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1. INTRODUCCIÓ  
 
1.1. Objecte del control financer 

 
L’apartat nº 3.1.1.3.A  del pla anual d’actuacions de control de la Intervenció General per a 
l’any 2020, aprovat pel Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya en data 17 de febrer de 2020, inclou l’Entitat Consorci Sant Gregori 
(CSG, en endavant)  entre els ens que han d’ésser objecte de control financer, mitjançant la 
direcció d’auditoria externa. 

 
 
1.2. Característiques bàsiques de l’Entitat controlada 

 
Les característiques bàsiques de l’Entitat objecte de control són: 

Nom  Consorci Sant Gregori 

Data de constitució  7 de febrer de 2002 

Forma jurídica  Consorci  

% de participació de la Generalitat  
  

Directa: 60% (*)  

Activitat que desenvolupa  Centre de serveis per la discapacitat i la 
dependència. 

Treballadors (número mig de 
treballadors a l’any 2019)  

183 treballadors 

Actiu (€)  10.413.222,21€ 

Patrimoni net (€)  7.163.407,48€ 

Xifra de negoci (€)  5.096.475,44€ 

Resultat de l’exercici (PiG) (€)  -28.158,39€ 

Pressupost (€)  6.254.353,41€ 

Resultat pressupostari (€)  90.197,06€ 

Romanent de tresoreria (€)  1.580.858,63€, dels quals un import de 438.077,35€ 
correspon a romanent afectat. 

Període Mig de Pagament (dies)  7,58 

 
Font: Comptes anuals auditats de 2019  
(*) Registre del sector de la Generalitat de Catalunya 

 
 
1.3. Competència per a la realització del control 

   
La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya (en endavant, la IG) és el centre de 
control financer de la Generalitat de Catalunya i ostenta la competència per a dur a terme el 
control financer de les Entitats del sector públic de la Generalitat, d’acord amb la Llei 16/1984, 
de 20 de març, de l’Estatut de la funció interventora (articles 2.1.c) i 3.c)), els articles 32 a 42 
del Decret 133/1985, de 25 d’abril, del Reglament de la funció interventora, i els articles 64 a 71 
del Text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.  
  
Conforme el Pla anual d’actuacions de control per a l’exercici 2020 de la Intervenció 
General, aquest control financer ha estat realitzat mitjançant la Intervenció Adjunta per al 
Control d’Entitats del Sector Públic. 
 

1.4. Òrgan que efectua el control i equip que l’ha dut a terme  

  
L’interventor adjunt ha designat, com a interventor actuant per a la direcció i supervisió dels 
treballs d’auditoria externa de Faura-Casas Auditors Consultors, S.L., a Josep Maria Nogué i 
Regàs, qui signa l’informe, amb el vist i plau de l’interventor adjunt,  i ha dirigit el treball de 
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l’equip, format per: la Roser Castelló i Mundet, supervisora de comptabilitat i control i Inés Gil 
Oliver, tècnica d’intervenció. 

  

1.5. Comunicació de l’informe provisional i tràmit d’al·legacions 

  
D’acord amb la Instrucció 1/2020 de 15 de gener de 2020, l’informe provisional es va notificar al 
Gerent del Consorci Sant Gregori, en data 28 de desembre de 2020, concedint un termini de 20 
dies des de la data de recepció, per presentar al·legacions. Posteriorment, l’Entitat va sol·licitar 
l’ampliació del termini per a la presentació d’al·legacions, la qual va ser concedida per 10 dies 
addicionals. 
 
En data 10 de febrer de 2021 l’Entitat va presentar escrit signat pel Gerent del CSG, sense 
al·legacions a l’informe provisional, però que conté un pla de mesures correctores i el seu 
calendari d’execució, tal com estableix la instrucció, i que s’incorporen en l’annex 8 de l’informe. 
 
Aquest escrit no modifica el contingut de les conclusions que conté l’informe provisional, les 
quals es consideren suficientment argumentades i justificades, i es mantenen en l’informe 
definitiu.  
 
Les mesures correctores que l’Entitat ha anunciat en el seu escrit,  per atendre les conclusions 
més rellevants de l’informe es concreten en: 
 

-  En relació a la renovació dels Estatuts del Consorci, l’Entitat informa que el passat 
11/12/20 en sessió del Consell de Govern, es va aprovar sol·licitar a la Conselleria de 
Salut que valori la possibilitat d’incorporar l’ICS al seu Consell de Govern i en designi 
un representant qualificat, per tal d’iniciar el procediment intern de nomenaments, 
ratificació i modificació dels Estatuts, i la tramitació de l’Acord de Govern de modificació 
dels Estatuts i renovació de la vigència del conveni. 

 
- En relació als saldos creditors i dipòsits a curt termini correlacionats amb la gestió dels 

ajuts de la Llei de dependència, l’Entitat informa que durant l’exercici 2020 s’han 
analitzat detalladament cadascun d’aquests saldos, originats entre els anys 2007 i 
2011, i, amb l’acord de l’auditor, s’ha regularitzat pràcticament la totalitat dels imports, 
deixant vius només aquells que tenen obligacions reals de pagaments. 

 
- Pel que fa a la gestió pressupostària, l’Entitat informa que durant el primer semestre del 

2020 s’ha materialitzat el canvi de l’aplicació comptable i de gestió econòmica 
PANGEA, que permet controlar l’execució pressupostària de forma més acurada i 
facilita la tramitació d’expedients de modificació de crèdit. 
 

- En relació al compliment de la normativa de personal: 
 

 Pel que fa al marcatge, l’Entitat informa que la implantació del software SP-
EXPERT, prevista pel primer semestre del 2020, es va haver d’ajornar degut a 
la pandèmia provocada per la Covid-19, no obstant, se’n preveu la 
implementació durant el primer semestre del 2021. També s’ha procedit a la 
substitució del sistema mitjançant empremta digital a un sistema d’identificació 
facial, per tal d’adaptar-lo a la situació sanitària.  
 

 En relació a les hores extraordinàries l’Entitat explica la dificultat per substituir 
les hores extres per “hores a compensar” degut a la naturalesa de l’entitat i a la 
situació d’emergència sanitària, i planteja la redacció d’una nova instrucció de 
Gerència durant l’exercici 2021 per substituir la Instrucció 5/2016 de Gestió de 
les hores extraordinàries i complementàries. 

 

 Pel que fa als expedients d’altes de personal temporal, l’Entitat informa que, en 
els expedients de l’exercici 2020, ja consta en l’informe proposta de RRHH la 
justificació de la necessitat urgent i inajornable de la contractació, així com la 
justificació de la impossibilitat d’atendre-la amb els mitjans existents. També 



Generalitat de Catalunya 
Intervenció General 

6  26 

 

s’inclou informe de justificació econòmica on consta el cost de la contractació i 
la suficiència de crèdit.  

 

 Pel que fa a la publicitat de les ofertes de treball (art. 2.3 AG de juny de 2017), 
l’Entitat té previst durant el 2021 crear l’apartat “Treballa amb nosaltres” a la 
pàgina web del Consorci. 

 

- En relació a la contractació administrativa, l’Entitat, continua fent gestions per licitar 
diversos contractes de subministraments i serveis, tal com ha fet durant els exercici 
2019 i 2020. Per aquest motiu, està revist regularitzar durant els propers dos anys la 
totalitat dels contractes pendents, per tal de complir la normativa d’aplicació. 

 
- Quant a la contractació d’estudis i dictàmens, l’Entitat assenyala que, durant el gener 

de 2021, la gerència ha aprovat una Instrucció interna per a la contractació d’estudis i 
dictàmens que permetrà resoldre les dues incidències posades de manifest per 
l’auditor, és a dir, registrar de forma correcte les despeses i vetllar per las seva correcta 
contractació i tramitació d’acord a la normativa d’aplicació. 
 

- Pel que al compliment de la normativa sobre transparència, l’Entitat té previst 
incorporar la informació pendent a la seva pàgina web durant el primer semestre de 
l’exercici 2021. 
 

- En relació a la metodologia utilitzada per al càlcul del període mig de pagament a 
proveïdors, l’Entitat informa que, amb la implantació de l’aplicació PANGEA durant el 
primer semestre de l’any 2020, la incorrecció detectada durant l’exercici 2019 s’ha 
corregit automàticament 

 
Aquesta intervenció valora positivament les mesures anunciades en relació als exercicis 2020 i 

2021 i en verificarà la seva aplicació i efectivitat en el control que s’efectuï posteriorment. 

2. OBJECTIUS I NORMES TÈCNIQUES UTILITZADES 

 
D’acord amb l’apartat 3.2.6 de la Instrucció 01/2020 de la IG, l’objectiu d’aquest informe 
és indicar si l’execució dels treballs per part de la societat auditoria s’ajusta amb caràcter 
general als procediments d’auditoria generalment establerts en l’àmbit del sector públic i a 
l’objecte del contracte d’auditoria formalitzat i, per altra banda, cal fer constar aquelles 
observacions que requereixin mesures per part de l’entitat controlada o un altre tipus 
d’actuacions.  

  
Els treballs es realitzen d’acord amb la Instrucció 01/2020 de la IG, de control financer, 
aprovada per la Resolució de la Intervenció General de 15.01.2020. Així mateix, en tot allò no 
previst en aquesta instrucció,  la societat auditora ha aplicat les Normes d’Auditoria del Sector 
Públic  NIAS ES- SP.   
 
En allò que no contradigui les normes esmentades, s’utilitzen com a referència les normes 
d’auditoria publicades per l’ICAC i les normes internacionals d’auditoria. 

3. ABAST I LIMITACIONS 

3.1. Abast 

 

D’acord amb l’article 71.2 del TRLFP, la supervisió d'auditories contractades consisteix en la 
verificació que els treballs realitzats per l’auditoria externa s'ajusten, amb caràcter general, als 
procediments d'auditoria generalment establerts en l'àmbit del sector públic i a l'objecte del 
contracte corresponent.  
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Conforme el Pla anual d’actuacions de control de la IG per a 2020, aquest control financer es 
du a terme mitjançant la direcció i supervisió dels treballs d’auditoria externa, efectuada 
per  Faura-Casas Auditors Consultors, S.L.,  segons contracte signat l’ 11 de desembre de 
2019  per  aquesta i el CSG. 
 
L’objecte del contracte consisteix en l’emissió, per part de la societat auditoria, de:   
   

- Un informe d’auditoria de comptes anuals que estableixi si els comptes anuals de 
l’entitat representen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del seu patrimoni, 
de la situació financera, dels resultats de l’entitat i de l’execució del pressupost d’acord 
amb les normes i principis comptables i pressupostaris que li són d’aplicació, i si 
contenen la informació necessària per a la seva interpretació i comprensió adequada.   
 

- Un informe de recomanacions de control intern.   
 
- Un informe de compliment.  

  
Com estableix l’apartat 3.2.4 de la Instrucció 01/2020 de IG, la responsabilitat de l’execució 
dels treballs, d’acord amb els procediments d’auditoria generalment establerts, correspon a 
l’empresa contractada. 
  
En l’apartat 3.2.2.b) de la Instrucció 01/2020 de la IG s’enumeren les funcions de la Intervenció 
General en aquests controls, les quals delimiten l’abast de les tasques de l’interventor 
actuant assignat per a la direcció i supervisió dels treballs d’auditoria externa d’aquest control, i 
que s’han d’establir en el contracte amb la societat auditora. 
 
L’abast del treball realitzat ha consistit exclusivament en la direcció de les tasques d’auditoria 
realitzades per  Faura-Casas Auditors Consultors, S.L, i la revisió d’aquestes, per tal d’obtenir 
evidència sobre si els treballs realitzats en el marc de l’auditoria de comptes anuals al CSG 
durant l’exercici de 2019 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 revisat la planificació de l’auditoria, els programes de 
treball, la selecció de les mostres i la resta de procediments d’auditoria aplicats per la societat 
d’auditoria, d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic. 
   

3.2. Limitacions 

 
Els membres de l’equip de control no s’han trobat amb  limitacions en el desenvolupament del 

seu treball i de confecció de l’informe.   

4. RESULTATS DEL TREBALL 

 
D’acord amb l’abast especificat en el punt 3.1 anterior, els resultats dels treballs han estat els 
que s’indiquen a continuació.  
  

4.1. Tasques de direcció i supervisió dels treballs d’auditoria 
   

1. La Intervenció General és la responsable del contracte de conformitat amb la normativa 
de contractació pública,   dels serveis de  Faura-Casas Auditors Consultors, S.L. d’auditoria 
de comptes anuals de l’entitat CSG de l’exercici 2019. 
 
2. L’interventor designat ha supervisat l’execució del contracte d’auditoria, sense que hagi 
calgut dictar instruccions escrites específiques a aquests efectes. 
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3. L’interventor  designat ha validat la prestació realitzada per Faura-Casas Auditors 
Consultors, S.L., mitjançant el certificat emès en data 11 de juny de 2020, i que s’inclou 
com a annex 1 d’aquest informe. 

 
4. L’interventor designat ha donat conformitat al pla global d’auditoria i als programes de 
treball de la firma auditora, recollits en la Memòria de planificació.  
 
5. La Intervenció ha establert el calendari de reunions amb l’auditor, que ha considerat 
escaient. Addicionalment, l’equip de la Intervenció ha mantingut contacte telemàtic i 
telefònic amb l’equip de treball d’auditoria, durant el període d’execució del contracte. 
 
6. L’equip de la Intervenció, dirigit per l’interventor designat, ha efectuat el seguiment i 
revisió dels papers de treball d’auditoria, d’acord amb el sistema acordat als documents 
electrònics.  
 
7. L’equip de la Intervenció, dirigit per l’interventor designat, ha sol·licitat la documentació 
suport que ha estimat necessària per a satisfer els aclariments que calien, la qual li ha 
estat facilitada oportunament.     
 
8. L’equip de la Intervenció, dirigit per l’interventor designat, ha revisat l’esborrany 
d’informe que consta com annex 2 a aquest informe, i l’Interventor ha donat la seva 
conformitat  en els termes del punt 3.2. de la Instrucció 01/2020, abans de la signatura per 
part de l’auditor. 
 
9. La Intervenció ha rebut una còpia de l’informe definitiu d’auditoria de comptes anuals, la 
carta de recomanacions i l’informe corresponent al compliment de legalitat, signats en les 
dates 03/06/2020, 07/09/2020 i 14/12/2020, respectivament.  

  

4.2. Treballs de l’auditoria externa 

 

4.2.1. Informes emesos pels auditors externs.  

 
En base als treballs d’auditoria desenvolupats, sota la direcció i supervisió de la Intervenció 
descrits en l’apartat anterior, la firma Faura-Casas Auditors Consultors, S.L., ha emès l’informe 
d’auditoria de comptes anuals de l’Entitat CSG de l’exercici 2019 signat en data 03 de juny de 
2020 (el qual s’adjunta en l’annex 2), l’informe de compliment, signat en data 14 de desembre 
de 2020 (el qual adjunta en l’annex 5) i l’informe de recomanacions (el qual s’adjunta en 
l’annex 4), que sintetitzem a continuació:   

 
 

Informe d’auditora de comptes anuals 

 
Opinió  Favorable 

 
Segons la seva opinió,  els comptes anuals 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, fluxos d’efectiu i liquidació del resultat 
pressupostari, corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta 
data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació 
financera que resulta d’aplicació que s’identifica en la nota 3 de 
la memòria i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables i pressupostaris continguts en el mateix. 
 

 
Qüestió  clau de l’auditoria 
  
  
  
  
  

 
A criteri de l’auditor, la qüestió clau de l’auditoria es concentra 
en la prestació de serveis a la Generalitat de Catalunya. 
 
L’activitat de l’Entitat correspon principalment a la prestació de 
serveis de residència i atenció especialitzada per a nens/es, 
adolescents i adults amb discapacitat, servei de valoració del 
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grau de dependència i discapacitat i servei i desenvolupament 
infantil i atenció precoç, encomanades per mitjà de convenis de 
col·laboració i encàrrecs de gestió que manté amb la Direcció 
General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

 
La forma d’aquests ingressos comporta la gestió d’un número 
significatiu d’operacions durant tot l’exercici i estan subjectes a 
uns procediments de gestió específics, així com també a la 
verificació d’uns determinats compliments contractuals, fet que 
motiva que el conjunt d’aquests ingressos s’hagin considerat 
com una qüestió clau d’auditoria. 
 
Una vegada determinades les qüestions clau, l’auditor descriu 
els procediments d’auditoria emprats per analitzar-les.  
 

 
Paràgraf d’èmfasi 
 

 
Sense que afecti a la seva opinió, l’auditor ha inclòs un 
paràgraf d’èmfasi respecte als Estatuts, on indica: 
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 a 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, 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. 
 

 
 

Carta de recomanacions 

Observació  Recomanació 

1-Renovació vigència del Consorci. 
 
Tal i com es descriu a la nota 1.1 de la 
memòria, d’acord amb el que preveu 
l’article 5.4 dels 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 no existint 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. 

 

 
 
Caldria que l’Entitat realitzés les gestions 
necessàries per tal d’adoptar un nou acord de 
renovació de la vigència del Consorci. 
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2-Clients i deutors. Saldos sense 
moviment. 
 
Com a resultat de la revisió efectuada, 
s’han detectat saldos d’usuaris que no 
han tingut moviment durant l’exercici i no 
han estat provisionats com dubtós 
cobrament per un total de 2.992,28 euros.  
 

 
 
 
Caldria procedir a realitzar les gestions 
necessàries pel cobrament d’aquests saldos i en 
cas d’haver-hi dubtes sobre la seva cobrabilitat 
dotar la corresponent provisió d’insolvències. 

3-Dipòsit i fiances i creditors. Saldos 
usuaris llei de dependència. 

 

El Consorci manté determinats saldos 

registrats com “Dipòsits a curt termini”, 

així com també altres saldos creditors 

correlacionats, derivats de la gestió 

realitzada en exercicis anteriors dels ajuts 

nominatius per la Llei de Dependència 

atorgats a determinats usuaris del centre. 

El centre va ser autoritzat per tal de 

gestionar els ajuts cobrats amb l’objecte 

de fer-se càrrec de les despeses i serveis 

prestats als usuaris beneficiaris, si bé fins 

el 2019 es van originar determinats saldos 

comptables, que actualment podrien ser 

objecte de regularització. 

 
 
 
Caldria, en cas de poder obtenir les dades, 
analitzar el detall i origen dels esmentats saldos 
per tal de, si s’escau, realitzar les regularitzacions 
oportunes que permetin un control individualitzat 
del saldo de dipòsits i fiances, a efectes de 
mantenir degudament conciliat el saldo disponible. 
Igualment, es recomana realitzar les gestions 
necessàries davant la Direcció General de 
Protecció Social per tal d’aclarir el saldo 
actualment existent derivat d’aquesta operativa i, 
si s’escau, efectuar les oportunes regularitzacions 
que calguin. 

 
Informe de compliment de legalitat 

 
Estatuts del Consorci 

 
L’auditor conclou que encara no s’ha culminat la correcta 
formalització dels Estatuts del CSG. 
  
L’auditor constata que en data 29 de desembre de 2016 el 
consell de Govern va aprovar inicialment la modificació dels 
estatuts del Consorci per tal d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, en relació a l’administració d’adscripció, el 
règim de comptabilitat i el control del pressupost i a la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic. Amb la modificació dels nous Estatuts, es va incorporar 
el Consell Comarcal del Gironès com a nou membre el 
Consorci. I a data d’emissió de l’informe encara es troba 
pendent de ratificació, de forma que l’Entitat ha iniciat gestions 
per comptar amb un altre soci públic. Per tant, la renovació de 
la vigència del Consorci no es produirà fins que els nous 
estatuts no es trobin ratificats per una nova entitat pública. 
 

 
Gestió pressupostària 

 
L’auditor conclou que de la revisió efectuada es desprèn que 
els procediments en matèria de gestió pressupostària 
respecten, en termes generals, els legalment establerts per la 
normativa vigent, tret dels punts següents: 
 
-L’auditor conclou que el procediment seguit en la tramitació de 
les modificacions de crèdit s’adequa amb l’establert a les bases 
d’execució del pressupost per l’any 2019, no obstant, 
s’observen defectes de forma en determinats expedients. 
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-Les modificacions de crèdit realitzades durant el 2019 han 
tingut l’objectiu de mantenir actualitzat el pressupost per tal de 
donar compliment amb l’indicat al punt 4 de les bases 
d’execució, no obstant, existeixen diverses partides en el 
pressupost de despesa, on l’execució ha estat superior a les 
consignacions pressupostàries definitivament aprovades. 
  

 
Compliment de la 
normativa relativa a 
despeses de personal  

 
L’auditor conclou que de la revisió efectuada es desprèn que 
els procediments en matèria de personal respecten, en termes 
generals, els legalment establerts per la normativa vigent, tret 
de les excepcions següents: 
 
- Tot i que en menor mesura que a l’exercici anterior, es 
continua observant algun treballador que, de manera freqüent, 
no registra correctament el marcatge d’entrada i/o sortida de la 
jornada laboral. 
 
 - Quant a les hores extraordinàries, les hores que no han estat 
compensades, es poden retribuir de forma excepcional, si bé, a 
les resolucions de gerència on s’autoritza la retribució de les 
hores extraordinàries es deixa constància del motiu de la 
realització de les mateixes, però no queda suficientment 
acreditat el caràcter d’excepcionalitat del seu pagament que 
preveu la normativa d’aplicació. 
 
-En relació als expedients d’altes de personal temporal 
produïdes durant el 2019 els auditors han detectat les següents 
mancances: la justificació sobre la impossibilitat d’atendre 
aquesta necessitat amb mitjans existents, justificació de 
l’acompliment dels principis de publicitat, mèrit i capacitat i 
concurrència. Així mateix no s’ha disposat ni de les bases de la 
convocatòria als processos de contractació, ni de l’autorització 
prèvia de gerència que no es contracta personal tècnic educatiu 
i per raons d’urgència justificada es tramita per procediment 
abreujat. No es defineixen criteris de puntuació objectius i/o 
subjectius ni es motiva la puntuació atorgada al candidat i no 
conta el certificat del responsable de gestió econòmica i 
financera sobre el cost de la contractació i la suficiència de 
crèdit per assumir-la. 
 
-Part del personal que presta servei a l’Entitat es contracta 
mitjançant contracte d’obra i servei o bé contractes eventuals 
per circumstàncies de la producció, produint-se renovacions 
dels indicats contractes per períodes superiors al màxim de 
duració prevista per la llei. 
 
-No es dóna compliment a l’article 2.3 de l’Acord de Govern de 
13 juny de 2017, al no donar publicitat de les ofertes de treball 
que l’Entitat té disponibles pels casos on la contractació no es 
realitza mitjançant borsa de treball, o bé es tracta de contractes 
temporals renovats per períodes superiors amb l’establert a 
l’article 15 de l’Estatut dels treballadors. 
 
-Les retribucions per l’exercici 2019 no han experimentat cap 
increment respecte l’any anterior, trobant-se per sota del 
màxim previst a l’article 18.2 de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’exercici 2018 (prorrogats al 2019), 
degut a que actualment s’està en negociacions per tal 
d’acordar el VIIIè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de 
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residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de 
persones amb discapacitat intel·lectual. No obstant, la despesa 
de personal executada al 2019, en termes globals, ha resultat 
lleugerament superior a la de l’exercici anterior, com a 
conseqüència d’un increment del personal temporal  durant 
l’exercici, donat que individualment les retribucions es 
mantenen en termes d’homogeneïtat respecte les percebudes 
al 2018.  

 

 
Anàlisi del compliment 
de la normativa de 
contractació del sector 
públic 

 
L’auditor conclou que de la revisió efectuada es desprèn que 
els procediments de contractació de l’entitat respecten, en 
termes generals, els legalment establerts per la normativa de 
contractació del Sector Públic, tret de les excepcions següents: 
 
-Quant a les contractacions menors realitzades en l’exercici 
2019, els auditors observen  en 7 casos que, o bé per raons 
d’import o bé per un fraccionament de l’objecte, no s’ajustarien 
als procediments de contractació que s’haurien d’haver seguit 
d’acord amb la normativa d’aplicació. 
 
-Addicionalment, es detecten 5 casos d’un possible 
fraccionament de l’objecte mitjançant la contractació 
d’empreses vinculades o altres tercers. 
 
-A partir dels registres comptables de l’entitat, així com del 
model 347, detecten 36 proveïdors que, d’acord amb el volum 
d’operacions efectuat a l’exercici o bé l’acumulat d’operacions 
dels últims tres exercicis, i el seu caràcter recurrent, podrien 
superar els límits previstos per la contractació menor, per la 
qual cosa serien susceptibles d’adequar el procediment d’acord 
amb els regulats a la LCSP.  
 

 
Anàlisi del compliment 
de la normativa de 
subvencions rebudes. 

 
L’auditor conclou que les subvencions i donacions rebuts 
durant l’exercici 2019, han estat correctament registrades, 
d’acord amb les condicions d’exigibilitat i reintegrament, si bé, 
les aportacions rebudes pel finançament de l’activitat per part 
de la Fundació Privada Centre Joan Riu i de la Fundació 
Bancària “la Caixa”, es fonamenten amb el conveni subscrit l’11 
de desembre de 2003, el qual no es trobaria actualitzat amb la 
situació actual, tant pel que fa a la quantia de les aportacions 
com la titularitat de les mateixes. 
 

 
Compliment de 
l’endeutament 

 
L’auditor fa constar que durant l’exercici 2019 l’Entitat no ha 
formalitzat cap operació d’endeutament amb entitats 
financeres.  
 

 
Compliment de la 
normativa de Patrimoni 

 
L’auditor conclou que no s’ha tramitat l’informe de la Direcció 
General de Patrimoni, previ a la licitació de les obres de 
reforma de l’edifici Joan Riu Central, al superar el valor estimat 
de 600.000 euros IVA exclòs, tal i com preveu l’article 15.3. del 
Reial Decret 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Compliment en la 
contractació d’estudis i 
dictàmens 

 
L’auditor conclou que durant l’exercici 2019 l’Entitat ha liquidat 
obligacions per estudis i dictàmens i del seu anàlisi es constata: 
 
- Han observat despeses, en aquest concepte, que no han 
estat registrats de forma correcta al pressupost de despesa, al 
no figurar al concepte pressupostari 227.0005 -Estudis i 
dictàmens-. 
 
- Per a la contractació d’aquests estudis no s’han seguit les 
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 de Catalunya i del seu sector públic, tot i que s’està 
treballant actualment en una instrucció interna que es troba en 
fase d’esborrany. 

 
Revisió de les 
despeses per dietes i 
viatges 

 
L’auditor conclou que, de la revisió efectuada, es desprèn que 
l’Entitat compleix amb la normativa. 
 

 
Despeses d’assistència 
a Consells i Òrgans  
Col·legiats 

 
L’auditor conclou que, de la revisió efectuada, es desprèn que 
l’Entitat compleix amb la normativa. 
 
 

 
Compliment de la 
normativa sobre 
transparència 

 
L’auditor conclou que, la informació publicada a l’apartat de 
transparència de la pàgina web del Consorci, no compleix 
parcialment, amb els continguts mínims establerts als articles 8 
al 15 de la Llei 19/2014 de Transparència, al no incorporar part 
de la informació requerida als citats articles. 
 

 
Metodologia del càlcul 
del període mig de 
pagament a proveïdors 

 
L’auditor conclou que de la revisió efectuada es desprèn que 
l’Entitat no compleix amb la metodologia del càlcul del període 
mig de pagament a proveïdors, atès que no exclou de les 
operacions pagades o pendents de pagament les factures 
d’entitats considerades Administració Pública en termes de 
comptabilitat nacional en el PMP (Estat, Generalitat i 
Corporacions locals i als respectius ens dependents classificats 
en el sector Administracions Públiques), havent inclòs entitats 
que formen part de la Generalitat de Catalunya (Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya, Institut d'Assistència Sanitària, 
Institut Català de la Salut o l’Agència Catalana de l'Aigua). 
 

 
 
4.2.2. Opinió en relació als treballs d’auditoria de comptes anuals 
  
En relació als treballs d’auditoria financera dels comptes anuals de l’exercici 2019 del CSG, 
desenvolupats per la societat auditora  Faura-Casas Auditors Consultors, S.L., un cop donada 
la conformitat al pla global d’auditoria i als programes de treball, i revisats 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.  
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4.2.3. Opinió en relació als treballs de revisió del compliment de la normativa vigent 

  
En relació als treballs de revisió sobre el compliment de la normativa vigent en l’exercici 2019 
del CSG,  desenvolupats per la societat auditora Faura-Casas Auditors Consultors, S.L, d’acord 
amb la supervisió efectuada per aquesta Intervenció, considerem que s’ha obtingut, amb 
caràcter general, una seguretat raonable respecte el compliment de la normativa d’aplicació a 
l’Entitat, d’acord amb els procediments d’auditoria generalment establerts en l’àmbit del sector 
públic i amb l’objecte del contracte formalitzat entre les parts. 
 

4.3. Altres aspectes rellevants 
 
En data 14 de febrer de 2019, la Intervenció General va emetre un informe d’actuació derivat 
de l’informe definitiu de direcció i supervisió de control financer corresponent al CSG per a 
l’exercici 2017, en relació a uns conceptes retributius no establerts en el conveni. 
 
En data 2 de desembre de 2019, des de la Intervenció Adjunta per al control d’entitats del 

sector públic, es va emetre l’informe de seguiment d’actuacions, indicant que no es procedia a 

iniciar cap actuació addicional perquè es valoraven favorablement les mesures efectuades, 

sens perjudici del resultat de l’informe conjunt de la DG de Funció Pública i el Departament 

VEH, el qual havia de ser tramès a la Intervenció tan bon punt fos emès, per determinar si 

calien actuacions per a la correcta implementació de les mesures.  

En data 5 de maig del 2020 des del CSG s’envia a l’Interventor Territorial de Girona  l’ informe 

favorable conjunt de la DG  de Funció Pública i pressupostos, signat en data 10 d’abril de 2020,  

on es conclou el següent:  “Atenent les anteriors consideracions i d’acord amb l’article 33 de la 

Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, 

prorrogada per al 2020, aquestes unitats directives, informem favorablement l’aplicació dels 

conceptes de plus d’incentius i plus personal amb caràcter ad personam i a extingir, així com 

dels complements de responsabilitat i coordinació/direcció per als llocs de treball i les funcions 

que figuren en les consideracions d’aquest informe, en el benentès que no requereixen cap 

increment del finançament procedent de la Generalitat de Catalunya.” 

Per tant, tal com consta en l’apartat de seguiment de recomanacions d’aquest informe, aquesta 

qüestió ha quedat resolta. 

5. CONCLUSIONS  
 
D’acord amb el que s’estableix en la Instrucció 1/2020 de la IG, una vegada finalitzades les 
actuacions de direcció i supervisió dels treballs d’auditoria externa, s’inclouen en aquest apartat 
les conclusions generals en relació als aspectes més significatius dels resultats del treball. 
 
Aquestes conclusions s’han obtingut a partir del resultat del treball efectuat per la societat 
d’auditoria i d’acord amb l’abast establert en el punt 3.1 d’aquest informe, i han estat valorades 
d’acord amb les categories previstes a l’apartat 4.2.2 de la Instrucció 01/2020 esmentada 
(veure explicació en annex 6  d’aquest informe).  
 
Aquesta Intervenció considera que l’Entitat, respecte els objectius del control, li correspon la 
valoració següent: 
 
 

Valoració global del control Categoria 

Satisfactòria Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils 

 
Sens perjudici d’altres aspectes descrits als informes esmentats emesos per la societat 
d’auditoria, les principals conclusions i les que, a criteri de la Intervenció, requereixen l’adopció 
de mesures per part de l’Entitat controlada, han estat les següents: 
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5.1. Control intern 

 
En termes generals, l’auditor conclou que l’Entitat té establerts procediments de control intern 
per a les principals àrees d’activitat i que han detectat unes deficiències dèbils i necessitat de 
millora, descrites a  la carta de recomanacions (transcrita a l’apartat 4.2.1), en relació a  la 
renovació de la vigència del Consorci, a la manca d’alguna provisió i de la regularització de 
determinats saldos d’usuaris en relació a la llei de dependència. 
 
Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 

 

5.2. Comptes anuals 

 
Opinió de l'informe d'auditoria de comptes anuals emès per l'auditor privat:  Favorable. 
 
L'auditor ha inclòs una qüestió clau en relació a la prestació de serveis a la Generalitat  i un  
paràgraf d’èmfasi relatiu a la vigència del Consorci, tal i com es descriu en l’apartat 4.2.1 
d’aquest informe. 
 
La nota 27 de la memòria de comptes anuals incorpora un apartat de fets posteriors al 
tancament, que descriu els efectes de l’estat d’alarma, per a la gestió de la situació de crisis 
sanitària ocasionada per la Covid-19, aprovat pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març de 
2020, que comporta una situació d’excepcionalitat amb uns efectes difícilment avaluables a 
data de formulació dels comptes anuals. 
 
Valoració: Categoria 0. Correcte. 

 

5.3. Informació pressupostària 

 
En termes generals, l’auditor conclou que l’Entitat presenta la informació pressupostària amb 
deficiències dèbils i necessitat de millora, en relació a: 
 

- El procediment seguit en la tramitació de les modificacions de crèdit s’adequa amb 
l’establert a les bases d’execució del pressupost per l’any 2019, no obstant, 
s’observen defectes de forma en determinats expedients . 
 

- Tot i que l’Entitat ha realitzat diverses modificacions de crèdit durant el 2019, 
existeixen diverses partides en el pressupost de despesa, on l’execució ha estat 
superior a les consignacions pressupostàries definitivament aprovades. 

 
Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 
 

5.4. Compliment de la normativa vigent 

 
En termes generals, es conclou que l’Entitat compleix la normativa d’aplicació de forma 
raonable, amb deficiències dèbils en relació a les àrees de personal, contractació 
administrativa, patrimoni, subvencions i estatuts 
 
Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 
 
 
Les conclusions específiques per cada àrea de control que, a criteri de la Intervenció, 
requereixen l’adopció de mesures concretes per part de l’entitat controlada són: 
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5.4.1. Estatuts del Consorci 

 
En data 29 de desembre de 2016 el Consell de Govern va aprovar inicialment la modificació 
dels estatuts del Consorci per tal d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, en relació 
a l’administració d’adscripció, el règim de comptabilitat i el control del pressupost i a la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic. Amb la modificació dels nous 
estatuts, es va incorporar el Consell Comarcal del Gironès com a nou membre el Consorci. A 
data d’emissió de l’informe encara es troba pendent de ratificació, de forma que l’Entitat ha 
iniciat gestions per comptar amb un altre soci públic. 
 
Valoració: Categoria 3. Correcte parcialment amb deficiències importants.  
 
 
5.4.2. Compliment de la normativa de personal  
 
Del treball realitzat per l’auditor, es conclou que, en termes generals, el CSG va donar 

compliment a la normativa en matèria de personal, si bé hi ha observacions que requereixen 

actuacions de millora per part de l’Entitat, d’acord amb l’exposat en els punts següents: 

- Part del personal que presta servei a l’Entitat es contracta mitjançant contracte d’obra 
i servei o bé contractes eventuals per circumstàncies de la producció, produint-se 
renovacions dels indicats contractes per períodes superiors al màxim de duració 
prevista per la llei. 

 
- No es dóna compliment a l’article 2.3 de l’Acord de Govern de 13 juny de 2017, al no 

donar publicitat de les ofertes de treball que l’Entitat té disponibles pels casos on la 
contractació no es realitza mitjançant borsa de treball, o bé es tracta de contractes 
temporals renovats per períodes superiors amb l’establert a l’article 15 de l’Estatut 
dels treballadors. 

 
- En relació als expedients d’altes de personal temporal produïdes durant el 2019 s’han 

detectat les següents mancances: la justificació sobre la impossibilitat d’atendre 
aquesta necessitat amb mitjans existents, justificació de l’acompliment dels principis 
de publicitat, mèrit i capacitat i concurrència. Així mateix no s’ha disposat ni de les 
bases de la convocatòria als processos de contractació, ni de l’autorització prèvia de 
gerència que no es contracta personal tècnic educatiu i per raons d’urgència 
justificada es tramita per procediment abreujat. No es defineixen criteris de puntuació 
objectius i/o subjectius ni es motiva la puntuació atorgada al candidat i no conta el 
certificat del responsable de gestió econòmica i financera sobre el cost de la 
contractació i la suficiència de crèdit per assumir-la. 

 
- Tot i que en menor mesura que a l’exercici anterior, es continua observant algun 

treballador que, de manera freqüent, no registra correctament el marcatge d’entrada 
i/o sortida de la jornada laboral. 

 
- No queda suficientment acreditat el caràcter d’excepcionalitat del pagament de les 

hores extres, contravenint el que preveu la normativa d’aplicació. 
 
Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 
 
 
5.4.3. Compliment de la normativa de contractació administrativa 
 
Del treball realitzat per l’auditor, es conclou que, en termes generals, l’Entitat va donar 

compliment a la normativa en matèria de contractació administrativa, si bé hi ha observacions 

que requereixen actuacions de millora per part de l’Entitat, d’acord amb l’exposat en els punts 

següents: 

- Quant a les contractacions menors realitzades en l’exercici 2019, els auditors 
observen  en 7 casos que, o bé per raons d’import o bé per un fraccionament de 
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l’objecte, no s’ajustarien als procediments de contractació que s’haurien d’haver 
seguit d’acord amb la normativa d’aplicació. 
 

- Addicionalment, es detecten 5 casos d’un possible fraccionament de l’objecte 
mitjançant la contractació d’empreses vinculades o altres tercers. 
 

- Es detecten 36 proveïdors que, d’acord amb el volum d’operacions efectuat a 
l’exercici o bé l’acumulat d’operacions dels últims tres exercicis, i el seu caràcter 
recurrent, podrien superar els límits previstos per la contractació menor.  
  

Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 
 
 
5.4.4. Compliment de la normativa de subvencions 
 
Del treball realitzat per l’auditor, es conclou que  les subvencions i donacions rebuts durant 
l’exercici 2019, han estat correctament registrades, d’acord amb les condicions d’exigibilitat i 
reintegrament, si bé, les aportacions rebudes pel finançament de l’activitat per part de la 
Fundació Privada Centre Joan Riu i de la Fundació Bancària “la Caixa”, es fonamenten en el 
conveni subscrit l’11 de desembre de 2003, el qual no es trobaria actualitzat amb la situació 
actual, tant pel que fa a la quantia de les aportacions com la titularitat de les mateixes. 

 
Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 
 
 
5.4.5. Compliment de la normativa de patrimoni 
 
Del treball realitzat per l’auditor, es conclou que no s’ha tramitat l’informe de la Direcció General 
de Patrimoni, previ a la licitació de les obres de reforma de l’edifici Joan Riu Central, al superar 
el valor estimat de 600.000 euros IVA exclòs, tal i com preveu l’article 15.3. del Reial Decret 
1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Valoració: Categoria 3. Correcte parcialment amb deficiències importants. 
 
 
5.4.6. Compliment de la contractació d’estudis i dictàmens 
 
Del treball realitzat per l’auditor, es conclou que l’Entitat ha liquidat obligacions per estudis i 
dictàmens i del seu anàlisi es constata: 

 
- Hi ha despeses amb aquest concepte que no s’han imputat al concepte pressupostari 

227.0005 - Estudis i dictàmens. 
 

- Per a la contractació d’aquests estudis no s’han seguit les actuacions derivades de 
l’Acord de Govern de 9/12/2009 protocol d'actuació en l'àmbit d'actuació de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, tot i que s’està 
treballant actualment en una instrucció interna que es troba en fase d’esborrany. 
 

Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 
 
 
5.4.7. Compliment de la normativa sobre transparència 
 
Del treball realitzat per l’auditor, es conclou que la informació publicada a l’apartat de 
transparència de la pàgina web del Consorci, no compleix parcialment, amb els continguts 
mínims establerts als articles 8 al 15 de la Llei 19/2014 de Transparència, al no incorporar 
part de la informació requerida als citats articles. 
 
Valoració:  Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 
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5.4.8. Compliment de la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors 

Del treball realitzat per l’auditor, es conclou que l’Entitat no compleix amb la metodologia del 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors, atès que no exclou de les operacions 
pagades o pendents de pagament les factures d’entitats considerades Administració Pública 
en termes de comptabilitat nacional en el PMP, havent inclòs entitats que formen part de la 
Generalitat de Catalunya  
Valoració: Categoria 2. Correcte amb deficiències dèbils amb necessitat de millores. 

6. RECOMANACIONS 
 
Atenent el que disposa l’apartat 4.9.2 de les instruccions esmentades, s’expliciten tot seguit les 
recomanacions, qualificades per la Intervenció en la categoria que escau . En l’annex número 
7, s’inclouen els criteris de categorització. 
 

6.1. Recomanacions en relació al control intern 

 
En relació al control intern, l’auditor recomana que l’Entitat efectuï les gestions necessàries per 
tal de:  
 

- Adoptar un nou acord de renovació de la vigència del Consorci. 
 

- Procedir a realitzar les gestions necessàries per al cobrament de saldos sense 
moviment i que no han estat provisionats. En cas d’haver-hi dubtes sobre la seva 
cobrabilitat, dotar la corresponent provisió d’insolvències.  
 

- Regularitzar determinats saldos d’usuaris en relació a la llei de dependència 
 
Valoració: Categoria 2: Indicatives de gestió  
 

6.2. Recomanació en relació als Comptes anuals 

 
Sense recomanació: Conclusió amb categoria 0. 
 

6.3. Recomanació en relació a la Informació pressupostària 

 
En relació a l’execució del pressupost, i per tal d’evitar que algunes partides pressupostàries 
superin les consignacions aprovades inicialment, l’auditor recomana realitzar les modificacions 
pressupostàries pertinents per tal de mantenir el pressupost actualitzat, d’acord amb el que 
preveu el punt 4 de les bases d’execució.  
 
Les modificacions de crèdit s’han de tramitar de forma independent d’acord amb l’objecte de la 
modificació a realitzar.  
 
Valoració: Categoria 2: Indicatives de gestió  
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6.4. Recomanacions en relació al compliment de legalitat 

 
6.4.1. Recomanacions en relació als Estatuts del Consorci 

En relació a la renovació de la vigència del Consorci, l’auditor recomana procedir a realitzar les 
gestions necessàries per tal de culminar la correcta formalització dels estatuts, i així donar 
compliment a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local i en la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic 
i altres mesures de reforma administrativa.  
 
Valoració: Categoria 3: Importants de gestió  
 
 
6.4.2. Recomanacions en relació al compliment de la normativa de personal 

Pel que fa l’àrea de personal, aquestes són les recomanacions que fa l’auditor en relació a les 
diverses incidències detectades i descrites en l’apartat de conclusions: 

 
- Pel que fa a la contractació de personal, cal que es defineixin prèviament criteris 

objectius i/o subjectius per la valoració i selecció dels candidats, motivant aquells que 
siguin de caràcter subjectiu, així com no superar la durada màxima prevista a la 
normativa d’aplicació en la renovació de contractes temporals.  

 
- Les contractacions de personal que es realitzin fora de la borsa de treball o bé que 

corresponguin a contractes temporals que es van renovant, haurien de donar publicitat, 
almenys a la pàgina web de l’Entitat, per tal de donar compliment amb l’article 2.3 de 
l’Acord de Govern de 13 juny de 2017.  

 
- Als expedients de contractació de personal temporal, s’ha de fer constar la justificació 

sobre la impossibilitat d’atendre la necessitat amb mitjans existents, i deixar constància 
de l’acompliment dels principis de publicitat, mèrit, capacitat i concurrència. Així mateix, 
ha de constar el certificat del responsable de gestió econòmica i financera sobre el cost 
de la contractació i la suficiència de crèdit per assumir-la. Per últim, en cas de tramitar 
procediments abreujats per raons d’urgència, ha de constar l’autorització prèvia de 
gerència tal i com estableix la instrucció interna 01/2019.  

 
- Tenint en compte que actualment es disposa de mecanismes automatitzats de control 

horari, seria recomanable un control mes acurat sobre el correcte ús per part del 
personal.  

 

- En relació als motius que justifiquen la realització d’hores extraordinàries, es recomana 
deixar constància de forma més exhaustiva del motiu d’excepcionalitat que dona lloc a 
la seva realització.  

 
Valoració: Categoria 2: Indicatives de gestió  
 
 

6.4.3. Recomanacions en relació al compliment de la normativa de contractació administrativa 

Tot i que durant l’exercici 2019 s’han realitzat diversos procediments de contractació per a 
l’adquisició de béns i servies, l’auditor indica que l’Entitat ha de continuar adequant els 
procediments de contractació d’alguns dels principals serveis amb el previst a la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  
 
Valoració: Categoria 2: Indicatives de gestió 

  



Generalitat de Catalunya 
Intervenció General 

20  26 

 

6.4.4. Recomanacions en relació al compliment de la normativa de subvencions 

L’auditor recomana realitzar l’actualització del conveni subscrit en data 11 de desembre de 
2003 entre el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, l’ICASS, la 
Fundació Privada Joan Riu i Caixa de Girona, per tal d’adequar-ho a la situació actual.  
 
Valoració: Categoria 2: Indicatives de gestió. 

 

6.4.5. Recomanacions en relació al compliment de patrimoni 

Pel que fa als contractes d’obres per construcció, reforma o adequació d’edificis que superin un 
valor estimat de 600.000 euros IVA exclòs, l’auditor recomana que s’haurà d’obtenir l’informe 
favorable de la Direcció General de Patrimoni, previ a la licitació del contracte.  
 
Valoració: Categoria 3: Importants de gestió  
 
 
6.4.6. Recomanacions en relació al compliment de la normativa de contractació d’estudis i 

dictàmens 

En relació a aquest apartat, l’auditor recomana que: 
 

- Les despeses corresponents a estudis, dictàmens i/o treballs de consultoria, haurien de 
classificar-se al concepte pressupostari 227.0005 - Estudis i dictàmens -, o bé al capítol 
6 del pressupost de despesa, segons la seva naturalesa.  
 

- L’Entitat hauria d’aplicar 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 de Catalunya i del seu sector públic, en relació a la contractació d'estudis i 
dictàmens. 
  

Valoració: Categoria 2: Indicatives de gestió 

 
6.4.7. Recomanacions en relació al compliment de la normativa sobre transparència 

A l’apartat de transparència inclòs a la web del Consorci, tot i que s’ha incorporat informació 
diversa respecte l’any anterior, encara hi manquen alguns dels requeriments que preveu la Llei 
19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per 
la qual cosa, l’auditor en recomana la seva incorporació..  
 
Valoració: Categoria 2: Indicatives de gestió 

 
6.4.8. Recomanacions en relació al compliment de la metodologia del càlcul del període mig de 

pagament a proveïdors 

L’auditor recomana excloure del càlcul del període mig de pagament les entitats que formen 
part de la Generalitat de Catalunya. 
  
Valoració: Categoria 2: Indicatives de gestió 
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7. SEGUIMENT DE RECOMANACIONS D’INFORMES D’EXERCICIS 

ANTERIORS 
 

L’apartat 5.3 de la Instrucció 01/2020 de la IG estableix que, amb posterioritat a l’emissió d’un 
l’informe de control financer definitiu, es pot incloure el seguiment de les recomanacions dels 
informes anteriors en un apartat de l’esmentat informe amb una opinió/valoració específica 
sobre l’aplicació de les mesures correctores.  
 
S’indica seguidament una relació de les observacions incloses en l’informe de control financer 
emès a l’Entitat en data 28 de febrer de 2020, en relació a l’exercici 2018, amb una valoració de 
les mesures adoptades per l’Entitat. 
 
 

Observació  Mesura  adoptada per l’Entitat Valoració 

Estatuts del Consorci 

 
Donada la demora temporal 
existent en quant a la 
ratificació del nous estatuts 
per part del Consell Comarcal 
del Gironès així com la 
renovació de la vigència del 
Consorci, es recomana 
procedir a realitzar les 
gestions necessàries per tal 
de culminar la correcta 
formalització dels estatuts, i 
així donar compliment amb la 
Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'administració 
local i en la Llei 15/2014, de 
16 de setembre, de 
racionalització del sector 
públic i altres mesures de 
reforma administrativa. 
 

 
En la sessió del 16 de desembre del 2019 
del Consell de Govern es 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, havent-se 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. 
  
Tot i existir voluntat per tal d’adequar els 
Estatuts, a data actual encara continua 
pendent la incorporació de la nova Entitat i 
per tant,  l’aprovació dels nous Estatuts. 
 
 

 
No Resolta 

Liquidació del Pressupost 

 
D’acord amb l’establert a 
l’article 81 de la Llei de 
Finances Públiques de 
Catalunya el Consorci ha de 
formular els comptes anuals 
abans del 31 de març de 
l’exercici posterior al 
tancament, havent d’aprovar 
els mateixos amb anterioritat 
al 30 de juny de l’any 
posterior. 

 
Els comptes anuals de l’exercici 2019 han 
estat formulats i aprovats en data 30 de juny 
de 2020, de forma que es trobaria dins del 
termini màxim fixat a l’article 7 del Decret llei 
8/2020, de 24 de març, suspèn de les 
Entitats previstes en l'article 81 del text refós 
de la Llei de finances públiques, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre. 

 
Resolta 

 
Durant el transcurs de 
l’exercici, en cas de que 
l’execució de les diferents 
partides del pressupost 
superin les consignacions 
aprovades inicialment, 
s’haurien de realitzar les 
modificacions pressupostàries 

 
Durant l’exercici 2019 s’han realitzat 
diverses modificacions de crèdit, si bé, la 
liquidació del pressupost presenta partides 
on els crèdits definitius continuen resultant 
inferiors als drets o obligacions 
reconegudes.  
 
Amb la implantació de l’aplicació PANGEA 

 
No Resolta 



Generalitat de Catalunya 
Intervenció General 

22  26 

 

pertinents per tal de mantenir 
el pressupost actualitzat, 
d’acord amb el que preveu el 
punt 4 de les bases 
d’execució. 
 

durant el primer semestre del 2020 l’Entitat 
confirma que es realitza un millor seguiment 
pressupostari, extrem que es revisarà en 
propers informes. 
 

 
Les modificacions de crèdit, 
que donada la seva regulació 
a les bases d’execució del 
pressupost, hagin de donar 
compte al Consell de Govern, 
aquesta es realitzarà a la 
primera sessió posterior a la 
resolució de gerència. 
 

 
Les modificacions de crèdit realitzades a 
l’exercici 2019 han estat comunicades al 
Consell de Govern a la primera sessió 
posterior a la resolució de gerència, de 
forma que la incidència ha quedat resolta. 

 
Resolta 

Normativa en matèria de Personal 

 
Tenint en compte que 
actualment es disposa de 
mecanismes automatitzats de 
control horari, seria 
recomanable un control mes 
acurat sobre el correcte ús 
per part del personal. 

 
Degut a la proporció de treballadors que 
presentaven incidència amb els marcatges 
horaris, la direcció de l’Entitat no va 
considerar necessari implementar cap 
mesura específica.  
 
Durant el primer semestre de 2020 s’havia 
d’implementar el software SP-EXPERT de 
gestió i planificació dels recursos humans, el 
quan conté 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. Però degut 
a la pandèmia provocada per la Covid-19 
s’ha hagut d’ajornar,  bàsicament perquè no 
s’ha pogut portar a terme la formació amb el 
personal del Consorci, i per tant, la 
implementació s’ha ajornat i està prevista 
pel primer semestre del 2021. 
 
D’altra banda, a partir del mes de juny de 
2020 s’ha procedit a l’adaptació del sistema 
que tenien de control de presència 
mitjançant l’empremta digital al control facial 
per tal d’adaptar-lo a les mesures de 
prevenció de la Covid-19.  
 

 
No Resolta 

 
En relació als motius que 
justifiquen la realització 
d’hores extraordinàries, es 
recomana deixar constància 
de forma més exhaustiva del 
motiu d’excepcionalitat que 
dona lloc a la seva realització. 
 

 
A l’exercici 2019 s’especifiquen de forma 
més exhaustiva els motius que donen lloc a 
la realització d’hores extraordinàries, no 
obstant, no s’ha obtingut evidencia de la 
justificació del caràcter d’excepcionalitat per 
a la seva retribució. 
 
L’Entitat, en el pla de mesures presentat, 
informa que està treballant en la millora de 
la redacció de la instrucció vigent. 
 

 
Parcialment 

Resolta 

 
Pel que fa a la contractació de 

 
L’Entitat al 2019 ha elaborat la instrucció 

 
Resolta 
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personal, cal que es defineixi 
mitjançant instruccions o 
protocols escrits del 
procediment i 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. 
 

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. 

 
Als expedients de 
contractació de personal 
temporal, s’ha de fer constar 
la justificació sobre la 
impossibilitat d’atendre la 
necessitat amb mitjans 
existents, i deixar constància 
de l’acompliment dels 
principis de publicitat, mèrit, 
capacitat i concurrència. Així 
mateix, ha de constar el 
certificat del responsable de 
gestió econòmica i financera 
sobre el cost de la 
contractació i la suficiència de 
crèdit per assumir-la. 

 
En la revisió per l'exercici 2019 s'han 
detectat incompliments en els expedients de 
contractació de personal temporal. 
 
L’Entitat va manifestar, en el pla de mesures 
presentat en data 6 de febrer de 2020,  que 
a partir del primer trimestre de 2020 preveia 
realitzar les adequacions pertinents 
incorporant els següents informes: 
 - 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. 
 
A data d’emissió de l’informe provisional no 
hi havia constància de la implantació de les 
mesures descrites. 
 
En el pla de mesures correctores 
presentades en data 11 de febrer de 2021, 
l’Entitat informa que ha fet gestions per 
incorporar alguns dels documents requerits, 
fet que serà objecte d’anàlisi en propers 
informes.   

 
No Resolta 

 
Les contractacions de 
personal que es realitzin fora 
de la bossa de treball o bé 
que corresponguin a 
contractes temporals que es 
van renovant, haurien de 
donar publicitat, almenys a la 
pàgina web de l’Entitat, per tal 
de donar compliment amb 
l’article 2.3 de l’Acord de 
Govern de 13 juny de 2017. 
 

 
Pel que fa a la publicitat s’estan 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, si bé, a data d’emissió 
del pressent informe aquest procés no ha 
estat finalitzat. 

 
No Resolta 

 
En relació a la regularització 
de la qüestió posada de 
manifest sobre determinats 

 
A l’apartat 4.3, aspectes rellevants, d’aquest 
informe en data 5 de maig del 2020 des del 
CSG s’envia a l’Interventor Territorial de 

 
Resolta 
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complements retributius, cal 
que el Consorci segueixi 
activament els tràmits 
pendents de resoldre per tal 
d’actuar en conseqüència 
amb la màxima agilitat. 

Girona  l’ informe favorable conjunt de la DG  
de Funció Pública i  pressupostos, signat en 
data 10 d’abril de 2020, on es conclou el 
següent:  
 
 “Atenent les anteriors consideracions i 
d’acord amb l’article 33 de la Llei 4/2017, de 
28 de març, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2017, 
prorrogada per al 2020, aquestes unitats 
directives, informem favorablement 
l’aplicació dels conceptes de plus d’incentius 
i plus personal amb caràcter ad personam i 
a extingir, així com dels complements de 
responsabilitat i coordinació/direcció per als 
llocs de treball i les funcions que figuren en 
les consideracions d’aquest informe, en el 
benentès que no requereixen cap increment 
del finançament procedent de la Generalitat 
de Catalunya.” 
 

Contractació Administrativa 

 
Les adquisicions de bens i 
serveis que realitza l’Entitat, 
tot i que a l’exercici 2019 
s’han realitzat diversos 
procediments, han de 
continuar adequant-se alguns 
dels principals serveis amb el 
previst a la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 

 
A l’exercici 2019, s’han tramitat diversos 
procediments de contractació per tal 
d’adequar a la normativa els principals 
subministraments energètics com són 
l’electricitat i el gas, a més d’haver licitat les 
obres i equipament de l’edifici Joan Riu 
Central. Tot i això, encara s’han de 
continuar adequant diversos serveis a la 
normativa de contractació. 

 
Parcialment 

Resolta 

Estudis i dictàmens 

 
Les despeses corresponents 
a estudis, dictàmens i/o 
treballs de consultoria, 
haurien de classificar-se al 
concepte pressupostari 
227.0005 – Estudis i 
dictàmens o bé al capítol 6 del 
pressupost de despesa 
d’acord amb la seva 
naturalesa. D’altra banda, 
l’Entitat hauria d’aplicar 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 de Catalunya 
i del seu sector públic en 
relació a la contractació 
d'estudis i dictàmens. 
 

 
A data d’emissió de l’informe provisional el 
Consorci estava treballant en l’elaboració 
d’una instrucció interna per a la contractació 
d’estudis i dictàmens, la qual es trobava en 
fase d’esborrany. 
 
En el pla de mesures correctores, el 
Consorci informa que s’ha aprovat durant el 
gener de 2021 la instrucció interna que 
regula la contractació d’estudis i dictàmens. 

 
No Resolta 

Despeses de dietes i viatges 

 
L’Entitat hauria d’establir uns 

 
A través de la Resolució de la Presidència 

 
Resolta 
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procediments i controls 
adequats en relació a la 
liquidació de dietes i viatges i 
garantir una adequada 
segregació de funcions en 
l’autorització de les indicades 
despeses. Segons manifesta 
l’Entitat, a partir de l’exercici 
2019 s’ha regulat mitjançant 
instrucció interna, 
l’autorització de les dietes i 
desplaçaments de gerència 
per un membre del Consell de 
Govern. 

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 al 2019 ha quedat 
resolta. 

Llei de transparència 

A l’apartat de transparència 
inclòs a la web del Consorci, 
tot i haver incorporat diversa 
informació respecte l’any 
anterior, encara hi mancarien 
alguns dels requeriments que 
preveu la Llei 19/2014 de 29 
de desembre, de 
transparència, accés a la 
informació pública i bon 
govern, els quals caldria 
incorporar. 

Segons els auditors a data d’emissió del 
present informe, tot i haver inclòs informació 
relacionada amb l’organització institucional i 
estructura administrativa, continuen 
mancant alguns dels requeriments que 
preveu la Llei 19/2014. 

Consta en el pla de mesures correctores 
proposades, la voluntat d’incorporar aquesta 
informació durant el primer semestre del 
2021. 

Parcialment 
Resolta 

Aquesta Intervenció fa constar que, en relació a totes les qüestions que figuren com a no 
resoltes, l’Entitat ha anunciat la implementació de mesures destinades a evitar que se 
segueixin produint. En el control que s’efectuï posteriorment es podrà verificar l’esmentada 
implementació i la seva eficàcia, restant oberta la possibilitat de poder-les donar per tancades. 

Interventor de la Generalitat 

Vist-i-plau interventor adjunt 

Intervenció territorial de Girona 



Generalitat de Catalunya 
Intervenció General 
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1- Certificat emès per intervenció dels treballs auditoria externa 
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5- Informe de compliment de la normativa vigent 

6- Criteris de categorització de les conclusions- Instrucció 1/2020 de control 
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8- Mesures correctores i pla d´execució 
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A la Direcció del 


CONSORCI SANT GREGORI 


 


Barcelona, 7 de setembre de 2020 


 


Com a complement de la nostra auditoria dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2019, 


hem analitzat i avaluat els diversos circuits administratius, procediments i controls implantats amb 


la finalitat de determinar la naturalesa, moment de realització i amplitud dels procediments 


d’auditoria. Atès que l’anàlisi i l’avaluació esmentats han estat realitzats únicament amb la finalitat 


descrita, no han pretès identificar necessàriament totes les àrees de millora que puguin existir i, 


per tant, no expressem una opinió sobre els diversos circuits administratius, procediments i 


controls implantats. Tanmateix, durant el nostre treball s’han identificat condicions que 


considerem representen aspectes de millora, així com també altres suggeriments de caràcter 


operatiu, que podrien ser considerats per la Direcció de l’Entitat. 


Les observacions descrites han estat considerades en determinar la naturalesa, moment de 


realització i amplitud dels procediments d’auditoria aplicats en l’auditoria dels comptes anuals de 


l’Entitat per a l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2019 i, en conseqüència, el contingut 


d’aquesta comunicació no modifica el nostre Informe d’auditoria financera de data 3 de juny de 


2020. 


La implantació i manteniment d’un sistema adequat dels circuits administratius, procediments i 


controls i el desenvolupament de millores del sistema són responsabilitat exclusiva de l’Entitat. 


Aquesta comunicació es realitza per al coneixement de l’Entitat, i, per tant, no ha d’utilitzar-se per 


a cap altra finalitat. 


 


Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 


 


 


 


Pere Ruiz Espinós 


Soci 
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1. ASPECTES GENERALS 


1.1. Renovació vigència del consorci 


OBSERVACIÓ 


Tal i com es descriu a la nota 1.1 de la memòria, d’acord amb el que preveu l’article 5.4 dels 


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 no existint 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. 


 


RECOMANACIÓ 


Es recomana procedir a realitzar les gestions necessàries per tal d’adoptar un nou acord de 


renovació de la vigència del Consorci. 


 


2. CLIENTS I DEUTORS 


2.1. Saldos sense moviment 


OBSERVACIÓ 


Com a resultat de la revisió efectuada, es detecten saldos d’usuaris que no han tingut moviment 


durant l’exercici i no han estat provisionats com dubtós cobrament per un total de 2.992,28 euros. 


RECOMANACIÓ 


Es recomana procedir a realitzar les gestions necessàries pel cobrament d’aquests saldos i en cas 


d’haver-hi dubtes sobre la seva cobrabilitat dotar la corresponent provisió d’insolvències. 


 


3. DIPÒSITS I FIANCES I CREDITORS 


3.1. Saldos usuaris llei de dependència  


El Consorci manté determinats saldos registrats com “Dipòsits a curt termini”, així com també 


altres saldos creditors correlacionats, derivats de la gestió realitzada en exercicis anteriors dels 


ajuts nominatius per la Llei de Dependència atorgats a determinats usuaris del centre. El centre 


va ser autoritzat per tal de gestionar els ajuts cobrats amb l’objecte de fer-se càrrec de les 


despeses i serveis prestats als usuaris beneficiaris, si bé fins el 2019 es van originar determinats 


saldos comptables, que actualment podrien ser objecte de regularització. 
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RECOMANACIÓ 


Es recomana, en cas de poder obtenir les dades, analitzar el detall i origen dels esmentats saldos 


per tal de, si s’escau, realitzar les regularitzacions oportunes que permetin un control 


individualitzat del saldo de dipòsits i fiances, a efectes de mantenir degudament conciliat el saldo 


disponible.  


Igualment, es recomana realitzar les gestions necessàries davant la Direcció General de Protecció 


Social per tal d’aclarir el saldo actualment existent derivat d’aquesta operativa i, si s’escau, efectuar 


les oportunes regularitzacions que calguin. 
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1. INTRODUCCIÓ 


El control financer és aquell procediment de control, propi de la intervenció i dels òrgans de 


control intern de l'administració pública, que té per objecte verificar que la gestió i el 


funcionament d'una entitat, d'un servei, d'un programa, d'una concessió del sector públic es 


desenvolupa amb subjecció a l'ordenació jurídica, determinar la seva situació econòmic-financera 


i patrimonial de conformitat amb les disposicions que els regeixen, així com verificar que la gestió 


econòmic-financera s'adequa als principis d'eficiència, economia i eficàcia. 


En aquest marc, correspon a la Intervenció de la Generalitat de Catalunya la realització del control 


financer del Consorci Sant Gregori (en endavant el Consorci o l’entitat).  


Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L., ha col·laborat amb la Intervenció de la Generalitat, en virtut 


del contracte de serveis formalitzat amb el Consorci, per realitzar els treballs de execució del 


referit control financer d’acord amb el que disposen les normes d’auditoria del sector públic. 


1.1. Objecte social i naturalesa de l’entitat 


El Consorci Sant Gregori (endavant el Consorci o l’entitat) és una entitat del sector públic adscrita al 


Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, creat pel Decret Llei 


5/1992, de 20 de gener. Formalment es va constituir el 7 de febrer de 1992, com a consorci 


administratiu sense fi lucratiu i va quedar inscrit en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Social 


del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, com Entitat Pública d’Iniciativa Social amb el 


número E01528, del mateix any. 


D’acord amb el que preveu l’article 5.4 dels seus estatuts, el Consorci s’estableix per un període de 


4 anys i es pot 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. 


A data d’elaboració del present informe està pendent d’acordar la renovació de la vigència del 


Consorci, la qual està prevista, segons s’indica des de l’Assessoria Jurídica del Departament de 


Treball, Afers Socials i Famílies, en el moment d’aprovació definitiva de la modificació d’Estatuts, els 


quals es troben en fase de tramitació.  


A la sessió del Consell de Govern de 16 de desembre del 2016, es va acordar la incorporació del 


Consell Comarcal del Gironès, com a nou membre del Consorci, atenent els criteris de proximitat 


territorial i competències en matèria d’atenció social, aspecte que es va reflectir en l’aprovació del 


nou text de modificació dels Estatuts. 


Amb data 29 de desembre de 2016, s’aprovà inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci 


per tal d’adaptar-los a la normativa vigent. A data d’emissió del present informe, es troba pendent 


de ratificació per part del Consell Comarcal del Gironès o bé comptar amb un altre soci públic. 


Tal i com detalla als Estatuts vigents, el Consorci té com a finalitat primordial la gestió compartida i 


integrada de serveis per a persones amb discapacitats. Són finalitats específiques del Consorci 


l’atenció, l’assistència i la prestació de serveis a persones amb discapacitat intel·lectual, així com les 


activitats d´estudi relacionades amb el tractament de la pròpia discapacitat intel·lectual i els seus 


resultats. 
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Participació i aportacions de les entitats consorciades 


 


D’acord amb el protocol d’adhesió participen en el Consorci les següents entitats: 


 


• GENERALITAT DE CATALUNYA Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: 


 


En l’exercici de les competències determinades als articles 9.25 i 17 de l’Estatut de Catalunya, i 


també l’article 8 de la Llei de Serveis Socials, exerceix la tutela de l’organització dels serveis 


dependents del Consorci amb l’objecte d’assegurar el compliment de la seva finalitat i vetllar 


alhora per la correcta aplicació dels recursos econòmics. 


 


La Generalitat de Catalunya mitjançant la DIRECCIÓ GENERAL DE L’AUTONOMIA PERSONAL I 


LA DISCAPACITAT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dona suport amb la seva 


estructura de gestió, determinant els usuaris dels serveis prestats al Consorci. Així com, fa 


l’aportació del dret d’ús de l’edifici destinat a la residència per a discapacitats psíquics Els Roures 


i el Centre de dia Els Roures. 


 


• FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE JOAN RIU: 


 


Fa aportació del dret d’ús dels béns mobles de la residència d’atenció especialitzada per a 


discapacitat de menors Centre Joan Riu i el pavelló de serveis. 


 


La FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (ara endavant 


Fundació Bancària “la Caixa”), la qual es troba representada per la Fundació Privada Centre Joan 


Riu segons acord de l’any 2003, fa l’aportació del dret d’ús dels edificis cedits a Fundació Privada 


Centre Joan Riu, segons la escriptura pública nº 1.366, de 10 de Maig de 1989. 


Amb data 16 de desembre del 2016, el Consell de Govern del Consorci va acordar la incorporació 


del Consell Comarcal del Gironès, com a nou membre del Consorci, aspecte que es va reflectir en 


l’aprovació del nou text de modificació dels Estatuts, els quals es troben en fase de tramitació, per 


la qual cosa, a data d’emissió del present informe, encara no s’ha produït la incorporació del nou 


membre al trobar-se pendent de ratificar per part del Consell Comarcal del Gironès, el qual podria 


ser substituït per un altre soci públic. 


1.2. Òrgans de govern del Consorci 


El Consell de Govern del Consorci, a data d’aprovació dels comptes anuals 2017, es trobava 


composat pels següents membres: 


Càrrec Nom i cognoms Representant 


Presidència Chakir El Homrani Lesfar 
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la 


Generalitat de Catalunya 


Vice-presidència Esther Planas Herrera Fundació Privada Centre Joan Riu 


Vocal Aina Plaza i Tesías  Generalitat de Catalunya 


Vocal Josep Vidal Fàbrega Generalitat de Catalunya 


Vocal Núria Dalmau Gómez 
Fundació Bancària "la Caixa" queda representada 


per la Fundació Privada Centre Joan Riu 
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1.3. Activitats desenvolupades durant l’exercici: 


 


El Consorci Sant Gregori és un centre de serveis per a la discapacitat i la dependència.  


 


Disposa de diferents serveis assistencials:  


 


- Centre d’atenció especialitzada: (CAE Els Roures) Atén a persones de més de 18 anys amb 


greus discapacitats intel·lectuals amb necessitat de suport extens o generalitzat amb 


problemes de salut i/o conducta. La derivació es fa a través de la Direcció General de 


l'Autonomia Personal i la Discapacitat.  


 


- Centre residencial Els Roures: És un servei residencial, que atén a persones amb necessitat 


de suport extens i/o generalitzat amb problemes de conducta i/o de salut. La derivació de 


servei es fa a través de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat. 


 


- Centre residencial Joan Riu: És un servei d'acolliment residencial. Atén a menors amb greus 


discapacitats, amb necessitat de suport extens o generalitzat.  


 


Excepcionalment també poden atendre menors, que tot i tenir, a nivell cognitiu, una necessitat 


de suport limitat degut a la seva problemàtica de salut o de conducta, precisen de suport 


extens. 


 


- Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat (CAD): És un servei per valorar  el grau 


de discapacitat.  Les limitacions de mobilitat i la necessitat o no d’una tercera persona, en 


funció dels barems que estableix el Reial Decret 1971 de 1999, de 23 de Desembre. 


 


- Servei especialitzat de valoració d’atenció a la dependència (SEVAD): És un servei per 


valorar el grau de dependència de les persones. 


 


Els dos equips del CAD i SEVAD són serveis encomanats mitjançant conveni amb el Departament 


de Treball, Afers Socials i Famílies. 


 


- Servei de Centre de desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP): És un servei 


d’atenció precoç que incideix en els trastorns del desenvolupament infantil i les situacions de 


risc que puguin provocar-los. 


 


Es tracta d’un servei resolt mitjançant una encomana de gestió per part del Departament de 


Treball, Afers Socials i Famílies. 


 


Serveis complementaris: 


 


a) Formació professional: 


 


- Formació especialitzada en l’atenció a la persona amb discapacitat i dependència. 


 


b) Servei d’atenció i suport a les famílies : 


 


- Atenció familiar individual, informació, orientació i atenció, grups psico-educatius, servei de 


casal d’estiu, servei respir i documentació didàctica a famílies. 
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Serveis gestionats pel Consorci: 


 


Escola d’Educació Especial: Escola concertada, titularitat de la Fundació Privada Centre Joan Riu, 


que atén infants i adolescents, d’edats compreses entre 3 i 18 anys, amb discapacitat intel·lectual 


associada a un o més trastorns de diversos tipus i etiologia: motriu, sensorial, de salut o conductual.  


 


2. OBJECTIU DEL NOSTRE TREBALL 


 


El Consorci Sant Gregori resta subjecte a auditoria en el marc del que estableix l’article 71 del Text 


Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, que preveu que les auditories les realitzi la 


Intervenció General, ja sigui amb mitjans propis o amb auditors externs contractats amb aquesta 


finalitat. Els treballs es realitzaran d’acord amb el que preveu la Resolució de la Intervenció General 


de 15 de gener de 2020, per la qual s’aprova la Instrucció 1/2020 sobre el règim general a seguir 


en l’exercici del control financer. Així mateix, en tot allò no previst a aquesta instrucció, s’aplicaran 


les Normes d’auditoria del Sector Públic aprovades per la Resolució de la Intervenció General de 


la Administració del Estat (IGAE) de 25 d’octubre 2019, per la que s’aprova l’adaptació de les 


Normes d’Auditoria del Sector Públic a les Normes Internacionals d’Auditoria (NIA_ES-SP). 


 


En aplicació de les esmentades instruccions, el propòsit del treball, serà emetre un informe de 


compliment i recomanacions de normativa del sector públic, d’acord amb l’abast i les instruccions 


determinat per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya en la gestió de fons públics, 


en el que s’avaluarà el grau de compliment de les finalitats i els objectius del consorci continguts 


en els seus estatuts. 


 


3. ABAST I PROCEDIMENTS 


 


En relació al control financer sobre el compliment de la legalitat de l’entitat, les àrees objecte del 


nostre anàlisi abastaran la revisió dels següents extrems: 


 


3.1. Anàlisi dels Estatuts del Consorci 


 


Serà analitzat si els estatuts del Consorci s’han adaptat al previst a : 


 


- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat: Administració d’adscripció; 


règim de comptabilitat, control i pressupostació. Introducció DA 20ª a la Llei 30/1992. 


- Llei 15/2014 de 16 de setembre de racionalització del sector públic. 


- Llei 40/2015 d’1 d’octubre per la qual s’estableix el règim jurídic del sector públic i que regula 


el règim dels consorcis en el capítol VI article 125 a 127. 


 


3.2. Anàlisi de la liquidació del pressupost de l’exercici 


 


A partir de l’1 de gener de 2018 el Consorci aplica l’Ordre VEH/137/2017, de 29 juny, pel qual 


s’aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC), essent 


l’exercici 2018 el primer any d’aplicació. 


 


Els treballs de revisió sobre la liquidació del pressupost es centraran en: 


 


- Revisió de les modificacions pressupostàries realitzades durant l’exercici, així com la seva 


aprovació d’acord amb les bases d’execució. 
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- Conciliació resultat comptable i pressupostari. 


- Correspondencia dels drets i obligacions inclosos a la liquidació del pressupost amb el saldo 


dels comptes comptables que conformen el compte de resultats, llevat de les principals 


partides conciliatòries. 


 


3.3. Revisió de la normativa aplicable a l’àrea de personal 


 


En referència a l’àrea de personal, els nostres procediments s’enfocaran principalment a: 


 


➢ Anàlisi del control intern establert per l’entitat. Les proves s’efectuarien d’acord amb el detall 


assenyalat al programa de treball facilitat per la Intervenció de la Generalitat.  


 


➢ Revisió del contingut dels estatuts en matèria de personal (competències, tipologia, conveni 


d’aplicació...). 


 


➢ Revisió dels llibres de visites per possibles sancions o incompliments de la normativa. 


 


➢ Revisió del conveni d’aplicació. 


 


➢ Revisió de les instruccions internes per l’atorgament de bestretes. 


 


➢ Revisió de l’organigrama de la entitat, detall de la plantilla, així com la seva aprovació. 


 


➢ Revisió dels marcatges del personal, analitzant el compliment de l’horari, el control i  


justificació d’absències i revisió del circuit d’autorització. 


 


➢ Anàlisi d’altes i baixes de l’exercici. Especial atenció a les contractacions temporals i 


ampliacions de plantilla fixa. 


 


➢ Anàlisi dels conceptes retributius aplicats al salari dels treballadors.  


 


➢ Revisió i anàlisi del model 190 i creuament amb registres comptables, resums de nòmines, etc. 


 


➢ Revisió i anàlisi dels increments salarials aplicats respecte l’exercici anterior. 


 


➢ Revisió del retorn parcial de la paga extra 2013 efectuat durant l’any 2019. 


 


➢ Anàlisi de la contractació i remuneracions del personal directiu de l’entitat. 


 


➢ Anàlisi de les hores extres realitzades durant l’exercici per part dels treballadors. 


 


➢ Anàlisi de la partida d’altres despeses socials, així com de la seguretat social a càrrec de 


l’empresa. 


 


➢ Anàlisi sobre el compliment de la limitació de la massa salarial. 


 


Les proves s’efectuaran d’acord amb el detall assenyalat al programa de treball facilitat per la 


Intervenció de la Generalitat. 
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3.4. Adequació de la contractació administrativa a les disposicions normatives 


d’aplicació per l’entitat 


 


Els treballs de revisió sobre la contractació s’enfocarán a la revisió d’una mostra de diferents 


expedients de contractació tramitats durant l’exercici analitzat, en concret: 


 


➢ Previ a la realització de proves de compliment sobre una mostra d’expedients, s’analitzarà el 


grau d’aplicació per l’entitat de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 


públic.  


 


➢ Selecció i revisió d’una mostra de contractes adjudicats durant l’exercici, de diferents tipologies 


i volums de despesa, i diversitat de procediments d’adjudicació. 


 


➢ Revisió a partir dels volums de facturació de proveïdors, relació de contractes formalitzats en 


l’exercici, model 347 de declaracions d’operacions amb tercers, etc. per tal de determinar o no 


la idoneïtat de la realització de diferents procediments de contractació no menor, així com la 


detecció de possibles fraccionaments de la despesa. 


 


➢ Revisió dels diferents aspectes de compliment que conformin l’expedient de contractació 


(Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, terminis, expedient, publicitat, 


concurrència, perfil del contractant, etc...). 


 


3.5. Anàlisi del compliment de la normativa en relació a les subvencions rebudes 


 


➢ Anàlisi dels criteris de comptabilització de les subvencions rebudes per l’entitat. 


 


➢ Anàlisi d’una mostra significativa de les subvencions rebudes per l’entitat. Per la mostra 


seleccionada s’analitzarà la totalitat del procediment des de la concessió fins a la justificació 


efectuada i el cobrament. 


 


➢ En el cas de subvencions de capital, s’analitzarà l’import traspassat a ingressos d’acord amb 


els actius subvencionats i la dotació a l’amortització dels mateixos, atenent al grau de 


finançament de la subvenció respecte del cost d’adquisició. 


 


➢ Pel que fa a les transferències rebudes de la Generalitat de Catalunya,  s’analitzarà el tractament 


atorgat per tal de donar compliment a l’establert a l’article 13 de la Llei de Pressupostos de la 


Generalitat de Catalunya per al 2017 (prorrogats pel 2019)  així com Instruccions conjuntes de 


la Intervenció General, la Direcció General de Patrimoni i la Direcció General de pressupostos 


de 19 de juliol de 2009, sobre alguns aspectes pressupostaris i comptables de determinades 


entitats del Sector Públic de la Generalitat i les Instruccions sobre transferències, subvencions 


i aportacions de capital a entitats públiques i privades de la Intervenció General de la 


Generalitat de Catalunya de 8 de novembre de 2016. 


 


3.6. Proves de compliment de la normativa en matèria d’endeutament 


 


Respecte a l’endeutament a llarg i curt termini s’analitzarà: 


 


➢ Per l’endeutament a llarg termini: 
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• Per les entitat classificades en el sector Administració Pública de la Generalitat s’analitzarà 


que els operacions formalitzades durant l’exercici 2019 no comportin un increment 


d’endeutament respecte a l’endeutament que tenien autoritzat a 31 de desembre de 2018. 


 


• Comprovar que les operacions d’endeutament han estat degudament autoritzades 


mitjançant acord de govern. 


 


➢ Per l’endeutament a curt termini: 


 


• Verificar que el límit per les operacions d’endeutament amb termini de reemborsament 


igual o inferior a un any no és superior al 25% sobre l’estat de despeses del pressupost de 


l’entitat. 


 


• Per les entitat classificades en el sector Administració Pública de la Generalitat s’analitzarà 


que els operacions formalitzades durant l’exercici 2019 no comportin un increment 


d’endeutament respecte a l’endeutament que tenien autoritzat a 31 de desembre de 2018. 


 


3.7. Proves de compliment de la normativa en matèria de patrimoni 


 


Respecte a l’àrea de patrimoni (pel que respecte als arrendaments, adquisició d’immobles, locals 


o drets reals i obres, així com per les assegurances) serà analitat el compliment del previst al: 


 


➢ Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 


patrimoni de la Generalitat. 


 


➢ Llei 7/2011,de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. (Obres>600.000 euros) 


 


Així mateix en el cas d’obres, s’analitzarà una mostra dels expedients de contractació adjudicats 


durant l’exercici. 


 


3.8. Compliment de la normativa en relació a les tarifes i preus públics aplicats 


 


Respecte a les tarifes i/o preus aplicats durant l’exercici analitzat: 


 


➢ Sol·licitar la relació de tarifes o preus aprovades i comprovar que les mateixes han estat 


aprovades per l’òrgan competent. 


 


➢ Per una mostra d’ingressos analitzar l’aplicació de les tarifes aprovades. 


 


3.9. Anàlisi del compliment de la normativa relativa a estudis i dictàmens 


 


Respecte als estudis i dictàmens serà analitzat: 


 


➢ Compliment per part de l’entitat, de l’Acord de Govern de 9/12/2009 protocol d'actuació en 


l'àmbit d'actuació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic en 


relació a la contractació d'estudis i dictàmens. 
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➢ Amb l’objectiu de detectar l’existència d’Estudis i Dictàmens que no s’hagin tramitat seguint 


les actuacions derivades de l’Acord de Govern de 09 de desembre de 2009, s’analitzarà el Grup 


62 “serveis exteriors” per tal de detectar possibles despeses d’estudis, dictàmens i/o treballs 


de consultoria que s’hagi d’haver tramitat seguint les actuacions derivades de l’Acord de 


Govern de 9 de desembre de 2009. 


 


3.10. Proves de compliment sobre les despeses de dietes i viatges 


 


Respecte a les despeses de dietes i viatges la revisió consistirà en: 


 


➢ Per una mostra de les despeses comptabilitzades per l’entitat en concepte de despeses de 


viatges, locomoció, taxis, assistències, transports, etc. S’analitzarà el compliment del Decret 


138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei. 


 


3.11. Proves de compliment sobre les despeses protocol·làries i de representació 


 


Respecte a les despeses protocol·làries i de representació la revisió consistirà en: 


 


➢ Per una mostra de les despeses comptabilitzades per l’entitat en concepte de despeses 


protocol·làries i de representació, s’analitzarà el compliment del previst a l’Acord de Govern de 


20 de gener de 2009, sobre la gestió i control  de despeses de representació i l’Acord de 


Govern de 21 de juliol de 2016, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i 


personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i 


altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública.  


 


➢ Addicionalment es comprovarà la publicitat activa a la web de l’entitat, en relació als viatges a 


l’estranger del alts càrrecs i personal directiu, segons la nota de criteris de 22 d’octubre de 


2019 (Identificació del viatge, motiu, assistents, etc.). 


 


3.12. Proves de compliment sobre les despeses d’assistència a Consells i Òrgans 


Col·legiats 


 


Respecte a les despeses per assistència a Consells i Òrgans Col·legiats la revisió consistirà en: 


 


➢ Anàlisi dels estatuts de l’Entitat al objecte d’identificar els òrgans i membres de govern de 


l’entitat. 


 


➢ Demanar a l’entitat quines dietes tenen establertes per assistència a Consells i Òrgans 


Col·legiats i que aquestes hagin estat aprovades per l’òrgan competent. 


  


➢ En el cas que l’entitat efectuï el pagament de despeses per assistència, analitzar per una mostra 


de les despeses comptabilitzades:  


 


• Comprovar que els imports satisfets no superen els imports que estableix l’Acord de Govern 


d’1 de juny de 2010 que modifica els imports de l’Acord de Govern de 1994. 


 


• Creuar amb el model 190. 
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• Creuar amb les actes de les reunions dels Òrgans de Govern per veure l’efectiva assistència 


les mateixes. 


 


3.13. Compliment de la normativa sobre transparència 


Per tal de validar el compliment normatiu al respecte de la llei de transparència, analitzarem: 


➢ Publicacions a la pàgina web de l’entitat, dels continguts mínims establerts a la Llei 19/2014 


de 19 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, els quals es 


resumeixen a continuació: 


 


• Informació sobre l’organització institucional i estructura administrativa. 


• Informació sobre les decisions i actuacions de rellevància jurídica. 


• Informació el matèria de gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial. 


• Informació en matèria de planificació i programació. 


• Informació sobre la gestió administrativa. 


• Informació en matèria de convenis de col·laboració. 


• Informació sobre l’activitat subvencional. 


L'auditoria es realitzaria d’acord amb les normes d’auditoria pròpies del sector públic i, en tot allò 


no regulat explícitament per aquestes, seran aplicables els principis i normes d’auditoria 


generalment acceptats, especialment les normes de l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de 


Cuentas (I.C.A.C.). 


 


3.14. Anàlisi de la metodologia de càlcul per l’obtenció del període mig de pagament a 


proveïdors (PMP) 


 


• Verificar que, amb caràcter general, el càlcul del PMP es realitza a partir de la data de 


conformitat de la factura. 


• Comprovar la no inclusió en el càlcul, de factures d’entitats considerades Administració 


Pública en l’àmbit de comptabilitat nacional. 


• Comprovar que s'està calculant el PMP d’acord amb la metodologia de càlcul establerta al 


Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre. 


 


Addicionalment, es realitzarà un seguiment sobre les mesures correctores adoptades d’acord amb 


el pla de mesures i calendari que el Consorci va proposar sobre les recomanacions incloses a 


l’informe de control financer referent a l’exercici 2018.  
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4. DOCUMENTACIÓ EXAMINADA 


Per a portar a terme la nostra revisió, a banda de la diversa documentació ja facilitada per pels 


responsables de la entitat durant el nostre treball d’auditoria financera, serà analitzada entre 


d’altra, la següent documentació: 


a) Comptes Anuals a 31 de desembre de 2019. 


b) Estatuts del Consorci 


c) Procediments interns i de control dissenyats per la entitat. 


d) Actes dels òrgans de Govern 


e) Pressupost de l’exercici 2019. 


f) Modificacions de crèdit 


g) Liquidació del pressupost 


h) Bases d’execució del pressupost 


i) Conveni laboral aplicable i taules salarials per al 2019. 


j) Contractacions de personal realitzats en l’exercici 2019. 


k) Procediments de contractació administrativa realitzada durant l’exercici 2019. 


l) Informació publicada al portal web de l’entitat en relació a la Llei de Transparència. 


m) Fitxers i llistats de factures utilitzats pel càlcul del PMP. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


12 


 


5. RESULTATS DEL TREBALL 


5.1. Anàlisi dels Estatuts del Consorci 


Els estatuts actualment vigents del consorci van ser aprovats per decret 5/1992, de 20 de gener 


pel qual es crea el Consorci Sant Gregori que van ser publicats al DOGC 1547 de 27 de gener de 


1992. 


Aquests estatuts no es troben adaptats a: 


➢ La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, 


que modifica la Disposició Addicional 20ª de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim 


Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació a 


l’administració d’adscripció, el règim de comptabilitat i el control i pressupost, actualment 


derogada per la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, per la qual s’estableix el règim jurídic del sector 


públic i que regula el règim dels consorcis en el capítol VI articles 118 a 127. 


➢ La Llei 15/2014 de 16 de setembre de racionalització del sector públic, en relació al règim de 


separació, dissolució i liquidació del consorci. 


En data 29 de desembre de 2016, el Consell de Govern va aprovar inicialment la modificació dels 


Estatuts del Consorci per tal d’adaptar-los a la normativa vigent, acordant la incorporació del 


Consell Comarcal del Gironès com a nou membre del Consorci, aspecte que es va reflectir en 


l’aprovació del nou text de modificació dels Estatuts, trobant-se actualment en fase de tramitació. 


A data d’emissió del present informe, es troba pendent de ratificació per part del Consell Comarcal 


del Gironès o bé iniciar gestions per comptar amb un altre soci públic. 


 


5.2. Anàlisi de la liquidació del pressupost de l’exercici 


 


A partir de l’1 de gener de 2018 el Consorci aplica l’Ordre VEH/137/2017, de 29 juny, pel qual 


s’aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC), essent 


l’exercici 2018 el primer any d’aplicació. 


 


Els drets i obligacions inclosos a la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 han estat conciliats, 


sense obtenir diferències significatives, amb els ingressos i despeses registrades al compte de 


resultats. Així mateix, el resultat pressupostari també ha estat conciliat amb el resultat comptable 


obtingut a l’exercici 2019. 


 


D’altra banda, durant l’exercici 2019, s’han aprovat les següents modificacions de crèdit: 


 


➢ Modificació 1/2019 per ampliació de crèdit. 


➢ Modificació 2/2019 per ampliació de crèdit. 


➢ Modificació 3/2019 per transferència de crèdit. 


➢ Modificació 4/2019 per incorporació de romanent de crèdit. 


➢ Modificació 5/2019 per incorporació de romanent de crèdit. 
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Els expedients de modificació de crèdit relacionats anteriorment, han estat tramitats d’acord amb 


el previst a les bases d’execució vigents, mitjançant informe del responsable econòmic i posterior 


resolució de gerència, havent donat compte al Consell de Govern a la sessió immediatament 


posterior a cadascuna de les indicades resolucions. 


 


Si bé, cal assenyalar que es detecten defectes de forma en determinats expedients, al haver-se 


tramitat modificacions que, parcialment, no es correspondrien amb la tipologia de la modificació 


de crèdit realitzada. Al respecte es posen de manifest les següents observacions: 


 


- En relació a l’expedient 1/2019 de modificació per ampliació de crèdits, s’observa que a 


més d’haver-se produït diverses ampliacions de crèdit, també s’han realitzat de forma 


simultània diferents transferències de crèdit entre les aplicacions del pressupost d’ingrés i 


de despesa, les quals haurien d’haver-se tramitat de forma independent, per mitjà d’un 


expedient de modificació per transferència de crèdit. 


 


- Pel que fa a l’expedient 3/2019 de modificació per transferència de crèdit s’observa que, 


les transferències realitzades entre les diferents aplicacions del pressupost de despesa 


donen lloc a un desequilibri, el qual ve originat per haver realitzat una disminució dels 


crèdits del pressupost d’ingressos en 39.408,78 euros al mateix temps. Les disminucions o 


anul·lacions de crèdit només es troben previstes a la normativa d’aplicació en determinats 


casos, però en cap cas amb l’objecte de reequilibrar el pressupost, mentre que les 


transferències de crèdit haurien de tenir un efecte neutre sobre els crèdits totals del 


pressupost. 


 


Diverses de les modificacions de crèdit realitzades durant el 2019 han estat destinades a mantenir 


actualitzat el pressupost per tal de donar compliment amb l’indicat al punt 4 de les bases 


d’execució, no obstant, existeixen diverses partides tant del pressupost d’ingressos com el de 


despesa, on l’execució ha estat superior a les consignacions pressupostàries definitivament 


aprovades.  


5.3. Revisió de la normativa aplicable a l’àrea de personal 


 


Organigrama del Consorci: 


En data 18 de setembre de 2018, es va aprovar l’organigrama de l’exercici 2018 i 2019 per part 


del president del Consell de Govern, donant compte al Consell de Govern de 30 d’octubre de 


2018, fet que dona compliment a l’article 17.2 dels estatuts vigents. Posteriorment, en la sessió 


del Consell de Govern de data 10 de setembre de 2019, es va aprovar la modificació del referit 


organigrama, al haver incorporat a l’activitat assistencial del Consorci el Servei de Centre de 


Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), prorrogant-se la vigència per l’exercici 2020. 


En data 30 d’octubre de 2018, a la sessió ordinària del Consell de Govern, es va aprovar la plantilla 


de personal per l’exercici 2019.  


El personal del Consorci es constitueix per personal d’atenció directa i personal administratiu i de 


suport. Aquestes classificacions s’estableixen en base a les tasques que desenvolupa el personal, 


independentment de la tipologia contractual amb que es regula la seva vinculació amb el consorci. 
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El personal d’atenció directa està constituït per diferents especialistes tals com psicòlegs, 


fisioterapeutes, auxiliars tècnics educatius, treballadors socials i infermeres, la tasca principal dels 


quals és la de prestar assistència als beneficiaris del servei, tant a nivell formatiu com assistencial.  


El personal administratiu i de suport és constituït per aquell que realitza tasques necessàries per 


al funcionament del consorci les quals no es realitzen de forma directa amb les persones 


beneficiaries dels serveis. En aquesta categoria s’inclouen les tasques de gestió de recursos 


humans, administratius, logístics, comptables, així com serveis de bugaderia, neteja, manteniment 


i cuina. 


En quant a les retribucions de tot el personal, al 2019 ha seguit aplicant-se el VIIè Conveni 


col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció 


de persones amb discapacitat intel·lectual, el qual es troba denunciat des de 23 de novembre de 


2017. La vigència del conveni va finalitzar el 31 de desembre de 2017, havent-se constituït la Mesa 


Negociadora per iniciar les Negociacions del VIIIè Conveni Col·lectiu de Treball de Catalunya de 


Residències, Centres de Dia i Llars Residències per a l’atenció de Persones amb Discapacitat 


Intel·lectual, sense haver arribat a un acord fins a la data. 


 


Llibre de visites: 


 


No consta cap diligència a l’exercici 2019 i hi ha obert cap procediment d’inspecció. 


 


Circuit de confecció de nòmines i atorgament de bestretes: 


 


La confecció de les nòmines és portada de manera externa per una gestoria. Mensualment, la 


gestoria envia a l’entitat els resums de nòmina de cada mes i les nòmines de cadascú dels 


treballadors. Un cop revisat i autoritzat, es procedeix de forma manual a la comptabilització de 


l’assentament de la nòmina: Sous i salaris, seguretat social, IRPF, bestretes, etc... 


 


Pel pagament de la nòmina, es fa una relació de tots els treballadors amb l’import net a satisfer 


del mes escaient, que aprova Gerència. Aquesta relació aprovada s’envia telemàticament al banc, 


per a realitzar el pagament de les nòmines. L’autorització de pagament és necessàriament 


mancomunada per a que el banc faci efectiu el pagament. 


 


En matèria de bestretes, l’entitat va formalitzar amb data 1 d’octubre de 2016 la “Instrucció 2/2016 


de gestió de les bestretes i la seva comptabilització”, on es regula el procediment de gestió de les 


bestretes reintegrables al personal. Aquesta instrucció va ser actualitzada amb la 5/2017 de 30 de 


març de 2017, a la qual es van incorporar elements de meritació i causes de caràcter extraordinari 


que no es trobaven contemplades a l’anterior versió. Durant l’exercici 2019 s’ha tramitat un total 


de 27 bestretes a 13 treballadors, de les que s’ha revisat una mostra havent constatat la correcta 


tramitació d’acord amb la instrucció interna aprovada..  


 


 


 


 


 


 


 







 


15 


 


Marcatges del personal i hores extra: 


 


Pel que fa al marcatge del personal, existeix un sistema de marcatge informatitzat amb una 


aplicació i un sistema de control biomètric (empremta digital), tot i que al 2019 també s’ha 


implantat la possibilitat de realitzar el marcatge mitjançant codi. D’aquesta manera, es registren 


les entrades i sortides de les diferents unitats, deixant constància de l'hora i la persona. Des del 


departament de personal es realitzen controls periòdics i aleatoris per validar el compliment de 


les hores de cada treballador. En cas de incidència se’n deriven amonestacions i/o sancions. 


 


Hem realitzat una mostra de 8 treballadors de diferents llocs de treball per tal de verificar 


l’adequat marcatge. De la mostra analitzada, s’observa que hi ha algun treballador que de manera 


freqüent no registra el marcatge d’entrada i/o sortida a les jornades laborals. Seria recomanable 


que es portes un control més acurat dels marcatges del personal, per tal de donar compliment a 


la operativa tant a l’entrada com a la sortida de la jornada laboral, tot i que la incidència es 


produeix en menor mesura que a exercicis anteriors. 


 


Pel que fa a les hores extraordinàries, l’entitat va formalitzar amb data 31 de desembre de 2016 


la “Instrucció 5/2016 de gestió de les hores extraordinàries”, on es regula el procediment de gestió 


a seguir. S’ha efectuat una mostra de dos treballadors on s’ha pogut verificar que el procediment 


seguit a la gestió de les hores extraordinàries s’adequa amb el definit a la Instrucció 5/2016.  


 


Segons indica l’article 35 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya (LPGC) per 


l’exercici 2017 (prorrogada pel 2019), les hores extraordinàries s’han de compensar amb hores 


lliures de servei, tot i que amb caràcter excepcional, aquestes es poden compensar 


econòmicament en els supòsits expressament autoritzats pel màxim òrgan de govern de l’entitat. 


Al respecte durant l’exercici 2019, s’han retribuït part de les hores extraordinàries efectuades pel 


personal, havent-se compensat una part amb hores lliures de servei. D’acord amb el definit a la 


Instrucció 5/2016, s’ha validat que existeix una resolució de gerència que autoritza la realització i 


retribució de les hores extraordinàries de cadascun dels treballadors, no obstant, no sempre 


queda suficientment acreditat el motiu de l’excepcionalitat que dona lloc a la seva retribució. 


 


D’altra banda 2 dels 108 treballadors que han realitzat hores extraordinàries durant l’exercici 2019, 


superen el còmput de 80 hores anuals que com a màxim estableix l’article 35 de l’Estatut dels 


treballadors. Segons manifesta l’entitat, els motius que han donat lloc a aquests excessos, han 


estat les substitucions d’urgència realitzades per absentisme, malalties, etc. produïdes durant 


l’exercici, fet que no ha permès poder planificar la cobertura del lloc de treball amb suficient 


antelació, havent de fer-les amb personal de plantilla. 


 


Altes i baixes durant l’exercici: 


 


Durant l’exercici 2019 s’han produït un total de 221 altes i de 207 baixes. Aquesta alta rotació es 


deu a la temporalitat dels contractes signats, que en molts casos es van renovant. Cal destacar 


que el total d’altes implica a un total de 81 treballadors diferents mentre que els implicats a les 


baixes han estat 76, donat que alguns contractes provenien d’exercicis anteriors. 
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L'entitat utilitza una bossa de treball interna que es nodreix principalment de currículums que li 


arriben des de bosses de treball de centres de formació propers i de la Universitat de Girona. 


També s'incorporen els currículums que arriben a través d'altres mitjans. Tots els currículums nous, 


són avaluats i es determina si la formació és idònia per a desenvolupar les tasques requerides. Si 


es compleixen els mínims requerits (tan a nivell curricular com possible experiència prèvia) 


s'incorporen a la bossa de treball. 


 


Les persones de la bossa que són contractades per realitzar substitucions o interinitats, són 


valorades per part dels responsables de cada secció a la finalització del contracte, deixant 


constància escrita de les valoracions en les diferents àrees de treball així com recomanacions sobre 


quins mòdols de treball resulten més idonis. Aquestes valoracions serveixen per a classificar els 


integrants de la bossa de treball, de forma que com millor valoració es té, millor lloc en la bossa 


i, per tant, majors oportunitats de ser contractats en un futur. 


 


L'entitat ens facilita una copia de les últimes avaluacions realitzades. Queda comprovat que 


qualsevol persona té la possibilitat d'entrar en la bossa de treball (sempre que compleixi els 


mínims requerits per a la feina), si més no, a l'hora de la contractació, el fet d'haver treballat 


prèviament i haver estat ben valorat, representa el principal determinant de la contractació. 


Aquesta preferència per al personal que ja ha estat avaluat amb anterioritat i positivament es deu 


a la necessitat de mantenir un nivell de rotació baix per tal de donar estabilitat als usuaris dels 


serveis que presta el consorci. 


 


A partir de 1 de gener de 2019, va entrar en vigor la instrucció interna 01/2019 per a la selecció 


de personal al Consorci, a la qual es fan constar dos subprocessos, un procés de selecció del 


personal general (normalitzat) i el procés de selecció del personal tècnic educatiu (abreujat). En 


cas d’urgència justificada es podrà utilitzar el procés abreujat independentment del lloc de treball 


a substituir, sempre amb prèvia autorització de gerència.  


 


A partir de la mostra realitzada de 15 expedients de contractació de personal, s’han comprovat 


els aspectes recollits a l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017 i d’acord amb els articles 32 i 34 


de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2017 (prorrogada al 2019) i la 


Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l‘Estat per l’any 2018 (prorrogada al 2019), 


així com a la instrucció interna indicada anteriorment, posant de manifest les següents 


observacions: 


 


- Durant l’exercici 2019 s’ha tramitat un expedient d’ampliació de plantilla que comporta un 


increment global de la despesa de personal, si bé, es conseqüència de l’encomana de gestió 


per la prestació del nou servei de Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) 


pel que s’ha hagut de contractar cinc nous treballadors. 


 


- Dels expedients de contractació de personal temporal realitzats tant per procediment 


normalitzat com abreujat, es desprenen les següents observacions: 


 


o No es fa constar justificació sobre la impossibilitat d’atendre aquesta necessitat amb els 


mitjans existents.  


o No es troba acreditat l’acompliment dels principis de publicitat, mèrit, capacitat i 


concurrència tant al procediment normalitzat com a l’abreujat. 


o No s’ha disposat de les bases de la convocatòria als processos de contractació normalitzats. 
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o No s’ha disposat de l’autorització prèvia de gerència quan no es contracta personal tècnic 


educatiu i per raons d’urgència justificada es tramita per procediment abreujat.  


o No s’estableixen criteris de puntuació objectius ni es motiva la puntuació atorgada 


mitjançant criteris subjectius. 


o No s’ha constatat el corresponent certificat del responsable de gestió econòmica i financera 


sobre el cost de la contractació i la suficiència de crèdit per assumir-la, identificant la 


despesa i els crèdits consignats al pressupost vigent.  


 


- No s’ha contractat nou personal fix durant l’exercici 2019. 


 


- D’acord amb el previst a l’article 2.3 de l’Acord de Govern de 13 juny de 2017, les convocatòries 


i ofertes de treball per a la provisió provisional de llocs de treball amb personal temporal han 


de ser objecte de publicació,  com a mínim, a la pàgina web de l’entitat i del Departament 


d’adscripció, sens perjudici de la publicitat addicional que correspongui realitzar. També han 


d’esser objecte de publicació al Portal de l’Empleat Públic –ATRI- sota la responsabilitat 


exclusiva dels òrgans convocants. Si bé, l’esmentat article exceptua aquelles contractacions 


temporals que tenen lloc mitjançant un sistema pactat de borses de treball adreçat a la provisió 


temporal de llocs finalistes i de cobertura immediata, contractacions temporals de durada 


inferior a tres mesos, contractacions de personal laboral d’interinitat per substitució en llocs 


ocupats i la contractació en règim d’alta direcció i als contractes de relleu. Atenent a que part 


del personal que presta servei a l’entitat es contracta mitjançant contracte d’obra i servei o bé 


contractes eventuals per circumstàncies de la producció, realitzant renovacions que en 


determinats casos els períodes contractuals acumulats superarien el període màxim de duració 


previst a l’article 15 del Reial Decret 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 


la Llei de l’Estatut dels treballadors, no formarien part de les excepcions exposades, havent de 


ser objecte de publicació. 


 


- L’autorització de les altes es realitza mitjançant resolució de gerència d’acord amb les funcions 


atribuïdes als estatuts vigents. 


 


Conceptes retributius: 


 


En referència al personal directiu: 


 


En data 1 d’octubre de 2016 es va formalitzar el contracte d’alta direcció pel nou gerent del 


Consorci, sent l’únic contracte d’aquestes característiques en l’entitat.   


 


Les condicions retributives establertes al contracte, van ser informades favorablement per part de 


la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal. Així mateix, es va realitzar la corresponent 


comunicació a la Direcció General de Funció Pública informant favorablement sobre el 


compliment normatiu, en data 27 de setembre de 2016. 


 


En relació a la retribució fixada al contracte d'alta direcció es realitza d’acord amb el previst a 


l'article 63 de la Llei 3/2015, de 11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, que 


modifica l’apartat 2 de la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, on 


determina que s'haurà de distribuir entre els següents conceptes: Assignació bàsica, complement 


de càrrec i retribució variable (si procedeix). S’ha pogut comprovar, que durant l’exercici 2019 la 


nòmina del personal d’alta direcció s’estructura dins del concepte “Assignació bàsica”, per tant 


d’acord amb el previst a la indicada normativa. 
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Per últim, a l’exercici 2019 la retribució del personal directiu no ha experimentat cap increment 


respecte a les percebudes a l’exercici anterior. 


 


En referència a la revisió dels conceptes retributius: 


 


S’ha revisat una mostra de 11 treballadors, destacant els següents extrems: 


 


- Hem verificat que el total de les nòmines de cada treballador coincideix amb la retribució 


declarada al model 190, així com la seva coincidència amb els registres comptables i els resums 


de nòmines. 


 


- S’ha comprovat que la provisió per pagues extres de l’exercici 2019 és efectuada d’acord amb 


el seu meritament. Així mateix, es considera raonable la provisió efectuada en comparació a la 


de l’any anterior. 


 


Sobre els conceptes retributius que figuren en nòmina destaquem: 


 


- Salari base: Es regula en base al conveni d’aplicació i es determina en base a la categoria laboral 


del treballador. 


 


- Antiguitat consolidada: establert en el conveni, el qual recull l’antiguitat que els treballadors 


percebien en concepte d’antiguitat amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’actual conveni. 


 


- Nova antiguitat: el complement d’antiguitat es desdobla en dos conceptes diferenciats 


(antiguitat consolidada explicada anteriorment) i la nova antiguitat que inclou els triennis 


meritats a partir de l’entrada en vigor del nou conveni. 


 


- Nocturnitat: complement salarial establert en conveni i vinculat a les jornades laborals 


realitzades entre les 10 de la nit i les 6 del matí. 


 


- Festius: complement salarial o complement en hores establert en conveni i vinculat a les 


jornades laborals realitzades en festius. 


 


- Caps de setmana: complement retributiu fixat per conveni que inclou dissabtes i diumenges. 


 


En base a les recomanacions posades de manifest als informes de control financer dels darrers 


exercicis, en data 27 de novembre de 2019 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, va 


sol·licitar a la Direcció General de Pressupostos i de la Direcció General de Funció Pública 


l’adequació a la legalitat de determinats conceptes retributius que afecten a diferents 


professionals de la plantilla del personal laboral del Consorci, els quals es troben fora de conveni, 


sent aquests el de “coordinació”, “incentius”, “plus responsabilitat” i “plus personal”. Un cop atès 


el requeriment d’informació complementaria de la Direcció General de Funció Pública sobre la 


sol·licitud presentada, en data 14 d’abril de 2020 es formalitza l’informe conjunt de la Direcció 


General de Pressupostos i de la Direcció General de Funció Pública informant favorablement sobre 


l’aplicació dels indicats conceptes.  
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En quant als conceptes de plus d’incentius i plus personal amb caràcter ad personam i a extingir, 


mentre que els complements de responsabilitat i coordinació/direcció es podran aplicar 


únicament als llocs de treball i les funcions definides a la sol·licitud, quedant fixats amb els 


següents imports: 


 


 
 


Increments salarials 


 


Les retribucions del personal no han experimentat cap increment respecte l’exercici anterior, no 


havent aplicat els increments previstos a l’article 3.2 del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de 


desembre i al Decret Llei 3/2019, de 22 de gener, on s’estableix que els increments no podran ser 


superiors a: 


 


- 2,25% respecte al vigent a 31 de desembre de 2018 en termes d’homogeneïtat pels dos 


períodes de comparació, tant pel que respecta als efectius de personal com l’antiguitat del 


mateix. 


- 0,25% addicional amb efectes 1 de juliol de 2019 donat que el PIB va superar el 2,5%. 


- 0,25% de la massa salarial de 2018, que es concretarà en els àmbits de la negociació respectius, 


podrà preveure la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, 


la revisió de complements específics, l'homologació de complements de destinació o 


l’aportació a plans de pensions entre d’altres mesures. 


 


Tant a l’exercici 2019 com al 2018 no han estat aplicats els increments retributius previstos a 


l’article 18.2 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018 i 


Decret Llei 5/2018 de 16 d’octubre, pel que fa al 2018, y l’article 3.2 del Reial Decret Llei 24/2018, 


de 21 de desembre i al Decret Llei 3/2019, de 22 de gener en quant al 2019.  Tal i com es va posar 


de de manifest al dictamen jurídic que el Consorci va sol·licitar a Bufet Vallbé, els increments 


previstos a la llei no són d’aplicabilitat automàtica, sinó que serà la negociació col·lectiva la que 


determini els increments salarials que, en tot cas haurà de respectar la previsió màxima establerta.  
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Atenent a que actualment s’està en negociacions per acordar el VIIIè Conveni col·lectiu de treball 


de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb 


discapacitat intel·lectual, fins al moment no seria aplicable l’esmentat increment, no podent 


determinar cap previsió donat que no existeix cap informació que determini l’efecte retroactiu 


dels increments a aplicar. 


 


Massa salarial: 


 


De la comparativa de la massa salarial dels treballadors a l’exercici 2019 respecte a l’exercici 2018, 


es desprèn que l’entitat no ha aplicat cap increment respecte l’any anterior, de la mateixa manera 


que tampoc es va aplicar cap increment a l’exercici 2018 respecte 2017, atès que el conveni 


col·lectiu d’aplicació es troba en negociacions. 


 


No obstant, la despesa de personal de l’exercici 2019 ha estat lleugerament superior a l’establerta 


al càlcul de massa salarial, superant en aproximadament 128 mil euros l’import autoritzat. La 


desviació es produeix, en part, per la incorporació de cinc nous treballadors per la prestació del 


nou servei de Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) que ha suposat 


retribucions no previstes per aproximadament un total 60 mil euros i d’un augment de la 


contractació de personal temporal durant l’exercici. 


 


Paga extra 2013: 


 


A l’exercici 2013, es va suprimir als treballadors del Consorci l’import equivalent a una paga 


extraordinària, d’acord amb les mesures adoptades per part de la Generalitat de Catalunya, sent 


valorada en 106.009,64 euros.  


 


Seguint amb l’establert al Decret Llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a 


l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 per al 


personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya,  al mes de febrer de 2019 s’ha retornat 


un import de 10.600,96 euros, equivalent al 10% de l'import que va deixar de percebre en aplicació 


d'aquesta mesura de reducció retributiva. Addicionalment, d’acord amb l’article 3 del  Decret Llei 


7/2019, de 2 d'abril, de concessió d'un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de 


Catalunya per al 2017, al mes de juliol de 2019 també va ser retornat un import de 31.802,89 euros 


que equival al 30% de l’import deixat de percebre.  


 


Per últim, al tancament de l’exercici 2019, ha estat provisionat un import de 63.605,78 euros 


equivalent al 60% de la indicada paga extraordinària, la qual ha estat retornada al mes d’agost de 


2020, d’acord amb l’establert a l’article 2 del Decret llei  3/2020, d'11 de febrer, sobre l'increment 


retributiu per a l'any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 


 


Altres aspectes: 


 


De les proves de revisió realitzades en matèria de seguretat social: 


 


- S’han verificat els TC’s de l’exercici i el pagament en els terminis establerts. 


- S’han verificat els imports pendents de pagament a 31 de desembre, i el seu correcte reflex 


comptable. 


- S’han verificat proves per a la validació de la despesa registrada durant l’exercici objecte del 


nostre anàlisi. 
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De les proves de revisió d’altres despeses socials: 


 


- No s’han efectuat aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança 


col·lectiva, en compliment de l’article 31 de la Llei de Pressupostos per al 2017 prorrogats 


pel 2019. 


- No s’ha retribuït al personal per ajuts en concepte de Fons d’Acció Social ni tampoc altres 


que tinguin la mateixa naturalesa o finalitat, d’acord amb les restriccions de l’article 24 de 


la Llei de Pressupostos 2017 prorrogats pel 2019. 


- No s’han reconegut percepcions derivades dels sistemes d’ajut per al menjar, tiquets 


restaurant o similars.  


- L’entitat si ha atorgat premis a anys de serveis, donat que es troba previst al conveni 


d’aplicació. 


- L’entitat compta amb un pla de formació aprovat pel període 2017-2021. 


- S’ha verificat una mostra de despeses (5 ítems) els quals corresponen principalment a 


despeses de formació per als treballadors. Aquestes despeses no es paguen a la nòmina 


del treballador sinó directament al proveïdor que presta el servei o el subministra. El 


circuit d’autorització i pagaments d’aquesta tipologia de despeses és el mateix que per a 


les despeses generals, autorització i pagament aprovat per gerència. 


 


5.4. Adequació de la contractació administrativa a les disposicions normatives 


d’aplicació per l’entitat 


 


Subjecció a la normativa de contractació pública: 


 


El Consorci és considerat com a poder adjudicador – administració pública, i per tant, a l’exercici 


objecte de control es d’aplicació plena la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 


Públic (LCSP) que va entrar en vigor el 9 de març de 2018. 


 


Perfil del contractant: 


 


El Consorci disposa d’un perfil del contractant al que es pot accedir a través de la seva pàgina web 


(www.consorcisg.cat). 


 


Anàlisi de la contractació efectuada: 


 


La relació de contractes adjudicats durant l’exercici 2019 facilitada pel Consorci, es troba formada 


per un total de 76 expedients de contractació, dels quals 70 han estat tramitats mitjançant 


contractació menor i 6 mitjançant procediment obert. A partir de la indicada relació de contractes, 


s’ha efectuat una mostra de 14 expedients, 10 contractes menors i 4 contractes adjudicats 


mitjançant procediment obert, per tal de comprovar el compliment dels requisits legals han de 


contenir els expedients així com la idoneïtat del procediment de contractació emprat.  


 


 


 


 


 



http://www.consorcisg.cat/





 


22 


 


A partir de la relació de contractes aportada, s’observen diversos contractes menors que atenent 


a raons d’import o bé per un possible fraccionament de l’objecte, superarien els límits de la 


contractació menor: 


 


Concepte / Tercer 
Import (sense 


IVA) 
Inici contracte 


Finalització 


contracte 


Musicoteràpia Vibro acústica 4.684,38 02/01/2019 31/12/2019 


Mètode Nordoff Robbins 5.080,99 02/01/2019 31/12/2019 


Massatge Sonor 6.630,16 02/01/2019 31/12/2019 


ALQUIMIA MUSICAL 16.395,53     


Suport cuina 14.875,79 01/08/2019 31/12/2019 


Suport cuina 14.840,00 02/01/2019 31/12/2019 


ANISER FACILITY, SLU 29.715,79     


Servei ETT 14.810,40 01/07/2019 31/10/2019 


Servei ETT 4.865,92 13/12/2019 20/04/2020 


EMPRESES BIZ SERVEIS PROFESSIONALS  19.676,31     


Servei de fisioteràpia RI 4.160,00 02/01/2019 31/12/2019 


Servei fisioteràpia ROU 14.440,00 02/01/2019 31/12/2019 


Massatge terapèutic 2.945,70 05/06/2019 31/12/2019 


JUAN JOSE NIEVA MARTÍN 21.545,70     


Direcció coordinació esports 18.145,36 02/01/2019 31/12/2019 


Activitats esportives 12.766,47 02/09/2019 31/12/2019 


TOT OCI S.L 30.911,83     


Monitoratge menjador 11.585,87 01/02/2019 30/06/2019 


Monitoratge esbarjo 10.030,64 01/02/2019 30/06/2019 


Servei activitats i tallers 12.388,96 02/01/2019 30/06/2019 


Activitats acompanyament matinal 10.674,50 02/09/2019 31/12/2019 


PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA, S.L. 44.679,97     


Monitoratge menjador 11.585,87 01/02/2019 30/06/2019 


Monitoratge esbarjo 10.030,64 01/02/2019 30/06/2019 


SERVEIS VALL DE LLÉMENA, SL 21.616,50     


 


Així mateix, s’observa un possible fraccionament de l’objecte mitjançant la contractació 


d’empreses vinculades o altres tercers, per tal de no superar el límit de la contractació menor.: 


 


Nom / Raó social Concepte 
Inici 


contracte 


Finalització 


contracte 


Import 


sense IVA 


CÀNOVAS 1852 GI, SL Assessorament laboral, IRPF 02/01/2019 31/12/2019 6.264,00 


CÀNOVAS 1852 ASSESSORAMENT LABORAL, SL Gestió de nòmines 02/01/2019 31/12/2019 11.652,00 


TOTAL GESTIÓ LABORAL 17.916,00 


GIROPARK - GRUP MIFAS Serveis de consergeria 02/01/2019 31/12/2019 9.856,25 


TADIFI - GRUP MIFAS Serveis de porteria i telefonia 02/01/2019 31/12/2019 12.426,00 


TOTAL SERVEI CONSERGERIA 22.282,25 


CENTRE DE TERÀPIES ASSISTIDES AMB CANS Int. Assist. Persones adultes 02/01/2019 31/12/2019 3.619,00 


TERÀPIES ASSISIDES AMB GOSSOS S.C Teràpia amb gossos 02/01/2019 31/12/2019 16.027,00 


TOTAL TERÀPIA GOSSOS 19.646,00 


FRANCISCO PUIG MASJOAN SA P. alimentaris congelats 02/01/2019 31/12/2019 14.911,43 


FRIGORÍFICS FERRER P. alimentaris congelats 02/01/2019 31/12/2019 14.850,38 


TOTAL PRODUCTES CONGELATS 29.761,81 


DISPREMIUM Productes alimentaris 02/01/2019 31/12/2019 11.563,64 


DISTRIBUCIONS SANT JULIÀ P. alimentaris varis 02/01/2019 31/12/2019 10.250,00 


TOTAL PRODUCTES ALIMENTARIS VARIS 21.813,64 
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De la relació anterior, es deriven les següents observacions: 


- Alquimia Musical:  Els tres contractes formalitzats corresponen a diferents activitats musicals 


de caràcter terapèutic a realitzar durant l’any 2019, les quals han estat dividides en tres 


contractes en funció de l’activitat concreta. El fet de tractar-se de diferents activitats, totes es 


troben relacionades, de forma que no seria raó justificada per la divisió de l’objecte, produint-


se així un fraccionament del contracte. Cal tenir en compte que es tracta d’un servei recurrent 


que seria susceptible de contractar mitjançant procediment obert. 


- Ansier Facility, SLU:  Els dos contractes corresponen als honoraris per la contractació de 


personal a la cuina. Tot i tractar-se d’un mateix objecte, la contractació es realitza en diferents 


moments de l’any, però, al tractar-se d’un servei recurrent que cada any es contracta personal 


d’ETT, s’hauria d’haver aplicat un procediment obert, donat que es supera el límit de la 


contractació menor. 


- Empreses Biz Serveis Professionals:  Els dos contractes corresponen als honoraris per la 


contractació de personal temporal. Tot i tractar-se d’un mateix objecte, la contractació es 


realitza en diferents moments de l’any, però, al tractar-se d’un servei recurrent que cada any 


es contracta personal d’ETT, s’hauria d’haver aplicat un procediment obert, donat que es 


supera el límit de la contractació menor. 


- Juan Jose Nieva Martín:  Els tres contractes corresponen als honoraris per la prestació del 


servei de fisioteràpia, havent-se dividit per cadascun dels centres on es presta el servei. Atenent 


a que es tracta d’un únic servei, el fet de segmentar-ho per centres, no justificaria la divisió de 


l’objecte, produint-se així un fraccionament del contracte. 


- Tot Oci: Els dos contractes corresponen als honoraris per la contractació del servei de direcció 


i realització d’activitats esportives, objectes que han estat dividits, quan aquests responen a un 


mateix servei, de forma que no es justificaria la divisió de l’objecte produint-se un 


fraccionament del mateix. A més, al tractar-se d’un servei recurrent que cada any, s’hauria 


d’haver aplicat un procediment obert de contractació, donat que es supera el límit de la 


contractació menor. 


- Planificació i gestió esportiva, S.L.: Els contractes formalitzats responen a un mateix objecte, 


corresponent al servei de monitoratge, trobant-se dividit contractualment en funció de l’àmbit 


en el qual es presta el servei (transport, esbarjo i menjador). El fet de prestar el servei en 


diferents àmbits, no seria raó justificada per la divisió de l’objecte, produint-se així un 


fraccionament del contracte. No obstant, en data 2 d’agost de 2019 ha estat adjudicat el servei 


de monitoratge de menjador i esbarjo mitjançant la realització d’un procediment obert, per 


tant, la contractació dels dos serveis indicats donaria compliment amb la Llei de Contractes del 


Sector Públic a partir de la indicada data. 


- Serveis Vall de Llémena S.L: Igual que succeeix amb el cas anterior, l’objecte del contracte és 


el monitoratge, trobant-se dividit contractualment en funció de l’àmbit en el qual es presta el 


servei. Atès que no seria raó justificada pel fraccionament el total contractat superaria els límits 


de la contractació menor. No obstant, tal i com s’ha fet constar anteriorment, aquests serveis 


han estat licitats i adjudicats durant el 2019.  


En quant als serveis d’assessorament laboral i servei de consergeria, s’han subscrit contractes per 


un mateix objecte amb diferents empreses que pertanyen al mateix grup, produint-se un 


fraccionament de l’objecte.  
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Per últim, el servei de teràpia de gossos així com el subministrament de productes congelats o 


altres productes varis, es realitza per mitjà de diferents empreses produint-se un fraccionament 


de la despesa. Atenent a que es tracta d’un mateix objecte, la contractació seria susceptible de 


realitzar-se amb un únic proveïdor per mitjà d’un procediment obert de contractació per tal 


d’obtenir condicions més avantatjoses. 


 


Despeses que no disposen d’un procediment de contractació ajustat a la LCSP: 


A partir dels registres comptables de l’entitat, s’han obtingut tots aquells proveïdors que tot i 


haver-se adjudicat mitjançant contractació menor al 2019, el volum d’operacions acumulat dels 


darrers tres exercicis, donat el seu caràcter recurrent, superaria el límit previst per la contractació 


menor, de forma que serien susceptibles d’adequar el procediment de contractació a emprar: 


 


Nom / Raó social 2019 2018 2017 Total 


ALQUIMIA MUSICAL 14.053,12 17.327,40 10.575,40 41.955,92 


AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 13.354,01 13.440,36 15.543,83 42.338,20 


ANISER FACILITY, SLU 35.234,54 53.740,64 25.484,87 114.460,05 


CANOVAS ASSESSORAMENT I GESTIO SL 17.916,00 12.764,29 19.973,00 50.653,29 


DISTRIBUCIONS SANT JULIA 6.149,97 16.272,98 23.684,85 46.107,80 


ECONOMIA SOLIDARIA EMPRESA DINSERSIO SLU 29.587,08 14.885,10 0,00 44.472,18 


EMPRESES.BIZ SERVEIS PROFESSIONALS, S.L.U. 25.854,42 26.367,25 43.472,98 95.694,65 


ESFRUITA GIR SL 12.899,98 13.986,77 14.884,03 41.770,78 


FRANCISCO PUIG MASJOAN SA 15.091,53 18.338,33 11.827,02 45.256,88 


FRIGORIFICS FERRER SA 11.373,26 14.901,08 21.129,48 47.403,82 


FUNDACIO DRISSA 8.159,07 4.126,20 10.972,97 23.258,24 


LA FAGEDA FUNDACIO 8.354,53 7.162,36 8.468,72 23.985,60 


LLUIS COSTA ROS SL 11.578,11 11.254,95 11.154,73 33.987,79 


SERVEIS VALL DE LLÉMENA 24.688,92 31.871,19 12.619,44 69.179,55 


TADIFI SL 12.416,73 13.050,38 19.735,18 45.202,29 


TERAPIES ASSISTIDES AMB CANS GIRONA SC 16.791,80 15.459,56 14.333,06 46.584,42 


TOT OCI, S.L. 25.516,93 26.524,99 11.181,58 63.223,50 


AVANCEM SANTA CLARA S.C.C.L 5.271,15 11.403,74 0,00 16.674,89 


DISPREMIUM 13.379,27 9.903,82 0,00 23.283,09 


ELECNOR S.A. 8.647,73 8.143,96 5.940,70 22.732,39 


INDUSTRIAL PASTELERA SAN NARCISO S.A.U 9.105,01 9.193,15 6.415,13 24.713,28 


INDUSTRIAS LINDAMER 6.418,43 6.204,40 7.372,96 19.995,79 


SEHRS DISTRIBUCIÓ I LOGISTICA 13.485,25 14.653,19 11.413,75 39.552,18 


TERUNDAR S.L 4.062,80 7.368,17 5.868,44 17.299,41 


VICTOR PONS COLOMER 7.240,88 13.476,04 10.065,64 30.782,56 
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D’altra banda, a partir dels volums de despesa declarats al model 347 de l’exercici 2019 així com 


els volums de despesa declarats a exercicis anteriors, es relacionen aquells proveïdors que no han 


estat sotmesos a cap procediment de contractació, i que atenent al volum d’operacions que 


presenten, es podrien trobar subjectes a la Llei de Contractes del Sector Públic: 


 


Nom / Raó social 2019 2018 2017 Total 


BIGAS I ALSINASA 4.926,28 4.550,41 10.798,22 20.274,91 


BILBAO CA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA 12.726,29 12.117,21 11.127,62 35.971,12 


ESPECIES TEIXIDOR SL 9.650,70 9.643,87 6.967,25 26.261,82 


GERISITEM SL 6.309,50 5.856,00 7.227,50 19.393,00 


GUILLEM ARRIBAS 6.653,06 22.043,41 0,00 28.696,47 


EQUIPANT ESPAIS CATALUNYA 17.212,60 0,00 0,00 17.212,60 


INDEGAMMA SERVEIS  21.599,88 6.474,94 0,00 28.074,82 


OMEDES JORDI 9.229,76 11.394,35 14.645,46 35.269,57 


TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 11.035,79 11.036,33 7.635,24 29.707,36 


ECONOCOM S.A (Rènting servidors 48 mesos) 2.401,61 0,00 0,00 2.401,61 


TRAMUNTANA SER SL 12.259,31 13.321,05 9.236,55 34.816,91 


 


D’altra banda, durant l’exercici 2019, s’han realitzat sis procediments oberts de contractació 


resultant les següents adjudicacions: 


 


Expedient Nom / Raó social Concepte 
Inici 


contracte 


Finalització 


contracte 


Import 


sense IVA 


01/2019 NATURGY S.A Subministrament de Gas 10/05/2019 10/05/2020 46.066,11 


03/2019 
FACTOR ENERGIA 


S.A 


Subministrament d'Energia 


elèctrica 
15/07/2019 15/07/2020 97.691,66 


04/2019 
PLANIFICACIÓ I 


GESTIÓ ESPORTIVA 


Servei de monitoratge de 


menjador i esbarjo 
12/09/2019 12/09/2020 81.942,34 


05/2019 


COMSA SERVICE 


FACILITY 


MANAGEMENT 


Lot 1: Reforma d'un centre 


d'acolliment residencial per 


a persones amb discapacitat, 


edifici Joan Riu. 


24/11/2019 18 mesos 2.343.789,97 


AGLOMERATS 


GIRONA S.A 


Lot 2: Projecte d’urbanització 


d’un vial per un centre 


d’acolliment residencial per 


a persones amb discapacitat, 


edifici Joan Riu. 


24/11/2019 8 mesos 154.443,68 


COMSA SERVICE 


FACILITY 


MANAGEMENT 


Lot 3: Projecte d’equipament 


de l’edifici Joan Riu. 
24/11/2019 2 mesos 238.558,81 


06/2019 


ALDEXTRA 


BUSINESS AND 


TECHNOLOGY 


Subministrament aplicatiu 


de planificació de torns i 


control d'assistència i el seu 


manteniment 


28/09/2019 27/09/2020 45.292,99 


07/2019 


FAURA CASAS 


AUDITORS I 


CONSULTORS 


Servei d’auditoria financera 


sobre els comptes anuals del 


CSG 


10/12/2019 10/12/2020 8.300,00 
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De la relació anterior, s’ha efectuat la revisió dels següents expedients: 


 


- L’expedient 01/2019 correspon a la licitació, mitjançant procediment obert, relatiu al 


subministrament de gas del Consorci Sant Gregori, havent estat adjudicat a empresa GAS 


NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A..  


 


- L’expedient 03/2019 correspon a la licitació, mitjançant procediment obert, del 


subministrament d’energia elèctrica del Consorci Sant Gregori, el qual ha estat adjudicat a 


l’empresa FACTOR ENERGIA, S.A. 


 


- L’expedient 04/2019 correspon a la licitació, mitjançant procediment obert, del servei de 


monitoratge de menjador i esbarjo de l’Escola E.E. Joan Riu- Consorci Sant Gregori, el qual ha 


estat adjudicat a l’empresa PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA S.L. 


 


- L’expedient 05/2019 correspon a la licitació, mitjançant procediment obert, en relació a les 


obres de reforma i equipament de l’edifici Joan Riu Central, el qual ha estat dividit i adjudicat 


d’acord amb els següents lots: 


 
• Lot 1: Reforma d'un centre d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat, 


edifici Joan Riu, adjudicat a la UTE formada entre COMSA SERVICE FACILITY 


MANAGEMENT,SAU i l’empresa COMSA, S.A.U. 


• Lot 2: Projecte d’urbanització d’un vial per un centre d’acolliment residencial per a 


persones amb discapacitat, edifici Joan Riu, adjudicat a AGLOMERATS GIRONA, S.A. 


• Projecte d’equipament de l’edifici Joan Riu, adjudicat a COMSA SERVICE FACILITY 


MANAGEMENT,SAU. 


 


De la revisió efectuada no es desprenen incidències. 


5.5. Anàlisi del compliment la normativa en relació a les subvencions rebudes. 


L’import que figura a l’epígraf “Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg 


termini”, correspon a subvencions, pendents d’executar, concedides per la Fundació Obra Social 


“la Caixa” des de 2012 a 2019 per un total de 2.595.000 euros, que tenen per objecte el 


finançament del 100% de les obres d’adequació de l’edifici Joan Riu Central. Al tancament de 


l’exercici 2019, s’han transformat en subvencions, donacions i llegats de capital, dins del patrimoni 


net, un import de 138.342,67 euros, corresponent a les inversions realitzades i justificades fins 


2019.  


D’altra banda, s’han rebut diverses donacions, mitjançant el conveni de col·laboració formalitzat 


amb CaixaBank, S.A., sumant un total de 7.000,00 euros, els quals s’han destinat a finançar 


l’adquisició d’uns gronxadors adaptats pels usuaris del centre.  
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La resta de subvencions, donacions i llegats rebuts pel finançament de l’activitat del centre han 


estat les següents: 


 


ENTITAT SUBVENCIONADORA Exercici 2019 


Fundació Privada Centre Joan Riu 233.737,64 


Fundació Privada Centre Joan Riu - Dep. Ensenyament 169.531,05 


Fundació Bancària "La Caixa" 519.391,40 


Donació Catalana de Golf, S.L. 2.470,00 


Altres 670,00 


TOTAL 925.800,09 


Les aportacions provinents de la Fundació Privada Centre Joan Riu i de la Fundació Bancària “la 


Caixa” responen als acords subscrits al conveni formalitzat l’11 de desembre de 2003 entre el 


Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, l’ICASS, la Fundació Privada 


Joan Riu i Caixa de Girona, on es determinen les aportacions anuals a realitzar així com la cessió 


del dret de superfície de les finques on es troben els edificis del Consorci. No obstant, durant els 


anys transcorreguts fins a la data, s’han produït variacions en les quanties de les aportacions així 


com la titularitat de les mateixes, no havent estat formalitzades per tal de mantenir el conveni 


actualitzat. 


5.6. Proves de compliment de la normativa en matèria d’endeutament 


Durant l’exercici 2019 l’entitat no ha formalitzat cap operació d’endeutament amb entitats 


financeres.  


5.7. Proves de compliment de la normativa en matèria de patrimoni 


A l’exercici 2019, el Consorci no té formalitzats contractes d’arrendament ni ha adquirit cap 


immoble, no obstant, si s’han licitat contractes per execució de projectes d’obra, concretament 


per la reforma de l’edifici Joan Riu Central per un valor superior a 600.000 euros IVA exclòs. El 


Consorci no ha tramitat l’informe de la Direcció General de Patrimoni, previ a la licitació de les 


obres, tal i com estableix l’article 15.3. del Reial Decret 1/2002, de 24 de desembre, pel qual 


s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, on es fa constar que 


en cas de projectes d’obra per construir o reformar immobles que tinguin un valor estimat del 


contracte superior a 600.000 euros IVA exclòs, es requerirà per la seva licitació un informe 


favorable de Direcció General del Patrimoni, havent-se d'incorporar a l'expedient de contractació 


com a requisit previ per a l'aprovació tècnica del projecte per part de l'òrgan de contractació, 


d'acord amb el que estableix la normativa en matèria de contractació del sector públic. 


Addicionalment, un cop acabada l'obra, s’haurà de trametre a la Direcció General del Patrimoni la 


informació sobre el cost final de les obres fetes, i a aquest efecte, s’haurà d'adjuntar l'acta de 


recepció de les obres i la certificació final en els termes establerts per la normativa en matèria de 


contractació del sector públic. 


D’altra banda, hem analitzat la tramitació realitzada per l’entitat al respecte de les pòlisses 


d’assegurança contractades que donen cobertura al seu patrimoni. 
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Durant l’exercici 2019 s’ha comunicat a la Subdirecció de Riscos i Assegurances (SGRA) de la 


Direcció General de Política, Assegurances i Tresor les renovacions dels contractes d’assegurança 


vigents per l’exercici 2019, els quals, al no haver-se alterat les seves condicions, li es  d’aplicació 


l’article 36.4, el qual preveu la comunicació de les renovacions amb posterioritat a la formalització 


de les mateixes. 


5.8. Compliment de la normativa en relació a les tarifes i preus públics aplicats 


Els estatuts del Consorci, aprovats en data 20 de gener de 1992, els quals són vigents durant 


l'exercici 2019, no fan esment, a que l'entitat hagi d’aprovar anualment una tarifa de preus per als 


serveis que presta directa o indirectament als usuaris. 


En data 16 de desembre de 2019 el Consell de Govern, va ratificar la Resolució de Gerència de 2 


de gener de 2019, on s’aprova la relació de preus pels serveis educatius, assistencials i residencials 


per l’exercici 2019, d’acord amb la següent tarifa: 


 
Activitats i serveis Preus 2019 


Serveis en l'àmbit residencial d'activitat terapèutica inclusiva  


Activitat de piscina a Piscina Municipal Sant Gregori Bonificat 100% 


Activitat de teatre a través de l'Apropa Cultura 10,00 € 


Activitat de cinema 10,00 € 


Activitat sortida al Magma 31,00 € 


Activitat sortida al Tibidabo 45,00 € 


Activitat sortida a Marineland 45,00 € 


Activitat visita Girona en temps de flors 8,00 € 


Activitat sortida a la platja 18,00 € 


Activitat a Girona per Sant Jordi 12,00 € 


Sortida diürna a les Fires de Girona 10,00 € 


Sortida nocturna 25,00 € 


Sortida a la neu 45,00 € 


Perruqueria inclusiva 10,00 € 


Activitats esportives adaptades 35,00 € 


Activitat al parc infantil de Girona 15,00 € 


Activitat de natació a Can Gibert del Pla 40,00 € 


Activitat de vela adaptada  25,00 € 


Activitat de teràpia relacional amb cavalls 50,00 € 


Activitat de piscina a Piscina Municipal Sant Gregori Bonificat 100% 


Activitats diverses a Caixa Fòrum Bonificat 100% 


Activitats al parc de salut de Sant Gregori Bonificat 100% 


Festes i celebracions tradicionals (trimestral) Bonificat 100% 


Serveis en l'àmbit residencial d'acció terapèutica   


Activitat terapèutica Teràpia amb gossos (mensual) 52,00 € 


Activitat de Cos i Creativitat 40,00 € 


Acció terapèutica Musicoteràpia (mensual) 40,00 € 


Activitat de Massatge Terapèutic (mensual) 32,00 € 


Acció terapèutica Perruqueria centre 10,00 € 


Acció terapèutica Podologia 14,00 € 


Acció terapèutica Golf (mensual) Bonificat 100% 


Acció terapèutica Petit Auditori (mensual) Bonificat 100% 


Acció terapèutica Atletisme (mensual) Bonificat 100% 


Acció terapèutica Activitat esportiva (mensual) 


 


  


Bonificat 100% 
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Activitats i serveis Preus 2019 


Serveis en l'àmbit escolar 


Material escolar (Anual) 75,00 € 


Activitat complementària musicoteràpia (curs escolar) 38,72 € 


Activitat complementària inclusió social (sortides) curs escolar Bonificat 100% 


Activitat complementària noves tecnologies (material) curs escolar Bonificat 100% 


Activitat complementària estimulació bàsica sensorial curs escolar Bonificat 100% 


Activitat complementària hidroteràpia/piscina curs escolar Bonificat 100% 


Serveis assistencials Tarifa 2019 


Àmbit residencial   


Residència d'adults Els Roures (diari)   


      Suport generalitzat 100,20 


      Suport generalitzat + trastorns de conducta 109,45 


Residència infantil Joan Riu (diari)   


      Suport generalitzat 100,20 


      Suport generalitzat + trastorns de conducta 109,45 


Centre d'atenció especialitzada Els Roures (diari)   


      Suport generalitzat 35,78 


Àmbit servei de valoracions   


Servei d'atenció a la discapacitat (per expedient) 84,06 


Servei d'atenció a la dependència (per expedient) 93,01 


D'altra banda, l'entitat té formalitzats els següents convenis o contractes de col·laboració amb 


diferents organismes públics: 


 


o Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i 


Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Sant Gregori per a la prestació del servei 


de residència per a nens/es, adolescents i adults amb discapacitat i el servei de centre d’atenció 


especialitzada per a persones amb discapacitats signat el 10 de juliol de 2018. L’indicat conveni 


preveu la prorroga fins a quatre anys addicionals, sent formalitzada la prorroga per l’exercici 


2019 en data 12 de desembre de 2018. 


 


o Conveni de col·laboració amb la Direcció General de Protecció Social (actualment Direcció 


General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat) del Departament de Treball, Afers Socials i 


Famílies, signat el 21 de febrer de 2019 i sent vigent fins 31 de desembre de 2019, per la gestió 


del servei públic relatiu a la valoració de la dependència i a la valoració del grau de la 


discapacitat, així com de la necessitat de concurrència de concurs de tercera persona i del 


reconeixement del barem de mobilitat.  


 


o Amb data 30 de maig de 2019, es formalitza la resolució per la qual el Departament de Treball, 


Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en la qual es formula l’encomana de 


gestió al Consorci Sant Gregori, per a la prestació del servei de Centre de Desenvolupament 


Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), a l’àmbit territorial de la comarca del Gironès, concretament 


en els municipis de Bordils, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Juià, 


Llagostera, Llambilles, Medinyà, Sant Andreu de Salou, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, 


Sant Julià de Ramis, Sant Martí Vell, Viladesens i Madremanya, per l’exercici 2019, que es durà 


a terme als locals titularitat de la Generalitat de Catalunya situats al carrer Emili Grahit, 2, 


Girona. La vigència de l’encomana és des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019, 


podent ser prorrogada de forma expressa per anys successius fins un màxim de 4 anys més. 
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o Contracte programa signat el 22 de maig de 2014, pel qual s’estableixen les relacions entre el 


Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consorci Sant Gregori, amb una vigència 


inicial de 1 de gener de 2014 a 31 de desembre de 2014, prorrogable tàcitament. En data 30 


de novembre de 2016, donada la necessitat de revisar i actualitzar la relació de col·laboració 


entre les parts, mitjançant resolució de presidència s’aprova la denúncia del Contracte 


Programa, donant compte al Consell de Govern a la sessió del 16 de desembre de 2016. Tot i 


això, la denúncia no ha estat comunicada al Departament de Treball, Afers socials i famílies ja 


que no ha estat possible disposar d’un nou text fins a data actual, per la qual cosa ha continuat 


vigent el Contracte Programa signat al 2014. 


 


o Conveni de col·laboració amb l’Institut Català de la Salut per a la prestació d’assistència 


sanitària als usuaris dels centres Joan Riu i els Roures. La durada d’aquest conveni es de l’1 de 


gener del 2019 a 31 de desembre del 2019. 


o Conveni de col·laboració signat en data 28 de juny de 2013 amb l’Institut d’Assistència Sanitària 


per a la prestació de suport i atenció psiquiàtrica per al Consorci Sant Gregori mitjançant la 


valoració, el seguiment i les pautes tant a nivell d’atenció directa com a nivell farmacològic o 


altres. El conveni preveu prorrogues tàcites per temps indefinit, trobant-se actualment 


prorrogat pel període de l’1 de juliol del 2019 fins a 1 de juliol del 2020. 


Els convenis i contractes relacionats anteriorment, inclouen els preus a aplicar durant l'exercici 


2019 pels serveis contractats, havent estat aplicats correctament per part de l'entitat. 


5.9. Anàlisi del compliment de la normativa relativa a estudis i dictàmens 


Amb l’objectiu de detectar l’existència d’Estudis i Dictàmens que no s’hagin tramitat 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 de Catalunya i del seu sector públic en 


relació a la contractació d'estudis i dictàmens, hem analitzat els extractes comptables de despesa 


del grup 62 “serveis exteriors”, en concret els comptes 623 “serveis professionals” i 629 “altres 


despeses” per tal de detectar possibles despeses d’estudis, dictàmens i/o treballs de consultoria. 


De l’anàlisi efectuat, detectem els següents estudis i/o projectes que s’haurien d’haver tramitat 


seguint les actuacions derivades de l’Acord de Govern: 


 


- Honoraris professionals de l’enginyer industrial Gerard Formenti Cunill per l’elaboració d’un 


informe general d’inversions, un estudi de colors i el projecte i direcció d’obra del mòdul 


“festucs”, per un import de 2.245,76 euros IVA inclòs.  


 


- Honoraris professionals corresponents a l’assistència tècnica i elaboració d’un calendari laboral 


de l’organització, per part del proveïdor “Daleph Iniciativas y Organización S.A”, per import 


total de 7.051,89 euros IVA inclòs.  


 


- Honoraris professionals corresponents a l’assessorament jurídic en relació a diferents aspectes 


retributius del personal així com delegacions de facultats al gerent de l’entitat por part del 


Consell de Govern, prestats per Bufet Vallbé, S.L., per import total de 3.872,00 euros IVA inclòs.  


 


- Honoraris professionals corresponents a la redacció del projecte-memòria per tal 


d’implementar un hort ecològic al Consorci, realitzat per Eduard Muixach Roig, per import total 


de 1.573,00 euros IVA inclòs.  
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- Honoraris professionals corresponents a l’elaboració del projecte d’equipament de l’edifici 


Joan Riu, realitzat per l’arquitecta Anna Sabrià Benito, per import total de 1.793,52 euros IVA 


inclòs.  


 


De la relació anterior, excepte el cas dels honoraris referits al projecte d’equipament de l’edifici 


Joan Riu que ha estat imputat al capítol VI del pressupost de despesa, la resta s’haurien d’haver 


registrat dins del concepte pressupostari 227.0005 – Estudis i dictàmens. 


 


D’altra banda, no s’ha obtingut suport sobre la comunicació al Registre Públic de Contractes tot i 


tractar-se de contractes menors, a més de no haver constatat l’existència de l’informe justificatiu 


(informe 1) de l’òrgan de contractació, previ a la contractació, que motivi la conveniència de la 


contractació externa. 


 


De la mostra analitzada, no hem constatat estudis o dictàmens on el seu cost hagi estat superior 


als 10.000 € (IVA exclòs), de forma que no ha estat d’aplicació la presentació d’un informe 


d’avaluador (Informe 2), que ha de validar la qualitat de l’informe i la seva adequació al preu, previ 


al pagament, ni l’existència de l’informe del departament (Informe 3), el qual ha de ser posterior 


a l’emissió de l’informe 1, emès amb caràcter favorable.  


5.10. Proves de compliment sobre les despeses de dietes i viatges 


D’acord amb els comptes de despesa de l’entitat, a 31 de desembre de 2019, el detall de les 


despeses registrades és el següent: 


Compte Descripció Saldo Mostra 


62904000 Dietes i despeses de viatge 5.879,92 1 


62904001 Dietes SEVAD 20.210,95 3 


62904002 Dietes CDIAP 856,52 0 


62904003 Dietes accions de discapacitat intel·lectual 1.228,76 1 


De les despeses comptabilitzades per l’entitat en concepte de despeses de viatges, locomoció, 


taxis, assistències, transports, etc..., hem analitzat el compliment del Decret 138/2008, de 8 de 


juliol, d’indemnitzacions per raó del servei per una mostra que representa el 26% del total. 


A partir de l’exercici 2019, les liquidacions per dietes i desplaçaments que presenta el gerent són 


autoritzades per part d’un membre del Consell de Govern, d’acord amb la resolució de la 


Presidència de 7 de gener de 2019, sobre la delegació de funcions de control i autorització de les 


liquidacions de despeses de mobilitat i formació derivades de l’activitat pròpia del càrrec de la 


gerència. De la revisió efectuada no es detecten incidències a destacar. 


5.11. Proves de compliment sobre les despeses protocol·làries i de representació 


Una vegada analitzats els conceptes de despesa susceptibles de correspondre a despeses 


protocol·làries i de representació, aquests serien els següents: 


 


Compte Descripció Saldo Mostra 


62700000 Publicitat, propaganda i relacions públiques DESPESA 3.626,43 1 
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Tot i que l’import no és significatiu, s’ha analitzat una factura corresponent a la despesa més 


rellevant de les registrades al compte relacionat anteriorment sense detectar incidències.  


5.12. Proves de compliment sobre les despeses d’assistència a Consells i Òrgans 


Col·legiats 


Els membres que han format part del Consell de Govern durant l’exercici 2019 han estat els 


següents: 


 


- President:   Sr. Chakir El Homrani Lesfar 


- Vice-Presidenta:  Sra. Esther Planas i Herrera 


- Vocal:   Sra. Aina Plaza i Tesías 


- Vocal:   Sr. Josep Vidal i Fàbrega 


- Vocal:   Sra. Núria Dalmau i Gómez 


- Secretari:  Sr. Carles Soler i Casals 


Tal i com es fa constar als comptes anuals de l’exercici 2019, així com les manifestacions 


efectuades per la pròpia entitat, els òrgans de govern del Consorci, no han percebut cap 


remuneració durant l’exercici 2019.   


Al respecte, s’ha efectuat una revisió del model 190 per tal d’identificar retribucions als membres 


als òrgans de govern, un anàlisi dels comptes comptables susceptibles de registrar les indicades 


retribucions, a més de revisar les actes del Consell de Govern, sense haver detectat, en cap cas, 


remuneracions per assistència a les Juntes, per part dels òrgans de govern, així com tampoc cap 


altre tipus de remuneració. 


El Consorci no ha fet constar publicitat activa a la seva web, en relació als viatges a l’estranger del 


alts càrrecs i personal directiu, segons la nota de criteris de 22 d’octubre de 2019, donat que 


segons manifesta la direcció no s’han produït desplaçaments a l’estranger durant l’exercici 2019. 


5.13. Compliment de la normativa sobre transparència 


Al respecte de la publicitat activa regulada a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 


accés a la informació pública i bon govern, s’ha efectuat un control sobre els continguts mínims 


d’informació (articles del 8 al 15 de la llei), que haurien d’estar publicats a la pàgina web del 


Consorci. 


La pàgina web de l’entitat www.consorcisg.cat disposa d’un apartat de transparència, en el qual 


s’inclou informació sobre els següents aspectes: 


- Personal 


- Contractació 


- Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial 


- Informació relativa a decisions i actuacions de rellevància jurídica 


- Documentació 


 



http://www.consorcisg.cat/
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La informació publicada a l’apartat de transparència, no compleix amb els continguts mínims 


establerts als articles 8 al 15 de la Llei de Transparència, al no incorporar informació respecte als 


següents punts: 


- Informació sobre l’organització institucional i estructura administrativa. 


o La relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual no es troba 


actualitzada al 2019. 


o No consta informació referent a resolucions dictades per l’òrgan competent, en aplicació 


de la normativa sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs, amb la forma i les 


condicions que es determinin per reglament. 


- Informació relativa a decisions i actuacions de rellevància jurídica 


o L’entitat compleix amb els requisits que li són d’aplicació, establerts a l’article 10 de la Llei 


19/2014. 


- Informació sobre la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial 


o No s’informa en quant al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i 


sostenibilitat financera. 


o No es fan constar les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels 


membres del Govern, dels alts càrrecs i del personal directiu del consorcis, i les 


indemnitzacions que han de percebre en deixar d’exercir el càrrec. 


o No es troben inclosos els informes de control financer d’exercicis anteriors, mentre que els 


últims comptes anuals publicats són els corresponents a l’any 2018. 


o No s’inclou informació en quant a resolucions dictades per l’òrgan competent per a instruir 


i resoldre els expedients relatius a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos 


dels alts càrrecs i a la inscripció en els registres corresponents, en aplicació de la normativa 


sobre incompatibilitats dels alts càrrecs. 


o No es dona informació sobre el cost de les campanyes de publicitat institucional, 


desglossant els diferents conceptes de la campanya i l’import contractat a cada mitjà de 


comunicació. 


o S’inclou informació econòmica agregada de l’inventari general del patrimoni pel que fa als 


béns immobles de domini públic i patrimonials i als béns mobles amb un valor especial, no 


obstant, no es dona informació sobre les dades més rellevants i només consta la informació 


fins al 2018. 


- Informació en matèria de planificació i programació 


o L’apartat de transparència inclòs a la pàgina web, no incorpora accés a informació en 


matèria de planificació i programació, de forma que no figura publicada informació 


respecte a plans i programes anuals i plurianuals de caràcter general o sectorial, que 


estableixin les directrius estratègiques de les polítiques públiques. 


- Informació respecte la gestió administrativa 


o L’apartat de “Contractació”, ubicat dins de l’apartat de transparència, inclou la informació 


mínima. 


- Informació sobre els convenis de col·laboració 
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o L’entitat té publicada la relació dels convenis de col·laboració subscrits amb el Departament 


de treball, Afers socials i Famílies, amb l’ICS, l’Institut d’Assistència Sanitària i el Consell 


Comarcal del Gironès durant els darrers 5 anys, no obstant, no hi figura la informació 


relativa al compliment i execució dels mateixos. 


- Informació de l’activitat subvencional   


No aplicable a l’entitat. 


5.14. Anàlisi de la metodologia de càlcul per l’obtenció del període mig de pagament a 


proveïdors (PMP) 


 


A partir l’anàlisi efectuat sobre la metodologia de càlcul del període mig de pagament emprada 


per part del Consorci, corresponent al mes de desembre, considerem que s’adequa en termes 


generals amb l’establert al Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, que desenvolupa la 


metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions 


Públiques, a excepció del següent aspecte: 


 


- El Consorci no exclou de les operacions pagades o pendents de pagament les factures 


d’entitats considerades Administració Pública en termes de comptabilitat nacional en el PMP 


(Estat, Generalitat i Corporacions locals i als respectius ens dependents classificats en el sector 


Administracions Públiques), havent inclòs entitats que formen part de la Generalitat de 


Catalunya (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 


Catalunya, Institut d'Assistència Sanitària, Institut Català de la Salut o l’Agència Catalana de 


l'Aigua). 
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6. CONCLUSIONS 


 


En la nostra opinió, els actes, operacions i procediments de gestió econòmic-financera, del 


Consorci Sant Gregori, s’han desenvolupat, amb caràcter general, de conformitat amb les normes 


que li són d’aplicació, si bé, com a resultat dels treballs efectuats que es detallen al punt 5 anterior, 


resulta necessari implementar les següents consideracions: 


 


Estatuts del Consorci: 


 


- En data 29 de desembre de 2016 el Consell de Govern va aprovar inicialment la modificació 


dels Estatuts del Consorci per tal d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 


racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, en relació a l’administració d’adscripció, 


el règim de comptabilitat i el control del pressupost, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 


racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, en relació al règim 


de separació, dissolució i liquidació del consorci. A la modificació del nou text aprovat, es va 


incorporar el Consell Comarcal del Gironès com a nou membre del Consorci, no obstant, a 


data d’emissió del present informe encara es troba pendent de ratificació, de forma que 


l’entitat ha iniciat gestions per comptar amb un altre soci públic. Conseqüentment, la renovació 


de la vigència del Consorci no es produirà fins que els nous estatuts no es trobin ratificats per 


una nova entitat pública. 


 


Liquidació del pressupost: 


 


- El procediment seguit en la tramitació de les modificacions de crèdit s’adequa amb l’establert 


a les bases d’execució del pressupost per l’any 2019, no obstant, s’observen defectes de forma 


en determinats expedients, al haver-se tramitat a un mateix expedient d’ampliació de crèdit, 


diverses transferències de crèdit tant del pressupost d’ingrés com de despesa sense fer constar 


aquesta circumstància. Així mateix, s’ha tramitat un expedient de modificació per 


transferències de crèdit, el qual també té incorporada una anul·lació de crèdit del pressupost 


d’ingressos, a efectes de reequilibrar el pressupost, fet que no donaria compliment amb 


l’objecte de l’expedient.  


 


- Les modificacions de crèdit realitzades durant el 2019 han tingut l’objectiu de mantenir 


actualitzat el pressupost per tal de donar compliment amb l’indicat al punt 4 de les bases 


d’execució, no obstant, existeixen diverses partides tant del pressupost d’ingressos com el de 


despesa, on l’execució ha estat superior a les consignacions pressupostàries definitivament 


aprovades. Segons manifesta l’entitat, amb l’inici de la utilització de l’aplicació “PANGEA” a 


partir de l’exercici 2020, es podrà realitzar un seguiment més acurat de l’execució 


pressupostària i per tant poder donar compliment al referit article. 


 


Àrea de Personal: 


 


- Tot i que en menor mesura que a l’exercici anterior, es continua observant algun treballador 


que, de manera freqüent, no registra correctament el marcatge d’entrada i/o sortida de la 


jornada laboral, havent de realitzar on control més exhaustiu per tal de garantir el compliment 


del sistema de marcatge implantat. 
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- Les hores extraordinàries realitzades pel personal durant l’exercici, una part han estat 


retribuïdes i la resta compensades amb hores lliures de servei tal i com indica l’article 35 de la 


Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’exercici 2017 (prorrogat pel 2019). Les 


hores que no han estat compensades, es poden retribuir de forma excepcional, si bé, a les 


resolucions de gerència on s’autoritza la retribució de les hores extraordinàries es deixa 


constància del motiu de la realització de les mateixes, però no queda suficientment acreditat 


el caràcter d’excepcionalitat del seu pagament que preveu la normativa d’aplicació. 


 


- En relació als expedients d’altes de personal temporal produïdes durant el 2019, tant per 


procediment normalitzat com abreujat, no queda constància dels següents extrems: 


 


o Justificació sobre la impossibilitat d’atendre aquesta necessitat amb els mitjans existents.  


o Justificació de l’acompliment dels principis de publicitat, mèrit i capacitat i concurrència. 


o No s’ha disposat de les bases de la convocatòria als processos de contractació normalitzats. 


o No s’ha disposat de l’autorització prèvia de gerència quan no es contracta personal tècnic 


educatiu i per raons d’urgència justificada es tramita per procediment abreujat. 


o No es defineixen criteris de puntuació objectius i/o subjectius ni es motiva la puntuació 


atorgada a cada candidat. 


o Certificat del responsable de gestió econòmica i financera sobre el cost de la contractació 


i la suficiència de crèdit per assumir-la, identificant la despesa i els crèdits consignats al 


pressupost vigent. 


 


- Part del personal que presta servei a l’entitat es contracta mitjançant contracte d’obra i servei 


o bé contractes eventuals per circumstàncies de la producció, produint-se renovacions dels 


indicats contractes per períodes superiors al màxim de duració prevista a l’article 15 del Reial 


Decret 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 


treballadors.  


 


- No es dona compliment a l’article 2.3 de l’Acord de Govern de 13 juny de 2017, al no donar 


publicitat de les ofertes de treball que l’entitat té disponibles pels casos on la contractació no 


es realitza mitjançant bossa de treball, o bé es tracta de contractes temporals renovats per 


períodes superiors amb l’establert a l’article 15 de l’Estatut dels treballadors. 


 


- L’expedient de massa salarial per l’exercici 2019 no ha experimentat cap increment respecte 


l’any anterior, trobant-se per sota del màxim previst a l’article 18.2 de la Llei de Pressupostos 


Generals de l’Estat per a l’exercici 2018 (prorrogats al 2019). Aquesta previsió es deu a que 


actualment s’està en negociacions per tal d’acordar el VIIIè Conveni col·lectiu de treball de 


Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb 


discapacitat intel·lectual. No obstant, la despesa de personal executada al 2019, en termes 


globals, ha resultat lleugerament superior al límit fixat al càlcul de la massa salarial, com a 


conseqüència d’un augment de la contractació de personal temporal durant l’exercici, donat 


que individualment les retribucions es mantenen en termes d’homogeneïtat respecte les 


percebudes al 2018. 
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Contractació administrativa: 


 


- El Consorci és considerat com a poder adjudicador – administració pública, i per tant, a 


l’exercici objecte de control es d’aplicació plena la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 


Contractes del Sector Públic (LCSP) que va entrar en vigor a partir de 9 de març de 2018, 


d’acord amb els articles 3.1.d) i 3.2.b) de la LCSP. 


 


- Durant l’exercici 2019, la totalitat dels contractes formalitzats han estat adjudicats mitjançant 


contractació menor, excepte sis casos, que han estat tramitats mitjançant procediment obert 


ordinari o simplificat d’acord amb la LCSP.  


 


En quant a les contractacions menors realitzades en l’exercici 2019, s’observen contractes que, 


o bé per raons d’import o bé per un fraccionament de l’objecte, no s’ajustarien als 


procediments de contractació que s’haurien d’haver seguit d’acord amb la normativa 


d’aplicació. 


 


Concepte / Tercer 
Import (sense 


IVA) 
Inici contracte 


Finalització 


contracte 


Musicoteràpia Vibro acústica 4.684,38 02/01/2019 31/12/2019 


Mètode Nordoff Robbins 5.080,99 02/01/2019 31/12/2019 


Massatge Sonor 6.630,16 02/01/2019 31/12/2019 


ALQUIMIA MUSICAL 16.395,53     


Suport cuina 14.875,79 01/08/2019 31/12/2019 


Suport cuina 14.840,00 02/01/2019 31/12/2019 


ANISER FACILITY, SLU 29.715,79     


Servei ETT 14.810,40 01/07/2019 31/10/2019 


Servei ETT 4.865,92 13/12/2019 20/04/2020 


EMPRESES BIZ SERVEIS PROFESSIONALS  19.676,31     


Servei de fisioteràpia RI 4.160,00 02/01/2019 31/12/2019 


Servei fisioteràpia ROU 14.440,00 02/01/2019 31/12/2019 


Massatge terapèutic 2.945,70 05/06/2019 31/12/2019 


JUAN JOSE NIEVA MARTÍN 21.545,70     


Direcció coordinació esports 18.145,36 02/01/2019 31/12/2019 


Activitats esportives 12.766,47 02/09/2019 31/12/2019 


TOT OCI S.L 30.911,83     


Monitoratge menjador 11.585,87 01/02/2019 30/06/2019 


Monitoratge esbarjo 10.030,64 01/02/2019 30/06/2019 


Servei activitats i tallers 12.388,96 02/01/2019 30/06/2019 


Activitats acompanyament matinal 10.674,50 02/09/2019 31/12/2019 


PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA, S.L. 44.679,97     


Monitoratge menjador 11.585,87 01/02/2019 30/06/2019 


Monitoratge esbarjo 10.030,64 01/02/2019 30/06/2019 


SERVEIS VALL DE LLÉMENA, SL 21.616,50     
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Addicionalment, es detecta un possible fraccionament de l’objecte mitjançant la contractació 


d’empreses vinculades o altres tercers: 


 


Nom / Raó social Concepte 
Inici 


contracte 


Finalització 


contracte 


Import 


sense IVA 


CÀNOVAS 1852 GI, SL Assessorament laboral, IRPF 02/01/2019 31/12/2019 6.264,00 


CÀNOVAS 1852 ASSESSORAMENT LABORAL, SL Gestió de nòmines 02/01/2019 31/12/2019 11.652,00 


TOTAL GESTIÓ LABORAL 17.916,00 


GIROPARK - GRUP MIFAS Serveis de consergeria 02/01/2019 31/12/2019 9.856,25 


TADIFI - GRUP MIFAS Serveis de porteria i telefonia 02/01/2019 31/12/2019 12.426,00 


TOTAL SERVEI CONSERGERIA 22.282,25 


CENTRE DE TERÀPIES ASSISTIDES AMB CANS Int. Assist. Persones adultes 02/01/2019 31/12/2019 3.619,00 


TERÀPIES ASSISIDES AMB GOSSOS S.C Teràpia amb gossos 02/01/2019 31/12/2019 16.027,00 


TOTAL TERÀPIA GOSSOS 19.646,00 


FRANCISCO PUIG MASJOAN SA P. alimentaris congelats 02/01/2019 31/12/2019 14.911,43 


FRIGORÍFICS FERRER P. alimentaris congelats 02/01/2019 31/12/2019 14.850,38 


TOTAL PRODUCTES CONGELATS 29.761,81 


DISPREMIUM Productes alimentaris 02/01/2019 31/12/2019 11.563,64 


DISTRIBUCIONS SANT JULIÀ P. alimentaris varis 02/01/2019 31/12/2019 10.250,00 


TOTAL PRODUCTES ALIMENTARIS VARIS 21.813,64 


 


- A partir dels registres comptables de l’entitat, així com de la informació que es fa constar al 


model 347, s’han detectat 36 proveïdors que d’acord amb el volum d’operacions efectuat a 


l’exercici o bé l’acumulat d’operacions dels últims tres exercicis, donat el seu caràcter recurrent, 


podrien superar els límits previstos per la contractació menor, per la qual cosa serien 


susceptibles d’adequar el procediment d’acord amb els regulats a la Llei de Contractes del 


Sector Públic. Entre els proveïdors detectats, cal destacar pel seu volum a Aniser Facility, SLU, 


Empreses Biz Serveis Professionals, S.L.U, Tot Oci, S.L., etc.  (veure relació de proveïdors al punt 


5.4. de l’informe de control financer de 2019)   


 


Subvencions rebudes: 


 


Les subvencions i donacions rebuts durant l’exercici 2019, han estat correctament registrades, 


d’acord amb les condicions d’exigibilitat i reintegrament, si bé, les aportacions rebudes pel 


finançament de l’activitat per part de la Fundació Privada Centre Joan Riu i de la Fundació Bancària 


“la Caixa”, es fonamenten amb el conveni subscrit l’11 de desembre de 2003, el qual no es trobaria 


actualitzat amb la situació actual, tant pel que fa a la quantia de les aportacions com la titularitat 


de les mateixes. 


 


Endeutament: 


 


- Durant l’exercici 2019 l’entitat no ha formalitzat cap operació d’endeutament amb entitats 


financeres. L’únic increment en l’endeutament correspon a subvencions rebudes per la 


Fundació Bancària “la Caixa”, les quals es troben pendents d’executar i justificar. 
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Patrimoni: 


 


- No ha estat tramitat l’informe de la Direcció General de Patrimoni, previ a la licitació de les 


obres de reforma de l’edifici Joan Riu Central, al superar el valor estimat de 600.000 euros IVA 


exclòs, tal i com preveu l’article 15.3. del Reial Decret 1/2002, de 24 de desembre, pel qual 


s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 


 


- El Consorci té assegurats el continent i contingut dels edificis on realitza la seva activitat així 


com la responsabilitat civil. Durant l’exercici 2019 es va comunicar a la Subdirecció de Riscos i 


Assegurances (SGRA) de la Direcció General de Política, Assegurances i Tresor les renovacions 


dels contractes d’assegurança vigents per l’exercici 2019, els quals, al no haver-se alterat les 


seves condicions, li es d’aplicació l’article 36.4, el qual preveu la comunicació de les renovacions 


amb posterioritat a la formalització de les mateixes. 


Tarifes i preus públics 


 


- La tarifa aplicada pel Consorci a l'exercici 2019, va ser aprovada per Resolució de Gerència de 


data 2 de gener de 2019 i ratificada pel Consell de Govern en data 16 de desembre de 2019. 


En relació als convenis i contractes formalitats per l’Entitat, s’inclouen els preus pactats a aplicar 


durant l'exercici 2019 pels serveis contractats, havent estat aplicats correctament per part de 


l'entitat. 


 


Estudis i dictàmens: 


 


- De l’anàlisi efectuat hem observat despeses corresponents a estudis, dictàmens i/o treballs de 


consultoria, que no han estat registrats de forma correcta al pressupost de despesa al no 


figurar al concepte pressupostari 227.0005 – Estudis i dictàmens. 


 


- Per la contractació d’aquests estudis no s’han seguit 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 de Catalunya i del seu sector públic, tot i que s’està treballant actualment en 


una instrucció interna que es troba en fase d’esborrany. 


 


Despeses de dietes i viatges: 


 


- De la revisió efectuada sobre una mostra de despeses de viatges, locomoció, taxis, assistències, 


transport o similars, hem verificat que la entitat en termes generals dona compliment al Decret 


138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei.  


 


Despeses d’assistència a Consells i Òrgans Col·legiats: 


 


- De la revisió efectuada tant del model 190 com dels comptes de despesa del Consorci i de les 


actes del Consell de Govern corresponents a l’exercici 2019, no tenim constància que l’entitat 


hagi satisfet cap despesa per assistència als òrgans de govern ni tingui establert cap 


remuneració al respecte. 
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Llei de transparència: 


 


- La informació publicada a l’apartat de transparència de la pàgina web del Consorci, no 


compleix parcialment, amb els continguts mínims establerts als articles 8 al 15 de la Llei 


19/2014 de Transparència, al no incorporar part de la informació requerida als citats articles. 


 


Càlcul període mig de pagament a proveïdors: 


 


- El càlcul del període mig de pagament a proveïdors, no exclou de les operacions pagades o 


pendents de pagament les factures d’entitats considerades Administració Pública en termes 


de comptabilitat nacional en el PMP (Estat, Generalitat i Corporacions locals i als respectius 


ens dependents classificats en el sector Administracions Públiques), havent inclòs entitats que 


formen part de la Generalitat de Catalunya (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 


Informació de la Generalitat de Catalunya, Institut d'Assistència Sanitària, Institut Català de la 


Salut o l’Agència Catalana de l'Aigua). 


 


7. RECOMANACIONS 


 


En base al treball efectuat i a les conclusions obtingudes dels treballs de control financer del 


Consorci, corresponents a l’exercici 2019 es recomana procedir a la correcció dels aspectes posats 


de manifest a l’apartat anterior, considerant especialment els següents: 


 


a) Donada la demora temporal existent en quant a la ratificació dels nous estatuts per part del 


Consell Comarcal del Gironès així com la renovació de la vigència del Consorci, es recomana 


procedir a realitzar les gestions necessàries per tal de culminar la correcta formalització dels 


estatuts, i així donar compliment amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 


sostenibilitat de l’administració local i en la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 


del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. 


 


b) Durant el transcurs de l’exercici, en cas de que l’execució de les diferents partides del 


pressupost superin les consignacions aprovades inicialment, s’haurien de realitzar les 


modificacions pressupostàries pertinents per tal de mantenir el pressupost actualitzat, d’acord 


amb el que preveu el punt 4 de les bases d’execució.  


 


c) Les modificacions de crèdit s’han de tramitar de forma independent d’acord amb l’objecte de 


la modificació a realitzar. 


 


d) Tenint en compte que actualment es disposa de mecanismes automatitzats de control horari, 


seria recomanable un control mes acurat sobre el correcte ús per part del personal. 


 


e) En relació als motius que justifiquen la realització d’hores extraordinàries, es recomana deixar 


constància de forma més exhaustiva del motiu d’excepcionalitat que dona lloc a la seva 


realització.  


 


f) Es recomana efectuar un càlcul més acurat i detallat de massa salarial d’acord amb els criteris 


aplicables per la determinació de la massa salarial del personal laboral del sector públic de la 


Generalitat de Catalunya. 
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g) Pel que fa a la contractació de personal, cal que es defineixin prèviament criteris objectius i/o 


subjectius per la valoració i selecció dels candidats, motivant aquells que siguin de caràcter 


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


renovació de contractes temporals.  


 


h) Als expedients de contractació de personal temporal, s’ha de fer constar la justificació sobre la 


impossibilitat d’atendre la necessitat amb mitjans existents, i deixar constància de 


l’acompliment dels principis de publicitat, mèrit, capacitat i concurrència. Així mateix, ha de 


constar el certificat del responsable de gestió econòmica i financera sobre el cost de la 


contractació i la suficiència de crèdit per assumir-la. Per últim, en cas de tramitar procediments 


abreujats per raons d’urgència, ha de constar l’autorització prèvia de gerència tal i com 


estableix la instrucció interna 01/2019. 


 


i) Les contractacions de personal que es realitzin fora de la bossa de treball o bé que 


corresponguin a contractes temporals que es van renovant, haurien de donar publicitat, 


almenys a la pàgina web de l’entitat, per tal de donar compliment amb l’article 2.3 de l’Acord 


de Govern de 13 juny de 2017. 


 


j) Les adquisicions de bens i serveis que realitza l’entitat, tot i que a l’exercici 2019 s’han realitzat 


diversos procediments, han de continuar adequant-se alguns dels principals serveis amb el 


previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 


k) Es recomana realitzar l’actualització del conveni subscrit en data 11 de desembre de 2003 entre 


el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, l’ICASS, la Fundació 


Privada Joan Riu i Caixa de Girona, per tal d’adequar-ho a la situació actual. 


 


l) En cas de contractes d’obres per construcció, reforma o adequació d’edificis que superin un 


valor estimat de 600.000 euros IVA exclòs, s’haurà de d’obtenir l’informe favorable de la 


Direcció General de Patrimoni previ a la licitació del contracte. 


 


m) Les despeses corresponents a estudis, dictàmens i/o treballs de consultoria, haurien de 


classificar-se al concepte pressupostari 227.0005 – Estudis i dictàmens o bé al capítol 6 del 


pressupost de despesa d’acord amb la seva naturalesa. 


 


D’altra banda, l’entitat hauria d’aplicar 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 de Catalunya i del seu sector públic en relació a la contractació d'estudis i 


dictàmens. 


 


n) L’apartat de transparència inclòs a la web del Consorci, tot i haver incorporat diversa 


informació respecte l’any anterior, encara mancarien alguns dels requeriments que preveu la 


Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 


els quals caldria incorporar. 


 


o) Es recomana excloure del càlcul del període mig de pagament les entitats que formen part de 


la Generalitat de Catalunya. 
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8. SEGUIMENT RECOMANACIONS EXERCICI ANTERIOR 


 


En data 5 de febrer de 2020, el Consorci va tramitar la proposta del pla de mesures i calendari 


previst, en resposta a l’informe provisional de direcció i supervisió de control financer del Consorci 


Sant Gregori corresponent a l’any 2018, emès per la Intervenció Territorial de Girona el 10 gener 


del 2020.  


 


A continuació es realitzarà un seguiment sobre l’aplicació de les indicades mesures tal i com 


preveu la Resolució de la Intervenció General, de 15 de gener de 2020, per la qual s’aprova la 


instrucció sobre el règim general a seguir en l’exercici del control financer: 


 


1. Donada la demora temporal existent en quant a la ratificació dels nous estatuts per part del 


Consell Comarcal del Gironès així com la renovació de la vigència del Consorci, es recomana 


procedir a realitzar les gestions necessàries per tal de culminar la correcta formalització dels 


estatuts, i així donar compliment amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 


i sostenibilitat de l’administració local i en la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 


racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa 


Acceptat:           ü  


No acceptat:      ☐ Es plantegen mesures alternatives?  Sí  ☐  /  No  X 


Seguiment mesures Data implementació 


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, havent 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. Tot i existir 


voluntat per tal d’adequar els estatuts, a data actual encara continua 


pendent la incorporació de la nova entitat i per tant l’aprovació dels 


nous estatuts. 


Any 2020 
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2. D’acord amb l’establert a l’article 81 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya el Consorci 


ha de formular els comptes anuals abans del 31 de març de l’exercici posterior al tancament, 


havent d’aprovar els mateixos amb anterioritat al 30 de juny de l’any posterior. 


Acceptat:           ü  


No acceptat:      ☐ Es plantegen mesures alternatives?  Sí  ☐  /  No  X 


Seguiment mesures Data implementació 


Els comptes anuals de l’exercici 2019, han estat formulats i aprovats 


en data 30 de juny de 2020, de forma que es trobaria dins del 


termini màxim fixat a l’article 7 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, 


suspèn de les entitats previstes en l'article 81 del text refós de la Llei 


de finances públiques, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 


de desembre. 


Juny 2020 


 


 


 


3. Durant el transcurs de l’exercici, en cas de que l’execució de les diferents partides del 


pressupost superin les consignacions aprovades inicialment, s’haurien de realitzar les 


modificacions pressupostàries pertinents per tal de mantenir el pressupost actualitzat, d’acord 


amb el que preveu el punt 4 de les bases d’execució.  


Acceptat:           ü  


No acceptat:      ☐ Es plantegen mesures alternatives?  Sí  ☐  /  No  X 


Seguiment mesures Data implementació 


Durant l’exercici 2019 s’han realitzat diverses modificacions de 


crèdit, si bé, la liquidació del pressupost presenta partides on els 


crèdits definitius continuen resultant inferiors als drets o obligacions 


reconegudes. Amb la implantació de l’aplicació PANGEA a partir de 


1 de gener de 2020, es preveu poder realitzar un seguiment 


pressupostari més acurat. 


Any 2020 
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4. Les modificacions de crèdit, que donada la seva regulació a les bases d’execució del pressupost, 


hagin de donar compte al Consell de Govern, aquesta es realitzarà a la primera sessió posterior 


a la resolució de gerència. 


Acceptat:           ü  


No acceptat:      ☐ Es plantegen mesures alternatives?  Sí  ☐  /  No  X 


Seguiment mesures Data implementació 


Les modificacions de crèdit realitzades a l’exercici 2019 han estat 


comunicades al Consell de Govern a la primera sessió posterior a la 


resolució de gerència, de forma que la incidència ha quedat resolta. 


Any 2019 


 


 


5. Tenint en compte que actualment es disposa de mecanismes automatitzats de control horari, 


seria recomanable un control mes acurat sobre el correcte ús per part del personal. 


Acceptat:           ☐  


No acceptat:      X Es plantegen mesures alternatives?  Sí  X  /  No  ☐ 


Seguiment mesures Data implementació 


Degut a la proporció de treballadors que presentaven incidència 


amb els marcatges horaris, la direcció no va considerar necessari 


implementar cap mesura específica. Si bé, estava previst al primer 


semestre de 2020 implementar el software SP-EXPERT de gestió i 


planificació dels recursos humans, el quan conté 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. Atenent a la situació provocada per 


la pandèmia, la implantació del software ha estat ajornada al primer 


semestre de 2021. 


1r semestre 2021 
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6. En relació als motius que justifiquen la realització d’hores extraordinàries, es recomana deixar 


constància de forma més exhaustiva del motiu d’excepcionalitat que dona lloc a la seva 


realització.  


Acceptat:           ü  


No acceptat:      ☐ Es plantegen mesures alternatives?  Sí  ☐  /  No  ☐ 


Seguiment mesures Data implementació 


A l’exercici 2019 s’especifiquen de forma més exhaustiva els motius 


que donen lloc a la realització d’hores extraordinàries, no obstant, 


no s’ha obtingut evidencia de la justificació del caràcter 


d’excepcionalitat per a la seva retribució.  


Any 2019 


 


 


7. Pel que fa a la contractació de personal, cal que es defineixi mitjançant instruccions o protocols 


escrits del procediment i 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.  


Acceptat:           ü  


No acceptat:      ☐ Es plantegen mesures alternatives?  Sí  ☐  /  No  X 


Seguiment mesures Data implementació 


Al 2019, 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. 


Any 2019 
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8. Als expedients de contractació de personal temporal, s’ha de fer constar la justificació sobre la 


impossibilitat d’atendre la necessitat amb mitjans existents, i deixar constància de 


l’acompliment dels principis de publicitat, mèrit, capacitat i concurrència. Així mateix, ha de 


constar el certificat del responsable de gestió econòmica i financera sobre el cost de la 


contractació i la suficiència de crèdit per assumir-la. 


Acceptat:           ü  


No acceptat:      ☐ Es plantegen mesures alternatives?  Sí  ☐  /  No  X 


Seguiment mesures Data implementació 


A partir del primer trimestre de 2020 preveu realitzar les 


adequacions pertinents incorporant els següents informes: 


- 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.  


A data d’emissió del present informe no hi ha constància de la 


implantació de les mesures descrites. 


1r trimestre 2020 


 


 


 


9. Les contractacions de personal que es realitzin fora de la bossa de treball o bé que 


corresponguin a contractes temporals que es van renovant, haurien de donar publicitat, 


almenys a la pàgina web de l’entitat, per tal de donar compliment amb l’article 2.3 de l’Acord 


de Govern de 13 juny de 2017. 


Acceptat:           ü  


No acceptat:      ☐ Es plantegen mesures alternatives?  Sí  ☐  /  No  X 


Seguiment mesures Data implementació 


Pel que fa a la publicitat, s’estan 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, si bé, a data  


d’emissió del pressent informe aquest procés no ha estat finalitzat. 


1r semestre 2020 
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10. En relació a la regularització de la qüestió posada de manifest sobre determinats 


complements retributius, cal que el  Consorci segueixi activament els tràmits pendents de 


resoldre per tal d’actuar en conseqüència amb la màxima agilitat. 


Acceptat:           ü  


No acceptat:      ☐ Es plantegen mesures alternatives?  Sí  ☐  /  No  X 


Seguiment mesures Data implementació 


Tal i com es posa de manifest a l’apartat 5.3 del present informe, la 


incidència que es venia posant de manifest als informes de control 


financer dels darrers exercicis ha estat regularitzada. 


Any 2019-2020 


 


11. Les adquisicions de bens i serveis que realitza l’entitat, tot i que a l’exercici 2019 s’han 


realitzat diversos procediments, han de continuar adequant-se alguns dels principals serveis 


amb el previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 


Acceptat:           ü  


No acceptat:      ☐ Es plantegen mesures alternatives?  Sí  ☐  /  No  X 


Seguiment mesures Data implementació 


A l’exercici 2019, s’han tramitat diversos procediments de 


contractació per tal d’adequar a la normativa els principals 


subministraments energètics com són l’electricitat i el gas, a més 


d’haver licitat les obres i equipament de l’edifici Joan Riu Central. 


Tot i això, encara s’han de continuar adequant diversos serveis a la 


normativa de contractació. 


- 
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12. Les despeses corresponents a estudis, dictàmens i/o treballs de consultoria, haurien de 


classificar-se al concepte pressupostari 227.0005 – Estudis i dictàmens o bé al capítol 6 del 


pressupost de despesa d’acord amb la seva naturalesa. 


D’altra banda, l’entitat hauria d’aplicar 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 de Catalunya i del seu sector públic en relació a la contractació d'estudis i 


dictàmens. 


Acceptat:           ü  


No acceptat:      ☐ Es plantegen mesures alternatives?  Sí  ☐  /  No  X 


Seguiment mesures Data implementació 


Segons es manifesta al Pla d’actuació, es preveu elaborar una 


instrucció interna de gerència que reguli aquest tipus de despesa.  


A data d’emissió del present informe, s’està treballant en 


l’elaboració de la instrucció interna per la contractació d’estudis i 


dictàmens, la qual es troba en fase d’esborrany. 


2n semestre 2020 


 


 


 


13. L’entitat hauria d’establir uns procediments i controls adequats en relació a la liquidació 


de dietes i viatges i garantir una adequada segregació de funcions en l’autorització de les 


indicades despeses. Segons manifesta l’entitat, a partir de l’exercici 2019 s’ha regulat 


mitjançant instrucció interna, l’autorització de les dietes i desplaçaments de gerència per un 


membre del Consell de Govern. 


Acceptat:           ü  


No acceptat:      ☐ Es plantegen mesures alternatives?  Sí  ☐  /  No  X 


Seguiment mesures Data implementació 


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 al 2019 


ha quedat resolta. 


1 de gener de 2019 
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14. L’apartat de transparència inclòs a la web del Consorci, tot i haver incorporat diversa 


informació respecte l’any anterior, encara mancarien alguns dels requeriments que preveu la 


Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 


els quals caldria incorporar. 


Acceptat:           ü  


No acceptat:      ☐ Es plantegen mesures alternatives?  Sí  ☐  /  No  X 


Seguiment mesures Data implementació 


A data d’emissió del present informe, tot i haver inclòs informació 


relacionada amb l’organització institucional i estructura 


administrativa, continuen mancant alguns dels requeriments que 


preveu la Llei 19/2014 tal i com es detalla a l’apartat 5.13 d’aquest 


informe. 


Any 2019-2020 


 


 


 


Barcelona, 14 de desembre de 2020 


Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 


 


 


 


 


 


Pere Ruiz Espinós 
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Annex. Categories del resultat del control segons el punt 4.2.2. de les Instruccions de la Intervenció General 


de 15 de gener de 2020 sobre el règim general a seguir en l’exercici del control financer.


Categoria 0 Correcte
La gestió efectuada en relació de l’objecte del control funciona bé, no


existeixen deficiències ni necessitat de millores.


Categoria 1
Correcte amb deficiències


molt dèbils


La gestió efectuada en relació a l’objecte del control funciona bé, però


s’han detectat deficiències menors sense cap impacte significatiu en


el funcionament de l’organització o del procediment o procediments.


No necessita millores.


Categoria 2
Correcte amb deficiències 


dèbils


La gestió efectuada en relació de l’objecte del control funciona bé,


però són necessàries algunes millores, ja que s’han detectat


deficiències que tenen un impacte moderat en el funcionament de


l’organització o en el procediment o procediments. S’inclou en aquesta 


categoria quan cal la realització d’actuacions de rescabalament de


quantitats percebudes o justificades indegudament quan aquestes són


poc significatives respecte de l’operació o del conjunt de les


operacions gestionades.


Categoria 3
Correcte parcialment amb 


deficiències importants


La gestió efectuada en relació a l’objecte del control funciona bé


parcialment, però són necessàries millores substancials, ja que s’han


detectat deficiències que han conduit o poden conduir a irregularitats i


que, per tant, tenen un impacte significatiu en el funcionament


correcte de l’organització o el procediment o procediments. S’inclou


en aquesta categoria la necessitat de realitzar actuacions i/o


rescabalament de quantitats percebudes o justificades indegudament,


quan aquestes siguin significatives respecte de l’operació o del


conjunt d’operacions gestionats.


CATEGORIES DEL RESULTAT DELCONTROL







Categoria 4 Deficiència crítica


La gestió efectuada en relació a l’objecte del control, essencialment


no funciona, ja que s’han detectat nombroses deficiències que han


conduit o poden conduir a irregularitats importants i que, per tant,


tenen un impacte crític en el funcionament correcte de l’organització o


el procediment o procediments. Funciona deficientment o no funciona


en absolut. S’inclou en aquesta categoria la necessitat de realitzar


actuacions de rescabalament de quantitats percebudes o justificades


indegudament quan aquestes siguin majoritàries respecte de


l’operació o del conjunt d’operacions gestionades i/o siguin


susceptibles de produir responsabilitats de l’òrgan gestor.
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Generalitat de Catalunya 
Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda 


Intervenció  de la 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, rebut en data de 
28/12/2020  us trametem el pla de mesures correctores 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 als Estatuts del Consorci i renovació de la seva vigència 


En relació a aquest punts, s’informa que el passat 11/12/2021 en la sessió del Consell 
de Govern del Consorci Sant Gregori es va aprovar amb el vot favorable de les 
diferents entitats integrants de sol·licitar per part de la Presidència del Consorci Sant 
Gregori, i Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies a la Consellera de Salut, que 
valori la incorporació al Consell de Govern del CSG, de la seva l’entitat adscrita Institut 
Català de la Salut (ICS) i en designi un/a representant qualificat/da per iniciar el 
procediment intern de nomenaments, ratificació, modificació dels Estatuts i la 
tramitació de l’Acord de govern de modificació Estatuts i renovació de la vigència del 
Consorci. 


 


En relació als dipòsits i fiances i creditors. Saldos usuaris/es beneficiaris de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència. 


Una de les grans prioritats del Consorci a l’any 2020 ha estat regularitzar els diferents 
saldos comptables provinents de la Llei de Dependència i que van ser originats en anys 
anteriors. Durant l’exercici econòmic 2020 s’han analitzat detalladament cada un dels 
saldos recollits en comptes tant de deutors com de creditors, i que tenen a veure amb 
la gestió realitzada en exercicis anteriors dels ajuts nominatius per la Llei de 
Dependència atorgats en el seu dia a determinats usuaris del centre (en el seu dia es 
van gestionar un total de 33 sol·licituds que afectaven entre els anys 2007 i 2011). S’ha 
tractat cas per cas, analitzant el detall i origen dels esmentats saldos. Finalment, i 
acordat amb l’auditor, a l’exercici 2020 s’ha regularitzat pràcticament la totalitat dels 
imports, deixant només vius els saldos que tenen obligacions reals de pagament.  
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Pel que fa a la gestió pressupostària 


El canvi de l’aplicació comptable i de gestió econòmica (PANGEA) que s’ha 
materialitzat durant el primer semestre de l’any 2020, permet controlar l’execució 
pressupostària de forma més acurada del que s’ha fet fins ara, amb la qual cosa es 
facilita en gran mesura que la tramitació dels expedients  de modificacions de crèdit es 
faci correctament sense generar defectes de forma, i a la vegada evitar que en una 
determinada partida pressupostària de despesa, l’import d’execució sigui superior a 
l’import consignat com a despesa pressupostària definitivament aprovada.  


 


En relació a la normativa relativa a personal: 


Marcatge jornada laboral, durant el 1er semestre del 2020, s’havia d’implementar el 
software SP-EXPERT de gestió i planificació dels recursos humans. Aquest software 
conté entre moltes aplicacions un mòdul de control de presència, que permet 
l’avaluació dels marcatges i de forma automatitzada extreure’n informes per tal de 
millorar en aquest procés. Degut a la pandèmia provocada pel COVID-19 s’ha hagut 
d’ajornar la implementació del SP-EXPERT. Bàsicament, perquè no s’ha pogut portar a 
terme la formació amb el personal , aquesta formació en la majoria de serveis del CSG 
requereix  impartir-la de forma presencial i pel motiu esmentat no s’ha pogut , per tant 
la implementació està prevista pel 1er semestre de 2021.  A partir del mes de juny-
2020, s’ha procedit a l’adaptació del sistema que teníem del control de presència- 
mitjançant l’empremta digital - per tal d’adaptar-lo  a les mesures de prevenció del 
COVID-19, mitjançant el control facial, procés que s’està utilitzant actualment. 


Justificació hores extraordinàries, caràcter d’excepcionalitat, el Consorci Sant Gregori, 
és un complex assistencial que atén a 109 persones amb discapacitat Intel·lectual 
severa i profunda, els 365 dies/any 24 h/dia. D’acord amb el Decret 208/2006 de 25 de 
juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat, on 
s’estableixen les condicions funcionals del Servei pel que fa als requeriments mínims 
de professionals i ràtios establertes, pel que s’ha de garantir en tot moment  el 
personal d’atenció directa. Davant  l’emergència de cobrir les absències del personal 
s’ha d’actuar amb la màxima urgència per tal de no desatendre als usuaris/es i s’ha de 
recórrer als professionals que tenen disponibilitat i un bon coneixement del 
funcionament de tots els torns ( nits i caps de setmana, bàsicament, que són els més 
crítics). La substitució de les hores extres per “hores a compensar”, en cap cas per a 
centres residencials com el nostre és possible, realista ni sostenible, ja que desplaça “el 
problema” en el futur , però no el resol. Es millorarà durant l’any 2021 la redacció de la 
Instrucció de Gerència vigent (Instrucció 05/2016 de Gestió de les hores 
extraordinàries i complementàries al Consorci Sant Gregori, de 31 de desembre de 
2016) que reculli millor la dimensió de la incidència i la impossibilitat del seu 
compliment en la majoria de casos, i per tant el perquè de la recurrència de 
l’excepcionalitat.  
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Expedients d’altes de personal temporal i justificació de la impossibilitat d’atendre 
aquesta necessitat amb mitjans existents, en els expedients de contractació, en 
l’informe de proposta de  RRHH  de l’exercici 2020 ja s’ha esmenat i ja consta, que la 
situació d’urgència en la contractació respon a la necessitat urgent i inajornable per tal 
de garantir la normal prestació del servei residencial 24 hores al dia i 365 dies l’any, 
donada la impossibilitat d’atendre-la amb el personal d’altres unitats. En quan a la 
justificació de l’acompliment dels principis de publicitat, mèrit i capacitat i 
concurrència, esmentar que en els expedients de contractació, en l’informe de 
justificació econòmica de  l’exercici 2020 ja s’ha esmenat i ja consta  a l’expedient de 
contractació el certificat del responsable de gestió econòmica fent constar el cost de la 
contractació i la suficiència de crèdit.  


Publicitat ofertes de treball (article 2.3 AG 13 de juny de 2017) , al llarg de l’exercici 
2021 s’haurà creat l’apartat web, que donarà compliment, donant publicitat a 
aquestes ofertes de treball a l’apartat : “Treballa amb nosaltres” de la   Web del 
Consorci Sant Gregori. 


En relació a la contractació administrativa, tal i 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, i en el calendari de mesures per esmenar les deficiències a l’informe 
provisional del control financer del 2018, el Consorci ha continuat ordenant la 
contractació de béns i serveis amb l’objectiu d’adequar-nos en el menor temps 
possible a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Tot i així, 
sense alterar significativament la provisió de serveis en un centre que funciona 
24h/dia, 365 dies/any i que presta assistència des de fa més de 30 anys 
ininterrompudament, per la qual cosa s’ha graduat i programat l’adequació a la norma 
de manera transitòria, gradual i sostenible, evitant alterar l’atenció complexa i la 
quotidianitat, principalment dels serveis, activitats i subministres que tenen un 
impacte més directe a les persones ateses, totes elles amb necessitats continuades 
d’assistència. 


Durant l’exercici 2019 s’han licitat 6 contractes: subministrament de gas natural per la 
calefacció, subministrament d’energia elèctrica, servei de monitoratge de menjador i 
esbarjo, obra de reforma d’un centre d’acolliment residencial per a persones amb 
discapacitat (edifici Joan Riu Central), subministrament d’un aplicació informàtica de 
planificació de torns i control de presència i el seu manteniment, serveis d’auditoria 
financera. 


Durant l’exercici 2020, malgrat la irrupció de la pandèmia del COVID-19,  s’han pogut 
licitar 3 contractes més: subministrament de calderes, arrendament de fonts d’aigua, 
servei de suport a l’àrea social i de famílies. 


La previsió pels propers 2 anys és regularitzar la totalitat dels contractes pendents per 
tal de complir amb la normativa d’aplicació. A dia d’avui els contractes pendents de 
regularitzar són els següents: subministrament de productes alimentaris, servei de 
menjador del CAE (nova necessitat apareguda al 2020), servei d’assessories 
(fiscal/comptable, laboral, contractació, informàtic), activitats d’usuaris (servei Bon dia, 
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musicoteràpia, teràpia amb gossos, fisioteràpia, activitats esportives), servei de neteja 
(personal auxiliar CSG, instal·lacions CAD/SEVAD, CDIAP, CAE), serveis de porteria. 


 


Pel que fa a la realització i comptabilització d’estudis i dictàmens, cal assenyalar que  
gener de 2021 s’ha aprovat, per part de gerència, una Instrucció interna per a la 
contractació d’estudis i dictàmens, la qual cosa permetrà resoldre les dues incidències 
posades de manifest per l’auditor en aquest tipus de despesa. Per tant, a partir de l’1 
de gener de 2021, les despeses executades corresponents a estudis i dictàmens, es 
registraran de forma correcta al pressupost de despesa, i a la vegada es vetllarà per la 
seva correcta contractació i tramitació 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 de Catalunya i del seu sector públic. 


 


En relació a la incorporació de la documentació a la Web del CSG derivat de la Llei de 
transparència, tot i que durant el primer semestre de l’any 2019 s’ha anat incorporant 
a la web del Consorci bona part de la informació que preveu la Llei 19/2014 de 29 de 
desembre, de la transparència, accés a la informació pública i bon govern, encara resta 
pendent d’incorporar-hi altra documentació. Es preveu fer-ho durant el primer 
semestre de l’any 2021, i d’aquesta manera complir íntegrament el què estableixen 
entre els articles 8 i 15 de la citada Llei. 


 


Pel que fa a la metodologia utilitzada pel càlcul del període mig de pagament a 
proveïdors, cal observar que durant l’any 2019 és cert que la metodologia del càlcul 
del període mig de pagament a proveïdors no era del tot correcte, ja que no s’excloïa 
de les operacions pagades o pendents de pagament les factures d’entitats considerades 
Administració Pública en termes de comptabilitat nacional en el PMP. Val a dir que 
aquesta incorrecció, a nivell d’import, era molt poc significativa. Amb la implantació de 
l’aplicació PANGEA durant el primer semestre de l’any 2020, aquesta incorrecció en el 
càlcul del PMP s’ha corregit automàticament, ja que en la configuració de cada entitat 
creditora es consigna si aquesta pertany o no en l’Administració Pública, i per tant, ja 
s’exclou directament en el càlcul del PMP les entitats que s’hi considerin. 


 


 


 


 


 


Jordi Rustullet i Tallada 


Gerent 


Sant Gregori el 10 de febrer del 2021 





				2021-02-10T08:52:34+0100

		CPISR-1 C Jordi Rustullet i Tallada












QUALIFICACIÓ DE LES RECOMANACIONS DEL CONTROL


CATEGORIA CONCLUSIO DESCRIPCIÓ CATEGORIA:


Crítiques CATEGORIA 4


Importants de gestió: CATEGORIA  3


CATEGORIA  2


CATEGORIES: 1 - 0


Annex  11. Criteris de qualificacio de les recomanacions del control segons el punt 4.9.2 de les Instruccions 1/2020 de la Intervenció General 


de 15 de gener de 2020 sobre el règim general a seguir en l’exercici del control financer.


Sense recomanació:


Indicatives de gestió:


Recomanacions molt rellevants relatives a la preparació i el seguiment d’un pla d’acció i l’adopció de mesures per tal de corregir procediments 


o actuacions que impliquin un ús indegut dels cabals públics molt significatius; minorar el risc d’aquest ús, o esmenar incompliments molt 


greus de la normativa aplicable.


Aquests tipus de recomanacions tenen una categoria de resultat 4 i es corresponen, en general, amb les conclusions d’aquesta categoria, 


implicant l’adopció de mesures o decisions per part dels responsables d’alt nivell del departament o de l’entitat responsable de la gestió.


Recomanacions rellevants per a la implementació de mesures adreçades a corregir procediments o actuacions que impliquin un ús indegut dels 


cabals públics significatius, minorar el risc d’aquest ús o esmenar incompliments greus de la normativa aplicable.


Aquest tipus de recomanacions impliquen l’adopció de mesures o decisions per part dels responsables directes de la gestió a què es refereix el 


control.


Recomanacions que tenen un objectiu de directriu o millora dels procediments o actuacions per evitar incidències poc significatives o 


incompliments formals de la normativa aplicable.


En aquest tipus de recomanacions s’inclouen les actuacions proposades per a la recuperació de quantitats percebudes indegudament o no 


justificades que poden ser susceptibles de produir responsabilitats de l’òrgan gestor.


Les conclusions amb categoria 0 i 1 no tenen recomanació.


Aquest tipus de recomanacions no impliquen l’adopció de mesures o decisions de manera immediata per part dels responsables directes de la 


gestió a què es refereix el control, però han de ser tingudes en compte quan es realitzin modificacions normatives o organitzatives que els 


afectin. En el cas que procedeixi el rescabalament de quantitats percebudes o justificades indegudament, les actuacions han de realitzar-se de 


forma immediata


En aquest tipus de recomanacions s’inclouen les actuacions proposades per la recuperació de quantitats rellevants percebudes o justificades 


indegudament que no són susceptibles de produir responsabilitats de l’òrgan gestor.


Aquest tipus de recomanacions tenen una categoria de resultat 3 i es corresponen, en general, amb les conclusions d’aquesta categoria o bé a 


l’agrupació de diverses conclusions de categoria igual o inferior a 3.


En aquest tipus de recomanacions s’inclouen les actuacions proposades per a la recuperació de quantitats poc significatives o irrellevants 


percebudes indegudament o no justificades en referència a l’operació o conjunt d’operacions.


Aquest tipus de recomanacions tenen una categoria de resultat 2 i es corresponen, en general, amb les conclusions d’aquesta categoria o bé a 


l’agrupació de diverses conclusions de categoria igual o inferior a 2.


CATEGORIA RECOMANACIÓ:








 
 
 
 
 
 
 
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 2019  del 
Consorci Sant Gregori (CSG)   


 
D’acord amb el que s’estableix a  la Instrucció 1/2020 de la Intervenció General, de 
control financer, aprovada per la Resolució de la Intervenció General de 15 de 
gener de 2020. 
 
 
INFORMO: 
 
que, en relació als treballs d’auditoria financera dels comptes anuals de l’exercici 
2019 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, subjecte a l’aportació per part de l’entitat dels documents 
requerits per la societat auditora, 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 
10 de desembre de 2019. 
 
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 30 
d’octubre. 
 
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 de la Generalitat 
Intervenció territorial de Girona 
 
 







 


Al Consell de Govern de 


Consorci Sant Gregori 


Barcelona, 8 de juny de 2020 


Senyors, 


En relació a l’auditoria dels comptes anuals de “Consorci Sant Gregori“ a 31 de desembre de 2019, 


encarregats a “Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.”, per la present els comuniquem que a la data actual es 


troben pràcticament finalitzats els nostres procediments d’auditoria, si bé resten pendents els punts que 


seguidament els indiquem: 


 


- Obtenció de la carta de manifestacions signada. 


- Obtenció dels comptes anuals de l’exercici 2019 formulats i signats. 


- Procediment de revisió final, d’acord al sistema intern de control de qualitat de “Faura-Casas, 


Auditors Consultors, S.L.” 


D’acord amb el que estableixen les normes internacionals d’auditoria adaptades al Sector Públic Espanyol 


(NIAS-ES-SP), el nostre treball inclou una avaluació dels riscos d’auditoria, de la que es desprenen les 


qüestions clau de l’exercici, que han tingut un especial tractament en els nostres treballs, i que s’inclouen en 


la secció d’aspectes més rellevants de l’auditoria. Per la revisió d’aquests aspectes hem establert les mesures 


complementàries adients per tal de minimitzar el risc, incloent l’assignació de professionals amb la 


qualificació tècnica i experiència necessària, la planificació en el seu cas de proves especifiques, i la 


intensificació del grau de supervisió. 


 


La comunicació recíproca és important per facilitar a ambdues parts, la comprensió dels assumptes 


relacionats amb l’auditoria en el seu context, i el desenvolupament d’una relació de treball constructiva, 


l’obtenció per part nostra de la informació necessària per a la realització de l’auditoria. En aquest sentit els 


hi agrairem que es posin al nostre coneixement l’existència d’alguna altra circumstància o fet excepcional, 


que considerin que hauria de tenir un tractament específic en els nostres procediments d’auditoria. 


 


En el supòsit que els comptes anuals utilitzats en el decurs del nostre treball  


d’auditoria de l’exercici 2019 siguin formulats sense cap modificació per part de la Direcció i no es posi de 


manifest cap circumstància rellevant derivada dels punts pendents anteriorment indicats que pogués afectar 


a la nostra opinió d’auditoria, procedirem a emetre el nostre informe d’auditoria definitiu en els termes de 


l’esborrany adjunt. 


 


Aquesta carta s’emet per a ús i coneixement del Consell de Govern del “Consorci Sant Gregori“, no havent 


de ser utilitzada per a cap altra finalitat ni ser distribuïda a terceres persones. 


 


Atentament,  


Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.  


 


 


 


 


 


Pere Ruiz Espinós 


-Soci- 


 


 


Document adjunt:    


Esborrany de l’Informe d’auditoria sobre els comptes anuals a 31 de desembre de 2019 de “Consorci Sant 


Gregori” 
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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÉS PER UN AUDITOR 


INDEPENDENT DE CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA DE FINANCES DE LA 


GENERALITAT DE CATALUNYA 
 


Al Consell de Govern del 


CONSORCI SANT GREGORI 


Opinió 


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


a 31 de desembre de 2019, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, 


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


l’exercici anual acabat en aquesta data. 


Segons la nostra opinió, 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, 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 (que s’identifica a la nota 3 de la memòria) i, en particular amb 


els principis i criteris comptables i pressupostaris continguts en el mateix. 


 


Fonament de l’opinió 


Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu la Resolució de la Intervenció 


General de 15 de gener de 2020, per la qual s’aprova la Instrucció 1/2020 sobre el règim general 


a seguir en l’exercici del control financer, de conformitat amb la Llei de Finances Públiques de 


Catalunya, així com la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes per al Sector 


Públic estatal vigent. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquests normes es descriuen més 


endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació a l’auditoria de comptes anuals del 


nostre informe. 


Som independents de l’Entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica i protecció de la 


independència que són aplicables a la nostra auditoria de comptes anuals pel Sector Públic a 


Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes de 


l’esmentat Sector Públic.  


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


adequada per a la nostra opinió. 


 


Qüestions clau de l’auditoria 


Les qüestions clau de l’auditoria són aquelles que, segons el nostre judici professional, han estat 


d’una major significativitat en la nostra auditoria dels 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 aquests, i no expressem una opinió per separat 


sobre aquestes qüestions. 
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Qüestions clau Procediments aplicats 


Prestació de serveis a la Generalitat de Catalunya (notes 2 i 18)   


L’activitat de l’Entitat correspon principalment 


a la prestació de serveis de residència i atenció 


especialitzada per a nens/es, adolescents i 


adults amb discapacitat, servei de valoració 


del grau de dependència i discapacitat i servei 


i desenvolupament infantil i atenció precoç, 


encomanades per mitjà de convenis de 


col·laboració i encàrrecs de gestió que manté 


amb la Direcció General de Protecció Social 


del Departament de Treball, Afers Socials  i 


Famílies de la Generalitat de Catalunya. 


La forma d’aquests ingressos comporta la 


gestió d’un número significatiu d’operacions 


durant tot l’exercici i estan subjectes a uns 


procediments de gestió específics, així com 


també a la verificació d’uns determinats 


compliments contractuals, fet que motiva que 


el conjunt d’aquests ingressos hagin estat 


considerats com un una qüestió clau 


d’auditoria. 


 


Els nostres procediments d’auditoria han 


inclòs, entre d’altres, la comprensió i avaluació 


del model de gestió i sistema de control intern 


de les activitats, a efectes de garantir que 


s’acompleixen els drets i obligacions 


establerts als encàrrecs de gestió i convenis de 


col·laboració subscrits. 


Addicionalment s’han realitzat proves de 


detall destinades a verificar la correcta 


aplicació de les tarifes fixades, imputació 


temporal, entre d’altres, a més d’haver 


obtingut confirmació de saldos i transaccions 


per part del Departament de Treball, Afers 


Socials i Famílies de la Generalitat de 


Catalunya, analitzant, si es el cas, les partides 


conciliatòries.  


També hem procedit a la revisió de la 


informació revelada en la memòria d’acord 


amb el marc d’informació financera 


d’aplicació. 


 


Paràgraf d’èmfasis 


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. 


 


Responsabilita del Director-Gerent en relació als comptes anuals 


El Director-Gerent es el 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’Entitat, de 


conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del 


control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures 


d’incorrecció material, deguda a frau o error. 


En la preparació dels comptes anuals, el Director-Gerent es responsable de la valoració de la 


capacitat de l’Entitat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons 


correspongui, les qüestions relacionades amb l’empresa en funcionament i utilitzant el principi 


comptable d’empresa en funcionament excepte si el Consell de Govern té la intenció de liquidar 


l’Entitat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 
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Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals 


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 per el Sector Públic 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. 


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’Entitat. 


• Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les 


estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel Director-Gerent. 


• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Director-Gerent, del principi 


comptable d’empresa 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’Entitat per continuar com a 


empresa 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 d’auditoria obtinguda fins a la data 


del nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa 


que l’Entitat deixi de ser una empresa 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 el Consell de Govern, en relació amb, entre 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. 
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Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació al Consell de Govern de l’Entitat, 


determinem els que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del 


període actual i que són, en conseqüència, les qüestions clau de l’auditoria. 


 


Barcelona, xx de xxxx de 2020 


Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 


 


 


 


 


 


Pere Ruiz Espinós 
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