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INFORME DE DIRECCIÓ I SUPERVISIÓ DE CONTROL FINANCER DEL CONSORCI DE 
SANT GREGORI (CSG) PER A L’EXERCICI 2018. 

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 2018. 

Les conclusions i recomanacions d’aquest Informe fan referència tant als comptes anuals de 
l’exercici de 2018 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), com a les conclusions i recomanacions en matèria de compliment de normativa 
reflectits en el control efectuat per la mateixa societat auditora, i que es recullen en els informes 
següents: 

• Informe corresponent a l’auditoria de comptes anuals de l’exercici 2018 emès en data 
25 de juny de 2019, 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 2018, 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 2018; els 
quals van ser aprovats pel Consell d’ Administració del Consorci en la sessió de 25 de 
juny de 2019.  

• Informe de compliment de la normativa del sector públic al CSG durant l’exercici 2018, 
emès per Faura-Casas en data 19 de desembre de 2019. 

 

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 
2018, 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 
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. 
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3. AL.LEGACIONS ENTITAT 

Un cop notificat el present informe provisional de direcció i supervisió als representants de 
l’entitat, aquests 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 6 de febrer de 2020 s’ha rebut mitjançant e-valisa l’escrit d’al·legacions i 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. Les mesures proposades per l’Entitat es concreten en:  

- En relació a l’actualització dels Estatuts, en la sessió del 16 de desembre del 2019, el 
Consell de Govern, va abordar la necessitat de recuperar l’actualització i modernització 
dels estatuts i desencallar la incorporació d’una nova entitat del sector públic al CSG, i 
ja s’ha iniciat les sessions de treball amb l’Assessoria Jurídica del Departament 
d’adscripció per tal d’iniciar l’actualització dels Estatuts, i la incorporació de la nova 
entitat integrant. 

- Pel que fa al control horari, durant el primer semestre del 2020 s’està implementant el 
software SP-EXPERT de gestió i planificació dels recursos humans. 

- Quant al procediment de selecció de recursos humans s’ha elaborat la instrucció 
1/2019 que té com a objectiu descriure les activitats a realitzar, per dur a terme un 
procés de selecció ordinari per a cobrir un lloc de treball mitjançant una contractació 
laboral temporal, així com identificar els instruments en cas d’urgència i les 
excepcionalitats que es poden aplicar en cas d’autorització de la Gerència. 

- En relació als expedients de contractació de personal temporal, a partir del primer 
trimestre del 2020 es duran a terme les següents modificacions en l’expedient de 
contractació: informe de RRHH justificant la impossibilitat d’atendre la necessitat amb 
mitjans existents; certificat del responsable de gestió fent constar el cost de la 
contractació i la suficiència de crèdit; evidència de l’acompliment del principi de 
publicitat. 

- Pel que fa a la gestió i liquidació del pressupost, el CSG s’incorporarà en la fase 
2019/2020 de desplegament de l’aplicació PANGEA. 

- Pel que fa a la incidència de les despeses corresponents a estudis i dictàmens, s’està 
treballant en l’elaboració d’una instrucció interna de gerència que reguli aquest tipus de 
despesa, que es preveu que sigui d’aplicació a partir del segon trimestre de l’exercici 
2020. 
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- En relació al compliment de la normativa de contractació, i per a corregir l’ús inadequat 
de la contractació menor, l’entitat manifesta haver aprovat pel 2020 la programació 
interna a mode de pla de contractació anual, que els permetrà anar donant compliment 
a la normativa de contractació. 

- Quant a la recomanació que cal que el Consorci  segueixi activament els tràmits 
pendents per resoldre la qüestió sobre la regularització dels quatre complements 
retributius no establerts en el conveni laboral, l’entitat manifesta que al llarg de l’exercici 
2019 i 2020 ha tramès la documentació sol·licitada i resta a l’espera de l’informe 
favorable conjunt dels Departaments. 

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, 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, i la resta de regulació vinculant. 

4.1 CONCLUSIONS SOBRE L’ AUDITORIA  DELS ESTATS FIN ANCERS 

En data 20 de juny de 2019 aquesta Intervenció Territorial va emetre informe sobre l’auditoria 
financera executada per Faura-Casas, que s’incorpora com Annex d’aquest informe, en el qual 
s’informava que en relació als treballs d’auditoria financera dels comptes anuals del CSG 
desenvolupats per la societat auditora esmentada i un cop revisat el Pla d’auditoria, els 
programes de treball, els memoràndums, els papers de treball i l’esborrany d’informe 
d’auditoria, es desprenia que l’execució dels treballs s’ajustava, amb caràcter general, als 
procediments d’auditoria generalment establerts en l’àmbit del sector públic i a l’objecte del 
contracte formalitzat entre les parts el dia 22 d’octubre de 2018. 

D’acord amb l’informe emès per la societat auditora en data 25 de juny de 2019, els comptes 
anuals i la liquidació del pressupost del CSG corresponents a l’exercici de 2018, representen, 
segons l’opinió de Faura-Casas, en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera, dels resultats de l'entitat i de la gestió pressupostària, i contenen la 
informació necessària per a la seva interpretació i comprensió adequada, d'acord amb les 
normes i principis comptables i pressupostaris que són d'aplicació. 

4.2 CONCLUSIONS SOBRE l’INFORME DE COMPLIMENT DE NO RMATIVA 

L’opinió de Faura-Casas sobre el compliment de la normativa és que, amb caràcter general, el 
CSG compleix adequadament amb la normativa que li és d’aplicació, sens detriment de les 
qüestions que 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 32 a 38 de l’entitat auditora, les quals es transcriuen tot seguit: 
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4.3 CONCLUSIÓ FINAL DE LA INTERVENCIÓ TERRITORIAL 
 
 
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, 
s’ajusten a la normativa d’aplicació i suporten de forma raonable l’evidència de l’opinió 
d’auditoria i les conclusions i recomanacions que s’hi formulen, en tots dos informes. 

A la vista de les incidències tractades en les conclusions i recomanacions formulades, algunes 
de les quals ja s’havien expressat en informes anteriors, es va demanar que el Consorci 
presentés davant la Intervenció un pla de mesures i el calendari per regularitzar-les, d’acord 
amb el previst a les instruccions de la Intervenció General de 14 de març de 2000, sobre el 
règim a seguir en l’exercici del control financer juntament amb les esmentades al·legacions. 
Seguint aquesta indicació, tal com s’ha fet constar en l’apartat 3, l’entitat ha manifestat la 
intenció d’implementar mesures per atendre les principals recomanacions de l’informe, fet que 
es valora positivament des de la Intervenció, i en el proper control es verificarà l’aplicació i 
efectivitat d’aquestes mesures.  

Així mateix, i pel que fa al seguiment de mesures sobre l’informe d’actuació de l’exercici 2017, 
en data 2 de desembre de 2019, l’Interventor Adjunt per al Control d’Entitats del Sector Públic, 
va emetre un informe indicant que no es procedia a iniciar cap actuació addicional, no obstant, 
resta pendent que es trameti a la Intervenció General, el resultat de l’Informe conjunt de la 
Direcció General de la Funció Pública i del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, respecte als complements retributius. A la vista que a data de tancament d’aquest 
informe definitiu aquesta documentació encara no ha estat tramesa, aquest extrem serà motiu 
de seguiment en el proper control corresponent a l’exercici 2019. 

 

 

Interventor Territorial de Girona 

 

 

Vist-i-plau 

    

 

      Ivan Puig Serra 

     l’Interventor Adjunt per al Control d’Entitats del 

Sector Públic 

 





 
 
 
 
 
 
 
Intervenció territorial de Girona 
 


Pl. Pompeu Fabra, 1 
17001 Girona 
972 20 00 00 etx. 281 


 


 
Informe sobre l’auditoria financera executada per F aura-Casas Auditors 
Consultors, SL, en relació amb els comptes anuals d e l’exercici 2018 del 
Consorci Sant Gregori (CSG)   


 
D’acord amb el que s’estableix a les Instruccions de la Intervenció General de la 
Generalitat de 16 de març de 2015, respecte al règim de comptabilitat i control dels 
consorcis adscrits a la Generalitat de Catalunya, 
 
INFORMO: 
 
que, en relació als treballs d’auditoria financera dels comptes anuals de l’exercici 
2018 del Consorci Sant Gregori (CSG)  desenvolupats per la societat auditora 
Faura-Casas Auditors Consultors, SL, i un cop revisat el Pla d’auditoria, els 
programes de treball, els memoràndums, els papers de treball i l’esborrany 
d’informe d’auditoria, es desprèn que l’execució dels treballs s’ajusta, amb caràcter 
general, als procediments d’auditoria generalment establerts en l’àmbit del sector 
públic i a l’objecte del contracte formalitzat entre les parts el dia 22 d’octubre del 
2018. 
 
El present informe s’emet en compliment de les tasques de supervisió i control de 
la Intervenció de la Generalitat establertes a les instruccions i han de ser 
considerades dins del marc del control de qualitat de l’execució dels treballs de la 
firma auditora, sens perjudici del resultat de la supervisió sobre el compliment de la 
normativa d’aplicació, a presentar per la societat auditora abans del proper 31 de 
desembre. 
 
A la vista de la revisió efectuada i d’acord amb el que es preveu en les instruccions 
esmentades, no es veu objecció a la liquidació dels honoraris.  
 
 
S’adjunta com annex l’esborrany d’informe d’auditoria, tal com ha estat aportat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor territorial de Girona 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


CONSORCI SANT GREGORI 
 


Informe d'auditoria financera  


a 31 de desembre de 2018 
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INFORME D’AUDITORIA FINANCERA DE COMPTES ANUALS DEL CONSORCI SANT 


GREGORI CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2018 
 


Al Consell de Govern del 


CONSORCI SANT GREGORI 


 


I. Introducció 


Hem auditat els comptes anuals del Consorci Sant Gregori que comprenen el balanç de situació 


a 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, 


l'estat de fluxos d'efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a 


l'exercici anual acabat en aquesta data. 


Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu l’article 71 de la Llei de Finances 


Públiques de Catalunya, que atribueix a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya les 


funcions de control financer mitjançant la forma d’auditoria de les entitats i empreses públiques 


dependents de la Generalitat i d’acord amb el que s’estableix en les Instruccions de la Intervenció 


General en relació amb el règim de comptabilitat i control dels consorcis adscrits a la Generalitat 


de Catalunya, de 16 de març de 2015. 


El Gerent del Consorci Sant Gregori és responsable de la formulació dels comptes anuals de 


l'entitat d'acord amb el marc d'informació financera que es detalla a la nota 3 de la memòria 


adjunta i en particular d'acord amb els principis i criteris comptables, així mateix, és responsable 


del control intern que consideri necessari per permetre que la preparació dels esmentats comptes 


anuals estiguin lliures d'incorrecció material. 


Els comptes anuals a què es refereix aquest informe han estat formulats pel Gerent del Consorci 


en data 31 de març 2019. 


 


II. Objectiu i abast del treball: Responsabilitat dels auditors  


La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen la 


imatge fidel, basada en el treball realitzat d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic. 


Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria per tal d'obtenir una seguretat 


raonable, encara que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorrecció material. 


Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidència adequada i suficient 


sobre els imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats 


depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els 


comptes anuals. En efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern 


rellevant per a la preparació i presentació raonable per part del gestor de comptes anuals, a fi de 


dissenyar els 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'entitat. Una auditoria 


també inclou l'avaluació de l'adequació dels criteris comptables i de la raonabilitat de les 
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estimacions comptables realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global dels 


comptes anuals. 


Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 


adequada per emetre la nostra opinió d'auditoria. 


III. Opinió  


En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la 


imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del Consorci Sant Gregori a 31 de desembre 


de 2018, així com dels seus resultats, dels fluxos d'efectiu i de l’estat de liquidació del pressupost 


corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta 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. 


IV. Assumptes que no afecten l’opinió  


Tal i com es descriu a la nota 1.1 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 per 4 anys, amb efectes retroactius des de 10 d’abril de 2011, 


finalitzant, per tant, la seva vigència en data 10 d’abril de 2015. Si bé no s’ha adoptat formalment 


un nou acord de renovació de la vigència del Consorci, aquest ha seguit operant i desenvolupant 


plenament les seves activitats fins a la data, i d’acord al manifestat en la memòria adjunta, no 


existeixen dubtes raonables sobre la continuïtat futura de l’entitat, tot i que aquesta estaria 


subjecta als corresponents acords formals de renovació de la durada del Consorci. 


Tal i com s’indica a la nota 3.5 de la memòria adjunta, al Consorci li es d’aplicació l’Ordre 


VEH/137/2017, de 29 de juny, per la qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de la 


Generalitat de Catalunya (PGCPGC), amb efectes a partir del primer de gener del 2018. No obstant 


això i en aplicació d’allò previst per la disposició transitòria 5ª de l’esmentada Ordre, durant 


l’exercici 2018 el Consorci ha seguit mantenint la seva comptabilitat basada en el Pla General de 


Comptabilitat, si bé els comptes anuals adjunts han estat preparats d’acord als principis, normes 


de valoració i estructura del PGCPGC, incorporant així mateix a la Memòria la informació requerida 


al PGCPGC i, en particular, la liquidació del pressupost i l’altra informació de caràcter 


pressupostari, tot i que el procés de seguiment pressupostari no es troba integrat de manera 


plena a la seva comptabilitat. 


Barcelona, __ de _____ de 2019 


Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 


 


 


 


 


 


Pere Ruiz Espinós 
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CONSORCI SANT GREGORI 
 


Comptes anuals a  


31 de desembre de 2018 
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Generalitat de Catalunya 


Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda 


Intervenció  del a Generalitat 


Josep Maria Nogué i  Regàs 


Intervenció Territorial de Girona 


Plaça Pompeu Fabra, 1  


17002  Girona 


Senyor,  


en relació a l’informe provisional de direcció i supervisió de control financer del Consorci Sant 


Gregori emès per la Intervenció Territorial de Girona, de 10 gener del 2020,  us trametem les 


nostres consideracions amb el pla de mesures i calendari tal com preveu la Instrucció de la 


Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de 14 de març de 2000, sobre el règim 


general a seguir en l’exercici del control financer   següents: 


En relació a l’actualització dels Estatuts  , cal informar positivament que en la sessió del passat 


Consell de Govern de 16 desembre del 2019, el Consell de Govern, va abordar a proposta de la 


Presidència la necessitat de recuperar l’actualització i modernització dels Estatuts i desencallar 


la incorporació d’una nova entitat del sector públic al Consorci Sant Gregori, com a continuació 


dels acords del 16 desembre 2016, en els quals no va reeixir la incorporació de l’administració 


comarcal acordada. En aquest sentit , i ja s’ha iniciat les sessions de treball amb l’assessoria 


Jurídica del Departament d’adscripció per tal d’iniciar l’actualització dels Estatuts, i la 


incorporació de la nova entitat integrant.  


D’acord amb les indicacions de la Presidència, en les properes sessions del Consell de Govern es 


vol portar a debat i acord la incorporació d’una nova candidatura d’entitat del sector públic que 


reuneixi els requeriments normatius per donar compliment al la normativa vigent i compti amb 


el consens de tot el Consell de Govern. 
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En relació a les recomanacions sobre la gestió dels recursos humans,  pel que fa a la recomanació 


d’un control horari més “acurat”, i  observant la incidència detectada “en algun treballador” 


sobre una mostra de 9 treballadors/es sobre els de 227 treballadors/es que al llarg de l’exercici 


2019 han estat en actiu al CSG, considerem que ja és “acurat” i proporcional  i per tant no es 


considera necessari implementar cap mesura específica ni extraordinària,  en tot cas continuar 


–i emmarcat en-  els recordatoris ordinaris de diferents temes laborals que es realitzen, bé sigui 


individualment o col·lectivament, a través dels i les representants dels treballadors/es, així com 


a través dels sistemes de comunicació interns habituals. Cal destacar, en aquest aspecte, que 


durant el 1er semestre del 2020 s’està implementant el software SP-EXPERT de gestió i 


planificació dels recursos humans. Aquest software conté entre moltes aplicacions un mòdul de 


control de presència, control horari i avaluacions dels marcatges, que permetrà -de forma 


automatitzada- obtenir informes, generar alertes en cas d’incidències, etc. que ajudaran al 


procés de millora continua en el qual estem immersos. 


En relació a la recomanació de descriure més exhaustivament el motiu d’excepcionalitat que 


origina la realització d’hores extraordinàries, ja des del gener de 2019, d’acord amb la 


recomanació de l’informe de control de la legalitat de l’any 2017, hem anat especificant de 


forma més exhaustiva el motiu que dóna lloc a la realització de les hores extraordinàries, malgrat 


els motius són  diversos i justificats, aquests són sempre sobrevinguts i justifiquen plenament la 


realització de les hores extraordinàries: incapacitats temporals sobrevingudes, permisos 


retribuïts, assumptes personals, vacances i/o reforç per necessitats extraordinàries del servei.  


L’autorització d’aquestes hores es realitza quan amb els efectius disponibles no s’assoleixen les 


ràtios de personal marcades per la normativa vigent (Decret 318/2006 de 25 de juliol dels serveis 


d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat). D’acord amb l’article 35 de la Llei de 


pressupostos de la Generalitat per l’exercici 2017 (prorrogat 2018). El Consorci Sant Gregori, 


sempre que és possible, fomenta compensar les hores extraordinàries amb hores lliures de 


servei. Així mateix des de 1 de gener de 2019 es disposa d’un registre de les hores compensades 


per evidenciar la disminució de les hores extraordinàries retribuïdes, malgrat compensar hores, 


en un servei d’atenció assistencial 24h/365dies/any, genera o desplaça el problema en els 


dies/setmanes posteriors, a part de la dificultat inherent al sector de l’atenció residencial a les 


persones de trobar el personal qualificat per a moments puntual o torns de dies festius, nits, cap 


de setmana especialment, i  generar una excessiva rotació de personal alterant el contínuum 


assistencial dels usuaris/es. 







 
 


3 | P à g i n a  


 


Pel que fa a la recomanació de disposar d’instruccions o protocols escrits del procediment de 


selecció de recursos humansi criteris objectius i/o subjectius a aplicar a la valoració i selecció 


dels candidats, així com no superar la durada màxima prevista a la normativa d’aplicació en la 


renovació de contractes temporals, com ja esmentàvem en les al·legacions i mesures de 


l’informe de control financer de l‘exercici 2017, ja s’ha elaborat la instrucció 1/2019 que té com 


a objectiu descriure les activitats a realitzar, per dur a terme un procés de selecció ordinari per 


a cobrir un lloc de treball mitjançant una contractació laboral temporal, així com identificar els 


instruments en cas d’urgència i les excepcionalitats que es poden aplicar en cas d’autorització 


de la Gerència. Aquesta instrucció descriu els criteris aplicables a la selecció dels candidats/es i 


ordena el procés de selecció des de l’elaboració i aprovació de les bases de la convocatòria fins 


a la comunicació dels resultats i contractació. Cal destacar que aquesta instrucció, ordena  els 


diferents documents de procediments i criteris pre-existents, unificant i estructurant-los, i s’ha 


aprofitat per fer-ne una actualització i adequació a la normativa vigent.  


En relació als expedients de contractació de personal temporal als quals s’ha de fer constar 


diferents justificacions/documents, ja a partir del primer trimestre del 2020, és duran a terme 


les modificacions indicades als corresponents informes per la contractació de personal 


temporal: 


- Informe de RRHH: s’incorporarà la justificació sobre la impossibilitat d’atendre la 


necessitat amb mitjans existents. 


- S’incorporarà a l’expedient de contractació el certificat del responsable de gestió 


econòmica fent constar el cost de la contractació i la suficiència de crèdit. 


- S’incorporarà a l’expedient de contractació l’evidència de l’acompliment del principi de 


publicitat. 


I pel que fa a la publicitat, ja  s’han realitzat les modificacions tècniques necessàries per adaptar 


la web de l’entitat i procedir a la publicació de les convocatòries d’acord amb la normativa 


vigent, la realització de la mesura està prevista pel primer semestre de l’any 2020. 


Pel que fa a la gestió i liquidació del pressupost, malgrat els esforços tècnics i econòmics del CSG 


en l’adaptació del software de gestió propi BIS-ÀMBIT v.12 als requeriments del sector públic, 


dels últims anys i tal com hem anat informant en darreres ocasions, va quedar desestimada la 


continuïtat del software propi  quan la Intervenció General en data de 23 de juliol del 2019 ens 
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comunica que el CSG s’incorporarà en la fase 2019/2020 de desplegament de la nova aplicació 


de comptabilitat anomenada PANGEA adaptada a l’Ordre VEH/137/2017 de 29 de juny. En 


aquest sentit, tant en l’exercici 2018 com en el 2019, malgrat haver millorat significativament la 


gestió pressupostària, d’acord amb les mesures correctores iniciades després de l‘informe del 


2017, es va considerar oportú “congelar” les millores i despesa en el software de gestió propi 


BIS-ÀMBIT v.12 i iniciar el canvi  


a l’aplicació comptable i de gestió econòmica (PANGEA) previst durant el primer quadrimestre 


de l’any 2020  i que permetrà controlar l’execució pressupostària d’acord amb els requeriments 


i per tant les modificacions de crèdit pressupostàries, etc. es generaran al moment i, per tant, 


de manera automàtica no es permetrà que cap partida o aplicació pressupostària determinada, 


l’import de la despesa executada superi l’import consignat com a despesa inicial prevista. 


D’aquesta manera el pressupost del Consorci restarà en tot moment actualitzat i equilibrat , tal 


i com preveu el punt 4 de les bases d’execució pressupostària. 


Aquest fet permetrà que les modificacions de crèdit que s’hagin de donar compte al Consell de 


Govern, es faci en la primera sessió posterior a la resolució de gerència.  


En aquest sentit s’ha participat a la sessió informativa del 25 de juliol de 2019, i en la  formació 


sobre conceptes bàsics en comptabilitat pública, orientada als gestors del PANGEA del 8 


novembre 2019  passat.  


En relació a la formulació de Comptes Anuals, en l’exercici 2018 i següents, s’ha posat a 


disposició dels auditors els estats financers definitius (balanç i compte de resultats) abans del 31 


de març i es presenten, també en termini i forma , els fitxers requerits a la Intervenció General 


a través del PCI: 


 AD: Comptabilitat Pressupostària/Avanç gestió pressupostària Definitiu 


 PD: Gestió Pressupostària (element PEP) Definitiu 


 CD: Comptabilitat Financera Definitiu 


 OP: Operacions per NIF (model 347) 


 AND: Annexos d’informació per complimentar la informació de la tramesa 


definitiva de les entitats considerades AP SEC 


 DPD: Despeses de Personal Definitiu 


 CAF: Comptes Anuals Formulats. En aquest cas es presenta un balanç de situació 


i un compte de resultats definitius degudament firmats per la gerència del 
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Consorci. Aquests estats financers són els mateixos que es posen a disposició 


dels auditors per procedir a realitzar l’auditoria corresponent. 


 M190: Retencions i ingressos a compte (model 190) 


 AFD: Actius Financers Definitiu 


 RT: Romanent de Tresoreria 


 PPD: Període mig de pagament Empreses Definitiu 


Si bé és cert, que en tota aquesta documentació hi manca la Memòria definitiva dels comptes 


anuals, és degut a que s’acaba de redactar completament amb posterioritat al 31 de març i que 


s’aprova en termini abans del 30 de juny posterior a la data del tancament. 


Pel que fa a la incidència de les despeses corresponents a estudis i dictàmens, s’està treballant 


per elaborar una instrucció interna de gerència que reguli aquest tipus de despesa. Aquesta 


instrucció, que es preveu sigui d’aplicació efectiva a partir del segon trimestre de l’exercici 2020, 


vetllarà per la tramitació correcte seguint les actuacions derivades de l’Acord de Govern de 9 de 


desembre de 2009 protocol d’actuació en l’àmbit d’actuació de l’Administració de la Generalitat, 


i regularà tant l’aspecte del seu registre comptable, com la comunicació de la despesa al Registre 


Públic de Contractes i alhora estigui sincronitzada amb les instruccions internes del Departament 


(Instrucció 2/2010 de la Secretari General relativa a l’encàrrec d’estudis i dictàmens per part del 


Departament d’Acció Social i Ciutadania i el seu sector públic).  


 


En relació a la contractació administrativa i específicament als contractes recurrents que 


superen el llindar per a la contractació menor,  d’acord amb les mesures correctores ja 


comunicades i executades en les al·legacions/informe mesures correctores de l’exercici 2016, 


continuem l’adequació a la norma, de manera gradual i sostenible, evitant alterar l’atenció 


assistencial –altament complexa- i la seva quotidianitat, principalment dels serveis i activitats, 


subministres que tenen un impacte més directe a les persones ateses, totes elles amb 


necessitats continuades d’assistència.   


En aquest sentit està aprovat ja pel 2020 la programació interna a mode de pla de contractació 


anual, que ens permetrà anar donant compliment a la normativa de contractació, de manera 


sostenible, gradual i ajustada als recursos materials i humans de què disposem. 
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A títol d’exemple , al llarg del 2017 i 2018  i durant tot l’any 2019 ja es van començar a treballar 


els diferents  plecs clàusules tècniques i administratives, valoració oportunitat, valoració de la 


priorització, etc. dels diferents expedients de contractació que tenien un caràcter més urgent. 


Com ja es va informar en l’informe d’al·legacions a l’informe provisional de direcció i supervisió 


de control financer de l’any 2017,  es va crear l’Àrea de gestió econòmica i contractació, i la 


contractació de l’assessorament extern de suport per l’aplicació de la Llei 9/2017 de contractes 


del sector públic, en l’àmbit del CSG. D’acord amb el programa de contractació durant l’exercici 


2019  es van licitar i adjudicar els següents contractes: 


1. Subministrament de gas natural per la calefacció i pels serveis de cuina i 


bugaderia (adjudicació 15/04/2019) 


2. Subministrament d’energia elèctrica (adjudicació 16/06/2019; regulació 


harmonitzada) 


3. Servei de monitoratge de menjador i esbarjo (adjudicació 02/08/2019) 


4. Reforma d’un centre d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat, 


edifici Joan Riu Central (adjudicació 11/10/2019). Aquesta licitació s’ha fet per 


lots: 


 Lot 1: Reforma d’un centre d’acolliment residencial per a 


persones amb discapacitat. 


 Lot 2: Projecte d’urbanització d’un vial per un centre 


d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat. 


 Lot 3: Projecte d’equipament de l’edifici. 


5. Subministrament d’un aplicació informàtica de planificació de torns i control de 


presència i el seu manteniment  (adjudicació 15/11/2019) 


6. Serveis d’auditoria financera dels comptes anuals i la liquidació pressupostària, 


així com la realització de l’auditoria de compliment de la normativa d’aplicació 


dels exercicis 2019 a 2023 (adjudicació 28/11/2019) 
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Pel que fa a l’exercici 2020, i d’acord amb el Programa Anual de contractació, la previsions de 


licitacions són :  


1. Calderes: substitució i  instal·lació 


2. Alimentació 


3. Activitats d’usuaris/es (Servei Bon dia, Musicoteràpia, Teràpia amb gossos, 


Fisioteràpia, Activitats esportives) 


4. Servei i fonts d’aigua potable per a les diferents unitats residencials 


5. Assessories i suport a la gestió diversos (fiscal/comptable, laboral, contractació, 


tecnològic/informàtic) 


6. Servei de neteja (personal auxiliar CSG, instal·lacions CAD/SEVAD i CDIAP) 


7. Personal extern del servei de cuina 


8. Servei de suport al Programa d’Atenció a Famílies  


9. Serveis de porteria i control accessos. 


Cal esmentar, malgrat l’impacte el tindrà en l’exercici 2020, l’actualització de la instrucció 


1/2019, sobre compres de béns i serveis, amb la Instrucció 2/2020 de PROCEDIMENT DE GESTIÓ 


DE LA DESPESA DERIVADA DE LA COMPRA DE BÈNS I SERVEIS I LA SEVA COMPTABILITZACIÓ  AL 


CONSORCI SANT GREGORI. En aquest sentit, pròpiament com a mesura correctora, llevat de 


continuar ordenant i millorant la compra de serveis  com hem evidenciat des de l’exercici 2017  


no es creu oportú aplicar cap mesura específica ni extraordinària nova. 


 


En relació a la recomanació de  “establiment d’uns procediments i controls adequats en relació 


a la liquidació de dietes i viatges (de la gerència) i garantir una adequada segregació de funcions“  


tal com ja vam informar en el document d’al·legacions a l’informe de control financer exercici 


2017,  a través de la Resolució de la Presidència del Consorci Sant Gregori  de 7 de gener del 


2019 es va delegar  a un dels representants de la Generalitat de Catalunya al Consell de Govern 


del CSG la funció d’autorització del pagaments d’aquestes despeses derivades de l’activitat de 


la Gerència, per la qual cosa aquesta incidència ja a partir de l’inici de l’exercici 2019 està resolta.  


En relació al compliment de la Llei 19/2014 de Transparència , tal com esmentàvem en el 


document d’al·legacions a l’informe de control financer exercici 2017, i com a mesura 


correctora, durant el primer semestre de l’any 2019 ja es va anar incorporant a la web del 


Consorci bona part de la informació que preveu la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de la 
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transparència, accés a la informació pública i bon govern, i durant l’exercici 2020 s’anirà 


continuant fent la incorporació de la informació/documentació sobre l’organització institucional 


i estructura administrativa, informació relativa a decisions i actuacions de rellevància jurídica, 


activitat subvencional,  convenis de col·laboració,  etc. malgrat en alguns aspectes la informació 


a publicar és que no hi ha activitat o gestió realitzada, com per exemple en l’activitat 


subvencional, actuacions de rellevància jurídica, etc.  


En relació a la recomanació que “el Consorci segueixi activament els tràmits pendents de resoldre 


per tal d’actuar en conseqüència amb la màxima agilitat” , sobre la legalització dels conceptes 


retributius fora del conveni laboral d’adscripció, continuarem –com hem fet sempre- seguint 


activament els tràmits pendents de resoldre, i actuant amb la màxima agilitat , també com hem 


fet sempre. Al llarg de l’exercici 2019 i 2020, s’ha tramès la documentació sol·licitada i atès els 


diferents requeriments per part de la Secretaria General,  directament del Secretari General o 


bé a través de la sotsdirecció de recursos Humans i organització del Department d’adscripció.  


En tot cas recordar que en relació al complements retributius consolidats, i que  s’han continuat 


aplicant durant l’exercici 2018 i següents tenen a veure amb els quatre concepte retributius no 


establerts en el conveni laboral d’aplicació, i com ja hem explicat amb anterioritat, i malgrat 


córrer el risc de ser repetitius, considerem necessari contextualitzar de nou l’observació ja que 


aquests conceptes retributius no establerts en el conveni laboral d’aplicació al Consorci Sant 


Gregori, essent aquests: coordinació, incentius, plus responsabilitat i plus personal, es venen 


aplicant des de l’inici de la institució (1980 aprox. com a Centre Joan Riu, de la Fundació Privada 


Joan Riu). Als anys 80 el conveni laboral d’aplicació era un conveni de caràcter estatal, i en 


considerar-se per part del Patronat de la Fundació Joan Riu que els sous d’aplicació eren 


excessivament baixos, es va aplicar d’entrada aquest concepte retributiu anomenat “incentius” 


i que tant en la terminologia com en l’import s’ha mantingut inalterable al llarg del temps i 


independent  de l’evolució administrativa de l’entitat. En d’altres casos s’ha “absorbit”  per 


d’altres conceptes retributius i per tant no es troba vinculat a cap compliment d’objectius, com 


ja s’ha explicat anteriorment. L’any 1998 es va començar a aplica el 1er. Conveni de Residències 


i Centres de Profunds de Catalunya, per la qual cosa a partir d’aquell moment  les noves 


incorporacions laborals – en el Consorci Sant Gregori . constituït l’any 1992 – ja no els és 


d’aplicació. 


Pel que fa al “plus de personal” té el seu origen en un pacte sindical intern, datat de l’any 1997, 


fruït dels canvis organitzatius de caràcter laboral que es van acordar per impulsar una 
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reestructuració d’horaris pactats, jornades, etc. i que es va articular el plus com una 


compensació, dins les negociacions i acords del moment.Pel que fa als plusos de coordinació i/o 


responsabilitat, són plusos vigents actualment i que s’apliquen en funció de les responsabilitat 


del lloc de treball.En tot cas també com s’ha acreditat el complement anomenat “incentius” no 


es troba vinculat a l’acompliment d’objectius, sinó que s’integra en el salari com a complement 


addicional al desenvolupament de l’activitat ordinària dels treballadors que els perceben . 


A data del present informe restem a l’espera de l’informe favorable conjunt dels Departaments 


competents. 


 


Jordi Rustullet i Tallada 


Gerent 


Sant Gregori el 5 de febrer del 2020 
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