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Eduard Marcó i Alberti, secretari  de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 

C E R T I F I C O:    

Que el Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 5 de maig de 2020, va aprovar amb el 
vot favorable de la majoria absoluta legal de membres de la corporació, l’acord 
següent:

“De conformitat amb allò que disposa l'article 9 dels estatuts socials de l’Entitat Pública 
Empresarial Local Institut Municipal de Formació, s'acorda l'aprovació de: 

 Els comptes anuals (format PIMES) corresponents a l’exercici econòmic de 2019, 
comprensius del Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria 
Anual, juntament amb l’informe d’auditoria emès (amb una excepció en la seva 
opinió). 

Els comptes s'han formulat en el format PIMES tota vegada que concorren les 
circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre de 
treballadors) que permeten utilitzar aquesta modalitat.

El resultat de l'exercici és de -1.093.147,17 € (pèrdues), proposant-se la següent base 
de repartiment:
 

Base de repartiment  

Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues) -1.093.147,17 €

Compensació per aportació del soci únic (exercici 2019) 1.131.300,00 €

Total 38.152,83 €

Aplicació  

A Resultats Exercicis Anteriors 38.152,83 €

“

Perquè així consti, signo aquest certificat amb el vist-i-plau de l'alcalde.

Signat
digitalment per
PERE REGULL
RIBA - DNI
77098935Z
(TCAT) el
08/05/2020 a les
9:42:57

Signat digitalment
per TCAT P
EDUARD
MARCO
ALBERTI - DNI
40896632X el
07/05/2020 a les
11:24:05

Eduard Marcó i Alberti

El secretari,

Pere Regull i Riba

Vist-i-plau l'Alcalde,
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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER LA INTERVENCIÓ 

GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Al Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Opinió amb excepció

La Intervenció General de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en ús de les competències que li són 
atribuïdes pels articles 213 i 220 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 3 i 29.3.A) del Reial Decret 424/2017, de 28 
d’abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, ha auditat els 
comptes anuals en format petita i mitjana empresa d’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL 
INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ (en endavant l’INSTITUT, o l’entitat, indistintament), que 
comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2019, el compte de pèrdues i guanys i la memòria 
corresponent a l’exercici finalitzat en aquesta data.

En la nostra opinió, excepte pels efectes de la qüestió descrita en la secció “Fonament de l’opinió amb 
excepció” del nostre informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’entitat a 31 de desembre de 2019, així com dels 
seus resultats corresponents a l’exercici acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu 
d'informació financera que li resulta d'aplicació (el qual s’identifica en la Nota 2.1 de la memòria) i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix.

Fonament de l’opinió amb excepció

L’INSTITUT no ha inclòs en la memòria dels comptes anuals cap tipus d’informació en relació al fet 
posterior significatiu associat a la situació d’emergència i crisi sanitària derivada del brot de coronavirus, 
que està tenint un impacte rellevant en l’economia en general  i que pot incidir en l’evolució de les seves 
operacions. 

Aquestes circumstàncies no impliquen la necessitat d’efectuar cap ajustament en els comptes anuals de 
l’exercici 2019. No obstant, caldria informar en la memòria al respecte, així com incloure en la mateixa 
una estimació quantificable de l’impacte potencial en les operacions i resultats futurs de l’INSTITUT. En 
el cas de no resultar possible ara aquesta valoració, caldria informar-ho així en la memòria, i quan es 
pugui efectuar una estimació caldrà registrar els seus efectes de manera prospectiva en els comptes 
anuals de l’exercici 2020. Essent la font bàsica de finançament de l’INSTITUT les transferències que rep 
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, caldrà analitzar oportunament els ajustaments pressupostaris 
que resultin necessaris per tal d’assumir les eventuals desviacions que puguin produir-se tant en 
l’execució de les despeses com en la gestió dels ingressos de tercers i realitzar les gestions que es 
considerin oportunes per tal de fer front a la situació que esdevingui i minimitzar el seu impacte, prenent 
en consideració que es tracta d’un estat conjuntural, que d’acord amb l’estructura de finançament que 
manté la Societat, no hauria de comprometre l’aplicació del principi d’empresa en funcionament. 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria 
de comptes vigent en el Sector Públic a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes 
normes es descriuen més endavant, en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria 
dels comptes anuals del nostre informe.
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Som independents de l’INSTITUT de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els 
d’independència que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector Públic a 
Espanya segons l’exigit per la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes de dit Sector 
Públic.

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per 
a la nostra opinió amb excepció.

Qüestions clau de l’auditoria

Les qüestions clau de l’auditoria són aquelles que, segons el nostre judici professional, han sigut de la 
major significativitat en la nostra auditoria de comptes anuals del període actual. Aquestes qüestions han 
estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació 
de la nostra opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre aquestes qüestions.

Aplicació de les transferències corrents rebudes de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès al 
finançament  de les operacions de l’INSTITUT 

Tal i com s’assenyala a la Nota 1 de la memòria, l’INSTITUT gestiona les escoles municipals de Música 
Mª Dolors Calvet, d’Art, Arsenal, i el Centre Integral de Formació Professional d’Enoturisme, les quals es 
financen mitjançant la repercussió als usuaris dels corresponents preus públics. Els ingressos obtinguts 
cobreixen aproximadament el 67,5% de les despeses de funcionament dels centres, de manera que 
l’Ajuntament efectua anualment aportacions en forma de transferències (bàsicament corrents) que 
cobreixen aquest dèficit, mantenint l’equilibri econòmic i financer de l’INSTITUT.

Atenent a l’origen de les transferències rebudes, s’ha considerat com a qüestió clau de l’auditoria garantir 
que aquestes s’apliquen efectivament al finançament de les operacions de l’INSTITUT, d’acord amb les 
seves competències estatutàries. 

Les despeses incorregudes en aquestes operacions són intensives en personal (70% sobre el total) i en 
la compra de béns i serveis (29%).

Els procediments d’auditoria aplicats en un i altre cas per a validar-les han estat els següents:

 Personal: lligam de les retribucions i de les cotitzacions socials segons comptes amb les que hi 
figuren als registres auxiliars de personal, mostreig selectiu de les percepcions que hi figuren en els 
rebuts de nòmina per tal de validar l’ajustament de les retribucions als convenis laborals vigents i 
anàlisi dels increments aplicats sobre les retribucions en relació a l’exercici anterior.

 Compres de béns i serveis: cobertura contractual de les operacions, recepció dels béns i serveis i 
confirmació d’operacions i saldos mantinguts amb tercers.

Altres qüestions: participació d’auditors privats

La societat d’auditoria UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL, en virtut del contracte de serveis formalitzat amb 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 14 de juny de 2018 ha efectuat el treball d’auditoria referit en 
l’apartat primer. En aquest treball s’ha aplicat per part de la Intervenció General de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès la Norma Tècnica sobre col·laboració amb auditors privats en la realització 
d’auditories públiques, aprovada per Resolució de l’IGAE d’abril de 2007.

La Intervenció General de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha elaborat el present informe sobre la 
base del treball realitzat per la societat d’auditoria UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL.
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Paràgraf d’èmfasi

Tal i com s’indica a la Nota 2.8 de la memòria dels comptes anuals, els recursos que genera anualment 
l’INSTITUT resulten insuficients per a cobrir les despeses del seu funcionament i el cost de les inversions 
que periòdicament han d’efectuar-se en les escoles. L’Ajuntament de Vilafranca ve cobrint de manera 
recurrent el dèficit d’explotació amb la dotació anual al seu pressupost dels recursos necessaris per a 
mantenir l’equilibri patrimonial i financer de l’INSTITUT (1.131,3 milers d’euros l’exercici 2019). Atesa la 
recurrència de les aportacions, el Consell d’Administració de l’entitat ha formulat els comptes anuals 
prenent en consideració el principi d’entitat en funcionament, preveient-ne la continuïtat de les 
operacions.

Responsabilitat del Consell d’Administració en relació amb els comptes anuals

El Consell d’Administració és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que 
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’INSTITUT, de 
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del control 
intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció 
material, a causa de frau o error.

En la preparació dels comptes anuals, el Consell d’Administració és responsable de la valoració de la 
capacitat de l’entitat per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons correspongui, les 
qüestions relacionades amb l’entitat en funcionament i utilitzant el principi comptable d’entitat en 
funcionament, excepte si l’Ajuntament tingués la intenció de liquidar-la o de cessar les seves operacions, 
o bé no existeix cap altra alternativa realista.

Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals simplificats

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

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada de 
conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya sempre 
detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es 
consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que 
influeixen  en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals 
simplificats.

Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de 
comptes vigent per al Sector Públic a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una 
actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També:

 Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau o error, 
dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidència 
d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar 
una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d’una incorrecció material a 
causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions 
intencionadament errònies, o l’elusió del control intern.

 Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar 
procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat 
d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’INSTITUT.

 Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les 
estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel Consell d’Administració.
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 Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Consell d’Administració, del principi 
comptable d’entitat en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, concloem 
sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden 
generar dubtes significatius sobre la capacitat de l’INSTITUT per continuar com a entitat en 
funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l’atenció en 
el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si 
aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres 
conclusions es basen en l’evidència de auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe 
d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que l’INSTITUT deixi de ser 
una entitat en funcionament.

 Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la informació 
revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents de manera que 
aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb els Consellers/eres de l’INSTITUT en relació amb, entre d’altres qüestions, l’abast 
i el moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així com 
qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l’auditoria.

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació als Consellers/eres, determinem els que han 
estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals simplificats del període actual i que 
són, en conseqüència, les qüestions claus de l’auditoria.

Informe sobre d’altres requeriments legals i reglamentaris

En paral·lel a l’execució dels treballs d’auditoria financera, la Intervenció General està executant els 
treballs d’auditoria de compliment de legalitat de les operacions de l’INSTITUT corresponents a l’exercici 
2019, que a la data d’emissió del present informe es troben pendents de finalitzar i d’obtenir les 
corresponents conclusions.

Amb l’abast previst en la nostra auditoria de comptes, hem revisat el compliment de la legalitat 
corresponent a l’aplicació per part de l’INSTITUT de la normativa vigent en matèria de contractació 
pública (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i el seu Reglament, aprovat pel 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre). Aquesta comprovació s’ha efectuat aplicant procediments 
d’auditoria consistents en la verificació del control intern aplicat, així com els procediments analítics i 
substantius previstos en la planificació del treball d’auditoria.

Hem assolit evidència suficient i adequada per a considerar que, amb els procediments aplicats, excepte 
pel que tot seguit es detalla, s’han complert amb els aspectes més rellevants de la legalitat. Els 
incompliments, tot i que no assoleixen la materialitat establerta per afectar a la informació financera, 
corresponen a operacions d’adquisició de béns i de serveis que, per raó de la seva recurrència o bé pel 
seu import, constitueixen fraccionaments de contractes, incomplint-se el previst en l’article 118.1 de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. Per aquest procediment s’han realitzat indegudament set 
expedients, essent l’import total de les despeses registrades el 2019 en relació als mateixos de 98 milers 
d’euros.

Vilafranca del Penedès, 29 d’abril de 2020

Signat digitalment per Lídia
Ruiz Ordoñez - DNI 35116384F
(SIG) el 30/04/2020 a les
9:05:01

Lídia Ruiz Ordóñez



  
 
 

 

Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès 

938920358 - www.vilafranca.cat    

 

 

 

 

Roser Vives Tort, secretària del Consell d’Administració de l’entitat pública 
empresarial local Institut  Municipal de Formació de Vilafranca del Penedès, 

amb NIF P0800233I, 

 

CERTIFICO:  

 

Que el Consell d’Administració de l’entitat, en la reunió celebrada el 5 de 

març de 2020, ha aprovat la formulació dels Comptes Anuals de l’exercici  
2019: Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria de 

l’exercici tancat a 31 de desembre de 2019, de l’EPEL Institut Municipal de 
Formació. 

 

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de -1.093.147,17€, 
proposant-se la següent distribució del resultat de l’exercici:  

▪ Compensació per aportació del soci únic 1.131.300€, dels quals 

1.093.147,17€ a compensar resultat, i 38.152,83€ a augmentar els 
fons propis de -62.536,05€ a -24.383,22€. 

 

La formulació s’ha aprovat per: 
▪ 4 vots a favor  (la presidenta, el vicepresident, el representant de 

JxV i la representant del Grup Socialista) 

▪ 2 abstencions (el representant d’ERC i el representant de VeC) 
 ▪ cap vot en contra 

 

S’adjunten els Comptes Anuals 2019 signats pels membres del Consell 

d’Administració. 
 

I, perquè consti, signo el següent certificat. 

 

 

 

 

 

 

MARIA ROSER 

VIVES TORT - 

DNI 46633404F 

(AUT)

Digitally signed by 

MARIA ROSER 

VIVES TORT - DNI 

46633404F (AUT) 

Date: 2020.03.06 

13:55:53 +01'00'






































