 A la sessió del 12 d’abril, destacaré com a punts importants, que vam sol·licitar a la 

Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya la posada en 

funcionament d’un sistema d’informació relatiu als llocs de treballs reservats pels 

funcionaris amb habilitació de caràcter estatal i saber quines eren les places vacants. 

Vàrem elevar al Consell SITAL de Catalunya, la proposta de les línies de treball en matèria 

d’assistència al col·legial i Deontologia professional. Vam designar al Sr. Francesc Aragon 

com a delegat especial en assumptes comarcals, en substitució de Miquel Salmerón que, 

com sabeu, es va jubilar i ja vam començar a dur a terme els actes preparatoris previstos 

per l’assemblea d’avui. 

A la tercera sessió de la Junta de Govern, el passat 14 de juny, vam aprovar la celebració 

de l’assemblea que avui estem duent a terme. Es va donar compte del protocol signat amb 

l’FMC per a la realització de diferents accions formatives destinades a electes amb 

responsabilitat en temes econòmics. També vam signar amb l’ FMC, un conveni per 

realitzar la millora del Codi de Règim Local de l’FMC, que molts de vosaltres ja heu rebut. 

Es donà compte de l’escrit remès en relació a la possibilitat de nomenaments de pèrits per 

part del Consell de Col·legis de Catalunya en diferents assumptes que hi ha pendents en 

jutjats de lo Penal en temes administratius. La Comissió de formació donà compte de la IV 

edició del Postgrau en Auditoria Pública i del resultat del curs sobre la Municipalització de 

Serveis Públics Municipals. També s’aprovà la realització al mes de setembre, coordinat 

per la  companya Ángela Acín, d’una nova edició del curs de Recaptació, que com sempre 

és un èxit, no cal dir-ho. També es donà compte de la inscripció per part del Consell de 

SITAL Catalunya al Registre d’entitats d’interès de la Generalitat de Catalunya. 

Ja entrant en la darrera sessió, la sessió del 4 d’octubre, destacar la realització de la 

convocatòria i de l’ordre del dia de l’assemblea d’avui. Es donà compte d’un conveni signat 

amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per dur a terme activitats formatives. 

S’aprovaren les activitats formatives també del 4rt trimestre del present exercici. Es va 

aprovar el pressupost de l’any 2017 que avui es sotmetrà a la vostra consideració. També 

s’aprovà la proposta del pla d’inversions, que després també es sotmetran a la vostra 

aprovació. I la comissió de règim interior informà sobre els treballs d’actualització del web 

del col·legi.  

Podeu consultar de forma més extensa tots els Acords presos a partir de la pàgina onze i 

següents de la memòria que us ha estat lliurada.   

I si voleu un coneixement més exhaustiu a la web del col·legi podeu veure el contingut de 

les actes aprovades de la Junta de Govern.  
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Entre d’altres actuacions que hem dut a terme els membres del col·legi, només destacaré 

sis o set, per no allargar-me. Las trobareu detallades a la pàgina 16 de la memòria que us 

ha estat lliurada.  

Com ja hem dit, vam assistir a la pressa de possessió del Molt Honorable Carles 

Puigdemont, President de la Generalitat de Catalunya, vam prendre part en les Jornades 

sobre el Dret d’Accés a la Informació Pública, a les Jornades sobre Contractació Pública 

socialment responsable, que tingué lloc al mes de febrer i que va organitzar l’ACM 

conjuntament amb la FMC.A la setena edició del Fòrum d’Actualització en Dret Local al 

Camp de Tarragona. A la sessió especial del Seminari de Dret Local  de les Directives 

europees 2014 en matèria de contractació. A la 7a Jornada d’Auditoria del Sector Públic, 

també a les jornades que vam dur a terme sobre el mes de maig sobre Transparència. A la 

Jornada sobre estudi i debat sobre transparència que es van dur a terme al Museu Marítim 

de Barcelona al mes de maig. A la IV Jornada de l’ACCID. També al mes de maig a la 

Jornada sobre LRSAL organitzada per l’ACM. També vam ser convidats a participar a la 

tertúlia de TV3 de “Els matins” arran del cas Tèrmyca on la presidenta intervingué per 

parlar dels mecanismes de control intern dels ajuntaments i diverses jornades sobre 

hisenda local organitzades conjuntament per l’FMC i el Consell SITAL de Catalunya.  

No les desgranaré molt però si que volia fer un esment a diferents reunions que hem tingut 

amb diferents càrrecs institucionals, amb la Consellera de Governació, el passat dia 2 de 

febrer, amb el secretari general de Governació el 14 de juny, amb el Director del Consorci 

AOC el 19 d’abril, amb el coordinador  de Diputació de Barcelona, el 22 de juny, amb el 

Director de l’EAPC, el 28 d’abril i el 3 de novembre i també vam assistir a la darrera 

assemblea de l’ACM que tingué lloc el 8 d’octubre. 

 I ja per tancar, dir-vos que cada vegada fem més reunions comarcals, concretament, 

aquest any hem fet 10, a Vallgorguina, a Berga, a Sabadell, a la Garriga, a Sitges, a el 

Masnou, a Manresa, a la Roca del Vallès, a Pineda de Mar i a Castellbisbal. 

Així de forma resumida hem explicat l’apartat 2.1, 2.2 i 2.3 de la memòria de gestió, 

gràcies per la seva atenció. 

 

Pren la paraula la senyora presidenta tot agraint l’exposició del Sr. Berdagué, i dóna la 

paraula al senyor Alfons Carles Díaz, secretari del Consell de SITAL Catalunya, que és 

delegat pel Col·legi de Barcelona en la Junta del Consell de SITAL Catalunya. 
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2.2  CONSELL DE CSITAL DE  CATALUNYA. 

 

Sra. Maria Petra Sáiz Antón: Com vosaltres ja sabeu, el Col·legi de Barcelona 

treballa en col·laboració amb el Consell de SITAL de Catalunya. Moltes de les 

actuacions que fem des del propi col·legi de Barcelona les fem per delegació del 

Consell SITAL de Catalunya i és per això que li he demanat al secretari del Consell, a 

l’Alfons Carles Díaz, que ens faci un breu resum d’aquelles qüestions que s’han dut a 

terme per part del Consell, en el les quals estigui implicat el col·legi de Barcelona 

perquè totes les tasques formatives i altres actuacions, per proximitat, ens les 

deleguen a nosaltres, però també han participat la resta de col·legis provincials 

La presidenta dóna la paraula al Sr. Alfons Carles Díaz, secretari del Consell de SITAL 

Catalunya. 

Sr. Alfons Carles Díaz: Bon dia a tothom, farem la intervenció de les actuacions dutes 

a termes pel Consell de SITAL Catalunya .El Consell de Col·legis de Secretaris, 

Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya és l’organització 

professional a l’àmbit territorial català que vertebra els quatre col·legis catalans el de  

Barcelona, el de Tarragona, el  Lleida i el de Girona. En formen part , a través dels 

seus respectius col·legis, 527 companys I companyes que estan col·legiats.  

El Consell de CSITAL s’estructura a nivell organitzatiu d’acord amb la Llei 7/2006 del 

Parlament de Catalunya, i de la norma estatutària pròpia que va ser aprovada 

mitjançant Resolució de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de 

17 de desembre (JUS/3820/2009) i publicada al DOGC núm. 550, de 21 de gener de 

2010; i s’articula entorn als següents òrgans de govern, sempre ens repetim però com 

aquest any tenim gent nova que s’ha anat incorporant, els òrgans són els següents: 

- La Presidència  - La Vicepresidència 

- La Junta General  - L’Assemblea Congressual 

L’any 2016 la presidenta del Col·legi de Barcelona, Maria Petra Sáiz, ha continuat 

desenvolupant la Presidència del Consell CSITAL de Catalunya; Pel que fa a la 

Vicepresidència igualment ha correspost al president del Col·legi de Lleida, Ramon 

Aldomà. 

Igualment, es va renovar, parcialment, com a conseqüència dels canvis que s’han 

produït com a representants en el col·legis provincials.  
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Com sabeu la Junta General està formada per 16 membres quatre de cada col·legi, 

coincideixen amb els càrrecs de president/a, vicepresident/a, secretari/ària, i un d’altre 

és de designació, encara que els vicepresidents i els secretaris  poden delegar en 

altres funcionaris d’habilitació nacional. 

El funcionament dels òrgans de govern del Consell, segons la seva regulació, es 

composa de la Junta General, formada en Ple pels 16 membres i en Comissió 

Permanent són els quatre presidents. La representativitat de cada col·legi a la Junta 

General en la pressa de decisions es realitza en relació al nombre de col·legiats de 

cada territori que es computen a 1 de gener de cada any, d’acord amb els criteris de 

repartiment de vot que fixa l’article 15 dels Estatuts del Consell. 

En concret en l’any 2016 . El Col·legi de Barcelona té un 50% de la representació , el 

Col·legi de Tarragona el 16% , el Col·legi de Girona té un 19% i el Col·legi de Lleida  

té un 16 % del total de 527 col·legiats; i es configura com un òrgan deliberant tot i que 

els seus Acords tenen caràcter vinculant per la Junta General. 

El Consell de SITAL de Catalunya constitueix un sistema representatiu entre els 

col·legiats de Catalunya que garanteix la interlocució homogènia dels quatre col·legis 

al conjunt d’interessos de la professió. 

El Consell, és doncs, la institució que està cridada a la relació ordinària amb 

l’administració de la Generalitat de Catalunya i en tot allò que correspon a les funcions 

generals de la professió, i també, és el lloc fàctic de coordinació col legial a Catalunya i 

de relació entre Catalunya i el Consejo General de COSITAL. 

Formalment la Junta de CSITAL Catalunya s’ha reunit al llarg del 2016 en quatre 

ocasions i ha adoptat al voltant de trenta-cinc acords d’interès per la professió. Com 

sempre en l’àmbit organitzatiu intern, s’ha posat de manifest una confluència  i una 

cohesió entre els quatre col·legis que formen el Consell. 

Pel que fa a  les relacions institucionals, en concret amb la Direcció General 

d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, existeixen, actualment, línies de 

col·laboració obertes i també, en el context d’aquesta col·laboració legal es participa 

en diferents grups de treball i comissions. I també destacar l’estreta col·laboració amb 

l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

En l’àmbit de les relacions institucionals adreçades al foment i participació en activitats 

de la professió al llarg del 2016 s’ha continuat reforçant els espais formatius existents i 
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alhora, com és habitual, s’han abordat també les necessitats de formació derivades 

dels canvis normatius.  

Són especialment ressenyables,  en matèria de participació institucional: la VII Cursa 

Intercol·legial Sabadell Professional, la participació en la constitució del Plenari de 

l’àmbit de Serveis Econòmics de l’FMC; la participació del Consell SITAL de Catalunya 

en la Nova edició del Codi de Règim Local 2016 editat per l’FMC; la representació a la 

comissió de treball d’habitatge del Departament de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge en relació al desenvolupament de l’article 7 de la Llei 24/2015, 

de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 

la pobresa energètica; L’emissió d’un informe a petició de l’ACM i l’FMC sota el títol 

“Participació dels ens locals de Catalunya en els tributs de l’Estat: Anàlisi del model i 

propostes de millora” suport a la FMC en relació a la carta que va adreçar al Ministre 

d’Hisenda i Administracions Públiques per alleugerir o dulcificar la norma que regula la 

limitació de la despesa, de manera que l’estalvi generat es podés dedicar a inversions; 

la inscripció del 4 de  juliol de 2015 del Consell de Col·legis al Registre de Grups 

d’interès del Departament de Justícia de la Generalitat; la V edició del Postgrau 

d’Auditoria Pública; la participació com a membre del Patronat de la Fundació Carles 

Pi i Sunyer ; la creació d’una borsa de experts de secretaris, interventors i tresorers per 

posar-se a disposició dels jutjats i tribunals; l’assistència a la XVII Assemblea General 

de l’Associació de Municipis. El nomenament de representats del Consell al Grup de 

treball del procés de participació Governs Locals, noves realitats, nou municipalisme. 

La participació a França en 76è Congrés anual del Sindicat Nacional dels Directors 

Generals de Col·lectivitats Locals, que ara ens feia referència la presidenta. 

Igualment al 2016 s’han continuat mantenint accions formatives del Consell amb el 

suport del col·legi de Barcelona tal i com van ser indicades a l’apartat de formació.  

I, finalment, resumint i destacant un nivell de participació i col·laboració entre el 

Consell i el context institucional actual. 

2.3  CONSELL GENERAL DE COSITAL D’ESPANYA. 

Pel que fa al Consell General COSITAL d’Espanya , doncs, en contrast amb l’alt grau 

de cohesió que s’indicava abans en referència als quatre col·legis que formen part del 

Consell, les relacions amb el COSITAL Espanya realment no responen a aquests 

mateixos paràmetres de col·laboració. Recordem que l’any 2012, la representació del 

Consell SITAL va abandonar la seva presència als òrgans de govern del COSITAL i 
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des de llavors s’ha mantingut aquesta situació d’allunyament institucional al llarg de 

tots aquests anys, 2013, 2014 ,2015 ,2016. Els motius, ja han estat explicats 

reiteradament a les memòries d’altres anys i han quedat sintetitzats a l’Acord de la 

Junta General del Consell de 8 de novembre de 2013, per tant no cal reproduir-los 

aquí. 

En aquest context tampoc han participat la resta de col·legis que formen part del 

Consell SITAL de Catalunya ni el Consell en la presentació de candidats per formar 

part de les llistes electorals en la passada convocatòria d’eleccions a la comissió 

executiva i a la de Presidència del Consejo General les quals es van convocar el 

passat 9 de juliol del 2016. 

En definitiva, destacar que malgrat la pervivència de les funcions divergents , el 

Consell de col·legis continua relacionant-se amb el consejo amb un grau de 

comunicació bàsica, tant pel que fa a les decisions, discrepàncies i opinions 

manifestades com pels temes especials de sentències que afecten a la nostra 

professió. 

 

3. REFORÇAR L’ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL  

Sra. Maria Petra Sáiz: Us recordem que el col·legi de Barcelona s’organitza en 

comissions, en àmbits de treball, en tres àmbits concretament: el de formació i qualitat, 

el de deontologia professional i serveis als col·legiats; i organització i règim interior. 

Aquest tres àmbits ara els desenvoluparan els seus responsables i explicaran quines 

són les actuacions que hem dut a terme. Dono la paraula a l’Isidre Martí, responsable 

de Formació i Qualitat. 

 

3.1 ÀREA DE FORMACIÓ I QUALITAT 

Sr. Isidre Martí Sardà: Bon dia a tots, dins del que és l’àrea de Formació i Qualitat em 

correspon explicar una mica el resum del que hem fet aquest any. 

Des del punt de vista organitzatiu, encara que hi ha un responsable del tema de 

formació, és un tema bastant transversal que es treballa des de l’àmbit de Presidència, 

Vicepresidència, vocals i delegats comarcals. 



 
 

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR                                                                  [18/70] 
 

Els objectius que tenim des de l’àrea de formació i qualitat,  és estar actualitzats i estar 

més preparats i donar més nivell professional a les nostres feines, això implica una 

millora de les nostres administracions i també és una forma de finançament parcial a 

part de les quotes que paguem. 

I QUALITAT 

Un altre apartat dins de l’apartat de formació és l’apartat de Qualitat: La 

institucionalització dels Premis de Dret Local Ramon Massaguer i Mir que és un premi 

bianual que premia els treballs publicats per companys en l’àmbit de les nostres 

tasques i doncs, es busca la qualitat en aquests treballs. Aquest any no s’ha atorgat, 

atès que és un premi bianual i es va atorgar l’any passat i va recaure en la seva edició 

2015 a la senyora Maria Concepción Campos Acuña per la publicació del llibre 

“Manual práctico de la constitución y de la gestión de las nuevas corporaciones 

locales” i també a la nostra companya Carmen Alonso Higuera pel seu treball “Els 

grups polítics municipals”.  

II FORMACIÓ 

Dins de l’àmbit de formació podem dividir-ho en tres apartats: el primer, jornades 

monogràfiques que organitza el propi col·legi, després un altre paquet de formació en 

el qual el col·legi proporciona col·legiats per col·laborar en formació que organitzen 

altres administracions, i també convenis de col·laboració per tal de fer formació amb 

altres institucions, per exemple formació “ad hoc” amb consells comarcals  o 

ajuntaments. 

A. JORNADES MONOGRÀFIQUES ORGANITZADES PEL CSITAL 

BARCELONA 

Enguany s’ha organitzat la “Jornada d’actualització jurídica” que es fa ver el 5 

de febrer i van assistir 174 persones i amb un benefici de 12.977,32 euros . 

Aquesta jornada té com a voluntat que segueixi i tenim previst que el proper 

febrer de l’any vinent de continuar-la. 

L’altra jornada que va tenir lloc el 6 de maig de 2016 sota el títol “ Jornada de 

Municipalització de Serveis Públics Municipals i Internalització de serveis. 

Avantatges, inconvenients i conseqüències” jornada organitzada amb la 

col·laboració de la Diputació de Barcelona, que ens va ajudar amb la sala per 
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poder-la fer.  A aquesta jornada van assistir 282 persones i va tenir un benefici 

de 27.496,13 euros.  

L’altre curs que també és dels clàssics, que està institucionalitzat i que la 

responsable és la senyora Àngela Acín, és el curs de “Gestió, Recaptació i 

inspecció d’ingressos Municipals”, aquest es va fer en col·laboració amb el 

Deganat del Col·legi de Registradors de la Propietat de Catalunya  i T-Systems 

durant els dies 19, 20 i 21 de setembre  de 2016. Amb 119 assistents i un 

benefici de 33.675,19 euros.  

L’altra Jornada conjunta entre el CSITAL Barcelona, el Consell Comarcal 

d’Osona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya sota el títol 

“El procediment administratiu electrònic: reptes i dificultats” amb un total de 70 

assistents. Va ser una jornada que vam fer de forma gratuïta. 

Hi ha una jornada que se celebra la pròxima setmana que és la “Jornada de 

contractació local. Impacte del Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures 

urgents en matèria de contractació pública”  on hi ha 150 persones inscrites i 

encara no tenim dades econòmiques. 

El que sí que és important és que des del 2014 fins el 2016 l’activitat formativa 

del col·legi ha anat augmentant des del punt de vista del número de jornades, 

des del punt de vista de nombre d’assistents, com des del punt de vista de 

facturació econòmica, per dir-lo d’alguna manera.  

De cara a finals del 2016 i tot el 2017 està prevista fer una: Jornada de lluita 

contra la corrupció; la 2a Jornada d’actualització jurídica, la Jornada de Control 

i Comptabilitat i el Curs de Gestió, Recaptació i Inspecció d’ingressos 

municipals. 

No obstant només és una previsió perquè la idea del col·legi és fer una 

formació actualitzada i ràpida a mesura que vagin sortint noves normes, 

intentar fer els cursos adequats.  

 

B. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL EN MATÈRIA DE 

FORMACIÓ.  

- Aquí tenim el Postgrau d’Auditoria Pública, en quan el col·legi col·labora 

amb aquest postgrau, conjuntament, amb el Col·legi d’Economistes de 
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Catalunya, l’Escola d’Administració Pública, la Universitat de Barcelona 

que es va iniciar el 2 d’octubre de 2016. 

- Després hi ha el conveni de col·laboració entre el CSITAL de Barcelona 

i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà en relació a uns temes 

formatius que es van fer el 4 de març de 2016. 

- Conveni amb el CSITAL Catalunya i la Federació de Municipis de 

Catalunya per l’organització d’unes sessions formatives destinades als 

electes dels ens locals de l’àmbit sectorial de serveis econòmics de 

l’FMC. 

- També tenim una addenda de protocol signat de l’any 2015 entre l’FMC 

i el Consell SITAL de Catalunya. 

- Al 2016 hi ha el conveni de col·laboració entre el CSITAL Barcelona i 

l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  amb la finalitat de dur a terme 

una “Jornada sobre el procediment administratiu d’internalització de 

serveis municipals” desenvolupada el 28 de setembre. 

- També tenim col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya en diferents accions.  

- Col·laborem habitualment amb el Col·legi d’Advocats de Barcelona en 

cursos com el Curs de Dret Local, així com amb el Col·legi de 

Registradors de la Propietat, que de forma gratuïta ens deixa les seves 

instal·lacions per poder fer les actuacions formatives.  

- Convenis que ja no són nous però que continuen vigents: amb l’Oficina 

Antifrau de Catalunya, la Comissió Jurídica Assessora i l’Associació 

Catalana de Comptabilitat i Direcció, la Federació de Municipis  i 

l’Associació de Municipis de Catalunya.  

Tot això ho teniu detallat a l’apartat número 5 de la memòria. 

Pren la paraula la senyora presidenta. 

Sra. Maria Petra Sáiz:  Molt bé, gràcies Isidre. Com veieu, en aquest any 

seguint una mica la tònica d’altres exercicis hem mantingut les activitats 

formatives amb conveni amb altres entitats o bé directament dutes a terme pel 

col·legi.  
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El següent dels aspectes que és important de l’activitat col·legial, que en 

principi, doncs, és l’esència del col·legi, és el que fa referència a la Deontologia 

professional i als serveis que donem als col·legiats, d’aquesta àrea és 

responsable l'Aurora Corral que és la vicepresidenta del col·legi i que ens farà 

un resum del que hem anat fent durant l’exercici 2016. 

La presidenta dóna la paraula a la Sra. Aurora Corral responsable de l’Àrea de 

deontologia i serveis col·legials. 

3.2 ÀREA DE DEONTOLOGIA PROFESSIONAL I ASSISTÈNCIA 

AL COL·LEGIAT. 

Sra. Aurora Corral : Bon dia a tots i a totes. En aquesta àrea sempre començo igual. 

En primer lloc, agrair la tasca que feu tots els col·legiats i col·legiades que ens feu 

arribar diferents peticions, diferents dubtes al col·legi que després es canalitzen a 

través d’aquesta àrea i, per tant, en definitiva ens ajuden a fer la nostra acció. 

Aquesta comissió de deontologia i ètica col·legial, no només la porto jo, també tinc la 

col·laboració de la Criseida Ramírez, la interventora de l’Ajuntament de Sitges, i de la 

Rebeca Just, la secretària de l’Ajuntament de Cabrils,; les quals intentem dur a terme 

la tasca el millor possible amb els mitjans que disposem. 

Agrair, també avui, la presència de la consellera, atès que aquesta àrea, totes les del 

col·legi, però especialment aquesta, que requereix d’una intensa col·laboració amb la 

Direcció General de l’Administració Local, atès la informació de què disposem i els 

mitjans, que sé que també no són tots els que haurien de ser, però dins de la mesura 

que poden, ens faciliten la tasca del col·legi. 

Agraeixo, també, en nom del col·legi, aquesta carta adreçada a la senyora 

Vicepresidenta, sol·licitant que tornin els processos de selecció per tal de dur-se a 

terme per part de les Comunitats Autonòmes, en aquest cas de Catalunya. Atès que 

us haig de dir,que una vegada feta l’avaulació duta a terme al llarg d’aquest any, és 

una de les necessitats que detectem més. Sabeu que tenim activada la borsa de 

treball, on s’adreça als col·legiats la petició de diferents càrrecs electes demanant que 

es cobreixin les diferents places reservades a funcionaris d’habilitació estatal. Ens 

trobem que aquesta demanda va creixent, cosa que ens alegra, perquè entenem que 

els càrrecs electes estan entenent de la necessitat de disposar de personal habil·litat a 

les seves corporacions locals que els doti de la professionalitat inherent a la nostra 
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condició. Però també ens trobem que en la gran majoria de casos, aquestes 

necessitats no són ateses, bé perquè no hi ha un moviment dels col·legiats perquè hi 

vulguin anar o, en la majoria de casos, perquè no hi ha col·legiats suficients per 

atendre aquestes demandes, obligant, òbviament, als alcaldes a convocar processos 

de nomenaments interins, nomenaments accidentals, etc. 

Per tant si aconseguim que hi hagi més persones de les subescales al nostre àmbit, 

molt millor, perquè entendrem que això s’aconseguirà millorar. 

Vinculat també amb aquest extrem, dins d’aquesta àrea, dir-vos que no només estem 

en contacte per fer arribar aquelles peticions als diferents col·legiats quan ens arriben 

des dels alcaldes, sinó també atendre les peticions d’alguns col·legiats que ens fan 

arribar de què troben que hi ha places que no estan degudament creades o 

classificades.  

Un cas que és bastant notori i on sembla que hem aconseguit un cert èxit, és a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. Un ens local sense cap mena de dubte que fins fa poc no 

tenia –vull aclarir que ja han fet els tràmits davant del Departament de Governació- 

però fins fa poc, almenys fins que es va interposar el recurs de reposició per part del 

col·legi de Barcelona, no tenien ni creades ni classificades degudament  davant el 

Departament de Governació les places reservades dels habilitats. Tenim resposta de 

l’EMB que estan fent els tràmits i que en breu estaran i que veurem, en breu, 

publicades les convocatòries públiques per proveir aquestes places per personal 

degudament habil·litat i capacitat, òbviament en règim de lliure dessignació.  

No només l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sinó que hi ha moltes més places del 

territori català que o no surten els concursos o no són proveïdes degudament. En 

aquesta tasca continuarem treballant, en la mesura que podem, en la mesura que els 

col·legiats ens ho aneu dient a aquesta comissió. 

També en aquesta línia, i com deia abans, s’ha sol·licitat també per Acord de la Junta 

de Govern del dia 12 d’abril de 2016, la col·laboració per part de la Direcció General 

d’Administració Local per fer tasques en les que hauríem de col·laborar conjuntament 

per aconseguir una millora de l’exercici de la professió. 

En primer lloc,igual que fan en el cas de València, posar en funcionament un sistema 

d’informació per tal que pugui ser consultat per tot habil·litat. Per saber quina és la 

situació a temps real de les places del territori català, si està proveïda amb un 

nomenament provisional, si està vacant, si està en una comissió de serveis, etc. Això 
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donaria, segons la nostra comissió, una sensació de transparència, que a dia d’avui, 

ens trobem que s’ha de fer una investigació per saber en quina situació es troba una 

plaça reservada en una corporació local catalana. És una qüestió que portaria temps 

per parlar amb el Departament de Governació, intentarem que en algun moment es 

materialitzi.  

En segon lloc, publicar amb un caràcter més periòdic del que es fa actualment, les 

resolucions referides als nostres sistemes de provisió al DOGC ja què anem un pas 

endarrerit.  Per part del col·legi ens hem d’esperar a aquesta publicació per informar 

als nostres col·legiats de l’estat de les places. 

En tercer lloc, notificar-nos, ja només demanem notificar-nos, perquè se’ns va 

contestar, formalment, que no podíem tenir la condició d’interessats en totes les 

resolucions referides a les creacions, modificacions, supressions i amortitzacions de 

places reservades a funcionaris d’habilitació estatal. Malahauradament, hi ha hagut 

situacions que ens trobem que aquesta decissió ja ha estat pressa per la corporació 

local i quan la publica el Departament de Governació ja no s’està a temps de recórrer. 

Potser ens arriben demandes de gent que entén que no era procedent aquesta 

supressió de lloc de treball o aquesta classificació amb les característiques tal qual les 

ha publicat la corporació local. 

Vinculat amb l’actuació que fem, també, des del col·legi de Barcelona amb les tasques 

que realitza el Consell de Catalunya teniu a la plana 41, no m’estendré massa, una 

petició que vam fer i que va ser aprovada em consta pel Consell de SITAL Catalunya, 

de contractar a una persona que dugui a terme unes tasques no només pel col·legi de 

Barcelona, sinò també per la resta de col·legis provincials referides al suport jurídic i a 

l’elaboració d’informes i propostes d’actuació referides a les peticions dels col·legiats i 

referides als diferents ámbits d’actuació a nivell legislatiu, executiu dins de l’exercici de 

la professió. Està aprovat i esperem que al llarg del 2017 poguem comptar amb 

aquesta o aquestes persones. Hem de decidir el model de gestió per tal que ens ajudi i 

col·labori també amb la nostra comissió. 

També referir la importància dels col·legiats. Dir-vos que  ja sabeu que comptem amb 

la figura del delegat especial en assumptes comarcals, va finalitzar per jubilació la 

seva tasca el senyor Miquel Salmeron, però hem nomenat a una nova persona que és 

el senyor Francesc Aragon, que és l’interventor de l’Ajuntament de Granollers, persona 

que us encomano a qui us adreçeu per qualsevol dubte que tingueu. No només en 
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primera via al delegat comarcal, sinó quan aquella actuació o dubte que teniu va més 

enllà del nivell comarcal. Ens està funcionant molt bé que no només les coses es facin 

a nivell comarcal sinò que es vinculin, a través d’aquesta figura, amb els diferents 

àmbits comarcals, així acaba arribant a tothom. 

I fins aquí, fins la plana 42, teniu exposades la relació d’actuacions de la nostra 

comissió. 

Maria Petra Saiz: Gràcies Aurora. Anem a veure ara aquelles qüestions que s’han 

endagat durant l’exercici 2016 relacionades amb l’organització i règim interior del 

Col·legi de Barcelona, és responsable, d’aquesta àrea el Joaquim Rossell que ens farà 

una breu exposició de les actuacions que s’han fet. 

3.3  ÀREA D'ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERIOR.  

Joaquim Rossell : Bon dia a tothom, en primer lloc, recordar-vos que la competència 

d’aquesta àrea són els treballs de coordinació i control de la pàgina web, així com la 

gestió interna del col·legi, com el personal, com el funcionament de la seu i com l’arxiu. 

Seguidament us faré un breu resum, en quatre pinzellades, tot i que en la memòria 

que teniu davant està tot detallat i tampoc em repetiré massa. 

En aspectes més tecnològics, el control estadístic de l’accés a la web que després 

parlarem, que la estem redissenyant. Agrair molt el suport de l’informàtic com de les 

dues persones que han treballat conjuntament amb nosaltres per actualitzar la web.  

L’increment de visites ha sigut constant des de l’any 2014, aquest any respecte al 

2015 s’ha incrementat un 4,92%  el número de sessions i un 26,19% el número 

d’usuaris. 

En quant a les xarxes socials, des de 2015 CSITAL Barcelona té el seu compte twitter 

que és @csitalbcn i al llarg d’aquest any tenim 216 followers i al llarg de l’any, hem 

publicat 576 tweets.  

Continuem utilitzant les llistes de correus comarcals, que creiem molt interessants 

perquè faciliten la transversalitat en les comarques  i el seu funcionament és molt 

senzill. Tan bon punt algú vol enviar alguna informació o opinió a tots els companys de 

la comarca, utilitza l’adreça genèrica i així ho pot veure tot el col·lectiu de la comarca. 

En quant a les propostes de futurs, l’any 2015 es va parlar a Vilafranca d’objectius pel 

2016, alguns s’han assumit, altres estem en tràmit. Entre els objectius estava la millor 
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organització col·legial. Des de la nostra àrea, s’ha intentat millorar l’accés de 

col·legiats i col·legiades a la web i per això és important el nou disseny de la web que 

estarà operativa al gener del 2017, però que ja està tot gairebé enllestit. 

Sí que en aquest nivell, ha funcionat molt l’e-mail, s’han fet molts avisos de places a la 

borsa de treball, també les novetats normatives, que cada dia són moltes, però sobre 

tot les que afecten als interventors i les comunicacions gairebé diàries del Ministeri. 

S’intentava enviar, òbviament, la normativa local, convocatòries de subvencions, de 

jornades, ... 

Una altra tasca que ens plantejàvem era millorar la coordinació interna de la seu, tant 

a nivell de personal com d’infraestructura de la seu. En aquest nivell el pressupost  que 

hi ha per renovar la seu serà una eina principal i molt bàsica per millorar aquest 

aspecte, perquè això permetrà organitzar recursos i optimitzar espais, i que es treballi 

millor. 

En quant al Pla de treball plantejat per aquest any, la implantació de les millores està 

sent costosa, perquè els membres de la junta en el nostre dia a dia  amb prou feines 

arribem i per això necessitem de la vostra col·laboració.  

S’ha començat a treballar i tenim un petit esborrany del tema jurisprudència i esperem 

que a l’apartat puguem recollir sentències i hi ha companys que s’estan organitzant per 

fer la recopilació, en matèries.  

Necessitaríem la vostra ajuda per tal de recopilar i posar a l’abast de tothom materials 

útils per tots els companys i companyes a través dels delegats comarcals, que faran 

una primera tria. 

Com ja us deia, tenim la web gairebé enllestida i hi haurà un canvi substancial en la 

forma. Molt més moderna i molt més àgil per tothom. Una altra actuació que teníem en 

ment, era crear una espècie de blog o fòrum de diferents col·lectius que fos molt àgil i 

que tothom pogués participar activament en temes i la gent que fos opinant. Seria un 

espai de debat de temes d’interès.  

En quant a la web, hem canviat el gestor de continguts, ara és un programari lliure i 

per tant té més seguretat el portal web. La idea és que fos molt accessible des 

d’equipaments mòbils des de tauletes a mòbils.  

També gràcies als delegats comarcals tenim la idea de fer un recull de fotografies per 

comarques per tal d’anar posant al carrusel, que és la part mòbil de la web.  
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Dos coses noves que podreu veure a la web són el fòrum de consulta intern, del qual 

ja us he parlat abans i la biblioteca de jurisprudència que és com es definiria l’apartat 

de jurisprudència de sentències. Les dues parts noves volen donar un punt de 

connexió entre tots els companys i companyes on de manera col·loquial estem en 

contacte per exposar dubtes o neguits i col·laborar tots junts. Volem que sigui un espai 

molt directe, molt viu. Perquè estem en una situació de molta solitud en els nostres 

ajuntaments i això és més evident als municipis petits.  

També, tenim previst un apartat de doctrina i documentació, poder tenir articles 

d’opinió o documentació que sigui lliure, hem de respectar els drets d’autor que 

tinguem i penjar-ho també en l’apartat de jurisprudència. Us torno a demanar a tots la 

vostra col·laboració per omplir aquesta part. 

El tercer apartat, és que hem de fer el portal de transparència com ho estan, fent la 

resta d’administracions, hem d’aplicar la Llei 19/2014 de Transparència i Bon Govern 

per estructurar tota la informació del col·legi . Aquest seria el nostre objectiu per 2017. 

Restem a la vostra disposició i us demanem la vostra ajuda per tal d’actualitzar la web 

amb nous continguts perquè és una cosa molt viva i estem oberts a tots els vostres 

suggeriments. 

 

 

4.  CONCLUSIONS.  

Sra. Maria Petra Sáiz : Moltes gràcies, com ja us hem dit tots els que estem en la 

taula no ens cansem d’animar-vos a venir al col·legi que tots els dimarts per la tarda 

està obert, tots els matins està obert i quan vulgueu anar, sereu benvinguts.  

Bé vaig a resumir els apartats 4, 5 i 6 en un breu extracte de les qüestions que està bé 

que les podem comentar i que no s’han esmentat fins ara. 

Com a conseqüència de l’activitat col·legial aquest any també s’ha fet el seguiment de 

projectes i reglaments i altres processos legislatius. Si bé aquest any en no tenir 

govern constituït a l’estat espanyol això ha disminuït bastant la feina i també ha limitat 

també les iniciatives legislatives de la Generalitat de Catalunya.  No obstant, durant 

aquest any s’ha seguit fent el seguiment de les al·legacions que nosaltres vam 

presentar en el Reial Decret que regula el règim jurídic de funcionaris de caràcter 
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nacional. Teniu a la web la situació, els dictàmens del Consell d’Estat que va ser 

aprovat el 7 de març de 2016 i aquesta és una de les qüestions que us volia esmentar. 

En el mateix sentit, vàrem presentar també al·legacions al projecte de Reial Decret 

que regula el règim de Control Intern, que ens afecta als interventors. En aquest cas 

també teniu tota la informació a la pàgina web del Col·legi. Aquest també va ser 

dictaminat pel Consell d’Estat, cap de les dues normes no han estat encara aprovades. 

Alguns dels suggeriments crec que són importants i que vam incloure a les 

al·legacions han sigut acceptades pel propi Consell d’Estat, sobretot, aquells que fan 

referència al principi d’autonomia local en les nostres corporacions, una mica, malmès 

amb el Projecte del Reial Decret pels nostres alcaldes.  

En altres qüestions que us voldria esmentar és que amb l’Oficina Antifrau de 

Catalunya hem tingut, recentment, una reunió amb ells amb qui tenim un conveni 

signat des del 2014 i hem participat també en l’informe que han elaborat sobre la 

qüestió de conflictes d’interès en el sector públic de Catalunya. En les enquestes que 

vam repartir per tots els ajuntaments i que ens vam ocupar de reomplir, això va donar 

com a finalitat aquest informe. I a partir d’ara treballarem amb el nou director de 

l’Oficina Antifrau per establir unes primeres línies d’actuació que segurament 

concretarem amb alguna jornada que tenim prevista com ja ha explicat l’Isidre, dins del 

calendari de finals d’aquest any o l’any vinent. 

Pel que fa a l’aspecte que està de moda aquest any, nosaltres hem participat molt 

activament en diversos grups de treball en la implantació de la Llei de Transparència i 

Bon Govern. En concret en el comitè de les noves tecnologies, de les TIC’s, del 

programa de transparència que lidera des del Consorci AOC el Miquel Sanromà, però 

també en l’elaboració d’una sèrie de documentació normalitzada que ha estat 

coordinada pel propi Departament de Governació i també diferents companys 

analitzant les sortides i aquells documents relacionats en la qüestió de la 

transparència. 

Només, per acabar, comentar-vos que amb l’Escola d’Administració Pública i amb el 

seu director també hem començat a tenir converses per poder engegar diferents 

cursos descentralitzats en el territori, dels quals ja us anirem informant en el moment 

que les anem instrumentalitzant i concretant. 

Amb altres institucions com la Diputació, l’FMC i l’ACM, doncs el nostre treball és 

conjunt i continu. Després de tancar la memòria, s’ha tancat una participació en una 
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Jornada sobre remunicipalització organitzada per l’Ajuntament de Barcelona i per 

l’FMC on ens han demanat la nostra col·laboració i hem estat allà. I després rebreu, si 

no és avui, serà demà informació sobre una altra jornada en la qual col·laborem amb 

l’ACM relacionada amb qüestions de tresoreria i d’intervenció de cara al tancament de 

l’exercici. 

Amb l’FMC continuem treballant, tenim dues jornades pendents de desenvolupar de 

cara als electes locals de la Comissió en l’àmbit de matèria econòmica. 

Un últim tema, que és molt recent i que no està relacionat en aquesta memòria, és que 

el Consell participa en el grup de treball de l’àmbit de bon govern de l’FMC que ha 

endegat un procés per elaborar uns codis de bona conducta tipus de cara als càrrecs 

públics representatius. Que nosaltres també formem part i estem en aquest grup de 

treball. 

L’any 2017 es durà a terme el nou Congrés de l’Associació Catalana de Control i 

Comptabilitat (ACCID) que agrupa a tots els experts comptables i universitats que té 

10.600 socis numeraris, nosaltres tenim tres representants a la Junta. I aquest any el 

Congrés es farà a l’IESE, són congressos que es fan cada dos anys que tenen uns 

1000 assistents en el qual nosaltres participarem amb la presentació d’una de les 

ponències. 

Bé, jo diria que aquest seria una mica el resum de totes les activitats que hem fet en el  

Col·legi de Barcelona, en l’exercici  2016. Això seria el que ha donat de sí aquesta 

memòria de gestió abans de passar a la part de la memòria econòmica hauríem de 

votar-la.  

Sotmesa a votació la memòria de gestió, aquesta es aprovada per la totalitat dels 

membres presents sense que hi hagi cap vot en contra ni cap abstenció. 

Sra. Maria Petra Sáiz: Ara passarem a veure la memòria econòmica, en aquesta 

memòria veurem la liquidació de l’exercici 2015, avançament del tancament del 2016 i 

pressupost del 2017. També valorarem i aprovarem la proposta d’obres de la seu 

col·legial i farem cinc cèntims de la situació del Pla de pensions. Dono la paraula a 

senyora Pilar Tena, interventora de la Junta, que ens explicarà la liquidació de 

l’exercici 2015. 

4.Lectura i aprovació de la  Memòria econòmico-

financera. 
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Sra. Pilar Tena: Saluda a tots els assistents i exposa que ara parlarà de la memòria 

econòmica. A diferència d'altres anys, aquest any faré un resum molt breu ja que tota 

la informació, gràfics, quadres... , totes les dades estan a la memòria amb més 

explicacions que les donades en anys anteriors en les pàgines  75 a la 86. 

Examinarem els resultats de l'exercici 2015 i també donaré la previsió de resultats de 

l'any 2016  i finalment el projecte de pressupost de l'any 2017, que haurem d'aprovar al 

finalitzar aquesta part de l'Assemblea. 

 

4.1 Tancament de l'exercici 2015. 

Pel que fa a l'any 2015, en pantalla podeu veure el quadre gràfic on es veu l'evolució 

des del 2013 fins al 2015 que són els exercicis que estan ja tancats.  

Les barres de color blau són les que ens interessen ara perquè són els resultats del 

2015, de baix a dalt recollim el resultat d'explotació, el financer i el resultat finalment 

ajustat. El resultat d'explotació ha estat de 8.447 euros i la dada negativa la tenim en el 

resultat financer que és conseqüència de l'evolució dels tipus d'interès, del EURIBOR, 

que és l’índex en el qual es referencien les retribucions de dipòsits bancaris que tenim 

i també el petit increment que han sofert les despeses bancàries provinents d'emissió 

de rebuts domiciliats de les quotes col·legials i altres despeses bancàries i de 

naturalesa financera. Finalment, fem sempre l'ajust del postgrau que aquest any 

suposa afegir 4.571 euros i en aquest cas és positiu, l'any passat va ser negatiu, en 

qualsevol cas no suposa que el postgrau d'Auditoria Pública hagi tingut benefici o 

pèrdues, perquè aquest és un postgrau que es solapa entre dos exercicis 

pressupostaris diferents, en aquest cas el 2015 i 2016 ja que el postgrau comença el 

setembre i s'acaba al juny , el que nosaltres reflectim a la comptabilitat només són les 

despeses i els ingressos meritats durant el període que estem analitzant, en aquest 

cas el 2015. 

Si continuem amb l'evolució dels resultats sí que hi ha una dada curiosa , tot i la 

limitació de l'estudi d'altres anys. En comparació del 2014 amb el 2015 ens dóna una 

diferència notable perquè passem d'uns beneficis de 23 euros a més de 11.000 euros, 

això com ja us podeu imaginar ha sigut conseqüència de l'ajust negatiu del postgrau 

que no hem de donar importància  en el sentit de que el postgrau no sabem si donarà 

pèrdues o no fins que finalitza el postgrau. Res més a destacar de l'exercici 2015. Ha 

estat un resultat positiu  ja què hem aconseguit més de 11.000 euros. 
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Ara veurem un altra diapositiva que té més incidència amb el resultat del 2015, en 

concret, en com s'han comportat els ingressos i les despeses. Respecte als ingressos 

podem veure que les quotes col·legials es mantenen invariables i les activitats 

formatives on veiem un increment del 2014 al 2015 de 20.000 euros això és 

conseqüència de que totes les activitats formatives que nosaltres fem ocasionen una 

despesa variable associada als mateixos: l'adquisició de material didàctic, 

documentació dels professors, etc. I per això quan més activitats organitzem també 

incrementem les despeses. Tenim un increment d'ingressos i un increment de 

despeses. Respecte a les despeses: les despeses de personal s'han mantingut 

pràcticament invariables, les activitats col·legials han evolucionat correctament. 

 

4.2 Previsió de liquidació del pressupost de l’exercici 2016. 

La previsió del 2016 la podeu veure també a la diapositiva projectada, en aquest cas 

veiem un resultat de 53.000 euros aproximadament sense tenir en compte com influeix 

el postgrau. Aquestes previsions s'han realitzat en base al tancament del tercer 

trimestre del 2016 i preveient les activitats que tenim pendents de realitzar i despeses i 

ingressos pendents fins el 31/12/2016.  

 

4.3 Projecte de pressupost de 2017. 

Finalment farem servir aquest full de previsió del 2016 per fer un projecte de 

pressupost del 2017. En aquest sentit si la diferència més important respecte als altres 

pressupostos i això ja us ho explicarà el Pep, és que hem previst fer unes inversions 

que ascendiran a 80.000 euros, lo qual lògicament amb un pressupost de 160.000 

euros afecta moltíssim.  Aleshores sense tenir en compte aquestes inversions, el 

pressupost del 2017 respecte a l'executat previst del 2017 donaria un 14,74% i si 

tenim en compte aquestes inversions el pressupost del 2017 en relació amb el de 2016 

donaria un 42,55% , com he dit aquesta xifra ha de ser matisada perquè realment no 

respon a un increment real de les activitats del col·legi. Amb això acabo la meva 

intervenció, moltes gràcies per la vostra atenció. 

La Sra. Pilar Tena finalitza la seva exposició i la Sra. Presidenta pren la paraula.  

Sra. Maria Petra Sáiz: Moltes gràcies Pilar. Com podeu veure les finances del Col·legi 

tenen bona salut, això vol dir que a més de ser experts en matèries administratives i de 
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control som gestors també i per tant, amb molt pocs mitjans són capaços de 

rentabilitzar una activitat que de vegades es pensen que els funcionaris en som aliens. 

Com ha dit la Pilar, una part de l'activitat del col·legi que es fixa i que es reflecteix en el 

nostre pressupost ens ha fet pujar l'estat de ingressos i de despeses, això és perquè la 

Junta va acordar realitzar unes obres d'adequació en la seu del col·legi. En la seu del 

col·legi crec que no s'ha fet res des de l'any 70 i poc, segons l'escriptura d'adquisició 

del nostre local. Hem fet una mica de valoració d'aquelles qüestions que es podien 

realitzar de cara a rentabilitzar, una vegada fetes aquestes inversions els espais que 

nosaltres tenim per treure algun rendiment. Us he de dir que seran unes obres que si 

les aprova l'Assemblea les durem a terme l'any vinent. Són un sobre cost per nosaltres 

perquè hem de buscar contractistes, us ho podeu imaginar, és com quan fem reformes 

a casa. Hem preparat un acord que sotmetrem a la vostra votació , en el que es 

proposa l'adequació bàsica de l'estructura elèctrica, la xarxa necessària per mantenir 

el bon funcionament de la pàgina web, telefonia, mòbil, etc... i adequar la nova 

normativa municipal en les qüestions relatives al extintors, sortides d'incendis ..... I ja 

de passada que fem això, farem un espai diàfan el posarem bonic i per tant a tots us 

agradarà molt més venir. Paso la paraula en el Pep perquè us llegeixi la proposta que 

hem elaborat i que sotmetrem a la vostra aprovació. 

4.4.- Proposta inversions remodelació de la seu CSITAL de 

Barcelona 

Sr. Josep Berdagué: La proposta que es presenta a la vostra consideració de la 

remodelació de la seu del col·legi  la podeu trobar detallada  a la memòria en les 

pàgines 95 i 96. El detall dels imports de les obres que es volen realitzar es troben a le 

pàgines 97-98, i,  posteriorment, també trobareu l'informe de la intervenció i la 

tresoreria a les pàgines 99 i 100. Ara passo a la lectura de la proposta que se sotmet a 

la vostra consideració :    

El 24 de febrer de 2016 la Junta de Govern del CSITAL de Barcelona acordà 

encomanar a la Comissió executiva iniciar les actuacions preparatòries d'estudi i 

sol·licitud de pressupostos per dur a terme obres de millora i d'adequació de la seu 

col·legial, i als efectes de preveure en el Pressupost de l'exercici 2017, a aprovar a 

l'Assemblea general ordinària, els crèdits destinats a la citada inversió, finançats amb 

els superàvits pressupostaris acumulats dels exercicis anteriors.  
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En compliment d'aquest mandat, la comissió executiva va encomanar l’elaboració de 

diversos informes i pressupostos estimatius sobre el cost  de la renovació del mobiliari 

actual i de la realització de les obres de  remodelació de la distribució de les 

instal·lacions de la seu del col·legi, consistents en: un canvi de distribució i 

modificacions de les separacions actuals, nova instal·lació dels sanitaris i l'evacuació 

de les aigües residuals, renovació del circuit de calefacció, de la instal·lació elèctrica i 

de les lluminàries, així com la construcció d'una biblioteca, canvi del paviment, pintat 

de les parets, el cost de les taxes i llicències d'obres i la seva tramitació, el pla de 

seguretat i salut i l'elaboració del projecte elèctric, els butlletins i la legalització incloent 

l'informe de ECA. 

Donat que l'article 36.6 del Estatuts Col·legials faculta a la Junta de Govern, dins dels 

crèdits pressupostaris, a acordar els actes de contractació  i que l'article 37.5  atribueix 

a l'Assemblea l'aprovació del pressupost i els comptes anuals del Col·legi.  

És pels motius exposats que la Junta de Govern del CSITAL de Barcelona acordà, en 

la sessió 4/2016 celebrada el dia 4 d’octubre de 2016, proposar a l'Assemblea General 

Ordinària l'adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Considerar necessari efectuar una inversió en renovació del mobiliari i obres 

de remodelació i adequació de les instal·lacions de les dependències col·legials i que 

els crèdits pressupostaris per fer front a la inversió, que ascendeixen a un import total 

de 80.000,00€ s'incloguin en el Pressupost de l'exercici 2017, finançats  amb 

l’aplicació del superàvit acumulat de les liquidacions d’exercicis anteriors, d'acord amb 

la memòria explicativa annexa que inclou el resum del cost de les inversions que es 

preveuen realitzar en la seu col·legial d'acord amb els pressupostos demanats i de 

l'informe de la interventora i del tresorer sobre la viabilitat del seu finançament. 

Segon .- Facultar a la Junta de Govern per acordar desviacions del pressupost fins a 

un màxim d’un 10%, de les previsions pressupostàries destinades a les inversions de 

la remodelació de la seu col·legial incloses en el Pressupost de 2017, previ informe 

favorable de la interventora i el tresorer del col·legi. 

Tercer.- Nomenar els següents membres de la Junta de Govern  com a responsables 

del seguiment de les obres i d'informar-ne a la Junta de Govern del seu 

desenvolupament. 

Maria Petra Saiz (presidenta), Aurora Corral (vicepresidenta), Pilar Tena (Inteventora) i 

Antoni Calpe (Tresorer). 
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Sra. Petra Saiz: Molt bé, abans de passar a la votació us demanaria dos segons 

perquè en Toni Calpe , que és el tresorer del Col.legi ens farà una petita explicació de 

la situació del Pla de Pensions. Sabeu que nosaltres tenim un pla de pensions  que ha 

estat assumit per una entitat financera que el gestiona el company Joan Ramon 

Sagalès que per motius personals avui no pot estar aquí amb nosaltres i en Toni ens 

farà una pinzellada del pla de pensions per veure una mica com està evolucionant.   

 

5.- Pla de pensions 

Sr. Antoni Calpe: Bon dia a tothom. Com ha dit la Petra el representant del col·legi 

que porta el pla de pensions és en Joan Ramon Sagalès per tant, jo no sóc un expert 

en el coneixement d'aquest pla i us faré cinc cèntims, un extracte de les dades que 

són més remarcables. En referència a les novetats en el capítol de novetats 

legislatives, aquest any 2016 no hi ha hagut cap que afectin substancialment a les 

condicions econòmiques, financeres i fiscals del Pla de Pensions. En referència a les 

novetats de funcionament intern hi ha hagut alguna petita novetat que no té gaire 

incidència. Com vosaltres sabeu l'any 2015 el BBVA va adquirir Caixa de Catalunya, 

que era la que gestionava mitjançant Caixa Catalunya Vida aquest pla de pensions. Va 

haver-hi aquesta absorció i a més a més també va adquirir amb Mapfre la seva 

participació a Catalunya Caixa Vida que era la que gestionava aquest fons. Vol dir, que 

a partir d'aquestes compres el BBVA va passar a ser l'únic titular i propietari d'aquest 

fons en el qual està integrat el Pla de Pensions. Aquesta integració s'ha concretat 

finalment el mes de setembre de 2016 i ara la gestió del pla de pensions la porta 

BBVA pensiones. Actualment BBVA és nominalment l'únic dipositari i promotor 

d'aquest pla de pensions. Amb aquesta novetat hem tingut un problema tecnològic i és 

que abans amb l'anterior titular del pla els partícips podien seguir per via telemàtica 

tenint informació en tot moment de com evoluciona aquest pla. Actualment, degut als 

canvis nominals i de titularitat la tecnologia no permet accés dels partícips a la 

informació via telemàtica d'aquest pla. Això està en vies de solució i en principi tots els 

que sou partícips rebreu en un breu termini de temps les noves claus d'accés per tenir 

aquesta informació.  Això pel que fa a les novetats. Pel que fa a l'estructura, segons 

l'aprovat per la comissió de control reunida el dia 28 d'abril de 2010 la seva estructura 

no era inamovible, hi havien alguna forquilles a les quals podien variar, però en tot cas 

, aquestes forquilles tenien unes oscil·lacions. Per això la renda fixa el pla havia de 
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tenir entre el 80% i el 100% del fons , en renda variable entre el 0 i el 20% i en altres 

tipus d'inversions alternatives entre el 0 i el 5%. Degut a aquests criteris i aquestes 

forquilles marcades per la comissió del fons l'any 2016 l'estructura ha estat la següent: 

renda fixe 89,69%, renda variable 9,14% i en actius monetaris a curt termini 0,93% i en 

inversions immobiliàries en fons d'inversions immobiliaris 0,24% del dipòsit. Sense 

alterar els criteris establerts per la comissió de control del fons, sí que respecte a l'any 

2015 les diferències que hi han hagut han sigut aquestes dos petites inversions 

alternatives: actius monetaris a curt termini per una banda i fons immobiliaris, per 

l'altra. En quan a l'evolució del Pla de Pensions, cal dir en tot cas que la situació actual 

és provisional ja que està estreta de les dades ofertes a  partir del 30 de setembre de 

2016. Veurem com acaba el 31 de desembre. 

D’entrada continua havent-hi en aquest fons 12 plans de pensions . El total de 

partícips l'any 2016 és de 4166, dels quals 54 són membres del col·legi, això vol dir 

que el nombre de partícips del col·legi en aquest fons és d'un 1,29%. La davallada des 

de l'inici del pla de pensions és una lògica, l'any 2009 hi havia 209 partícips perquè el 

col·legi va establir unes primeres aportacions per part de tots els col·legiats, a partir 

d'aquí els col·legiats que han seguit fent aportacions són els 54 que he dit. A nivell 

global hi ha hagut una disminució dels partícips del fons que han passat de 4190 

partícips que hi havien l'any 2015 als 4166 l'any 2016. Pel que fa al col·legi hem 

passat de 53 a 54 partícips, tot i això la participació del col·legi en el fons segueix sent 

de 1,29%. Respecte a la rendibilitat l'any 2016 ha estat positiva respecte els anys 

anteriors, hem tingut una rendibilitat de 3,20% tenint en compte que finals de  l'any 

2015 a 31 de desembre la rendibilitat va acabant sent de 0,21%. Això vol  dir que en 

termes acumulats des de l'inici del pla la rendibilitat acumulada és d'un 48,88%. En 

quant a les despeses que comporta el pla és com sempre d'un 0,50% de les 

comissions. El patrimoni del pla a 30 de setembre de 2016 és de 8.616.000 euros dels 

quals 469.000 euros pertanyen al nostre pla de pensions. Actualment no hem variat en 

quan al rànking ja què d'aquests 12 plans que estan dins d’aquest fons nosaltres 

continuem estant en el sisè lloc. En quan a la rendibilitat respecte a l'IPC cal dir que 

una de les finalitat bàsiques de quan es va constituir el fons va ser si més no, que la 

rendibilitat del pla fos igual al IPC, i com he dit abans la rendibilitat acumulada és del 

48,88%. L'IPC acumulat durant aquest mateix període és d'un 43,77%, això vol dir en 

termes absoluts el rendiment del pla és d'un 5,11% superior a l'IPC. Bàsicament 

aquestes són les dades més importants del pla de pensions. Moltes gràcies. 
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Sra. Maria Petra Sáiz: Passem a sotmetre a votació la liquidació del 2015, el 

pressupost del 2017 i la realització de les obres per l'adequació de les instal·lacions de 

la seu col·legial. 

Sotmesos a votació els punts anteriorment esmentats, s’aproven per unanimitat dels 

presents.  

Sra. Maria Petra Sáiz: Passem a l'últim apartat que requereix una votació que és la 

declaració. Com vosaltres sabeu en les nostres assemblees més enllà d'explicar la 

memòria de gestió, econòmica i del que hem fet, fem un pronunciament en relació a 

aquelles qüestions d'actualitat que a nosaltres ens preocupa, a nosaltres i al conjunt 

dels Governs Locals de Catalunya. Aquest any llegeix la declaració la nostra 

companya Llum Bruno. El títol de la mateixa és "SITAL= Integritat i Bon Govern"  

 

6.- Proposta de declaració.  

Sra. Llum Bruno: 

 

 "SITAL = INTEGRITAT I BON GOVERN" 

La societat actual demanda administracions públiques de qualitat que assegurin la 

bona governança en un marc d'integritat institucional que permeti el bon govern, entès 

com aquell que impulsa institucions i lleis que fomentin la transparència, el retiment de 

comptes, l'efectivitat, la informació i la imparcialitat al servei de l' interès general sense  

defraudar les demandes socials.  

Els nous estàndards de governança pública han deixat enrere els preceptes 

propugnats per la nova gestió pública basats en una suposada eficiència gerencial i  

sortosament han donat pas a principis més valorats com la imparcialitat, la 

transparència, el govern obert, la participació ciutadana, el rebuig a la corrupció i 

l'anticipació estratègica als problemes socials, en el marc de governs de qualitat que 

asseguin la imparcialitat en l'aplicació de les normes i en la gestió dels serveis públics, 

fomentin la cultura de la legalitat i garanteixin la seguretat jurídica.  

El compromís dels FHN amb la nova  governança, la integritat institucional i el bon 

govern dels governs locals ve de lluny. No en và els FHN varem ser el primer col·lectiu 

de funcionaris públics que ens dotarem, l'any 2005, d'un codi ètic modern i homòleg 
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als d'altres països europeus, que conté principis i valors ètics i de conducta 

professional inspirats en el Codi de Bona Conducta Administrativa aprovat pel 

Parlament Europeu l'any 2001, per les directrius de l'OCDE i les experiències i 

declaracions d'organitzacions internacionals sobre autonomia Local que inspiraren la 

Declaració de Siena, aprovada en la Primera Conferència Mundial de l'Associació 

Internacional de Secretaris Generals, Chiefs Executive Officers i Directius Locals 

celebrada a Siena l'any 2002.  

Tot i el retard en l'impuls  d'iniciatives legislatives, tant a Catalunya com a l'Estat 

espanyol, en l'àmbit del bon govern, la integritat institucional i la transparència  en 

relació als països de la UE i l' OCDE, la publicació de la Llei de transparència  estatal i 

posteriorment  la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la 

Generalitat de Catalunya, així com de la nova Llei de procediment administratiu comú 

de les administracions públiques, proporcionen el marc normatiu bàsic dels principis 

d'actuació de la gestió dels governs locals  i en la implantació de l'administració 

electrònica. 

Els FHN, en tant que especialistes en pràctiques i procediments, dret administratiu i  

retiment de comptes, considerem  que som actors clau per assessorar, en la 

implantació en els governs locals, d’aquest nou marc regulador de la transparència, 

integritat institucional i bon govern, en el marc d'una administració totalment 

electrònica, interoperativa, transparent i orientada a millorar els procediments 

administratius i la reducció dels temps de tramitació, afavorint així als ciutadans i la 

qualitat dels serveis públics. 

En aquest nou i canviant escenari i d'acord amb el lema d'aquesta assemblea :"SITAL 

= integritat i bon govern,"  aprovem la següent declaració:   

PRIMER.- DEFENSEM els valors i principis de la bona governança, la integritat 

institucional i de l'ètica pública que caracteritzen el bon govern, una prestació dels 

serveis públics de qualitat i que incrementen la confiança dels ciutadans en la gestió 

pública. 

SEGON.- MANTENIM un ferm compromís amb la transparència i el funcionament àgil 

de les administracions locals basat en la implantació de l'administració electrònica que 

garanteixi la transparència i la millora dels temps de tramitació dels procediments 

administratius. 
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TERCER.- REIVINDIQUEM la identificació dels valors ètics i de conducta professional 

dels FHN amb la bona administració que caracteritza als països que compten amb una 

funció pública professional basada en el  principi de legalitat i imparcialitat, valors que 

constitueixen la pedra angular del servei a l' interès general i el respecte als drets dels 

ciutadans.  

QUART.- RECLAMEM  el protagonisme que el CSITAL mereix  en el Comitè constituït 

pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per  

l’elaboració del Codi ètic del servei públic de Catalunya, en qualitat d' experts en 

l’àmbit de l’ètica i el servei públic dels governs locals de Catalunya i membres del grup 

de treball impulsat per la Generalitat de Catalunya de "Xarxa de Governs 

Transparents."  

Manresa, 18 de novembre de 2016.”	  

 

Sra. Maria Petra Sáiz: Gràcies a la Sra. Llum Bruno per llegir-nos la declaració. 

Aplaudiments. 

Sotmesa la proposta de declaració a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels 

assistents.  

Sra. Maria Petra Sáiz: Ara fóra de programa ens queden tres qüestions: la primera 

seria el reconeixement als companys jubilats que són tres, contra tretze que són els 

nous col.legiats. Per tant, el balanç és positiu.  Després tenim dues intervencions més: 

una d'elles ens la faran els nostres companys francesos, Sr. Guilhem Quarel, 

representant del Sindicat Nacional dels Directors Generals de les Comunitat territorials 

franceses que ve en representació de l'Stephen Print, que és el president de 

l'Associació d'aquest sindicat francés, que és el nostre homoleg a França. També farà 

una breu intervenció el Sr. François Figueres director del Centre Nacional de la Funció 

Pública Territorial dels Pirineus Orientals i responsable de qüestions transfrontereres. 

Per útim, i per cloure l'acte de cloenda de l'assemblea els nostres companys del 

Bages-Berguedà han preparat una intervenció del Sr. Josep Alabern Valentí, que és el 

director gerent d'Aigües de Manresa i que farà una petita conferència sobre els 

principis ètics i bones pràctiques dels serveis públics.  

Benvinguda i comiat de companys/es. 



 
 

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR                                                                  [38/70] 
 

Sra. Maria Petra Sáiz: Demana als companys que s’han jubilat que pugin per recollir 

un petit obsequi del col·legi, que és un símbol de la nostra professió que és la ploma 

que portem tots penjada a la solapa i que tenim en una litografia una representació 

perquè la pengin a casa i s’enrecordin del Col·legi. Aquest any s’han jubilat: RAMON 

ORIOL, LLUIS DELGADO i SANTIAGO MORENO.  

Reben un fort aplaudiment. 

Els companys de Manresa en Josep Trullas i Mariona Ribera fan entrega del record. 

Com tenim molt poc temps en  Lluis ens farà un petit parlament a nom de tots els 

companys jubilats. 

Sr. Lluís Delgado: Tinc moltes coses a dir-vos , però hauré de ser breu, després de 

tants anys de treballar plegats avui és un dia molt especial per a mi. No us parlaré de 

feina que ja la tenim tots molt present, i parlaré de les qüestions més importants que 

són les persones, els sentiments, les experiències íntimes , us podria explicar moltes 

però ho deixaré per un altre moment més adient, avui no és el moment ni el lloc de 

parlar de intimitats. 

La meva gran passió a la vida és la literatura. El Luís Chacon va escriure una novel.la 

que es diu "El huerto de las Mariposas" . Jesus Campos va escriure un llibre de poesia 

sobre rimes municipals. Jo mateix vaig escriure a la revista "Papers" d’ administració 

local. Ara estic fent la meva memòria. Amb el vostre permís, us explicaré un acudit que 

em va enviar un vocal d'aquesta junta per Whatsap "era una persona que viajaba en 

globo y en un pueblo se encuentra paseando una persona,  hola buen hombre , estoy 

perdido, no sé donde estoy, tenia que estar en Barcelona a las 12h, ¿me puede decir 

donde estoy? ¡Claro!: está suspendido en un globo aeroestático , suspendido a 200 m 

del suelo aproximadamente en el camino entre Guissona i Sanauja latitud x  longitud z 

y son las 13 h. Entonces el señor del globo dijo: ostras usted es secretario de un 

ayuntamiento, ¿verdad? Sí señor, y cómo lo ha averiguado , muy fácil me ha dado una 

información perfecta, seguro que todo lo que ha dicho es perfecto pero a mi no me 

sirve de nada, y el caminante le dijo: coño usted es alcalde , joder y como lo ha 

averiguado, es muy fácil, está usted más despistado, no sabe donde está, no se 

entera de nada, ha hecho una promesa que no puede cumplir, después de nuestra 

conversación está usted igual que antes, pero ahora no se porque razón da la 

sensación de que ahora tengo una reunión".Bueno amigos y compañeros deseo que 

seais discretamente felices.      
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Rep un fort aplaudiment. 

Sra. Maria Petra Sáiz:  demana que pugin els dos companys de l'altra banda dels 

Pirineus per iniciar la seva intervenció. Presenta al Sr. Guilhem Quarel que ve en 

representació de l'Stephen Print que és el president del Sindicat Nacional dels 

Directors Generals de les Comunitat Territorials franceses.  

El Sr. Guilhem dóna el bon dia a tots els assistents i assistentes i parla en francés 

perque el seu català no és gaire bo. Dóna les gràcies per la invitació i escusa 

l'assistència del seu company Stephen. Dóna també les gràcies per l’assistència d’una 

representació catalana al Congrés Nacional d'Antibes.   

Fa la introducció al Sr. François Figueres, donat-li les gràcies per haver sigut un 

excel.lent amfitrió ja que ens va acompanyar molt amablement al Congrés d'Antibes 

que vam anar en representació del Consell de col.legis de Catalunya. És Director del 

Centre Nacional de la Funció Pública Territorial dels Pirineus Orientals  i responsable 

de les qüestions transfrontereres i ens ve a fer una proposta de treball i feina conjunta 

amb accions formatives amb el Consell de Catalunya, les associacions municipalistes i 

l'Escola d'Administració pública de Catalunya. 

Sr. François Figueres: Bon dia a tothom. Jo sóc de Perpinyà a l'Occitània vinc a 

presentar el projecte de l'AFECT que és l'associació formativa de l'espai català 

transfronterer que neix amb la voluntad dels dirigents territorials del nord i sud catalans 

de dur a terme formació i accions entre els components d'ambdues parts de 

Catalunya. En el powerpoint que teniu en pantalla reflexo el que acabo de dir i diré. 

L'associació es va crear el 2008 després del Congres d'UDITE a Perpinyà i d’un 

col.loqui internacional el 2001. L’associació és administrada per un consell 

d’administració de 78 a 15 membres elegits per 3 anys, el qual designa una Junta 

executiva. Des de la seva creació s’ha participat en el col.loqui transfronterer sobre 

l’Hospital de Puigcerdà, posta en marxa d’un col.loqui sobre tsunamis en col.laboració 

amb Clair-Paris (associació japonesa), participació a tots els CA de l’IFCT.  

Els nostres recursos són una subvenció de l’associació Perpignan-Mediterranée per un 

import de 2.000 euros. Actualment disposem de 1.711,45 euros. La nostra proposta 

consisteix en restablir els contactes dels professionals, els representants de 

col.lectivitats i les escoles d’administració pública dins del marc de l’euro-districte i de 

l’euroregió. Disposar d’una eina jurídica a disposició del conjunt del col.lectiu amb un 

esperit de reactivitat i simplificació i una eina financera amb els fons comuns de la 
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Generalitat de Catalunya i el Consell Departamental 66. Volem fer 4 formacions de dos 

jornades sobre temes escollits en el Consell Cientific. 

Acaba la seva intervenció i rep un fort aplaudiment 

Sra. Maria Petra Sáiz  dóna la benvinguda al Sr. Josep Alabern  Valentí, director 

gerent d’Aigües de Manresa, que ens farà una conferència sobre els principis ètics, 

bones pràctiques i serveis públics. 

Sr.Josep Alabern Valentí: Comença la seva intervenció donant les gràcies a 

l’organització per convidar-lo a l’assemblea. Els temes de que parlaré els he tingut 

sempre molt presents durant tota la meva vida professional. M’agradaria parlar 

obertament però com m’enrotllo molt he decidit llegir el que he escrit així seré una 

mica més concís. Si em permeten començaré amb els serveis públics.  

Jo he de confesar que no tinc cotxe i per desplaçar-me utlitzo el tren, això és un servei 

públic. Podem definir el servei públic com un conjunt d’activitats i prestacions 

permeses, reservades o exigides a les administracions públiques per la legislació 

corresponent. Jo dic que vostès són el servei públic i en saben molt més que jo.  

Parlaré del servei de l’aigua,primer perquè és el que més conec, i després perque 

entre els serveis a les persones, és el que cumpleix més la condició d’essencial per la 

vida dels ciutadans i està regida pels paràmetres d’eficacia social, ambiental i 

econòmica alhora que han de promoure la participació  i el control social i una gestió 

transparent. Ha de complir clarament els principis d’ètica i bones pràctiques. Bones 

pràctiques que moltes vegades pren el nom de codi ètic, en definitiva, es tracta de fer 

uns controls, seguiments que completa la voluntat d’ aquesta persona jurídica, la 

pressa de decisions i execucions de les mateixes en relació amb les activitats que li 

són assignades, i més encara, quan es tracta de les pràctiques implícites o poc ètiques 

que puguin portar l’entesa , aquests són els temes que es tracten més en els 

protocols, respecte els controls que marquen els codis ètics de les empreses. En canvi 

quan parlem de servei públic salten a la vista  les intervencions dels diferents agents 

que són : el  gestor i el ciutadà . Bones pràctiques que ve de la  pràxis que definim 

com les accions que el gestor executa de forma correcte també pels ciutadans. Per 

tant qualsevol abastiment d’aigua té el seu cost,és una gestió complexa, el govern i els 

gestors han de trobar la relació més adequada per poder assolir entre els dos qualitat 

de servei que és el que  percep el ciutadà.    

En el cas de l’aigua tenim tres instruments de gestió: 
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1. Reglament del servei on està definit el nivell de prestació i la regulació de la 

relació entre les parts : Ajuntament o gestor i el ciutadà usuari d’aquest servei. 

2. Pla director. Contè les definicions de les prioritats i eines de finançament. 

Actuacions per garantir la sostenibilitat econòmicofinancera. 

3. I també els preus i tarifes. Sistema d’Imputació de costos.  

Amb això acabem amb les bones pràctiques i anem als principis ètics que crec que és 

la part més interessant del tema.  

Quan parlem de principis ètics parlem de valors. Es defineixen dues maneres de ser : 

la integritat i la realitat. De valors n’hi ha de moltes classes: socials, culturals, 

religiosos, estètics, econòmics i ètics. Aquests valors ètics són els que defineixen quin 

és el bo i quin és el dolent. Passant de l’idealitat a la realitat quan es realitzen. Els 

valors morals són valor ètics que estan situats en l’espai i en el temps. En la gestió de 

l’aigua l’empresa que gestiona ha de garantir una aigua amb utilitat, cicle d’aigua 

estable, de bona qualitat, suficient. 

És evident que avui tant el govern com el gestor han de contribuir a cumplir els 

diferents valor ètics . La llibertat és el valor suprem, l’home que té llibertat, que 

decideix lliurement la seva actuació, que porta la responsabilitat a qui li imputem els 

seus actes, és evident que la llibertat és la aspiració de tothom, tant del govern, dels 

gestor i dels ciutadans. 

Ens preguntem com entenem la llibertat, com un ideal social sense deixar d’entendre’l 

com a un valor individual. La primera diferència està en la interferència copsada en 

una llei, com està subjecte i com cohexisteix i per altra banda la interferència arbitrària. 

Anem a veure un exemple pràctic: el servei públic en un Govern Municipal, 

l’Ajuntament disposa de varis fons de prestació de serveis, tenim el principi 

d’autonomia municipal, realment quin marge de llibertat tenen els ajuntaments per 

asumir la gestió? Primer, aquesta potestat d’autorganització està sotmesa a un gran 

contingut jurídic e ideològic. Els ajuntaments estan subjectes a les Lleis, o sigui, que 

molta llibertat no tenen. Els ajuntaments no poden inventar només formes de gestió, 

no poden presentar els informes de gestió que ells vulguin. Els límits els dóna el dret 

de l’Unió Europea dins dels principis de subsidiarietat. La institució municipal ha de 

respectar els límits que marca la Constitució, l’Estatut i també lleis més o menys 

arbitràries que es van formulant al llarg del temps, com la LRSAL. S’han de seguir els 

criteris de sociabilitat i eficiència econòmica. 
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Hem de tenir en compte la competència. Per l’UE la competència són paraules 

majúscules, el dret comunitari tracta les lleis de la competència com una opció 

ideològica dins d’un marc jurídic. Arbitrarietat, es fixa sobretot en els contractes de 

serveis que s’han contractat, cal fer distinció entre serveis públics que serveixen d’ 

exemple l’aigua que sempre s’ha entés com a públic, inclòs en la directiva de l’UE 

23UE2014 i els Acords de lliure comerç. En les directives podem distingir entre gestió 

privada adjudicada per concurs públic, i la gestió pública que donats certs 

condicionants es subjecte en règim de concurs. Fins i tot,  a vegades és improcedent o 

arbitrària l’actuació de l’Agència de la Competència, sigui estatal o autonómica, i el 

president no hauria de ser competent quan s’ha creat un monopoli natural.  

Transparència i disfrutar de la informació que són els aspectes claus per facilitar la 

participació ciutadana. Actualment, estem inmersos en molts canvis en la nostra 

civilització amb els avenços tecnològics. Tot canvia i la política també, els partits 

polítics anem cap una actuació assemblearia. Avui cal una administració pública 

creativa mitjançant processos de informació, i consulta de les decisions que es prenen, 

això se’n diu Governança que equival a democràcia participativa, és a dir, presència 

d’actors de la societat civil.  

Passem a un altre valor: la sostenibilitat. És un terme relacionat amb el medi ambient. 

Una societat sostenible és una societat que té garantia de continuitat i que no estigui 

en perill d’autodestrucció. Una societat amb futur i no amenaçada de desequilibris.  

Parlem de la societat econòmica, ambiental i la social. Una societat sostenible ha de 

ser viable econòmicament. Sense una dinàmica econòmica suficient una societat no 

és sostenible. Una societat sostenible ha de ser socialment sostenible, que admeti la 

pluralitat i no vagi en contra de la diversitat. La eficiència econòmica amb una gestió 

dels recursos de tal manera que la tarifa dels serveis no sigui de tendència a l’alça tot i 

respectar absolutament el principi de imputació de costos. En el tema ambiental, al 

servei de l’aigua considerem dos aspectes: l’abastiment domiciliari i el sanejament.Per 

allò que fa a l’abastiment domiciliari és la conservació del recurs i incitar a l’usuari que 

faci un bon ús de l’aigua. Evitar fuites, millores el servei de xarxes. En el cas del 

clavegueram, és el parent pobre de l’abastiment perquè masses vegades no té el 

finançament adequat. Els ajuntaments abans destinen els diners a altres partides que 

a aquesta partida. Però és molt important el clavegueram en episodis de pluja, pel 

tema de contaminació, conservació del medi.I finalment pel que fa a la societat social , 

aquí parlem de socioeconomia, assegurar el servei de subministrament a les famíles 
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amb situació de fragilitat. Tenim un fons de solidaritat, taxes especials; Les famílies 

nombroses no entren en aquest grup, tenen condicions especials. Estem en contacte 

amb els serveis socials. 

La rendició de comptes per part dels òrgans de gestió han de disposar de les dades 

que suposa el servei, posar atenció en els criteris d’amortització i comprovar que 

segueixin el pla directiu. 

No cal dir, que el moment de decidir sobre l’augment de tarifes  és bàsic. A vegades es 

confòn la ideologia, però de fet, inclou un fort component ètic. La Directiva parla de 

l’aigua. L’aigua no és un bé comercial com els demés. Segons la Resolució 64/292 de 

l’any 2010 de les Nacions Unides, l’aigua és un bé bàsic esencial per la vida. S’ha de 

garantir l’accés segur a una aigua potable salubre i al sanejament com un dret humà 

fonamental per disfutar completament de la vida i de tots els demés drets humans.  

Bé, està clar que per alguns serà un valor ètic i per altres serà una ideologia, en 

qualsevol cas es fa difícil pensar que de l’aigua se’n pugui treure un benefici privat. 

L’aigua és un bé comercial com els demés, en base a aquest concepte, en aquells 

moments es posa en qüestió si gestió indirecte , en el 1980 es prioritzava la 

privatització de la gestió. És un fenómen mundial, a París el 2010 es va prendre la 

decisió de crear una empresa pública Eau de Paris sota la supervisió de l’Ajuntament 

per gestionar el servei. Aquest sistema es va expandir per diverses ciutats de França. 

A Nàpols el 2011 es va fer un referèndum on el 96% dels votants van votar per la 

gestió totalment pública de l’aigua. A casa nostra, com tots sabeu s’han produit canvis 

polítics importants, a conseqüència dels quals han canviat els representants dels 

ciutadans als ajuntaments.  

El gestor pot ser públic o privat. Si el gestor ho fa bé, si es compleixen les condicions 

establertes, només en aquest cas , com més aprop estiguin govern i gestor més es 

podran assolir els valors que configuren el comportament ètic. Respectant totes les 

opcions jo sóc dels que penso que això es dóna amb gestió directe mitjançant 

l’empresa municipal  

Finalitza la seva intervenció rebent un fort aplaudiment. 

 

Cloenda de l’Assemblea 
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La presidenta demana als representants de la Federació i l’Associació de Municipis i el   

Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Manresa que pugin per acabar aquest acte de 

l’Assemblea.  

 

Maria Petra Sáiz:  comencem l’acte de cloenda, abans de passar la paraula al Sr. 

David Saldoni, donar-vos les gràcies a tots per venir , al personal del col.legi, als 

membres de la Junta i gràcies per aguantar-me. Perquè quan arriba l’Assemblea em 

poso insoportable, sóc una persona molt perfeccionista i reconec que, moltes vegades 

estic a sobre, i també reconec que si no fos per ells això avui no hagués estat possible. 

Ara ja fins al proper any que hem de decidir on la farem, però aquesta ja pràcticament 

la donem per acabada. Passo la paraula al Sr. David Saldoni que és Vicepresident de 

l’Associació Catalana de Municipis  

Sr.David Saldoni.  Moltes gràcies Maria Petra Presidenta del CSITAL, Xavier Amor 

President de la Federació de Municipis de Catalunya i Josep Maria Sala tinent alcalde 

de l’Ajuntament de Manresa i company de comarca. L’any vinent us ofereixo , si voleu 

venir a Sallent, d’on sóc alcalde i on tindrem un nou espai que inaugurarem l’any 

vinent i que possem a la vostra disposició per fer la propera Assemblea. Primer de tot, 

m’agradaria excusar la presència del Sr. Miquel Buch que avui no ens ha pogut 

acompanyar per motius d’agenda i em va demanar a mí si podia venir. Em va fer molta 

il.lusió el seu oferiment i venir a la cloenda d’aquesta Assemblea de Secretaris, 

Interventors i Tresorers de l’Administració Local. La invitació que ens feu per a poder 

participar en aquest acte any rere any, que pugui haver sempre una representació, en 

aquest cas també del món local des de l’altra banda , creiem que és molt important,  

perquè la col.laboració que ha d’haver sempre en aquest cas entre els electes del món 

local i tota la funció pública que treballa en l’administració local és molt important. 

Perquè segurament les maneres de funcionar, les maneres de interrelacionar-se, les 

maneres de fer la gestió d’aquesta Governança que comentava també el Sr.Alabern 

en la part final de la seva exposició creiem que és molt important ja que la normativa 

és la que és. 

Però, a més a més, si podem introduir un tipus de relació en el dialeg, en la 

Governança, en compartir els problems d’uns i altres ens pot ajudar a treballar d’una 

manera diferent que no sigui la que moltes vegades és l’estrictament legal com podrien 

ser les comunicacions que donem per escrit, crec que hem de treballar perquè les 
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administracions locals puguin funcionar d’una forma més àgil, més dialogada i que 

funcioni al final en benefici de tots. Perquè aquesta col.laboració entre una i altres  és 

imprescindible per provocar que ens veiem amb aquella mena de recel, aquella 

desconfiança que a vegades hi pot haver, és un “run-run”  que el sents moltes vegades 

entre el polítics i els secretaris-interventors. Per tant, la col.laboració, la bona feina 

conjunta, el compartir els arguments, l’entendre que hem de pensar sempre en el 

benefici dels ciutadants és el que ens ha de portar que aquesta col.laboració entre uns 

i altres sigui profitosa, perquè, al final el que hem de buscar és la feina ben feta, el 

servei als ciutadans. Nosaltres des de l’Associació Catalana de Municipis estem 

treballant a nivell discursiu amb un concepte que és que hem de pensar molt més en 

els serveis i en el que rep el ciutadà, que no pas ni en l’administració que el presta ni 

amb el funcionament ni amb el procediment que s’ha de seguir al darrere. Òbviament 

aquesta és la part que ens pertoca en els polítics electes locals i també en el cas a la 

funció pública en tots els seus àmbits hem de poder veure com aquest procediment 

l’hem d’arreglar nosaltres. En els ciutadans al final poc els interessa i l’únic que 

preocupa i ens ha de preocupar és que poguem tenir un bon servei  als ciutadans. 

Nosaltres, en aquest cas des de l’Associació de Municipis, la Federació i  les entitats 

municipalistes del país intentem fer el que podem.  

Ara si em permeteu faré dos minuts de publicitat de la nostra entitat que aglutina més 

de 900 ens locals del país i que intenta fer és treballar per intentar fer un servei en tots 

aquells àmbits i en totes aquestes administracions locals.  

Els temes que treballem més són en primer lloc la formació. Molta de la formació la 

fem en col.laboració amb el vostre col.legi, en la qual hi heu participat, i algunes van 

adreçades també a secretaris, interventors, tresorers, treballadors i servidors públics i 

també de càrrecs electes. 

Tenim un altre gran àmbit : el servei jurídic en el qual us podeu dirigir per consultar 

coses, consultar la visió que té des de l’Associació de Municipis des de l’àmbit jurídic. 

Tenim un servei d’assessoria. Tenim unes comissions territorials que tracten tots els 

temes que afecten a l’ambit municipal i el que intenten és aportar-hi reflexió, aportar-hi 

discurs, bones pràctiques. També la central de contractació, aquest és un dels àmbits 

que estem potenciant més que creiem que ajuda molt en el món local perque en la 

tramitació de la contractació facilita molt la feina. 
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En aquest moment tenim nou acords marc entre els quals hi ha el gas, l’electricitat, els 

vehicles de serveis policials, paper, la maquinaria multifunció (impressores), els equips 

informàtics, les assegurances. Hi ha més de 900 ajuntaments que ja estan participant 

en aquesta compra agregada que fem des de l’ACM i l’últim producte que hem tret són 

les videoactes , que és un producte que ha estat molt reclamat des de l’àmbit dels 

electes locals i que creiem que facilita molt la feina que els secretaris d’ajuntaments i la 

gent que ha de fer les actes dels òrgans col.legiats si ho podem fer en videoactes i ho 

reconeixem com a vàlid ens facilita molt la feina, recordo el punt aquest  de si aquesta 

frase hi és o  no, que si recull bé l’esperit, si ho fem més llarg o més curt. Per tant, això 

ens ajuda molt a tots i ens trobem amb molts ajuntaments que de vegades anem tard 

amb les actes perquè se’ns acumulen d’un mes per un altre.  

Aquest és el nostre paper. Ens posem a la vostra disposició perquè tots plegats el 

lema que teniu avui aquí a la vostra Assemblea que és el de la integritat i bon govern 

és la voluntat que tenim tots.  

Segurament els partits polítics no poden ser tots assemblearis, crec que no és el millor 

funcionament. Però el que si hem de treballar és perquè les normes de les quals ens 

dotem tots plegats siguin cumplibles, les normes que fem des del Parlament les 

poguem cumplir d’una forma correcte les administracions locals que sóm els que ho 

hem d’acabar fent i tots plegats hem de tenir uns codis de conducta, una voluntat i 

sobretot un esperit i un compromís personal de cada un de nosaltres cap a la integritat 

i el bon govern. Perquè si tot plegats ho fem d’aquesta manera és quan assegurarem 

l’èxit i el bon servei als ciutadans del nostre país. Moltes gràcies. 

Rep un fort aplaudiment  

La presidenta dóna la paraula al Sr. Xavier Amor president de la Federació de 

Municipis de Catalunya.   

 

Sr. Xavier Amor. Bona tarda a tots i totes, intentaré ser breu. Primer de tot salutacions 

Sra. Petra Saiz i gràcies per la invitació a aquesta Assemblea, Sr. Josep Maria Sala, 

Sr. David Saldoni Vicepresident de l’ACM i company de molts viatges, secretaris, 

interventors i tresorers de l’Administració local, representants de sindicats que també 

han arribat a aquesta cloenda.  
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Nosaltres també oferim Pineda per la propera Assemblea, això passa molt entre 

alcaldes, ara estarem un any fent com el que fan a les olímpiades, presentant el 

projecte per intentar guanyar la candidatura, de totes maneres sinó és aquest any , 

algun any us acollirem allà a Pineda amb molt de gust. Estem avui amb vosaltres pel 

compromís que ens uneix al vostre col.lectiu. És un compromís no només de paraula, 

nosaltres estem lligats al CSITAL amb els convenis que fem i que col.laborem i per 

tant estic molt còmode d’estar aquí amb vosaltres. Ho he dit abans, en el manifest que 

heu aprovat CSITAL al 2003 va fer el seu codi ètic, el primer de l’estat de la mà de 

l’UDITE, per tant, ja vau ser pioners en el nostre país pel que fa a aquest codi ètic. 

Conceptes com bon govern, transparència que ara moltes vegades són recurrents, fins 

i tot , jo diria utilitzats d’una manera molt lleugera, vosaltres ja fa temps que els teniu 

interioritzats, que treballeu sobre aquestes pautes. I tretze anys després es 

generalitzen aquests codis, cal remarcar que per obligació normativa moltes vegades 

dins la llei de transparència , que benvinguda sigui, ha fet que molta feina, 

malaurament, no sigui de voluntat sinó de forma , aquesta obligació normativa ens 

obliga a dotar-nos dels mecanismes.  

Però el bon govern, cal no oblidar-lo, mai ho serà sinó el tenim interioritzat com un estil 

de fer en el dia a dia, per molta norma que hi hagi. Des de la Federació de Municipics 

volem aprofitar aquesta assemblea per anunciar-vos  que el grup d’experts coordinats 

per Rafael Jimenez Asensio i Michael Donaldson i en el que participa el vostre col.legi 

ja ha finalitzat els treballs d’elaboració d’un codi de conducta de càrrecs electes i 

personal directiu que farem públic en les properes setmanes. La nostra entitat ha 

passat dificultats i això ens ha fet veure clarament la importància dels procediments, 

dels controls i del compliment de les regles de l’Estat de Dret. És per això, que sóm la 

primera entitat municipalista que s’ha dotat d’un programa  Compliance pel seu 

funcionament. Dit tot això vull que sapigueu que els electes estem cridats per resoldre 

els problemes dels nostres veïns i veïnes, d’evitar talls de subministrament en 

procediments de feblesa que ens cobreixin a l’hora d’exigir solucions davant les 

subministradores, de cercar respostes a l’atur sense ser la nostra competència, 

l’ocupació serà la solució a molts problemes, o a l’habitatge o a la seguretat, i a tantes i 

tantes coses que ens toca gestionar per la demanda ciutadana.  

Per tant, per part nostre la nostra feina passa al carrer que és el terreny de joc on es 

juga el partit contra aquesta crisi que colpeja tant fort a aquells que no han generat 

aquesta crisi, els que no han fet els “tinglados” econòmics. I per tot això us necessitem 
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cada vegada més aprop amb la màxima rigurositat i per ser capaços de formar equips i 

trencar aquella lletja barrera entre polítics i funcionaris. Ens cal sentir-nos equip, i 

anem pel bon camí. Albert Camus deia “ la integridad no tiene necesidad de reglas “ y 

yo añado “ ni el buen gobierno y ustedes nos lo demuestran cada dia “ . Moltes gràcies 

i bona Assemblea. 

Rep un fort aplaudiment. 

La presidenta dóna la paraula al Sr. Josep Maria Sala Rovira, Tinent alcalde d’ 

Hisenda i Governació de l’Ajuntament de Manresa. 

 

Sr. Josep Maria Sala Rovira. Senyora presidenta del Col.legi de Secretaris, 

Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Barcelona, senyor President de la 

Federació de Municipis de Catalunya i senyor Vicepresident de l’ Associació Catalana 

de Municipis , regidors, secretaris, interventors, tresoresers, senyores i senyors. Des 

de l’Ajuntament de Manresa ha estat un goig compartir amb vosaltres aquesta 

assemblea del vostre col.legi.  

Hem conegut més afons la vostra tasca i no cal dir que subscribim al 100% la vostra 

declaració. Com vosaltres, defensem els valors i principis de la bona Governança i la 

integritat institucional i la ètica pública. Per això volem remarcar que la vostra feina, la 

que feu cada dia i la que aneu millorant gràcies a sessions com avui serveix per 

garantir uns serveis públics de qualitat. Com ha comentat l’alcalde a l’obertura de la 

jornada, la vostra tasca és important per tal de mantenir i augmentar la confiança de la 

ciutadania amb les institucions, sou sinònim de garantia jurídica i de cumpliment de la 

legalitat, de manera -que com tant bé diu la declaració- cal reivindicar els vostres 

valors ètics i la conducta professional, és del tot necessari en un moment en que la 

confiança de la ciutadania a les institucions que de vegades trontolla, que la funció 

pública que vosaltres representeu es basi en la legalitat, en la imparcialitat i en la bona 

feina.  

Gràcies a vosaltres tenim administracions transparents amb un funcionament àgil i 

amb la garantia de legalitat i imparcialitat. Gràcies a vosaltres som capaços de millorar 

encara més els procediments de l’administració, la transparència i la qualitat dels 

serveis públics, això afavoreix el bon funcionament de les administracions i acaba 

afavorint el conjunt de ciutadans. Gràcies doncs a la vostra feina i que per molts anys 
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poguem continuar treballant colze a colze a millorar les nostres administracions i els 

serveis públics a la ciutadania. Moltes gràcies. 

 

Rep un fort aplaudiment 

La presidenta dóna per acabada l’Assemblea essent les 14:15 hores, i convida a tots 

els assistents al dinar a un restaurant en un lloc que és espectacular però que costa 

una mica arribar-hi. Ens veiem allà prenent una copeta. 

La presidenta aixeca la sessió declarant conclosa l’Assemblea General Ordinària, de 

tot el qual en dono fe amb el seu vistiplau.   
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Annex 1 :Memòria econòmica del CSITAL de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2015 . 

1.  ORGANITZACIÓ 

1.1 NOM DE L’ENTITAT   

Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Barcelona. 

1.2 Estructura organitzativa  

1.2.1 membres de la Junta de Govern 

President honorari: Martí Pagonabarraga Garro  

Presidenta: Maria Petra Saiz Antón 

Vicepresidenta: Aurora Corral García 

Secretari: Josep Berdagué Pujol 

Vicesecretària: Rebeca Just Cobos 

Interventora: Pilar Tena Casabón 

Tresorer: Antoni Calpe Jordà 

Vocals 

Isidre Martí Sardà 

Joaquim Rosell López 

Jaume Manau Terrés 

Joan Lluís Obiols Suari  

Jordi Villacrosa Fàbregas 

Delegats comarcals 

Anoia: Georgina Roca Modolell 

Baix Llobregat: Marcel.lí Pons Duat 

Bages: Mariona Ribera Esparvé 

Barcelonès: Aurelio Corella Colas 
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Berguedà: Susana Espelt Piquer 

Garraf: M.Criseida Ramírez Domínguez 

Maresme: Gustau Roca Priante 

Osona: Joan Costa Rosell 

Penedès: Victoria Ripollés Duch 

Vallès Occidental: Lídia Aguilar Fabregat 

Vallès Oriental: Francesc Aragón Sánchez 

Delegats especials: 

Representant al Consorci per a l’Administració Oberta de Catalunya I CNNAT: Roger 

Cots Valverde. 

Representants al Consejo General de  COSITAL: Aurora Corral García, Isidre Martí 

Sardà , Juan Ignacio Soto Valle ,Alfons Carles Díaz Rodríguez i Josep Berdagué Pujol. 

Representants al CSITAL de Catalunya: Alfons Carles Díaz Rodríguez, Juan Ignacio 

Soto Valle. 

Delegat especial per assumptes comarcals: Francesc Aragón Sánchez. 

Delegat especial pel Pla de Pensions CSITAL: Joan Ramon Sagalés Guillamón. 

Coordinador Comissió Comptabilitat Pública ACCID: Aurelio Corella Colás 
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2.  BALANÇ  

 

 

 

 

 

 

ACTIU 2015 % 2014 %
IMMOBILITZAT IMMATERIAL 181,53 € 0,06% 362,79 € 0,14%
IMMOBILITZAT MATERIAL 63.606,60 € 20,86% 67.197,82 € 25,09%
PATRIMONI HISTÓRIC 3.005,06 € 0,99% 3.005,00 € 1,12%
DEUTORS 79.760,07 € 26,16% 43.984,72 € 16,42%
DESPESES ANTICIPADES 191,75 € 0,06% 0,00 € 0,00%
COMPTES FINANCERS 158.114,54 € 51,86% 153.318,91 € 57,24%
TOTAL ACTIU 304.859,55 € 100% 267.869,24 € 100%

PASSIU 2015 % 2014 %
PATRIMONI I RESERVES 221.084,83 € 72,52% 221.084,83 € 82,53%
RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS 862,93 € 0,28% -821,40 € -0,31%
RESULTATS DE L'EXERCICI 7.084,39 € 2,32% 5.882,95 € 2,20%
DEUTES A CURT TERMINI 75.827,40 € 24,87% 41.722,92 € 15,58%
TOTAL PASSIU 304.859,55 € 100% 267.869,30 € 100%

BALANÇ	  TANCAMENT	  EXERCICI	  2015

0% 21% 
1% 

26% 
0% 

52% 

ACTIU DEL BALANÇ 
IMMOBILITZAT 
IMMATERIAL 
IMMOBILITZAT 
MATERIAL 
PATRIMONI HISTÓRIC 

DEUTORS 

DESPESES 
ANTICIPADES 
COMPTES FINANCERS 
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3.  COMPTE DE RESULTATS  

 

 

 

 

 

75%

25%

PATRIMONI I
RESERVES

DEUTES A CURT
TERMINI

PASSIU DEL	  BALANÇ

2015 2014
1. Ingressos d'explotació 233.892,01 € 224.527,38 €
2. Despeses d'explotació -226.477,60 € -220.406,13 €
  2.1 Despeses -220.692,33 € -213.969,53 €
  2.2 Amortitzacions i provisions -5.785,27 € -6.436,60 €
     2.2.1 Amortitzacions -4.125,45 € -4.054,86 €
     2.2.2 Saldos dubtós cobrament -1.659,82 € -2.381,74 €
3. Saldos dubtós cobrament 2013 1.033,56 € 2.767,00 €
4. Resultat explotació (+1-2+3) 8.447,97 € 6.888,25 €
5. Ingressos f inancers 506,35 € 717,28 €
6. Despeses financeres -1.869,92 € -1.722,58 €
7. Resultat financer (+5-6) -1.363,57 € -1.005,30 €
8. Resultat de l'exercici )+4+7) 7.084,40 € 5.882,95 €

Ajustos per ingressos i despeses postgrau 4.571,08 € -5.859,40 €

Compte resultats ajustat 11.655,48 € 23,55 €

COMPTE	  DE	  RESULTATS	  DE	  L'EXERCICI	  2015
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DEBE
640. Sous i salaris 32.946,40 14,43% 30.666,10 13,81%

642. Seguretat social a càrrec de l'empresa 10.287,97 4,51% 12.592,17 5,67%

621. Arrendaments i cànons 341,28 0,15% 0,00 0,00%

622. Reparacions i conservacions 2.539,17 1,11% 331,90 0,15%

623. Serveis professionals independents 87.256,11 38,21% 80.523,64 36,25%

624. Transports 3.027,09 1,33% 2.557,23 1,15%

625. Primes assegurança 829,40 0,36% 539,33 0,24%

626. Serveis bancaris 1.869,92 0,82% 1.722,58 0,78%

627. Publicitat i prograganda 4.291,38 1,88% 4.992,27 2,25%

628. Suministres 5.861,63 2,57% 7.656,93 3,45%

629. Altres serveis  (1) 69.762,12 30,55% 70.726,99 31,84%

631. Tributs 3.549,79 1,55% 3.154,93 1,42%

650. Pèrdues per crèdits comercials incobrable 0,00 0,00% 228,04 0,10%

694. Pèrdues per deterioraments crèdits comercials 1.659,82 0,73% 2.381,74 1,07%

680. Amortizació inmobilitzat intangible 181,26 0,08% 181,26 0,08%

681. Amortizació inmobilitzat material 3.944,19 1,73% 3.873,60 1,74%
TOTAL DESPESES 228.347,53 222.128,71

H	  A	  B	  E	  R
705. Quotes Col.legials 57.812,79 24,56% 56.889,81 24,95%

705.5 Activitats formatives 158.453,00 67,30% 138.648,02 60,81%

705.6 Csital Catalunya 5.926,22 2,52% 1.374,55 0,60%

705.7 Ingressos diversos 11.700,00 4,97% 27615 12,11%

794. Reversió deteriorament crèdits operacions comercials 1.033,56 0,44% 2.767,00 1,21%

762. Ingressos de crédits a llarg plaç, empreses del grup 506,35 0,22% 717,28 0,31%

TOTAL INGRESSOS 235.431,92 228.011,66

A.1) BENEFICI D'EXPLOTACIÓ 6.578,04 5.165,67

A.2) RESULTAT FINANCER (BENEFICIS) 506,35 717,28

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS) 7.084,39 5.882,95

(1) Inclou despeses Premi Ramon Masssaguer  (5.492,9) i aportacions COSITAL (6.841) i CONSELL (4.714,19)

COMPTE	  DE	  RESULTATS	  DETALLAT	  DE	  L'EXERCICI	  2015	  (INCLOU	  POSTGRAU)	  	  	  	  

2015 2014

2015 2014
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4. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015.  

  

DESPESES
Despesa de personal 42.500 €                 43.234 €             734 €                 1,70%

Personal administratiu 32.000 €                 32.946 € 946 €                 2,87%

Seguretat social 10.500 €                 10.288 € 212 €-                 -2,06%

Conservacions i reparacions 6.500 €                   2.880 € 3.620 €-              -125,66%

Mant i conserv edif ici 5.000 €                   2.539 € 2.461 €-              -96,91%

Mant i conserv fotocopiadora 500 €                      341 € 159 €-                 -46,51%

Mant i conserv mat informàtic 1.000 €                   0 € 1.000 €-              0,00%

Subministraments 12.000 €                 7.849 € 4.151 €-              -52,88%

Mat oficina 3.000 €                   1.987 € 1.013 €-              -50,94%

Electricitat aigua gas 2.000 €                   1.460 € 540 €-                 -37,02%

Comunicacions telefòniques 7.000 €                   4.402 € 2.598 €-              -59,02%

Altres serveis 80.700 €                 102.033 € 21.333 €            20,91%

Neteja seu col.legial 5.000 €                   4.456 € 544 €-                 -12,20%

Transports i missatgers 2.000 €                   2.122 € 122 €                 5,73%

Assegurances 500 €                      829 € 329 €                 39,72%

Tributs 3.200 €                   3.550 € 350 €                 9,85%

Despeses diverses i altres serveis 6.000 €                   2.304 € 3.696 €-              -160,42%

Activitats col.legials 47.000 €                 20.136 € 26.864 €-            -133,41%

Serveis professionals 6.000 €                   53.717 € 47.717 €            88,83%

Premi Ramon Massaguer 5.000 €                   5.493 € 493 €                 8,97%

Assemblea anual 6.000 €                   9.426 € 3.426 €              36,35%

Dietes i locomocions 7.500 €                   10.279 € 2.779 €              27,04%

Despeses financeres 1.500 €                   1.810 € 310 €                 17,13%

Aportacions i transferències 11.500 €                 12.767 € 1.267 €              9,92%

Aportació Cosital Espanya 5.000 €                   6.841 € 1.841 €              26,91%

Aportació Consell Col.legis Catalunya 6.500 €                   5.926 € 574 €-                 -9,68%

Inversions 2.000 €                   353 € 1.647 €-              

Mobiliari i equip oficina 1.000 €                   0 € 1.000 €-              

Equips informàtics 1.000 €                   353 € 647 €-                 

TOTAL DESPESES 164.200 €               181.206 €           17.006 €            9,38%

INGRESSOS
Quotes col.legials 56.000 €                 57.813 €             1.813 €              3,14%

Actitivats col.legials 101.200 €               133.015 €           31.815 €            23,92%

Aportacions Consell Col.legis 6.300 €                   5.926 €               374 €-                 -6,31%

Interessos dipòsits bancaris 700 €                      506 €                  194 €-                 -38,24%

TOTAL INGRESSOS 164.200 €               197.260 €           33.060 €            16,76%

RESULTAT ECONÒMIC - €                           16.054 €-             

PREVISIONS REALS Variació %

LIQUIDACIÓ	  PRESSUPOST	  EXERCICI	  2015
	  (sense	  ingressos-‐despeses	  Postgrau)

PREVISIONS REALS Variació %
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

 

 

 

5.  FONS DE MANIOBRA 

 

 

 

  

INICIAL FINAL
Fons propis
Fondo social 221.084,83 € 221.084,83 €
Reserves -821,40 €
Resultat d'exercicis anteriors 5.882,95 € 5.061,55 €
Resultat de l'exercici 7.084,40 €
Regularitzacions -4.198,62 €
Total Patrimoni Net 226.146,38 € 229.032,16 €

ESTAT	  DE	  CANVIS	  EN	  EL	  PATRIMONI	  NET

 1 (+) Fons líquids de tresoreria 112.614,54 € 110.700,75 € 1.914 € 1,73%
 2 (+) Deutors pendents de cobrament 79.760,07 € 43.984,72 € 35.775 € 81,34%
 3 (-) Creditors pendents de pagament 75.827,40 € 41.722,92 € 34.104 € 81,74%
 4 (-) Saldos de dubtós cobrament 1.659,82 € 2.381,74 € -722 € -30,31%

 TOTAL 114.887,39 € 110.580,81 € 4.307 € 3,89%

FONS	  DE	  MANIOBRA

(1)	  	  	  	  Està exclòs el saldo Banc Sabadell Postgrau 45.500

2015 2014 Variació	   %
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6.  NOTES EXPLICATIVES ALS COMPTES ANUALS 2015 

Naturalesa i Activitat de l’entitat 

El Col·legi de Secretaris, Interventor i Tresorers de Barcelona és un entitat de Dret 

Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pel al compliment de les seves 

finalitats que es regeix per la Llei de Col·legis Professionals i els seus Estatus (  

publicats al DOG 54/80 de 8 d’octubre de 2009). 

Les organismes i entitats en que participa el Col·legi de Secretaris, Interventors i 

Tresorers d’Administració Local de Barcelona: 

− Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració 

Local de Catalunya. 

− Consejo General de COSITAL 

− Membre de la Junta General de l’Associació Catalan de Comptabilitat i Direcció 

(ACCID) i del patronat de la Fundació Carles Pi i Sunyer, com a membre del 

Consell de CSITAL de Catalunya. 

Presentació de comptes 

El Balanç, el Compte de Resultats i l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net s’han 

elaborat a partir dels registres comptables de la Corporació, confeccionats d’acord 

amb els principis i normes de comptabilitat generalment acceptats i adaptats al Reial 

Decret 1491/2011 de 24 d’octubre per les entitats sense finalitats lucratives. 

D’acord amb l’article 37 dels Estatuts del Col·legi correspon a l’Assemblea General, 

aprovar el pressupost i els comptes anuals del Col·legi 

Normes de Valoració 

Els criteris de valoració que s’han fet servir per a la preparació dels comptes anuals 

son els següents: 
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Immobilitzat 

L’immobilitzat intangible i material es comptabilitza pel seu cost d’adquisició i 

s’amortitza pel mètode lineal al llarg de la seva vida útil, a partir de la disponibilitat per 

a la seva utilització. 

Els coeficients d’amortització anyals aplicats son els següents: 

− Immobilitzat Intangible:  

 Aplicacions informàtiques: 20% 

− Immobilitzat Material 

 Construccions: 3% 

 Equips informàtics: 20% 

− Amortitzacions 

IMMOBILITZAT MATERIAL 

 

 
 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 

− Provisions 

La provisió per insolvències ha estat calculada d’acord amb els rebuts pendents de 

cobrament, en funció dels col·legiats que tenen mes de dos rebuts pendents de 

Construccions 123.327,28 € 123.327,28 €
Patrimoni històric 3.005,06 € 3.005,06 €
Instal.lacions tècniques 3.876,53 € 3.876,53 €
Maquinària 2.669,01 € 2.669,01 €
Mobiliari 69.506,67 € 69.506,67 €
Equips procés informació 9.559,00 € 352,97 9.911,97 €

0,00 € 0,00 €
Amortització Inmob.material 211.943,55 € 0,00 0,00 0,00 0,00 211.943,55 €
Amortitzacio acumulada 144.746,60 € 3.944,19 148.690,79 €
Immob. Material net 67.196,95 € -3.944,19 63.252,76 €

Saldo	  inicial Entrades	  o	  
dotacions

Augments	  
per	  transf.	  
Traspassos

Sortides.	  
Baixes.	  
Reduccions

Disminucions	  
per	  transf.	  
Traspassos

Saldo	  final

Aplicacions informàtiques 5.937,98 € 5.937,98 
0,00 

TOTAL AMORT.IMMOB.INTANGIBLE 5.937,98 € 0,00 0,00 0,00 0,00 5.937,98 
Amortitzacio acumulada 5.575,19 € 181,26 5.756,45 
Immob.intangible net 362,79 € -181,26 181,53 

Augments	  
per	  transf.	  
Traspassos

Sortides.	  
Baixes.	  
Reduccions

Disminucions	  
per	  transf.	  
Traspassos

Saldo	  final
Saldo	  
inicial

Entrades	  o	  
dotacions



 
 

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR                                                                  [59/70] 
 

pagament a data de tancament. Per l’any 2015 s’ha dotat una previsió per insolvències 

de 1.659.82 euros. 

− Existències 

S’han comptabilitzat com existències els materials seran utilitzats a  les jornades del 

2016, que ascendeixen a un import de 1.134,54 euro. 

− Ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses es comptabilitzen d’acord amb el principi de “devengo” i per 

tant amb independència del seu cobrament o pagament. D’acord amb això han estat 

periodificades les despeses corresponents a l’assegurança de la seu social del col·legi 

i els ingressos anticipats per les matricules del Postgrau d’Auditoria Pública 

corresponents al 2016. 

− Venciments. 

Els drets i obligacions es consideren a curt termini quan el seu venciment no supera 

l’any. 

-     Ajustos sobre el balanç. S’han realitzat ajustos sobre el patrimoni pels 

imports corresponent als següents comptes:  

− 400 Proveïdors per import de 1.269,38 euro corresponents al 2012 i no reflexava la 

imatge fidel de l’entitat. 

− 431  Clients, efectes comercials a cobrar per import de 4.086 euro corresponents al 

2012 i no reflectia la imatge fidel de l’entitat. 

− 410.47 i 410.49 per import de 882 euros i 500 euros respectivament corresponents a 

uns saldos que sortien pendents de pagar del curs de recaptació 2014 que no eren 

correctes, es van comptabilitzar malament.  
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ANÀLISI DEL RESULTAT PER PROJECTES.  

 

 

  

ESTAT	  COMPTES	  JORNADES	  2015

JP05 JP06 JP07 JP08 JP09-JP14 JP15 JP16 REC15 REC14

CONCESSIONS
NOV.LEGISLA

TIVES LRSAL
CONST.AJUNTA

MENTS
LRSAL 

COMARCAL
TRANSPARÈNCI

A REDEFINICIÓ RECAPTACIÓ RECAPTACIÓ

DESPESES Ponents i auxiliars 1.800,00 € 800,00 € 2.450,00 € 2.000,00 € 9.100,00 € 4.321,80 € 3.200,00 € 15.954,34 €

Impressio programa 139,15 € 69,57 € 291,61 € 203,88 € 151,25 € 3.286,68 €

Maletins 287,98 € 143,99 € 387,20 € 243,21 € 438,18 € 10.081,52 € 445,70 €

Transporte de material 61,90 € 61,90 € 80,13 € 92,05 € 470,59 € 79,02 €

Varis 25,30 € 394,41 € 78,45 € 416,35 € 1.625,00 € 78,20 € 161,60 € 8.087,98 €

Seguro RC 221,82 € 164,00 € 251,83 €

TOTAL DESPESES 2.536,15 € 1.407,97 € 3.269,16 € 2.943,57 € 10.725,00 € 4.400,00 € 4.207,08 € 38.132,94 € 524,72 €

INGRESSOS 9.620,00 € 3.450,00 € 10.400,00 € 9.900,00 € 10.725,00 € 4.400,00 € 10.500,00 € 67.020,00 € 1.140,00 €

NÚMERO ASSISTENTS 91 40 77 82 96 119 2

BENEFICI JORNADA 7.083,85 € 2.042,03 € 7.130,84 € 6.956,43 € 0,00 € 0,00 € 6.292,92 € 28.887,06 € 615,28 €

59.008,41 €

1.800,00 € 800,00 € 2.450,00 € 2.000,00 € 3.200,00 € 15.954,34 € 0,00 €

105,71 € 86,25 € 135,06 € 120,73 € 109,38 € 563,19 € 570,00 €

8,09 € 15,20 € 10,64 € 11,51 € 10,49 € 186,37 € 262,36 €

18 11 20 18 32 42 0

TOTAL BENEFICI JORNADES 2015

COST FIX

PREU VENDA UNITARI

COST VARIABLE UNITARI

UMBRAL DE RENDIBILITAT
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RESULTAT DEL POSTGRAU.  

 

En la tercera edició hi van haver pèrdues (van assistir 18 alumnes). En la quarta edició 

(23 alumnes) està pendent de liquidació definitiva perquè acaba el mes de maig. 

L'exercici 2015 s'ha procedit a la correcció d'errors detectats en la comptabilitat del 

postgrau, produint la citada correcció una disminució en el benefici  imputable al 

postgrau de 2.182,5 euros l'any 2013 i 6.615 euros l'any 2014.   

 

 

PATRIMONI. 

El Patrimoni net ha experimentat una variació de  2.885,37 euros que correspon als 

beneficis de l’exercici més/menys les regularitzacions efectuades. 

FISCALITAT. 

D’acord amb la legislació vigent, el col·legi esta exempt de l’Impost sobre el Valor 

Afegit, en el que es refereix a l' ingrés de les seves quotes anuals en el seu conjunt, 

pel que les quotes de IVA, per la qual cosa les quotes d’IVA suportades es consideren 

una despesa o inversió de l’exercici, segons correspongui. 

  

EDICIÓ RESULTAT

1a	  EDICIÓ	  (2012-‐2013) 23.903,21

2a	  EDICIÓ	  (2013-‐2014) -‐7.002,86

3a	  EDICIÓ	  (2014-‐2015) -‐3.342,12

4a	  EDICIÓ	  (2015-‐2016)* 8.652,69

Resultat	  acumulat 22.210,92

*	  Nota	  metodològica:	  resultat	  provisional	  a	  31/12/2015,	  pendent	  de	  tacament	  4a	  edició

COMPTE	  DE	  RESULTATS	  POSTGRAU



 
 

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR                                                                  [62/70] 
 

Annex 2 :Previsió de tancament de l’exercici 2016. 
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DESPESES
PREVISIONS	  

2016
EXECUTAT	  
30/9/16

PROJECCIÓ	  A	  
31/12/16

Despesa de personal 43.500 €                   32.615 €           43.671 €            

Personal administratiu 32.500 €                   24.621 €           33.257 €            

Seguretat social 11.000 €                   7.994 €             10.413 €            

Conservacions i reparacions 5.700 €                     3.275 €             5.657 €              

Mant i conserv edif ici 4.200 €                     2.620 €             3.774 €              

Mant i conserv fotocopiadora 500 €                        654 €                883 €                 

Mant i conserv mat informàtic 1.000 €                     - €                     1.000 €              

Subministraments 10.000 €                   4.759 €             6.393 €              

Mat oficina 3.000 €                     633 €                844 €                 

Electricitat aigua gas 2.000 €                     1.094 €             1.502 €              

Comunicacions telefòniques 5.000 €                     3.032 €             4.046 €              

Altres serveis 79.700 €                   91.864 €           106.793 €          

Neteja seu col.legial 5.000 €                     3.500 €             4.657 €              

Transports i missatgers 2.000 €                     1.016 €             1.337 €              

Assegurances 600 €                        587 €                687 €                 

Tributs 3.600 €                     2.569 €             3.425 €              

Despeses diverses i altres serveis 6.000 €                     2.039 €             3.039 €              

Activitats col.legials 50.000 €                   77.254 €           82.204 €            

Serveis professionals 6.500 €                     4.900 €             5.445 €              

Assemblea anual 6.000 €                     - €                     6.000 €              

Dietes i locomocions 7.500 €                     4.593 €             6.539 €              

Despeses financeres 1.800 €                     1.493 €             1.990 €              

Aportacions i transferències 13.300 €                   - €                     13.300 €            

Aportació Cosital Espanya 6.800 €                     - €                     6.800 €              

Aportació Consell Col.legis Catalunya 6.500 €                     -  €                 6.500 €              

Inversions 2.000 €                     - €                     2.000 €              

Mobiliari i equip oficina 1.000 €                     - €                     1.000 €              

Equips informàtics 1.000 €                     -  €                 1.000 €              

TOTAL	  DESPESES 163.500 €                 138.599 €         186.342 €          

INGRESSOS
PREVISIONS	  

2016
EXECUTAT	  
30/9/16

PROJECCIÓ	  A	  
31/12/16

Quotes col.legials 58.000 €                   43.402 €           58.402 €            

Activats col.legials 98.500 €                   157.662 €         174.162 €          

Aportacions Consell Col.legis 6.300 €                     - €                     6.300 €              

Interessos dipòsits bancaris 700 €                        182 €                230 €                 

TOTAL	  INGRESSOS 163.500 €                 201.246 €         239.094 €          

BENEFICI - €                            62.647 €           52.752 €            

PREVISIÓ	  INGRESSOS	  I	  DESPESES	  EXERCICI	  2016
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Annex 3 :Projecte de pressupost de 2017. 

 
  

2017 2016
DESPESES Absoluta %

Despesa de personal 44.500 €               43.500 €         1.000,00 €        2,30%

Personal administratiu 33.000 €               32.500 €         500,00 €           1,54%

Seguretat social 11.500 €               11.000 €         500,00 €           4,55%

Conservacions i reparacions 7.000 €                 5.700 €           1.300,00 €        22,81%

Mant i conserv edif ici 5.000 €                 4.200 €           800,00 €           19,05%

Mant i conserv fotocopiadora 1.000 €                 500 €              500,00 €           100,00%

Mant i conserv mat informàtic 1.000 €                 1.000 €           -  €                0,00%

Subministraments 14.000 €               10.000 €         4.000,00 €        40,00%

Mat oficina 7.000 €                 3.000 €           4.000,00 €        133,33%

Electricitat aigua gas 2.000 €                 2.000 €           -  €                0,00%

Comunicacions telefòniques 5.000 €                 5.000 €           -  €                0,00%

Altres serveis 114.800 €             79.700 €         35.100,00 €      44,04%

Neteja seu col.legial 5.000 €                 5.000 €           -  €                0,00%

Transports i missatgers 2.000 €                 2.000 €           -  €                0,00%

Assegurances 800 €                    600 €              200,00 €           33,33%

Tributs 4.000 €                 3.600 €           400,00 €           11,11%

Despeses diverses i altres serveis 4.000 €                 6.000 €           2.000,00 €-        -33,33%

Activitats col.legials 80.000 €               50.000 €         30.000,00 €      60,00%

Serveis professionals 8.000 €                 6.500 €           1.500,00 €        23,08%

Premi Ramon Massaguer 5.000 €                 - €                   5.000,00 €        

Assemblea anual 6.000 €                 6.000 €           -  €                0,00%

Dietes i locomocions 8.000 €                 7.500 €           500,00 €           6,67%

Despeses financeres 2.000 €                 1.800 €           200,00 €           11,11%

Aportacions i transferències 13.300 €               13.300 €         -  €                0,00%

Aportació Cosital Espanya 6.800 €                 6.800 €           -  €                0,00%

Aportació Consell Col.legis Catalunya 6.500 €                 6.500 €           -  €                0,00%

Inversions 82.000 €               2.000 €           80.000,00 €      4000,00%

Obres del col.legi 80.000 €               - €                   

Mobiliari i equip oficina 1.000 €                 1.000 €           -  €                0,00%

Equips informàtics 1.000 €                 1.000 €           -  €                0,00%

TOTAL	  DESPESES 285.600 €             163.500 €       122.100 €         74,68%

2017 2016
INGRESSOS Absoluta %
Quotes col.legials 60.000 €               58.000 €         2.000,00 €        3,45%

Actitivats col.legials 134.500 €             98.500 €         36.000,00 €      36,55%

Gestió administrativa postgrau 4.500 €                 - €                   4.500,00 €        

Aplicació superàvit 80.000 €               - €                   

Aportacions Consell Col.legis 6.300 €                 6.300 €           -  €                0,00%

Interessos dipòsits bancaris 300 €                    700 €              400,00 €-           -57,14%

TOTAL	  INGRESSOS 285.600 €             163.500 €       42.100 €           25,75%

PREVISIÓ	  INGRESSOS	  I	  DESPESES	  EXERCICI	  2017

Variació

Variació
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Annex 4 :Proposta inversions remodelació de la seu CSITAL de Barcelona 

El 24 de febrer de 2016 la Junta de Govern del CSITAL de Barcelona acordà 

encomanar a la Comissió executiva iniciar les actuacions preparatòries d'estudi i 

sol·licitud de pressupostos per dur a terme obres de millora i d'adequació de la seu 

col·legial, i als efectes de preveure en el Pressupost de l'exercici 2017, a aprovar a 

l'Assemblea general ordinària, els crèdits destinats a la citada inversió, finançats amb 

els superàvits pressupostaris acumulats dels exercicis anteriors.  

En compliment d'aquest mandat, la comissió executiva va encomanar l’elaboració de 

diversos informes i pressupostos estimatius sobre el cost  de la renovació del mobiliari 

actual i de la realització de les obres de  remodelació de la distribució de les 

instal·lacions de la seu del col·legi, consistents en: un canvi de distribució i 

modificacions de les separacions actuals, nova instal·lació dels sanitaris i l'evacuació 

de les aigües residuals, renovació del circuit de calefacció, de la instal·lació elèctrica i 

de les lluminàries, així com la construcció d'una biblioteca, canvi del paviment, pintat 

de les parets, el cost de les taxes i llicències d'obres i la seva tramitació, el pla de 

seguretat i salut i l'elaboració del projecte elèctric, els butlletins i la legalització incloent 

l'informe de ECA. 

Donat que l'article 36.6 del Estatuts Col·legials faculta a la Junta de Govern, dins dels 

crèdits pressupostaris, a acordar els actes de contractació  i que l'article 37.5  atribueix 

a l'Assemblea l'aprovació del pressupost i els comptes anuals del Col·legi.  

És pels motius exposats que la Junta de Govern del CSITAL de Barcelona acordà, en 

la sessió 4/2016 celebrada el dia 4 d’octubre de 2016, proposar a l'Assemblea General 

Ordinària l'adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Considerar necessari efectuar una inversió en renovació del mobiliari i obres 

de remodelació i adequació de les instal·lacions de les dependències col·legials i que 

els crèdits pressupostaris per fer front a la inversió, que ascendeixen a un import total 

de 80.000,00€ s'incloguin en el Pressupost de l'exercici 2017, finançats  amb 

l’aplicació del superàvit acumulat de les liquidacions d’exercicis anteriors, d'acord amb 

la memòria explicativa annexa que inclou el resum del cost de les inversions que es 

preveuen realitzar en la seu col·legial d'acord amb els pressupostos demanats i de 

l'informe de la interventora i del tresorer sobre la viabilitat del seu finançament. 
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Segon .- Facultar a la Junta de Govern per acordar desviacions del pressupost fins a 

un màxim d’un 10%, de les previsions pressupostàries destinades a les inversions de 

la remodelació de la seu col·legial incloses en el Pressupost de 2017, previ informe 

favorable de la interventora i el tresorer del col·legi. 

Tercer.- Nomenar els següents membres de la Junta de Govern  com a responsables 

del seguiment de les obres i d'informar-ne a la Junta de Govern del seu 

desenvolupament. 

Maria Petra Saiz (presidenta), Aurora Corral (vicepresidenta), Pilar Tena (Inteventora) i 

Antoni Calpe (Tresorer). 

 

Barcelona, 18 de novembre de 2016. 
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Annex 5 :Memòria d’inversions 2017 

 

MEMÒRIA D’INVERSIONS 2017 

A continuació es detallen les inversions a realitzar i l’import estimat de les mateixes 1 

 

INMOVILITZAT MATERIAL 

OBRES I REMODELACIÓ DE LA SEU COL·LEGIAL 

 

 

 

 
                                                
1 Import estimat a partir dels pressupostos sol·licitats a diferents proveïdors. 

Capítol 01 Desmuntatges, enderrocaments i repicats 3.906,07 €

Capítol 02 Obra de paleta 5.850,14 €

Capítol 03 Revestiments i fals sostre 9.780,45 €

Capítol 04 Paviments 9.727,11 €

Capítol 05 Pintura 4.155,29 €

Capítol 06 Fusteria 3.250,14 €

Capítol 07 Instal·lació d’evacuació i sanitaris 3.176,85 €

Capítol 08 Instal·lació de lampisteria 1.183,24 €

Capítol 09 Instal·lació d’electricitat 4.867,62 €

Capítol 10 Instal·lació d'il·luminació 3.936,75 €

Capítol 11 Instal·lació de calefacció 3.172,16 €

Capítol 12 Projecte, minutes, taxes i permisos 4.641,50 €

57.647,32 €TOTAL OBRES  (no inclou el 21% d'IVA)
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MOBILIARI I EMMAGATZEMATGE 2  

 

  

                                                
2 El preus inclouen el transport i muntatge 

1 Espai de treball. 4 taules de treball amb complements 2.816,49 €

2 Arxiu 1.332,39 €

3 Sala de recepció 2.103,30 €

4 Taula sala de juntes 2.704,36 €

8.956,54 €TOTAL MOBILIARI (no inclou el 21% d'IVA)
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