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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR 

INDEPENDENT DE CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA DE FINANCES 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

Al Consell de Govern del  

Consorci del Barri de la Mina 

 

Opinió amb excepcions 

 

Hem auditat els comptes anuals del Consorci del Barri de la Mina (l’Entitat) que comprenen el 
balanç de situació a 31 de desembre de 2019, el compte de resultat econòmic patrimonial, 
l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, la liquidació del pressupost i la 
memòria corresponents a l’exercici acabat en aquesta data. 

 

Segons la nostra opinió, excepte pels efectes dels fets descrits en la secció Fonament de l’opinió 

amb excepcions, 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, fluxos d’efectiu i de l’estat de liquidació del pressupost 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 que hi estiguin continguts. 

 

Fonament de l’opinió amb excepcions 

 

D’acord amb allò que es detalla a la nota 6 de la memòria adjunta, l’actiu del balanç de situació 

adjunt inclou 4.737 milers d’euros en concepte dels immobles adquirits per permuta i 999 milers 

d’euros per les inversions del projecte d’expropiació i inversions en l’edifici Venus, classificats com 

inversions immobiliàries. En data 15 de desembre de 2014, la Comissió Executiva del Consorci va 

acordar la cessió temporal i a precari, condicionada a l’execució del planejament dels immobles 

afectats, així com la cessió en règim d’arrendament dels immobles desafectats, establint els criteris 

adjudicadors i condicions econòmiques. A data actual resta pendent de formalitzar-se l’ocupació 

efectiva d’aquests immobles, i al no disposar de taxacions pericials,  no tenim elements objectius 

per determinar si podrien existir correccions en el seu valor, així com la seva incidència en el 

compte de resultats econòmico-patrimonial. 

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 dels comptes anuals per al Sector Públic 

a Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes 

de dit Sector Públic.  

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

adequada per a la nostra opinió amb excepcions. 
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Qüestions claus de l’auditoria 

Les qüestions claus d’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. 

A més de la qüestió descrita en la secció de Fonament de l'opinió amb excepcions, hem determinat 

que les qüestions que es descriuen a continuació són les qüestions clau de l’auditoria que s'han 

de comunicar en el nostre informe: 

 

Qüestió clau Procediments aplicats 

 

Valoració Inversions immobiliàries i existències de les activitats promotores (nota 6 i 12.2) 

 

En compliment de la seva finalitat de caràcter 

general de dirigir, coordinar i executar el pla 

de transformació del Barri de La Mina, l’entitat 

té incorporat al seu actiu les inversions 

realitzades en terrenys, habitatges, 

aparcaments i locals comercials, considerant 

com inversions immobiliàries els béns 

destinats a activitats d’arrendament (43.026 

milers d’euros) i com existències els béns 

destinats a la venda (32.363 milers d’euros) .  

Independentment de la seva classificació, 

estan valorats a  cost, i en el cas de les 

inversions immobiliàries, minorat per les 

amortitzacions estimades en base a la seva 

vida útil.  Addicionalment, en el cas d’indicis 

de deteriorament, es practica  la correcció de 

valor corresponent.  

El conjunt d’aquests imports representen el 

85% de l’actiu del balanç de l’entitat. Atenent 

a la seva signficativitat, han estat considerades 

com un aspecte clau de la nostra auditoria. 

 

Els nostres procediments d’auditoria han 

inclòs, entre d’altres, la comprensió dels 

sistemes de control intern i criteris 

d’imputació de costos establerts per la 

Direcció. 

 

S’ha dissenyat proves al efectes de validar la 

correcta amortització comptable de 

conformitat amb el càlcul lineal estimat per la 

direcció en base a la vida útil estimada. 

 

D’altra banda, s’han contrastat el valor en 

llibres de les inversions realitzades amb els 

informes pericials encarregats per la direcció, 

verificant, en el cas que el valor recuperable 

fos inferior al valor en llibre, l’adequada 

correcció valorativa, excepte per aquells 

elements que s’informen en l’apartat de 

“Fonaments de l’opinió amb excepcions”. 

 

 

 

Paràgraf d’èmfasis  

 

Cridem l'atenció respecte del que assenyala la nota 10 de la memòria adjunta en la qual es fa 

referència a l’operació d’endeutament autoritzada per l’Acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de data 10 de març de 2009, destinada a finançar les obres de construcció d'habitatges 

protegits, locals comercials i places d'aparcament, de la qual hi ha disposat a 31 de desembre de 

2019 un total de 38.339 milers d’euros. La capacitat del Consorci per fer front a aquest passiu, 

vindrà condicionada per la formalització d’operacions que permetin la realització dels seus actius 

en import similar o per l’obtenció d’altres fonts de finançament aliè. 
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Igualment, cridem l’atenció respecte del que assenyala la nota 15 de la memòria adjunta en relació 

als projectes d’expropiació aprovats inicialment el 14 de desembre de 2009, sobre els quals, a 

data actual, resta pendent que el Consorci adopti els acords que consideri pertinents respecte a 

l’anul·lació o a l’aprovació definitiva dels Projectes d’Expropiació, així com les reclamacions 

interposades per una sèrie de veïns per inactivitat administrativa  i les accions del Consorci contra 

les ocupacions d’habitatges realitzades a l’exercici 2017. 

La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquestes qüestions. 

Responsabilitat de la Comissió Executiva en relació als comptes anuals 

La Comissió Executiva és la 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, la Comissió Executiva és responsable de la valoració de la 

capacitat de l’Entitat per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons correspongui, 

les qüestions relacionades amb l’entitat en funcionament i utilitzant el principi comptable d’entitat 

en funcionament excepte si l’òrgan competent té la intenció de liquidar l’Entitat o de cessar les 

seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 

 

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 al 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 per la Comissió Executiva. 
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• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part de la Comissió Executiva, del principi 

comptable d’entitat en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, 

concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions 

que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l’Entitat per continuar com a 

entitat en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que 

cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada en 

els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió 

modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència 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 entitat en funcionament. 

• Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 

informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents 

de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

Ens comuniquem amb la Comissió Executiva, 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. 

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a la Comissió Executiva 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, els riscos considerats més significatius. 

 

Barcelona, 8 de febrer de 2021 

Faura- Casas, Auditors Consultors, S.L. 

 

 

“Aquest informe es correspon amb el segell 

distintiu núm. 20/21/04007 emès pel Col·legi de 

Censors Jurats de Comptes de Catalunya.” 

 

 

Pere Ruiz Espinós 

Soci  
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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 econòmica - 
financera i patrimonial de conformitat amb les disposicions que els regeixen, així com verificar 
que la gestió econòmica-financera s'adequa als principis d'eficiència, economia i eficàcia. 

El Consorci del barri de La Mina (en endavant el Consorci, el CBM o l’entitat) està 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. En compliment d’això indicat, el 
règim de control i contractació dels serveis d’auditoria del Consorci es troba regulat per a la 
Instrucció 01/2020, 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. 

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 d’execució del 
referit control financer d’acord amb el que disposa la normativa esmentada. 

1.1. Objecte social i naturalesa de l’entitat 

El Consorci del Barri de la Mina és una entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 
Mitjançant Acord de Govern de data 13 de juny de 2000 se’n va autoritzar la seva constitució i 
n’autoritzà els Estatuts. 
Posteriorment, en reunió del Consell de Govern de data 22 de desembre de 2014, es va aprovar 
l’acord d’adaptar els estatuts del Consorci a la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració Local, així com a la Llei 15/2014 de 16 de setembre de 
racionalització del sector públic. El 26 de març de 2015 van ser ratificats per la Diputació de 
Barcelona, i el 2 de desembre de 2015 per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. A data actual 
resta per ser ratificats per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 
En data 31 de desembre de 2019, constitueixen el Consorci la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. 
Segons consta en els estatuts aprovats pel Consell de Govern en data 22 de desembre de 2014, 
el Consorci estaria adscrit a la Generalitat de Catalunya. 
 
El Consorci està inclòs en els pressupostos de la Generalitat com a entitat de participació no 
majoritària. 
 
La finalitat de caràcter general del Consorci és la de dirigir, coordinar i executar l’aplicació del Pla 
de transformació del Barri de la Mina, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Ple 
de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 
Per al compliment de l’aplicació del Pla de transformació del barri de la Mina, portarà a terme: 
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 La realització d’actuacions en els àmbits educatiu, cultural, d’inserció laboral, social, 
d’habitatge, seguretat i prevenció.  

 La coordinació i col·laboració per a l’aplicació correcta de les actuacions socials, laborals, 
culturals, educatives, sanitàries, d’habitatge i urbanístiques.  

 Les actuacions adreçades al desenvolupament econòmic del sector d’actuació en 
coordinació amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.  

 L’establiment de relacions amb altres administracions, organismes i entitats.  
 Les actuacions urbanístiques previstes en el pla de transformació, previ acord exprés del 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.  
 Les actuacions de col·laboració en l’elaboració dels instruments urbanístics que hagi 

aprovat l’Ajuntament de Sant Adrià.  
 L’emissió d’informes respecte a les actuacions urbanístiques que es portin a terme en el 

seu àmbit territorial d’actuació.  
 La previsió de vies de finançament per part de persones o entitats no consorciades. 

1.2. Òrgans de govern del Consorci 

El govern del Consorci correspon als òrgans següents: 
 

 El Consell de Govern.  
 La Presidència.  
 La Comissió Executiva.  
 La Presidència de la Comissió Executiva. 

 
El Consell de Govern és l’òrgan superior del Consorci. Està format per vint-i-vuit membres:  
 

 Catorze representants de la Generalitat de Catalunya 
 Vuit representants de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 
 Tres representants de la Diputació de Barcelona 
 Tres representants de l’Ajuntament de Barcelona 

 
A la Comissió Executiva li correspon la direcció immediata i l'administració ordinària. Està formada 
per sis membres: 
 

 Tres representants de la Generalitat de Catalunya designats pel titular del Departament 
de Benestar Social i Família. 

 Tres representants dels ens locals (Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Diputació de 
Barcelona i Ajuntament de Barcelona). 
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1.3. Normativa bàsica aplicable a l’entitat: 

1. Principis i normes de comptabilitat aplicables 

L’entitat aplica els principis i criteris comptables així com les normes de registre i valoració 
establerts al Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC) 
aprovat per l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny.  
 
Addicionalment, es té en consideració l’Ordre VEH/6/2019, de 15 de gener, de comptabilitat de 
la Generalitat de Catalunya, pel que fa a: 

 Marc general de la comptabilitat a la Generalitat de Catalunya 
 Normes específiques de la comptabilitat pública 
 La informació comptable 

 
Les dades de seguiment pressupostari són reportades periòdicament al Departament de la 
Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya segons la documentació 
que li ha estat sol•licitada normativament al estar inclosa dins del sector d’entitats públiques de 
la Generalitat. 

2. Legislació específica rellevant que afecta a l’entitat 

 Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, 
prorrogats pels exercicis 2018 i 2019. 

 Decret Llei 273/2018, de 20 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de 
la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2017, mentre no entrin en vigor els 
de 2019. 

 Decret Llei 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, en matèria 
de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària. 

 Bases d’execució del pressupost. 
 Llei 6/2018, del 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, prorrogat 

per l’exercici 2019. 
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 

a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, d’aplicació a partir de març 2018. 

 El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya. 

 Llei 26/2010 del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions 
públiques i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

 Decret Legislatiu 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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 Instrucció 01/2020, Resolució de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, 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 

 Resolució de 10 de febrer de 2020 de la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, per la qual s’aproven les adaptacions en els models d’informes de comptes 
anuals i document d’inici de l’auditoria a presentar per auditors privats.  

 Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 

2. OBJECTIU DEL NOSTRE TREBALL 

El Consorci 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. En 
compliment de l’anteriorment indicat, el règim de control i contractació dels serveis d’auditoria 
del Consorci es troba regulat per la “Instrucció 01/2020, Resolució de la Intervenció General”, de 
data 15 de gener de 2020, per la qual s’aprova la instrucció sobre el règim general a seguir en 
l’exercici del control financer. Així mateix, en tot allò no previst en aquesta instrucció, s’apliquen 
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, s’emet un informe de compliment i recomanacions 
de normativa del sector públic, d’acord amb l’abast i les instruccions determinades per la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.. 
 
En allò que no contradigui les normes esmentades, poden utilitzar-se com a marc de referència 
les normes d’auditoria publicades per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i les 
normes internacionals d’auditoria. 
 
3. ABAST I PROCEDIMENTS 

En relació al control financer sobre el compliment de la legalitat de l’entitat, les àrees objecte del 
nostre anàlisi han abastat la revisió dels següents extrems: 

3.1. Estatuts del Consorci  

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

 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 118 a 127. 
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3.2. Anàlisi de la liquidació del pressupost 

Els treballs de revisió sobre la liquidació del pressupost s’han centrat en: 

 Verificació l’acta de la sessió en què es va aprovar i comprovació que consta annexat a 
la documentació de la reunió. 

 Revisió de les modificacions pressupostàries realitzades durant l’exercici, així com la seva 
aprovació d’acord amb les base d’execució.  

 Conciliació del resultat comptable i resultat pressupostari. 

 Romanent de tresoreria, verificació autorització incorporació. 

 Revisió del contingut i format de la Liquidació presentada juntament amb els comptes 
anuals per l’aprovació per part de l’òrgan de govern de l’entitat. 

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

En referència a l’àrea de personal, els nostres procediments s’han centrat en: 

 Revisió de les actes de l’òrgan de govern de l’entitat i revisar aquells punts que puguin 
afectar en matèria de personal a l’exercici controlat i posteriors fins a la realització de 
l’informe. 

 Revisió del contingut dels Estatuts en matèria de personal. 

 Revisió del circuit utilitzat per la confecció de nòmines i el posterior registre comptable. 
Revisar la segregació de funcions en el registre de nòmines i el pagament d’aquestes. 

 Revisió de l’organigrama de la entitat i posteriors en cas de modificació per verificar que 
ha estat aprovat per l’òrgan competent. 

 Revisió de les altes i baixes 2019, d’acord amb 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 l’exercici 2017 i la ley 
6/2018, de 3 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (prorrogats 
per al 2019). 

 Revisió dels conceptes retributius que percep el personal s’ajusten al que determina el 
Conveni d’aplicació. 

 Comprovar que no s’han percebut en l’exercici 2019 retribucions vinculades a la 
productivitat o conceptes anàlegs en compliment de les limitacions que al respecte 
disposa la Llei de pressupostos de l’exercici 2017 en l’article 27.3. 

 Revisió del increment retribuït anual.  

 Revisió del càlcul de la prorrata de la paga extra. 

 Revisió de despeses registrades per hores extres realitzades. 
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 Revisió de despeses socials i verificat el circuit de sol·licitud i autorització; així com el 
anàlisis de la partida de la seguretat social a càrrec de l’empresa. 

 Revisió del nomenament del personal directiu i l’adequació de les retribucions. 

 Revisió de l’increment de la massa salarial. 

 Aprovació pla de formació.  

 Protocol bestretes personal. 

3.4. Adequació de la contractació administrativa a les disposicions normatives d’aplicació 
per l’entitat 

Els treballs de revisió sobre la contractació han inclòs 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 (LCSP). 

 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. També seran 
objecte de revisió els contractes formalitzats en exercicis anteriors i que tinguin execució 
en l’exercici controlat; així com les pròrrogues, extincions i modificacions contractuals. 

 Revisió a partir del model 347 de declaracions d’operacions amb tercers o el registre 
d’obligacions per tercers per 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...). 

 Revisió de una mostra de contractes menors, tenint en comptes les novetats de la LCSP. 

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

Els imports registrats al capítol IV i VII d’ingressos corresponen amb transferències de les entitats 

consorciades, especialment transferències de la Generalitat de Catalunya, l’anàlisi consistirà en: 

 Anàlisi dels criteris de comptabilització.  

 Anàlisi d’una mostra significativa de les transferències rebudes per l’entitat.  

 Anàlisi del compliment del que disposa l’article 13 de la Llei de pressupostos. 

 Anàlisi sobre l’aplicació del finançament afectat a les finalistes previstes. 
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3.6. Anàlisi del compliment de la normativa en relació a les subvencions concedides 

L’anàlisi de la revisió de les subvencions concedides per l’entitat consistirà en:  

 Anàlisi dels criteris de comptabilització  

 Anàlisi d’una mostra significativa de subvencions concedides per l’entitat.  

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

Respecte a l’endeutament a llarg i curt termini, com a entitat classificada en el sector Administració 

Pública de la Generalitat, s’analitzarà: 

 Per l’endeutament a llarg termini: 

o Que les operacions formalitzades durant l’exercici 2019 no comportin un 
increment d’endeutament respecte a l’endeutament que tenien autoritzat a 31 
de desembre de l’exercici anterior. 

o Es comprovarà que les operacions d’endeutament hagin estat degudament 
autoritzades mitjançant acord de govern. 

 Per l’endeutament a curt termini: 

o 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. 

o Que les operacions formalitzades durant l’exercici comportin un increment 
d’endeutament respecte a l’endeutament que tenien autoritzat a 31 de desembre 
de l’exercici anterior. 

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

Respecte a l’àrea de patrimoni serà analitzat el compliment de:  

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

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

durant l’exercici. 

3.9. 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, s’analitza l’aplicació de les tarifes aprovades. 
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3.10. 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. 

 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 09/12/2009, 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 09/12/2009. 

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

Respecte a les despeses de dietes i viatges la revisió ha abastat els següents punts: 

 S’analitza el compliment del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del 
servei. 

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

Respecte a les despeses protocol·làries i de representació, la revisió ha abastat: 

 S’analitza 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 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; així com, els criteris 2/2018 de la Intervenció General, sobre 
justificació de les despeses derivades d’atencions protocol·làries i de representació i d’altres 
despeses anàlogues i els criteris de publicació en relació amb els viatges a l’estranger del 
president o presidenta de la Generalitat de Catalunya, dels consellers i conselleres del Govern 
i dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les 
entitats del seu sector públic de 22 d’octubre de 2019. 

3.13. 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 s’ha centrat en: 

 Anàlisi dels estatuts de l’Entitat a l’ objecte d’identificar els òrgans i membres de govern 
de l’entitat. 

 Comprovar el compliment de l’art l’article 63 de la Llei 3/2015 de l’11 de març, de 
mesures fiscals, financeres i administratives: “2.6. No es percep cap tipus de dret 
d’assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans de govern, de consells 
d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat 
i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic, sens perjudici del dret a percebre 
assistències per la participació en òrgans de selecció del personal.” 
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Aquest precepte va ser desenvolupat per l’Acord de Govern de 16 de juny de 2015 el 
qual indica que queden derogades qualsevol altra norma inferior, i es suprimeix el dret 
a percebre qualsevol tipus de dret d’assistència a òrgans col·legiats i consell 
d’Administració o òrgans de govern.  

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

o Contrastar les dades comptabilitzades amb el model 190 d’IRPF. 

o Comprovar amb les actes de les reunions dels Òrgans de Govern per veure 
l’efectiva assistència les mateixes 

3.14. Compliment de la normativa relativa a la tramesa dades SEC 

Per la revisió del compliment normatiu relatiu a la tramesa dades SEC, verificant que l’entitat a 
tramitat en els terminis establerts a l’efecte la informació comptable-financera a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya. 
 
3.15. Comprovació del Període Mig de Pagament 

Es verifica si la metodologia de càlcul del PMP ha estat d’acord al Reial Decret 1040/2017, de 22 
de desembre, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a 
proveïdors de les administracions públiques. 
 
3.16. Compliment de la normativa de transparència 

Respecte al compliment de la normativa sobre transparència es verifica el compliment la de Llei 
16/2014, del 29 de Desembre, de transparència, accés a la informació públic i bon govern.  
 
4. DOCUMENTACIÓ EXAMINADA 
 
Per a portar a terme la nostra revisió, a banda de la diversa documentació ja facilitada pels 
responsables de la entitat durant el nostre treball d’auditoria financera, ha estat analitzada entre 
d’altra, la següent documentació: 
 

 Comptes Anuals a 31 de desembre de 2019. 

 Estatuts del Consorci. 

 Procediments interns i de control dissenyats per la entitat. 

 Actes dels òrgans de Govern. 

 Pressupost de l’exercici 2019. 

 Modificacions de crèdit de l’exercici 2019. 

 Bases d’execució del pressupost 2019. 

 Convenis laborals aplicables i taules salarials per al 2019. 

 Retribucions realitzades en l’exercici al personal i òrgans de govern. 
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 Organigrama de l’exercici. 

 Noves contractacions de personal realitzades en l’exercici 2019. 

 Expedients de marcatges del personal. 

 Procediments de contractació administrativa realitzada durant l’exercici 2019.  

 Tarifes de preus i taxes vigents durant 2019. 

 Detall de estudis i dictàmens tramitats durant l’exercici 2019. 

 Expedients de dietes i despeses de viatges l’exercici 2019. 

 Tramesa dades SEC. 

 Mes de referència pel càlcul PMP. 

 
Addicionalment, ha estat requerida qualsevol altra documentació que considerem necessària pel 
desenvolupament del nostre treball. 
 
 
5. RESULTATS DEL TREBALL 
 
5.1. Anàlisi dels Estatuts del Consorci. 

En sessió del consell de govern de 22 de desembre de 2014 s’aprova la proposta de modificació 
d’estatuts del Consorci, arrel de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, així com de la Llei 15/2014 de 16 de 
setembre de racionalització del sector públic.  

El 26 de març de 2015 van ser ratificats per la Diputació de Barcelona, i el 2 de desembre de 2015 
per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. A data d’emissió del següent informe resta per ser 
ratificats per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, restant pendent de donar 
compliment a l’establert a Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

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

Aprovació 
 

En data 10 de desembre de 2018, la Comissió Executiva aprova el pressupost corresponent a 
l’exercici 2019. Posteriorment, en data 19 de desembre de 2018, és el Consell de Govern qui ratifica 
l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2019, els quals han estat incorporats com a pressupost 
inicial en els comptes anuals de l’exercici 2019. 

Atenent a que el pressupost de l’entitat forma part dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya, i que aquests van estar prorrogats a l’exercici 2019, hauria d’haver-se considerat com 
a crèdits inicials els establerts als pressupostos prorrogats de la Generalitat de Catalunya de 
conformitat amb l’establert en e el Decret 273/2018, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació 
de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
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Modificacions de crèdit 
 

A l’exercici s’han realitzat dues transferències de crèdit pels següents imports globals:  

CAPITOL DESCRIPCIÓ Transferències  de Crèdit 

II Despeses de béns i serveis 46.740,96 

III Despeses financeres 18.350,00 

VI Inversions reals -65.690,96 

VII Transferències de capital 600,00 

TOTAL 0,00 

 
D’acord amb l’article 8 de les bases d’execució, la transferències de crèdit ha de ser aprovades per 
la Comissió Executiva.  
En data 12 de desembre de 2019, la Comissió Executiva ha aprovat la transferències de crèdit, 
restant 19 dies per a la finalització de l’exercici. Recomanem que aquestes modificacions siguin 
aprovades de forma que habiliti prèviament crèdit pressupostari suficient a l’execució material de 
la despesa.  
 
D’acord amb l’article 8 de les bases d’execució, la transferències de crèdit entre partides de la 
mateixa àrea de despesa és competència del Gerent. En data 20 de desembre de 2019, el Gerent 
ha aprovat la transferència de crèdit de 3.538,82 euros entre les partides  221 “Subministraments” 
i incrementat l’econòmic 227 “Treballs realitzats per altres empreses”. 
Aprovació comptes i liquidació del pressupost  
 
El decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, 
de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures 
complementàries va modificar els terminis establerts a l'article 81.3 del text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, els quals havien d’aprovar-se dins dels dos mesos següents a la 
finalització de l’estat d’alarma. Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019 han estat 
aprovats amb posterioritat al termini establert. 
 
Conciliació resultat pressupostari i financer i càlcul romanent de tresoreria 2019 
 

De la revisió de l’esborrany facilitat, no es desprenen incidències en la conciliació del resultat 
financer i pressupostari, ni en el càlcul del romanent de tresoreria. 
 
Aplicació Romanent 2018 
 

En data 1 de desembre de 2020, l’entitat va rebre autorització de la Intervenció General per 
incorporar romanents per import d’11.744.245,75 euros. Finalment, segons es desprèn de la 
liquidació del pressupost 2019, el Consorci no ha incorporat el romanent de l’exercici 2018. 
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5.3. Revisió de la normativa aplicable a l’àrea de personal 
 
Organigrama del Consorci 
 

L’organigrama funcional del Consorci va ser aprovat per la Comissió Executiva al 2004. L’entitat 
ens ha facilitat l’organigrama de funcionament, el qual presenta algunes diferències en relació a 
l’aprovat per la Comissió Executiva com a conseqüència, segons ens manifesta l’entitat, d’estar 
adaptat a la situació actual del Consorci, i en especial en quant a la supressió de l’àrea d’obres 
una vegada finalitzades les actuacions encomanades. Recomanem que aquest organigrama sigui 
passat a la Comissió executiva per a la seva aprovació actual. 
 
Actes o diligències d’inspecció 
 

Segons ens manifesta l’entitat, a data d’emissió de l’informe, no tenen constància de l’existència 
de cap acta o diligència d’inspecció de treball que pugui comportar possibles sancions o 
incompliments de la normativa. 
 
Circuit de confecció de nòmines i atorgament de bestretes 
 

L’entitat té externalitzat el servei de confecció de les nòmines, realitzant funcions de revisió sobre 
les mateixes. El pagament es realitza per autorització mancomunada entre el Gerent i el president 
o vicepresident de la Comissió Executiva. Una vegada validat, des de l’àrea comptable es registra 
manualment en els sistemes de l’entitat. 
No és pràctica de l’entitat atorgar bestretes al seu personal. 
 
Marcatges del personal i hores extra 
 

L’entitat té establert un sistema de marcatge horari informatitzat, el qual és objecte de seguiment 
mensual. Es permet als treballadors que es compensin hores entre diferents mesos, condicionat a 
que a 31 de desembre de 2019 s’hagin realitzat les hores establertes. S’ha revisat els informes de 
marcatge dels treballadors i s’observa que a 31 de desembre de 2019 no hi ha treballadors que 
presentin un dèficit horari.  
En relació a les hores extraordinàries, de les comprovacions realitzades, no s’ha observat cap 
liquidació a l’exercici. 
 
Altes i baixes durant l’exercici 
 

Excloent les contractacions realitzades sota plans ocupacionals, no s’han produït altes en relació 
a l’exercici anterior.  
D’altra banda, pel que fa a les baixes, únicament s’ha produït una per trobar-se substituint a una 
treballadora en situació de baixa mèdica, la qual es va reincoporar durant el 2019.  
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Conceptes retributius 
 

En referència al personal directiu: 
 
La figura de gerència ve regulada pel conveni de col·laboració entre el Consorci del Barri de la 
Mina i la societat municipal Pla de Besòs S.A. per a la gestió de la gerència del Consorci del Barri 
de la Mina. D’acord amb aquest conveni, les funcions de gerent de la societat municipal Pla de 
Besòs, S.A. comporten, a la vegada, l’assumpció de les funcions inherents de gerent del Consorci 
del Barri de la Mina.  
 
En l’informe del control financer de l’any 2013 de la Intervenció General de la Generalitat s’indicava 
que aquest fet “podia suposar un condicionant a l’hora de defensar amb màxima imparcialitat, 
objectivitat, eficàcia i eficiència els interessos del Consorci, sense prejudici dels possibles 
incompliments en matèria d’incompatibilitats en els quals puguin incórrer. Per això, malgrat els 
arguments de l’informe de l’Assessoria Jurídica del Departament de Benestar a favor de la viabilitat 
jurídica de l’encàrrec, es recomanava sol·licitar l’informe a la Secretaria de Funció Pública del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, competent en 
matèria de personal a la Generalitat de Catalunya, per tal que es pronunciï al respecte.”. 
 
A data 10 d’octubre de 2014 la Direcció General de Funció Pública del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya es va pronunciar al respecte mitjançant 
una nota on determinava que no tenia competències per actuar en aquest àmbit. 
Segons indica l’Assessoria jurídica Consorci Barri de la Mina annexada en el present informe “es 
pot concloure sobre la base i) d’una interpretació literal de l’art. 120 LRJ en relació a l’art. 16.4 
Estatuts del Consorci i de la manca de vigència de l’adscripció; ii) de la seva consideració del Consorci 
tant a efectes pressupostaris com de control intern; que el Consorci del Barri de la Mina manté a 
data d’avui el seu estatus d’entitat local amb participació no majoritària de la Generalitat de 
Catalunya, mentre no entri en vigor la modificació d’estatuts pendent de ratificació per part de 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. De conformitat a l’anterior, el seu règim 
jurídic continua essent el d’una administració de caràcter local” 
Una vegada el Consorci hagi passat a formar part del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 
recomanem fer la consulta a Funció Pública sobre l’aplicació de la normativa en matèria de 
compatibilitat de càrrecs en relació al conveni de gerència amb la societat municipal Pla de Besós 
S.A. 
 
En referència a la revisió dels conceptes retributius: 
 
Sobre la mostra (3 expedients dels 9 de plantilla fixa) seleccionada de diferents categories 
professionals: 
 

- 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. 
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Sobre la totalitat de la plantilla hem realitzat la comparativa entre la retribució de l’any 2018 i la 
del 2019, sense detectar increments retributius en termes homogenis tret dels increments regulats 
al Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 
 
 
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 realitzat proves per a la validació de la despesa registrada durant l’exercici 

objecte del nostre anàlisi.  
 
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. 

- 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. 

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

- No s’han registrat cap altra despesa social. 

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, es 
d’aplicació plena el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), sense necessitat de disposar d’unes 
instruccions internes de contractació que donin compliment als principis generals bàsics que han 
de regir la contractació administrativa. Aquesta consideració resulta ajustada al que es regula en 
els articles 3.1.e) i 3.2.e) del TRLCSP.  
Amb l’entrada en vigor de llei 9/2017 de contractes del sector públic, el Consorci té la consideració 
d’administració pública, 
 
Perfil del contractant 
 

El Consorci disposa d’un perfil del contractant al que es pot accedir a través de la seva pàgina web 
(http://www.barrimina.org/index.php/perfil-del-contractant-mainmenu-156). 
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Anàlisi de la contractació efectuada 
 

D’acord amb la informació facilitada pel Consorci, durant l’exercici 2019 s’han licitat o prorrogat 
els següents contractes amb adjudicació no directa: 
 

Núm. Expedient Adjudicatari Descripció Adjudicació Nota 
SS-001/19 CIVIC Servei d'informació i orientació laboral SIOL Desert  

SS-002/19 MOVIDA Projecte club de feina 39.077,00 1 

SS-003/19 SURT. FUNDACIÓ DE 
DONES Projecte itinerari d'inserció per dones del barri 33.774,67  

SS-004/19 ÒPTIMA Projecte joves aprenents 34.273,09  

SS-005/19 FUNDACIÓ JOIA Projecte ocupacional per a persones amb malaltia 
mental Desert  

SS-006/19 FUNDACIÓ IPSS Projecte ocupacional per a persones amb problemes de 
drogodependència 31.344,20  

SS-007/19 SUARA Serveis SCCL Espai lúdic la Capsa dels Jocs 36.358,05 1 
SS-008/19 Fundació IPSS Projecte dinamització comercial 10.251,09  

SS-009/19 INCOOP SCCL Projecte suport i assessorament a les juntes d'escala 34.924,00  

SS-010/19 INCOOP SCCL Projecte d'intervenció integral en l'edifici Venus 52.926,00 1 
SS-011/19 RELLEU CULTURAL S.L Projecte de dinamització juvenil " Espai Jove " 30.149,08  

SS-012/19 ÒPTIMA Projecte segones oportunitats juvenils 31.858,00  

SS-013/19 Fundació IPSS Projecte Brigada de manteniment 22.128,84  

SS-014/19 CASALS DELS INFANTS Projecte Servei Comunitari i Atenció a famílies del barri 40.456,77 1 
SS-015/19 BEL ADVOCATS Assessorament jurídic del consorci 25.043,33  

SS-016/19 IB2  Vigilància des de les 19 h a les 07 h de les set escales i 
aparcaments de les illes J i O 67.332,00 1 

SS-017/19 CIVIC Servei d'informació i orientació laboral SIOL 55.200,00 1 

SS-018/19 
FUN.PRIVADA CENTRE 
D'HIGIENE MENTAL 
LES CORTS 

Projecte ocupacional per a persones amb malaltia 
mental 31.799,47 1 

SS-019/19 IB2  Control accessos oficines del Consorci 8.442,63  

PRO SS-002/19 MOVIDA Projecte club de feina 32.564,17  

PRO SS-003/19 SURT. FUNDACIÓ DE 
DONES Projecte itinerari d'inserció per dones del barri 28.145,56  

PRO SS-004/19 ÒPTIMA Projecte joves aprenents 28.560,91  

PRO SS-006/19 FUNDACIÓ IPSS Projecte ocupacional per a persones amb problemes de 
drogodependència 26.120,17  

PRO SS-007/19 SUARA Serveis SCCL Espai lúdic la Capsa dels Jocs 30.298,38 1 
PRO SS-008/19 Fundació IPSS Projecte dinamització comercial 8.542,58  

PRO SS-009/19 INCOOP SCCL Projecte suport i assessorament a les juntes d'escala 29.103,33  

PRO SS-010/19 INCOOP SCCL Projecte d'intervenció integral en l'edifici Venus 44.105,00 1 
PRO SS-011/19 RELLEU CULTURAL S.L Projecte de dinamització juvenil " Espai Jove " 25.124,23  

PRO SS-012/19 ÒPTIMA Projecte segones oportunitats juvenils 26.548,33  

PRO SS-013/19 Fundació IPSS Projecte Brigada de manteniment 18.440,70  

PRO SS-014/19 CASALS DELS INFANTS Projecte Servei Comunitari i Atenció a famílies del barri 29.727,90  

PRO SS-016/19 IB2  Vigilància des de les 19 h a les 07 h de les set escales i 
aparcaments de les illes J i O 56.916,00 1 

PRO SS-017/19 CIVIC Servei d'informació i orientació laboral SIOL 40.866,30 1 

PRO SS-018/19 
FUNDACIÓ PRIVADA 
CENTRE D'HIGIENE 
MENTAL LES CORTS 

Projecte ocupacional per a persones amb malaltia 
mental 17.627,97  

PRO SS-019/19 IB2  Control accessos oficines del Consorci 8.403,60 1 
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Addicionalment, l’entitat ens comunica els contractes formalitzats mitjançant adjudicació directa: 
 

Núm. 
Expedient Adjudicatari Descripció Import 

adjudicació Nota 

S-001/19 
CENTRO 
CULTURAL 
GITANO 

Projecte suport socioeducatiu i cultural de la comunitat 
gitana 6.120,00 1 

S-002/19 CIVIC Servei d'informació i orientació laboral SIOL 9.279,09 1 
S-003/19 MOVIDA Projecte club de feina 6.512,92  

S-004/19 SURT. FUNDACIÓ 
DE DONES Projecte itinerari d'inserció per dones del barri 5.629,11  

S-005/19 ÒPTIMA Projecte joves aprenents 5.712,18  

S-006/19 FUNDACIÓ JOIA Projecte ocupacional per a persones amb malaltia mental 5.463,83  

S-007/19 FUNDACIÓ IPSS Projecte ocupacional per a persones amb problemes de 
drogodependència 5.224,03  

S-008/19 SUARA Serveis 
SCCL Espai lúdic la Capsa dels Jocs 6.059,68  

S-009/19 Fundació IPSS Projecte dinamització comercial 1.708,52  

S-010/19 INCOOP SCCL Projecte suport i assessorament a les juntes d'escala 5.824,54  

S-011/19 INCOOP SCCL Projecte d'intervenció integral en l'edifici Venus 8.823,44  

S-012/19 Calaix de cultura Projecte de dinamització juvenil " Espai Jove " 5.143,84  

S-013/19 Fundació IPSS Projecte Brigada de manteniment 3.688,14  

S-014/19 SUARA Serveis 
SCCL Projecte Servei Comunitari i Atenció a famílies del barri 7.426,54  

S-015/19 ÒPTIMA Projecte segones oportunitats juvenils 5.309,68  

S-016/19 BEL ADVOCATS Assessorament jurídic del consorci 2.845,83  

S-017/19 IB2  Vigilància des de les 19 h a les 07 h de les set escales i 
aparcaments propietats del Consorci de les illes J i O 11.326,05 1 

S-018/19 LA BRUIXA Servei neteja del Consorci 9.929,04 1 
S-019/19 FAURA - CASAS Assessorament en matèria fiscal i de gestió de personal 4.257,00  

S-020/119 FAURA - CASAS Servei d'auditoria de comptes anuals de l'exercici 18 i de 
compliment de legalitat 9.383,00  

S-021/19 CIVIC Servei d'informació i orientació laboral SIOL 5.687,27 1 
S-022/19 FUNDACIÓ JOIA Projecte ocupacional per a persones amb malaltia mental 5.463,83  

S-023/19 SUARA Serveis 
SCCL Projecte Servei Comunitari i Atenció a famílies del barri 7.426,54 1 

S-024/19 IB2  Control accessos oficines del Consorci 2.592,60 1 
S-025/19 IB2  Control accessos oficines del Consorci 2.957,65 1 
S-026/19 IB2  Control accessos oficines del Consorci 4.641,35 1 

S-027/19 
CENTRO 
CULTURAL 
GITANO 

Projecte suport socioeducatiu i cultural de la comunitat 
gitana 6.120,00 1 

 

Observacions: 
Nota 1 Correspon als expedients seleccionats per la seva revisió. 

 
Sobre la població comunicada per l’entitat, han estat revisats 7 expedients d’adjudicació no 
directa, amb una cobertura del 56% del total adjudicat, 5 pròrrogues amb una cobertura del 42% 
sobre el total de pròrrogues i 10 expedients d’adjudicació directa amb una cobertura total del 
43% dels imports adjudicats. 
 
De la revisió efectuada s’observa que han estat realitzades determinades adjudicacions directes 
per cobrir els espais temporals produïts fins a les adjudicacions definitives. Recomanem preveure 
i iniciar les licitacions de forma prèvia que eviti aquestes adjudicacions temporals.  
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Anàlisi del volum d’operacions 
 

Addicionalment, han estat analitzats els volums d’operacions inclosos en els registres comptables 
pels diferents proveïdors, no detectant-se cap proveïdor que superés els límits de contractació 
directa i que no s’hagués formalitzat l’expedient de contractació adient, a excepció del 
subministrament d’energia per Endesa Energia, S.A. per un import total de 88.741,71 euros. 
Tot i que es tracta de subministraments dels diferents immobles en propietat del Consorci, es 
recomana estudiar l’adhesió a un Acord Marc pel subministrament d’energia   
 
Conveni de col·laboració entre l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i el Consorci  
 

En data 17 d’octubre de 2012 es formalitza un conveni de col·laboració amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’encàrrec de gestió per a l’adjudicació, administració i 
comercialització d’habitatges amb protecció oficial i places d’aparcaments de propietat del 
consorci. Entre d’altres, se li atribueixen funcions a l’Agència relatives al manteniment i intervenció 
tècnica dels habitatges per realitzar pels seus propis mitjans o mitjançant tercers, les obres de 
manteniment, conservació i reparació corrents. 
 
La clàusula tercera de l’esmentat conveni estableix com compromisos del Consorci, entre d’altres, 
el d’assumir el cost de les despeses d’obres i manteniment. Si bé, segons certifica el director 
financer, pressupost i compres de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en data 19 de desembre 
de 2016, és l’Agència qui realitza els processos de contractació. 

5.5. Anàlisi del compliment de la normativa en relació a les subvencions concedides 
 
L’entitat ha registrat les següents obligacions corresponents als imports de subvencions 
concedides durant l’exercici 2019: 
 

Beneficiari Import 
concedit 

ADRIANES 1.050,00 
ASSOCIACIÓ CASAL INFANTIL 2.700,00 
ASSOCIACIO DE SERVEIS JUVENILS LA MINA 7.954,86 
ASSOCIACIÓ UNION DE COMERCIANTES i PROPIETARIOS DE LA MINA 2.200,00 
CASAL D'INFANTS PER L'ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS 5.000,00 
CENTRO CULTURAL GITANO 2.000,00 
CLUB DE PETANCA AMICS I JUBILATS DEL CUENCA LA MINA 400,00 
COL.LECTIU ALFABETITZACIÓ 1.050,00 
FUNDACIÓ PERE CLOSA 6.000,00 
GRUP DONES IRIS 1.050,00 
PLATAFORMA D'ENTITAS I VEÏNS/VEÏNES DE LA MINA 4.168,10 
SALESIANS SANT JORDI - PES LA MINA 5.000,00 
TOTAL 38.572,96    

 
La Comissió Executiva, en sessió del dia 10 de desembre de 2018, aprova les bases per regular la 
convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre que duguin a terme 
actuacions cíviques, socials, educatives, lúdiques i esportives, en el barri de la Mina. Aquestes 
bases són publicades al DOGC en data 6 de febrer de 2019.  
 



 

19 

 

S’han revisat 3 expedients que representen el 28% de l’import total dels ajuts atorgats, no 
detectant-se incidències.  
 

5.6. Proves de compliment sobre subvencions i transferències rebudes 

El detall dels drets reconeguts imputats en el pressupost d’ingressos de l’exercici 2019  en 
conceptes de transferències de corrents i de capital han estat el següent: 

Aplicació Descripció Drets reconeguts 

Article 41 De l'Administració de la Generalitat 304.748,21 

410 Secretaria d'Afers Socials i Famílies 304.748,21 

Article 43 D'entitats autònomes de la Generalitat 250.000,00 

430 Del Servei d'Ocupació de Catalunya 250.000,00 

Article 46 D'ens i Corporacions locals 1.800.931,65 

460 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 301.000,00 

462 Diputació de Barcelona 1.499.931,65 

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.355.679,86 

Article 76 D'ens i Corporacions locals 807.970,84 

760 Ajuntament de Barcelona 807.970,84 

CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 807.970,84 

S’ha realitzat una confirmació externa de saldos amb els ens consorciats, no detectant diferències. 

Destí transferències Generalitat de Catalunya 
 
Segons estableix l’article 14 de la llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2020, les transferències corrents a favor de les entitats tenen per objecte finançar 
les despeses d'explotació en la mesura necessària per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys, 
llevat de les dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d'existències i 
baixes de l'immobilitzat. 
El pressuposts d’ingressos corresponent a l’exercici 2019 incorpora drets reconegut en el capítol 
IV per import de 304 mil euros. Atenent a que el compte de resultats ha estat positiu, recomanem 
avaluar el compliment de l’esmentada llei. 

5.7. Proves de compliment de la normativa en matèria d’endeutament 
 
Durant l’exercici 2019 el Consorci no ha formalitzat a l’exercici cap operació d’endeutament amb 
entitats financeres. 
 

5.8. Proves de compliment de la normativa en matèria de patrimoni 
 
L’entitat està classificada a la Llei 4/2017 de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2017 corresponent a entitats participades de forma no majoritària classificada 
AP-SEC.  
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L’entitat considera que no li és d’aplicació el decret legislatiu 1/2002 pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya: 
Lloguers, compra d’immobles i obres 

Article 15  
1. Els organismes, les entitats autònomes o les empreses públiques de la Generalitat de 
Catalunya i les empreses en què la Generalitat participa majoritàriament que han d'adquirir 
per mitjà de qualsevol títol locals, immobles o drets reals o n'han de disposar com a 
arrendataris, ocupants o usuaris, pel sistema de contractació directa, han de trametre a la 
Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, prèviament a la formalització 
del contracte corresponent, una còpia íntegra de l'expedient de contractació per a l'emissió de 
l'informe previ, que té el caràcter de vinculant. 

Assegurances 
Article 36  
1. Les entitats o els organismes que depenen de l’Administració de la Generalitat i les que, sigui 
quina sigui la seva forma jurídica, tinguin participació majoritària de la Generalitat, quan 
contractin serveis d’assegurances, han de sol·licitar, prèviament a la licitació pública o invitació 
a persones candidates, l’informe tècnic de la direcció general competent en matèria de 
patrimoni. 

 
Segons manifesten des de la Subdirecció General de Riscos i Assegurances en un correu electrònic 
en data 22 de febrer de 2017, de conformitat amb l'article 36.2 del Decret Legislatiu 1/2002, de 
24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, l'entitat no ha de sol·licitar l'informe previ en cap cas atès que no compleix la condició 
de tractar-se d'una entitat participada majoritàriament per la Generalitat de Catalunya. 

5.9. Compliment de la normativa en relació a les tarifes i preus públics aplicats 
 
Immobles classificats com habitatge protegit 
 

L’entitat disposa d’uns immobles classificats com habitatge protegit, part dels quals té arrendat. 
A l’exercici 2012 es va signar un conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Habitatge 
relatiu a l’encàrrec de gestió per a l’adjudicació, administració i comercialització d’habitatges amb 
protecció oficial i places d’aparcament propietat del Consorci. En base a aquest conveni, l’Agència 
tramita les adjudicacions, repercutint els preus establerts a les Normes Particulars dels processos 
d’adjudicació que estableix l’Agència de l’Habitatge, els quals es troben inclosos dins dels límits 
establerts per a la normativa d’habitatge protegit. 
 
Altres Immobles 
 

D’altra banda, el Consorci disposa d’immobles afectats i desafectats pel PERM Barri de la Mina. 
Segons l’acord adoptat el 15 de desembre de 2015 per la Comissió Executiva del Consorci, el 
primers seran utilitzats per allotjar en règim de cessió d’ús i a precari, mentre que els immobles 
desafectats s’aplicarà un règim d’arrendament a persones que hagin perdut el seu habitatge per 
resolució judicial ferma o amb risc de pèrdua, per possibilitar el desdoblament de les unitats de 
convivència actualment residents a l’habitatge; així com a aquelles persones amb risc d’exclusió 
social que requereixen d’un habitatge i que no tinguin mitjans propis suficients per accedir-hi en 
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condicions ordinàries. El mateix acord publicat al DOGC el 15 de Gener de 2015 regula les 
condicions econòmiques dels immobles a adjudicar. 
 
Els treballs efectuats han incorporat la revisió dels cobraments del conceptes anteriorment 
descrits. S’ha observat que presenten saldos d’exercicis anteriors pendents de cobrament a 31 de 
desembre de 2019:  
 

Any Import 
2013 18.387,83 
2014 51.821,62 
2015 41.372,92 
2016 49.893,30 

Any Import 
2017 93.803,94 
2018 130.989,16 
2019 243.855,56 
Total 630.124,33 

 
Si bé, a nivell financer l’entitat registra com a dubtós cobrament tot el saldo amb antiguitat 
superior a l’any, un 75% per aquell saldo amb antiguitat entre un any i sis mesos i un 50% de la 
resta sense tenir en compte desembre, recomanem a l’entitat que realitzi les gestions oportunes 
als efectes de poder realitzar els imports anteriorment detallats. 

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

L’entitat ens manifesta que no s’han formalitzat encàrrecs d’estudis ni dictàmens a l’exercici 2019. 
Addicionalment, als efectes de garantir que s’ha complert amb l’Acord de Govern de 09/12/2009 
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, s’han revisat els registres 
comptables aplicant tècniques d’auditoria sense detectar l’existència de possibles despeses 
d’aquesta naturalesa.  

5.11. Proves de compliment sobre les despeses de dietes i viatges 
 
Segons estableix l’article 22 de les bases d’execució del pressupost, les despeses per utilització de 
vehicles i les indemnitzacions per viatges en interès del Consorci es satisfaran a càrrec del 
pressupost de despeses en virtut de l’ordre d’aprovació de la Gerència. 
 
S’han registrat a l’econòmic 230/231 Dietes, locomoció i trasllats un total de 930,60 euros. S’ha 
analitzat la despesa registrada, no detectant cap incongruència amb el Decret 138/2008, de 8 de 
juliol, d’indemnitzacions per raó del servei.  

5.12. Proves de compliment sobre les despeses protocol·làries i de representació 
 
L’entitat ens manifesta que no s’han liquidat despeses protocol·làries i de representació. 
Addicionalment, s’ha realitzat una revisió dels registres comptables, no detectant cap despesa 
d’aquesta naturalesa. 
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5.13. Proves de compliment sobre les despeses d’assistència a Consells i Òrgans Col·legiats 
 
En aquest sentit cal tenir en consideració l’establert a l’article 63 de la Llei 3/2015 de l’11 de març, 
de mesures fiscals, financeres i administratives el qual estableix: 

 

“2.6. No es percep cap tipus de dret d’assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans 
de govern, de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de 
l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic, sens 
perjudici del dret a percebre assistències per la participació en òrgans de selecció del 
personal.” 

 

Aquest precepte va ser desenvolupat per l’Acord de Govern de 16 de juny de 2015 el qual indicava 
que quedaven derogades qualsevol altra norma inferior, i es suprimiria el dret a percebre 
qualsevol tipus de dret d’assistència a òrgans col·legiats i consell d’Administració o òrgans de 
govern. 

De la revisió efectuada tant del model 190 Resum Anual IRPF 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 import per aquest concepte. 

5.14. Proves de compliment sobre la tramesa de dades SEC 
 
Ha estat validat que l’entitat ha procedit a trametre dins del termini establert la informació 
comptable-financera mensual a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya requerida. 
A data d’emissió del present informe, no han estat presentats els comptes anuals i liquidació 
pressupostària al no estar aprovar per l’òrgan corresponent.  

5.15. Comprovacions sobre el Període Mig de Pagament 
 
L’equip de control ha realitzat la verificació sobre la informació tramesa al PCI corresponent al 
mes del mes de desembre. De la revisió efectuada s’ha observat que el càlcul es realitza d’acord 
al Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, que desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques. 

5.16. Comprovacions sobre la Llei de transparència 
 
L’entitat disposa d’un espai reservat en la seva web als efectes de donar compliment a l’establert 
a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

A data de treball d’execució dels treballs els aspectes sobre els quals es dona informació són: 
• Informació econòmica. 
• Documents sotmesos a informació pública. 
• Contractació.  
• Subvencions atorgades i rebudes. 
• Convenis subscrits. 
• Relació de béns immobles. 
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Dels treballs efectuats s’ha observat que en determinats casos, la informació facilitada és 
incomplerta o no està actualitzada a data actual. 
 
 
6. OBSERVACIONS I CONCLUSIONS 
 
Dels treballs efectuats i que es detallen al punt 5 anterior en relació al control financer realitzat 
del Consorci corresponent a l’exercici 2019, no es desprenen incompliments normatius 
significatius. 
 
 
7. RECOMANACIONS 
 
Dels treballs efectuals, i una vegada avaluades les al·legacions que s’adjunten com annex al 
present informe, es desprenen les següents recomanacions: 

 Adequar els estatuts als requeriments establerts a la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic (nota 5.1) 

 Atenent a que el pressupost de l’entitat forma part dels pressupostos de la Generalitat  
de Catalunya, i que aquests van estar prorrogats a l’exercici 2019, hauria d’haver-se 
considerat com a crèdits inicials els establerts als pressupostos prorrogats de la 
Generalitat de Catalunya de conformitat amb l’establert en e el Decret 273/2018, pel 
qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya (nota 5.2) 

 Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019 han estat aprovats amb 
posterioritat al termini establert (nota 5.2). 

 Les modificacions de crèdit han estat aprovades per la Comissió Executiva de 
conformitat amb l’establert en les bases d’execució. Tanmateix, aquestes s’han 
aprovat en data 12 de desembre de 2019, restant 19 dies per a la finalització de 
l’exercici. Recomanem que aquestes modificacions siguin aprovades de forma que 
habiliti prèviament crèdit pressupostari suficient a l’execució material de la despesa 
(nota 5.2)  

 Aprovar per part de l’òrgan competent l’organigrama actualitzat (nota 5.3). 

 Una vegada el Consorci hagi passat a formar part del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya, recomanem fer la consulta a Funció Pública sobre l’aplicació de la 
normativa en matèria de compatibilitat de càrrecs en relació al conveni de gerència 
amb la societat municipal Pla de Besós S.A. (nota 5.3). 

 Recomanem a l’entitat analitzar la possibilitat d’adherir-se a un acord marc pel que 
fa al subministrament d’energia (nota 5.4).  
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 De la revisió efectuada s’observa que han estat realitzades determinades 
adjudicacions directes per cobrir els espais temporals produïts fins a les adjudicacions 
definitives. Recomanem preveure i iniciar les licitacions de forma prèvia que eviti 
aquestes adjudicacions temporals (nota 5.4).  

 Segons estableix l’article 14 de la llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2020, les transferències corrents a favor de les entitats 
tenen per objecte finançar les despeses d'explotació en la mesura necessària per a 
equilibrar el compte de pèrdues i guanys, llevat de les dotacions per amortitzacions, 
provisions, deterioraments, variacions d'existències i baixes de l'immobilitzat. 

El pressuposts d’ingressos corresponent a l’exercici 2019 incorpora drets reconegut 
en el capítol IV per import de 304 mil euros. Atenent a que el compte de resultats ha 
estat positiu, recomanem avaluar el compliment de l’esmentada llei. (nota 5.6) 

 Recomanem a l’entitat que realitzi les gestions oportunes als efectes de poder 
realitzar els ingressos patrimonials pendents de cobrament (nota 5.8).  

 Avaluar el compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern (nota 5.16). 

 
 
Barcelona, 15 de novembre de 2021 
Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L. 
 
 
 
 
 
Pere Ruiz Espinós 
-Soci- 
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ANNEX - Al·legacions presentades 
 

“De la revisió efectuada s’observa que han estat realitzades determinades adjudicacions 
directes per cobrir els espais temporals produïts fins a les adjudicacions definitives. 
Recomanem preveure i iniciar les licitacions de forma prèvia que eviti aquestes 
adjudicacions temporals (nota 5.4).” 

De la lectura literal de la recomanació (per més que resulta explicat en el corresponent epígraf) es 
podria arribar a deduir que el Consorci encadena contractes menors en contravenció a la 
normativa de contractació del sector públic. Res més lluny de la realitat.  

Les contractacions menors es produeixen fruit de la impossibilitat material de resoldre l’expedient 
de contractació pel procediment obert en el període que va entre que la Comissió Executiva del 
Consorci acorda la contractació del servei i l’inici previst del servei (a 1 de gener de l’any corrent). 
Així respecte l’any 2018, la Comissió Executiva del Consorci del Barri de La Mina es va reunir el 10 
de desembre de 2018, en la qual es va acordar aprovar la contractació mitjançant procediment 
obert dels diversos serveis a realitzar en el decurs de 2019. 

Els anuncis de les licitacions van ser publicats  en la Plataforma de Contractació de Serveis Públics 
de la Generalitat de Catalunya el 13 de desembre de 2018, essent el 3 de gener de 2019 el darrer 
dia de la presentació d’ofertes mitjançant sobre digital. 

Les resolucions de l’òrgan de contractació relatives a les adjudicacions dels diversos serveis són 
de 30 de gener de 2019 i la formalització dels contractes té lloc el 31 de gener de 2019, pel període 
comprés entre l’1 de febrer fins el 31 de juliol de 2019, amb la possibilitat de poder-se prorrogar 
com a màxim fins a 31 de desembre de 2019. 

Des de l’1 de gener de 2019 fins a 31 de gener de 2019, es van realitzar contractes menors per tal 
que es pogués continuar prestant els serveis, seguint els requisits fixats pels contractes menors, i 
amb l’única finalitat  de cobrir aquests “impass” temporals fins al moment de disposar de la 
cobertura del nou contracte. 

Òbviament pel Consorci del Barri de La Mina, la situació ideal seria que la Comissió Executiva es 
reunís el setembre de cada any per tal que s’aprovés la contractació mitjançant procediment obert 
dels diversos serveis a realitzar l’any vinent i així permetre licitar amb suficient temps com per 
tenir el nou adjudicatari dels contractes a 1 de gener, però la convocatòria i realització de la reunió 
de la Comissió Executiva és una qüestió d’oportunitat (i no de legalitat).  

 

“Una vegada el Consorci ha passat a formar part del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya, recomanem fer la consulta a Funció Pública sobre l’aplicació de la normativa en 
matèria de compatibilitat de càrrecs en relació al conveni de gerència amb la societat 
municipal Pla de Besós S.A. (nota 5.3).” 

De conformitat a la nota de l’assessoria jurídica del Consorci, que adjuntem, no ens podem -
encara- definir com a sector públic de la Generalitat.  

Per matisar, doncs, l’afirmació, entenem que fora convenient modificar el temps verbal de la 
oració, posant-ho en subjuntiu ( “Una vegada el Consorci hagi passat a formar part del Sector 
Públic (...)”)  Ja que ara per ara i a falta de ratificació de la modificació d’estatuts per part de 
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l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, el Consorci no ostenta la condició de Sector Públic de 
la Generalitat.  

Així mateix, per si de cas no els tinguéssiu, també us adjuntem l’informe i tota la documentació 
de l’ajuntament de Sant Adrià, on es conclou que es tracta d’un únic lloc de treball i activitat en 
el Sector Públic amb una única retribució, la qual no està inclosa en la nota 5.3 abans esmentada. 
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