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NOTA DE PREMSA

Nota informativa sobre l’informe 17/2014, relatiu al Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola. Exercici 2012
BARCELONA, 1 d’octubre de 2014.- La Sindicatura de Comptes ha emès l’informe de
fiscalització relatiu al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (en
endavant, el Consorci), referit a l’exercici 2012.
L’informe 17/2014 va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura en la sessió del dia 29 de
juliol del 2014, i n’ha estat ponent la síndica Maria Àngels Servat, responsable de la
fiscalització del sector públic local supramunicipal.
L’objecte del treball és la fiscalització de regularitat del Compte general del Consorci
corresponent a l’exercici 2012, que inclou la revisió de la informació econòmica i
financera i de les àrees de contractació, personal i subvencions.
El Consorci va ser creat l’any 1999 per a la gestió del Parc de la Serra de Collserola,
declarat Parc Natural el 2011. Està integrat per la Diputació de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i nou ajuntaments de la
conurbació de Barcelona.
La Liquidació del pressupost del Consorci de l’any 2012 presenta uns drets
reconeguts de 5,6 M€ i unes obligacions reconegudes de 5,5 M€, amb un resultat
pressupostari que amb els ajustaments pertinents és de 182.823 €.
L’informe constata una limitació a l’abast del treball, derivada del fet que el Consorci
no disposa d’una valoració de les finques rebudes en adscripció de les entitats
consorciades i per tant no les ha registrat comptablement. La Sindicatura no ha
pogut aplicar cap altre procediment per valorar-les.
A parer de la Sindicatura, excepte per l’efecte de la limitació esmentada, el Compte
general del Consorci referit a l’exercici 2012 expressa, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera corresponent a 31
de desembre del 2012, dels resultats de les seves operacions en l’exercici finalitzat
en aquesta data, i conté la informació suficient per a la seva interpretació i
comprensió adequades, de conformitat amb els principis i normes comptables
públics aplicables.
En l’apartat 3.1 es formulen les observacions de la fiscalització, relatives a la gestió
pressupostària i al retiment de comptes, al personal i a la contractació.
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Respecte a la gestió del pressupost i al retiment de comptes, l’informe constata que
el Consorci va aprovar el pressupost definitiu el 4 d’abril del 2013, fora del termini
legal. En la mateixa data es va aprovar també un suplement de crèdit per finançar
despeses derivades de l’acomiadament de set treballadors que es van comptabilitzar
i pagar amb anterioritat a l’aprovació de la modificació.
Pel que fa a l’àrea de personal, s’observa que la plantilla i la Relació de llocs de
treball (RLT) aprovades difereixen de l’estructura real de treballadors. Aquestes
haurien d’incloure els llocs de treball classificats segons la tipologia del personal que
realment els està ocupant.
En el capítol de les retribucions, l’any 2012 el Consorci va satisfer al seu personal un
complement en concepte de fons social, d’acord amb el conveni col·lectiu vigent.
L’informe assenyala que els ajuts atorgats en concepte de fons social han de
respondre a despeses degudament justificades pel personal i no poden respondre a
atribucions directes, que en realitat són mes import de les retribucions.
Així mateix, la nòmina mensual dels treballadors inclou un complement de
productivitat, sense que hi hagi un expedient on es reguli de manera objectiva la
paga de productivitat.
Respecte a la contractació, l’informe detecta contractes d’obres i serveis i de
subministraments que van superar els límits de la contractació menor i que caldria
haver tramitat pel procediment obert.
Per últim, la Sindicatura formula cinc recomanacions que contribuirien a millorar la
gestió del Consorci, entre les quals destaquen el compliment dels terminis
d’aprovació del pressupost, la regulació de les retribucions complementàries del
personal i l’observança dels procediments de contractació establerts per la
normativa.
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