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INFORME DE DIRECCIÓ I SUPERVISIÓ DE CONTROL FINANCER DEL CONSORCI DE 
SANT GREGORI (CSG) PER A L’EXERCICI 2017. 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Intervenció Territorial a 
Girona, en exercici de les funcions que li assigna l’article 71 del Decret legislatiu 3/2002 de 24 
de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya i 
d’acord amb l’establert a les Instruccions de la Intervenció General de la Generalitat, de 16 de 
març de 2015, en relació al règim de comptabilitat i control dels consorcis adscrits a la 
Generalitat de Catalunya, emet el present Informe de direcció i supervisió del control financer 
del Consorci de Sant Gregori (en endavant, CSG), corresponent a l’exercici de 2017. 

Les conclusions i recomanacions d’aquest Informe fan referència exclusivament als comptes 
anuals de l’exercici de 2017 del CSG; d’acord amb la informació obtinguda de la revisió dels 
papers de treball dels auditors de la societat Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L., (en 
endavant, Faura-Casas ), així com en la revisió del control realitzat per aquests i de les seves 
conclusions i recomanacions en matèria de compliment de normativa, i que es recullen en els 
informes següents: 

• Informe corresponent a l’auditoria  de comptes anuals de l’exercici 2017 emès en data 
29 de juny de 2018, per Faura-Casas, prèvia supervisió i aprovació del dictamen per 
part d’aquesta Intervenció Territorial de Girona. Informe que fa referència als comptes 
anuals que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2017, el compte de pèrdues i 
guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, la liquidació del 
pressupost i la memòria del CSG de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2017; els 
quals es van ser aprovats pel Consell d’ Administració del Consorci en la sessió de 28 
de juny de 2018.  

• Informe de conclusions sobre el compliment de la normativa d’aplicació al CSG durant 
l’exercici 2017, emès per Faura-Casas en data 18 de desembre de 2018. 
 
 

2. ABAST I LIMITACIONS 

L’abast del treball realitzat ha consistit en la revisió de les tasques realitzades per Faura-Casas, 
per tal d’obtenir evidència sobre si els treballs realitzats en el marc de l’auditoria de comptes 
anuals i de la revisió del compliment de la normativa aplicable al Consorci durant l’exercici de 
2017, han estat suficients per a la formació d’una opinió basada en un coneixement raonable 
de les activitats de l’entitat en el període controlat. 

En aquest sentit, aquesta Intervenció ha aprovat la planificació de l’auditoria  i la resta de 
procediments d’auditoria aplicats per la societat d’auditoria que s’han considerat més rellevants 
en el marc de col·laboració per a l’execució dels treballs amb l’adequada qualitat i l’abast 
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necessaris per a la formació d’una opinió basada en un coneixement raonable de les activitats 
de gestió, procediment i adequació a la normativa de l’entitat en el període controlat. 

 

3. AL.LEGACIONS ENTITAT 

Un cop notificat el present informe provisional de direcció i supervisió, amb l’annex 
corresponent a l’informe de la societat Faura-Casas, als representants de l’entitat, poden 
formular, dins del termini legalment establert, les al·legacions que estimin oportunes en relació 
amb aspectes substancials que s’hi recullen, de conformitat amb l’article 82 de la llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i amb les 
instruccions de la Intervenció General, de 14 de març de 2000, sobre el règim general a seguir 
en l’exercici del control financer. 

En data  7 de febrer de 2019 s’ha rebut mitjançant EACAT, l’extranet de les administracions 
catalanes, l’escrit d’al·legacions i /o pla de mesures correctores a l’informe provisional, formulat 
pel Director del Consorci, el qual es troba incorporat com Annex a aquest informe definitiu.  

Les al·legacions presentades no modifiquen el contingut de les conclusions i recomanacions 
que conté l’informe provisional, les quals es consideren suficientment argumentades i 
justificades i es mantenen en l’informe definitiu. Cal destacar, però que l’Entitat, ha anunciat 
unes mesures correctores per atendre les recomanacions més rellevants que es desprenen de 
l’informe. Es tracta de les qüestions següents:  

- En relació al compliment de la normativa de contractació, per corregir l’ús inadequat de 
la contractació menor, l’entitat manifesta haver  dissenyat una programació interna a 
mode de pla de contractació anual anticipada, que trametran a la Direcció General de 
contractació pública. També indiquen que han començat a treballar els plecs per a 
noves licitacions, n’han licitat i adjudicat algunes i manifesten seguir avançant en més 
licitacions. 

- Quant als quatre complements retributius no establerts en el conveni laboral, 
manifesten que tornaran a  elevar als responsables del Departament d’adscripció la 
sol.licitud de suport per a poder donar compliment  a la normativa que els vincula 
davant els/les responsables de Funció Pública. 

- En relació al compliment de la Llei de transparència, manifesten que durant el primer 
trimestre del 2019 ja podran donar compliment a la normativa vigent. 

 

4. CONCLUSIONS 

El treball realitzat per Faura-Casas s’ha basat en les normes pròpies del sector públic, en 
concret, les normes tècniques de la IGAE (Intervenció General de l’Administració de l’Estat) 
que li són d’aplicació, i en tot allò no regulat explícitament per aquestes, són aplicables els 
principis i les normes d’auditoria generalment acceptades; així com amb l’article 71 del Text 
refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya i les instruccions de 16 de març de 2015 
de la Intervenció General.  
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4.1 CONCLUSIONS SOBRE L’ AUDITORIA DELS ESTATS FINA NCERS 

D’acord amb l’informe emès per la societat auditora en data 29 de juny de 2018, els comptes 
anuals i la liquidació del pressupost del CSG, corresponents a l’exercici de 2017 expressen, en 
tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, així com els 
seus resultats i fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici anual acabat en aquest data, de 
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular 
amb els principis i criteris comptables i pressupostaris continguts en el mateix. Únicament  
sense que afecti a l’opinió d’auditoria s’ha inclòs el següent paràgraf: 

Com es comenta a la nota 1.2 i 2.3 de la memòria adjunta, d’acord amb el que preveu l’article 
5.4 dels seus estatuts, el Consorci es va constituir per un període inicial de 4 anys, que es 
podria renovar per acord de les parts. En data 24 de maig de 2012 el Consell de Govern va 
acordar renovar la vigència del Consorci 4 anys, amb efectes retroactius des de 10 d’abril de 
2011. D’acord amb el manifestat en la memòria adjunta, no existeixen dubtes raonables sobre 
la continuïtat futura de l’entitat, tot i que aquesta estaria subjecta als futurs acords de renovació 
de la durada del Consorci. 

 

 
4.2 CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE NORMATIVA 

L’opinió de Faura-Casas sobre el compliment de la normativa és que, amb caràcter general, 
CSG compleix adequadament amb la normativa que li és d’aplicació, sens detriment de les 
qüestions que s’han fet constar en  els apartats de conclusions i recomanacions de l’informe, 
emès per l’entitat auditora, per tal de millorar  la gestió del Consorci. Aquesta Intervenció 
subscriu el contingut de les conclusions i recomanacions esmentades i que consten en les 
pàgines 34 a 42 de l’informe de l’entitat auditora, les quals es transcriuen tot seguit. 
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4.3  CONCLUSIÓ FINAL  

 
Aquesta Intervenció conclou que les tasques realitzades i les tècniques d’auditoria aplicades 
per la societat auditora, en relació a l’auditoria dels estats financers i a l’informe de compliment 
de normativa sobre l’exercici 2017, són suficients i adequades i suporten de forma raonable 
l’evidència de l’opinió d’auditoria i les observacions i recomanacions que s’hi formulen. 

 
En el proper control es verificarà l’aplicació de les recomanacions efectuades en el present 
informe, amb especial incidència en la implementació i efectivitat de les mesures proposades 
per l’entitat, sense perjudici d’allò que es derivi de la proposta d’informe d’actuacions que 
s’eleva a la Intervenció General en relació als conceptes retributius que no es troben previstos 
en el conveni col.lectiu d’aplicació, ni compten amb l’autorització prevista en la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat.  

 

 

 

 

Josep Maria Nogué i Regàs 

Interventor Territorial de Girona 

 

Girona, 12 de  febrer  de 2019 

 

 

      Vist-i-plau 

    

 

      Ivan Puig Serra 

      Subdirector general de Control 

      d’Empreses i Entitat Públiques 
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