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Vist i plau
El síndic major

Joan Colom i Naval
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1. INTRODUCCIÓ
1.1.
1.1.1.

OBJECTE, ABAST I METODOLOGIA
Objecte i abast

La Sindicatura de Comptes de Catalunya, com a òrgan fiscalitzador de la gestió econòmica, financera i comptable del sector públic de Catalunya, emet el present informe
d’acord amb les funcions que li són encomanades per la Llei 6/1984, del 5 de març, de la
Sindicatura de Comptes, modificada per la Llei 15/1991, del 4 de juny, per la Llei 7/2002,
del 25 d’abril, i per la Llei 7/2004, del 16 de juliol.
L’objecte d’aquest informe, inclòs en el Programa anual d’activitats de la Sindicatura per a
l’any 2009, és la fiscalització del Compte general del Patronat Intercomarcal de Turisme
“Terres de Lleida”, organisme autònom de la Diputació de Lleida (d’ara endavant el Patronat) referit a l’exercici 2007, encara que quan s’ha considerat necessari s’han revisat algunes de les actuacions realitzades pel Patronat en exercicis anteriors i en l’exercici
posterior al període fiscalitzat.
Els estats i comptes fiscalitzats són els que estableix l’Ordre EHA/4041/2004, del 23 de
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local:

•
•
•
•

L’Estat de liquidació del pressupost
El Balanç
El Compte del resultat economicopatrimonial
La Memòria

En concret, els objectius de l’informe han estat els següents:

• Verificar si el Compte general representa, en tots els aspectes significatius, la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost
del Patronat, de conformitat amb les normes i principis comptables i pressupostaris que
són d’aplicació.

• Verificar el compliment de la principal normativa que és d’aplicació, i en especial, la que
fa referència a la contractació administrativa i de personal

• Analitzar el control intern en l’àmbit economicofinancer i dels procediments comptables
del Patronat.
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1.1.2.

Metodologia i limitacions

Per tal de dur a terme la fiscalització del Patronat s’han realitzat totes les proves, de
compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per tal d’obtenir evidència
suficient i adient, amb l’objectiu d’aconseguir una base raonable que permeti manifestar
les conclusions del present informe.
Encara que segons l’article 1 dels Estatuts, el Patronat es constitueix com a fundació
pública, de la lectura de la totalitat dels Estatuts es desprèn que el Patronat té l’estructura
dels organismes autònoms de l’Administració local, i per tant, el treball de fiscalització s’ha
fet considerant el Patronat com un organisme autònom.

1.2.

INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT

El Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” es va constituir, per Acord plenari
de la Diputació de Lleida del 20 de febrer de 1989, com a fundació pública, amb personalitat jurídica i patrimoni propi. Es regeix pels seus Estatuts i pels acords que adopti el
Ple de la Diputació, i supletòriament per les disposicions aplicables de la legislació de
règim local.

1.2.1.

Objecte i funcions

Les finalitats del Patronat, recollides en l’article 5 dels Estatuts, són les següents:
Són fins del Patronat.
a) Promoure la presència activa de les comarques en el mercat turístic, procurant la
coordinació dels sectors interessats en el foment del turisme.
b) Produir els materials de propaganda necessària per a donar a conèixer l’oferta
turística de les comarques.
c) Assessorar els Consells Comarcals en l’elaboració de plans i estudis per a
transformar els recursos en productes turístics a través de l’equip tècnic del propi
Patronat.
d) Proposar i realitzar qualsevol altres accions que puguin contribuir al foment turístic
de les comarques.
La consecució dels fins assenyalats es farà a través de promocions publicitàries a
nivell local, comarcal, nacionals i internacionals, presència a fires, certàmens i
mostres turístiques, patrocini d’activitats tendents a difondre la imatge de les co-
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marques, així com jornades, col·loquis, exposicions, treballs d’investigació, debats,
concessió de beques i ajuts, edicions o qualsevol altra activitat de similars característiques.

El domicili social del Patronat és, segons l’article 3 dels Estatuts, el Palau de la Diputació al
carrer del Carme, 26, de Lleida. L’oficina del Patronat està ubicada a la rambla Ferran,
número 18, tercer pis, edifici propietat de la Diputació.

1.2.2.

Activitat realitzada

Les actuacions realitzades pel Patronat en l’exercici 2007 per a la promoció dels actius
turístics de les terres de Lleida es poden dividir en cinc grans àrees:
Activitat de promoció
turística

- Assistència a fires i actes promocionals amb la marca Ara Lleida
- Suport als viatges de familiarització per a operadors i periodistes especialitzats
en turisme cultural i gastronòmic
- Participació en jornades professionals i fòrums turístics
- Suport a mostres culturals, gastronòmiques i esportives

Edicions i publicacions

- Publicació de la revista-magazín Ara Lleida
- Guies turístiques
- Publicacions promocionals
- Publicacions electròniques com el butlletí electrònic del Club d’Amics i el butlletí
electrònic Agenda d’Activitats
- Lleidatur portal telemàtic del Patronat

Publicitat i premsa

- Campanya publicitària d’estiu amb l’eslògan “Destapa-la. És tota teva”, d’àmbit
estatal i en els següents mitjans: premsa escrita, ràdio, TV i Internet
- Campanya publicitària d’hivern amb l’eslògan “Gaudeix de l’hivern a Lleida”, a la
premsa, ràdio i TV de Catalunya, País Valencià i Comunitat de Madrid
- Campanya de publicitat d’àmbit local als mitjans de comunicació de la província
- XIX Premi Pica d’Estats

Planificació i estudis

- Quatre seminaris de formació: Com organitzar una oficina turística, Conèixer el
Pirineu i les terres de Lleida, La qualitat a les oficines de turisme, La intel·ligència
emocional en el món laboral
- Recollida de dades dels principals indicadors turístics

Altres

- Esponsorització a entitats esportives

Font: Memòria de l’exercici 2007.
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1.2.3.

Òrgans de govern

Segons s’estableix en l’article 6è dels Estatuts, els òrgans de govern del Patronat són els
següents:

•
•
•
•

El president
La Junta General
El Consell d’Administració
El director

El president
La presidència del Patronat correspon al president o presidenta de la Diputació de Lleida.
Les principals atribucions són les següents:

• Convocar i presidir les sessions de la Junta General, tant ordinàries com extraordinàries,
dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb vot de qualitat.

• Ordenar despeses i pagaments, i rebre comptes de l’administració de la Fundació i els
seus pressupostos.

• Contractar obres, serveis i subministraments de duració inferior a un any i que no exigeixin quanties superiors al 5% del pressupost ni superiors al 50% del límit de la
contractació directa, d’acord amb el programa general d’activitats del Patronat prèviament aprovat.
La Junta General
L’article 9 dels Estatuts estableix la composició de la Junta General, segons la redacció
següent:
Estarà formada per:
- El president del Patronat
- El vice-president
- El director, sense dret a vot
- Un representant de cadascun dels consells comarcals de les terres de Lleida
- Un representant de l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí amb ubicació a les
terres de Lleida
- Un representant dels següents organismes:
- Delegació Territorial del Medi Ambient de la Generalitat
- Delegació de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat
- Turisverd, amb ubicació a les terres de Lleida
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- Un representant de les següents entitats:
-

Cambra de Comerç i Indústria de Lleida
Cambra de Comerç i Indústria de Tàrrega
Cercle d’Economia i Màrqueting
Federació de Comerç
Federació d’Hosteleria

- Un representat de cadascun dels grups polítics presents a la Corporació Provincial,
nomenats pel president de la Corporació a proposta dels representants dels respectius grups polítics.
- El secretari i l’interventor, amb veu però sense vot
El seu mandat es perllongarà durant quatre anys, renovant-se en la seva totalitat.
Prèvia aprovació de la Junta General, es podrà concedir la condició de membres del
Patronat a aquelles institucions que dins el territori provincial actuïn en l’àmbit de les
finalitat del Patronat

Les principals funcions de la Junta General, segons l’article 10 dels Estatuts, són les següents:

• Aprovar el programa general d’activitats del Patronat
• Aprovar l’inventari i els comptes generals
• Aprovar el seu reglament interior
De la revisió de les actes de la Junta General dels exercicis 2006 i 2007 es pot afirmar que
aquest òrgan de govern no ha aprovat el Programa general d’activitats de l’exercici 2007 ni
l’inventari i el Compte general. Així mateix, no ha aprovat el seu reglament interior de funcionament.
Així mateix, segons l’article 14 dels Estatus la Junta General s’ha de reunir en sessió ordinària una vegada al trimestre, cosa que no ha fet en els exercicis 2006 i 2007.

El Consell d’Administració
La composició del Consell d’Administració està regulada en l’article 10 bis dels Estatuts:
El Consell d’Administració estarà format per:
a) Un president que ho serà del Patronat, d’acord amb allò que s’estableix en l’article
7è dels presents estatuts.
b) Un vicepresident que ho serà el del Patronat, d’acord amb allò que s’estableix en
l’article 7è dels presents estatuts.
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c) Dos vocals elegits d’entre els membres dels consells comarcals en la Junta
General del Patronat, un en representació dels grups següents:
1- l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà, la Val d’Aran, el Pallars Jussà, el Solsonès, l’Alta
Ribagorça
2- la Noguera, la Segarra, el Pla d’Urgell, el Segrià i les Garrigues.
d) Un vocal elegit d’entre els representants de les diferents entitats que formen part
de la Junta General del Patronat
e) El director del Patronat
f) L’interventor del Patronat, amb veu i sense vot
g) El secretari general del Patronat, amb veu i sense vot

L’any 2007 van haver-hi eleccions locals, que van fer que hi hagués un canvi en la composició del Consell d’Administració. La composició del Consell d’Administració al llarg de
l’exercici fiscalitzat va ser la següent:
Composició del Consell d’Administració en l’exercici 2007
De l’1 de gener fins al 7 d’agost

Del 8 d’agost fins al 31 de desembre

President

Isidre Gavín i Valls (CIU)

Jaume Gilabert i Torruella (ERC)

Vicepresident

Lluis Segalàs i Sala (CIU)

Josep Cosconera i Carabassa (ERC)

Representant dels
consells comarcals

Jesús Fierro i Rugat (Alt Urgell) (CIU)
Pere Prat i Torra (Noguera) (CIU)

Ventura Roca Martí (Alt Urgell) (CIU)
Josep Mercè Castells (Noguera) (ERC)

Representant
d’entitats

Juan Antonio Serrano Iglesias, de la
Federació d’Hostaleria de Lleida

Juan Antonio Serrano Iglesias, de la
Federació d’Hostaleria de Lleida

Director

Francesc Xavier Moncayo i Biosca

Francesc Xavier Moncayo i Biosca

El Consell d’Administració i els altres òrgans col·legiats del Patronat van estar assistits,
durant l’exercici 2007, pel secretari i l’interventor de la Diputació de Lleida.

El director
Segons l’article 11 el director té la condició de personal eventual i és nomenat pel president del Patronat i de la Diputació. Durant l’exercici 2007 el director del Patronat va ser
Francesc Xavier Moncayo i Biosca, nomenat fins al 7 d’agost per Decret de Presidència de
data 31 de juliol de 2003, i va ser confirmat provisionalment com a director del Patronat el 8
d’agost i definitivament el 7 de setembre, també per Decret de Presidència.
En data d’elaboració de l’informe, juny de 2009, el director continua sent el Sr. Moncayo.
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1.2.4.

Organització

La memòria d’activitats del Patronat de l’exercici 2007 inclou l’organigrama següent:
Junta General
Consell d’Administració
Director

Administració

Premsa

Secretaria de
direcció

Recull de
premsa

Serveis generals

Campanya de
publicitat

Registre
Convenis

Promoció
relacions
públiques

Planificació
formació i
estudis

Fam Trips

Estadístiques

Workshops

Investigació de
mercats

Planificació de
mitjans

Fires

Press trips

Accions
promoció

Contractació
Adjudicacions
Facturació

Atenció
periodistes

Subvencions
Inventari
Convocatòria actes
Recursos humans

Presentacions
Arxiu
fotogràfic

Cursos de
formació

Guia de
natura

Internet

Rodes premsa

Guia
d’allotjaments
Guia d’esports
d’aventura

Mailing
promoció

Gabinet
premsa

Decrets

Revista Ara
Lleida

Enquestes

Club amics
Lleida

Premis i
concursos

Edicions i
publicacions

Telèfon
turístic
Material
promocional

Guia de
turisme cultural
Guia de
turisme rural
Guia de neu
de Lleida
Memòria
activitats

Esponsoritzacions

1.2.5.

Ens participats

El Ple de la Diputació de data 7 de setembre de 2007 aprovà la representació del Patronat
en les entitats següents:
Entitat

Òrgan de govern

Representant

Turisme de Lleida, Organisme
Autònom de l’Ajuntament de Lleida

Consell d’Administració

Josep Cosconera i Carabassa

Consorci de Turisme de Catalunya

Consell General

Josep Cosconera i Carabassa i Xavier Moncayo i Biosca

Consorci Solsonès turístic consorciat

Assemblea General

Josep Cosconera i Carabassa, substitut Xavier Moncayo
i Biosca
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1.2.6.

Control intern

El Patronat, com a organisme autònom local, està subjecte al règim pressupostari i al control intern en la triple accepció de funció interventora, de control financer i de control d’eficàcia, d’acord amb el que estableix la normativa que regula les hisendes locals.
El treball de fiscalització ha consistit a revisar si la Diputació i els òrgans de govern del
Patronat han fet les tasques de control establertes en la normativa vigent, amb les incidències següents:

• La Diputació no ha fet els controls específics que estableix l’article 85 bis.1, apartats f i i
de la Llei 7/1985, de bases del règim local, modificada per la Llei 57/2003, de mesures
per a la modernització del govern local, sobre l’evolució de les despeses de personal i
de la gestió dels recursos humans, així com el control d’eficàcia.

• La Diputació no ha fet el control d’eficàcia que estableix l’article 221 del Reial decret
legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals. Aquest control té per objecte la comprovació periòdica del grau de compliment
dels objectius així com l’anàlisi del cost de funcionament i rendiment dels serveis.

1.2.7.

Principal normativa aplicable

La principal normativa aplicable en matèria comptable és la següent:

• Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

• Reial decret 500/1990, del 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1988, del 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

• Ordre EHA/4041/2004, del 23 de novembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda, pel qual
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
La principal normativa aplicable en matèria de contractació és la següent:

• Reial decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

• Decret 179/1995. pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
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La principal normativa aplicable en matèria de personal és la següent:

• Llei 30/1984, del 2 d’agost, de reforma de la funció pública.
• Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública.

• Decret 214/1990, del 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals.
La principal normativa aplicable en matèria de subvencions és la següent:

• Llei 38/2003, del 18 de novembre, general de subvencions
• Real decret legislatiu 887/2006, del 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions
Addicionalment, el Patronat es regeix pels seus Estatuts. El Patronat no ha modificat els
seus Estatuts, aprovats per la Diputació el 10 de febrer de 1995, vigents l’exercici 2007,
per ajustar-los al que disposa l’article 85 bis de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, del 16 de desembre, de mesures
per a la modernització del govern local, pel que fa als següents aspectes:

• No ha assignat el Patronat a cap àrea, regidoria o òrgan equivalent de la Diputació, tal
com estableix l’article 85 bis apartat 1.a.

• No ha disposat que el titular del màxim òrgan de direcció ha de ser un funcionari de
carrera o laboral de les administracions públiques o un professional amb més de cinc
anys d’exercici professional, tal com estableix l’article 85 bis apartat 1.b.

• No ha adaptat els òrgans de govern col·legiats (Junta General i Consell d’Administració)
al que estableix l’article 85. bis apartats 1.c i 2.a, segons els quals en els organismes
autònoms locals ha d’existir un Consell Rector, la composició del qual s’ha de regular en
els seus Estatuts.

• No s’ha fet la regulació sobre els controls específics establerts en l’article 85 bis
apartats 1.f i i sobre l’evolució de les despeses de personal i la gestió dels recursos
humans, i el control d’eficiència per part de les àrees, regidories o òrgan equivalent de
la Diputació.
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1.2.8.

Convenis amb tercers

La relació de convenis vigents en l’exercici 2007 facilitada pel Patronat és la següent:

• Conveni entre la Diputació de Lleida i la Federació de Colles de l’Aplec del Cargol de
Lleida:
Data:

10 de maig de 2005

Nom del signant per la Diputació:

Isidre Gavín i Valls, com a president

Nom del signant per la Federació:

Xavier Pérez i Miguel, com a president

Finalitat:

Promoure les activitats pròpies de la Federació

Import:

30.000,00 € anuals pels exercicis 2005, 2006 i 2007,
distribuïts entre el Patronat, 18.000,00 €; la Diputació,
6.000,00 € i l’Institut d’Estudis Ilerdencs, 6.000 €

• Conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Lleida, el Patronat Intercomarcal de
Turisme “Terres de Lleida”, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de
Lleida i la Unió General de Treballadors de les terres de Lleida, exercici 2007:
Data:

30 d’abril de 2007

Nom del signant per la Diputació i els
patronats:

Isidre Gavín i Valls, com a president

Nom del signant per la UGT de les terres de
Lleida:

Rosa Palau Teixidó, com a secretària general

Finalitat:

Col·laborar en la promoció turística i el desenvolupament
econòmic i social de les comarques de Lleida

Import:

Patronat, 12.020,00 €
Patronat de Promoció Econòmica, 26.444,00 €

• Conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Lleida, el Patronat Intercomarcal de
Turisme “Terres de Lleida”, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de
Lleida i Comissions Obreres de les terres de Lleida, exercici 2007:
Data:

30 d’abril de 2007

Nom del signant per la Diputació i els
patronats:

Isidre Gavín i Valls, com a president

Nom del signant per CCOO de les terres de
Lleida:

Joan Borrut i Benet, com a secretari d’organització de la
Unió Intercomarcal de CCOO de les terres de Lleida.

Finalitat:

Col·laborar en la promoció turística i el desenvolupament
econòmic i social de les comarques de Lleida

Import:

Patronat, 12.020,00 €
Patronat de promoció econòmica, 26.444,00 €
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• Conveni amb la Federació Provincial d’Hostaleria de Lleida per realitzar actuacions de
formació i promoció, exercici 2007:
Data:

26 de juliol de 2007

Nom del signant pel Patronat:

Isidre Gavín i Valls, com a president

Nom del signant per la Federació:

Juan Antonio Serrano Iglesias, com a president

Finalitat:

Pla d’actuacions en formació, promoció i assistència
tècnica adreçada a empresaris, tècnics i agents turístics
de les terres de Lleida

Import:

45.000,00 €

• Conveni de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i de
l’Aran, el Consorci de Turisme de Catalunya, el Patronat Intercomarcal de Turisme
“Terres de Lleida” de la Diputació de Lleida, el Patronat de Turisme Costa Brava de
Girona, SA. i el Consell General d’Aran per a la Promoció del Pirineu Català:
Data:

8 de novembre de 2007

Nom del signant pel Patronat:

Jaume Gilabert i Torruella, com a president

Nom del signant per la Generalitat i de l’Institut per al desenvolupament i promoció de
l’Alt Pirineu i de l’Aran:

Joaquim Nadal i Farreres, com a conseller de la
Generalitat i president de l’Institut

Nom del signant pel Consorci de Turisme de
Catalunya:

Josep Huguet i Biosca, com a president

Nom del signant pel Consell General d’Aran:

Francesc Boya i Alós, síndic d’Aran

Nom del signant pel Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, SA

Enric Vilert i Butchosa, com a president

Finalitat:

L’execució d’un pla d’acció i promoció del territori i de la
marca Pirineus.

Import:

62.555,00 €

• Conveni amb Autopistas Concesionaria Española, SA (ACESA) per a la reedició del
mapa turístic de la província de Lleida:
Data:

21 de novembre de 2007

Nom del signant pel Patronat:

Jaume Gilabert i Torruella, com a president

Nom del signant per ACESA:

Josep Lluís Giménez Sevilla, com a director general

Finalitat:

Reedició del mapa turístic de la província de Lleida

Import:

Aportació per part de ACESA, 9.416,63 €

També s’han signat convenis amb les següents entitats esportives que afecten l’exercici
fiscalitzat:
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Entitat esportiva

Data
signatura

Finalitat

Temporades

Import per
temporada

Club Esportiu Lleida Llista
Blava

22.2.2005

Foment del turisme a través de
la marca Ara Lleida

2005-06 i
2006-07

66.000,00

Unió Esportiva Lleida, SAD

10.5.2006

Foment del turisme a través de
la marca Ara Lleida

2005-06 a
2010-11

180.000,00

Lleida Bàsquet, SAE i Fundació Privada Lleida Bàsquet

27.9.2006

Foment del turisme a través de
la marca Ara Lleida

2005-06 a
2007-08

*200.000,00

Consell General d’Aran

1.6.2006

Finançament de l’arribada de la
11a etapa del Tour de França
2006 al Pla de Beret

-

30.000,00

Associació Lleidatana
d’Handbol

2.4.2007

Foment del turisme a través de
la marca Ara Lleida

2006-07 i
2007-08

48.000,00

Club Esportiu Volley Lleida

2.4.2007

Foment del turisme a través de
la marca Ara Lleida

2006-07 i
2007-08

48.000,00

Sícoris Club

2.4.2007

Foment del turisme a través de
la marca Ara Lleida

2006-07 i
2007-08

36.000,00

Lleida Unió Atlètica

2.4.2007

Foment del turisme a través de
la marca Ara Lleida

2006-07 i
2007-08

48.000,00

Club de Tennis Taula Borges

2.4.2007

Foment del turisme a través de
la marca Ara Lleida

2006-07 i
2007-08

18.000,00

Associació Esportiva Sedis
Bàsquet

2.4.2007

Foment del turisme a través de
la marca Ara Lleida

2006-07 i
2007-08

36.000,00

Imports en euros.
* Quantitat variable, d’aproximadament 200.000,00 € per temporada.

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA
2.1.

APROVACIÓ I RETIMENT DELS COMPTES A LA SINDICATURA

Els organismes autònoms de les entitats locals, d’acord l’article 200 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, estan sotmesos al règim de comptabilitat pública, que
comporta l’obligació del retiment de comptes als òrgans de control extern.
Un cop acabat l’exercici, les entitats locals han de formar i retre el Compte general. La
Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre 4041/2004, de 23
de novembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda, estableix l’estructura, continguts i normes d’elaboració del Compte general.
La Liquidació del pressupost del Patronat corresponent a l’exercici 2007 va ser aprovada
per Decret de Presidència el 12 de març de 2008.
L’article 10.h dels Estatuts preveu que la Junta General del Patronat ha d’aprovar el
Compte general, cosa que no ha realitzat pel corresponent a l’exercici 2007. El Ple de la
Diputació de Lleida de data 18 de juliol de 2008 va aprovar el Compte general de la
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Corporació de l’exercici 2007, que incloïa el Compte general del Patronat. Prèviament a
aquesta aprovació, els comptes van ser informats per la Comissió Especial de Comptes i
exposades al públic mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) del 7 de
juny de 2008.
L’expedient del Compte general va ser retut a la Sindicatura amb data 17 de desembre de
2008, fora del termini establert per la normativa vigent. L’article 223 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, paràgraf segon, disposa que el Compte general
corresponent a l’exercici econòmic anterior ha de ser retut abans del dia 15 d’octubre de
cada any. L’expedient inclou els estats i la documentació complementària establerts per la
Instrucció de comptabilitat, regla 98.

2.2.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

La Liquidació del pressupost del Patronat de l’exercici 2007 és la següent:
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Liquidació pressupostària
Pressupost
Modificacions
Capítols d’ingressos
inicial
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials

100,00
4.134.670,50
14.400,00

Total operacions corrents

Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Drets
pendents
cobrament

-

100,00
4.134.670,50
14.400,00

3.830.000,00
22.721,26

1.130.000,00
-

4.149.170,50

-

4.149.170,50

3.852.721,26

1.130.000,00

6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital

30.000,00

-

30.000,00

10.000,00

10.000,00

Total operacions de capital
8. Variació actius financers
9. Variació passius financers

30.000,00
9.600,00
-

907.020,09
-

30.000,00
916.620,09
-

10.000,00
-

10.000,00
-

Total operacions financeres
Total ingressos
Capítols de despeses

9.600,00
4.188.770,50
Pressupost
inicial

907.020,09
907.020,09
Modificacions

916.620,09
5.095.790,59
Pressupost
definitiu

3.862.721,26
Obligacions
reconegudes

1.140.000,00
Obligacions
pendents
pagament

1. Remuneració personal
2. Compres béns i serveis
3. Interessos
4. Transferències corrents

589.159,87
2.453.970,63
1.106.040,00

1.202,00
309.121,93
596.696,16

590.361,87
2.763.092,56
1.702.736,16

500.122,51
2.486.252,34
882.551,81

754.426,75
58.546,15

Total operacions corrents

4.149.170,50

907.020,09

5.056.190,59

3.868.926,66

812.972,90

6. Inversions reals
7. Transferències capital

30.000,00
-

-

30.000,00
-

9.399,83
-

2.635,24
-

Total operacions de capital

30.000,00

-

30.000,00

9.399,83

2.635,24

9.600,00

-

9.600,00

-

-

9.600,00
4.188.770,50

907.020,09

9.600,00
5.095.790,59

3.878.326,49

815.608,14

8. Variació actius financers
9. Variació passius financers
Total operacions financeres
Total despeses

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2007.
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2.2.1.

Pressupost inicial

El Ple de la Diputació de Lleida va aprovar inicialment el pressupost del Patronat el 15 de
desembre de 2006, juntament amb el pressupost de la Corporació. Aquesta aprovació
inicial va ser publicada en el BOP el 28 de desembre de 2006. El pressupost va ser
aprovat amb caràcter definitiu el 19 de gener del 2007, i es va publicar, resumit per capítols, en el BOP de data 25 de gener de 2007.
De la fiscalització realitzada de l’expedient d’aprovació del pressupost destaquen les
incidències següents:

• L’article 18.2 del Reial decret 500/1990 estableix que el pressupost dels organismes
autònoms, proposat pel seu òrgan competent, ha de ser tramès a l’entitat local de la
qual depenen abans del 15 de setembre de cada any.
L’article 10 dels Estatuts estableix que la Junta General del Patronat ha d’aprovar
inicialment el pressupost, per sotmetre’l a la ratificació del Ple de la Diputació. La Junta
General va aprovar el projecte de pressupost l’11 de desembre de 2006, data posterior
a la legalment establerta.

• Els articles 20.2 i 5 del Reial decret 500/1990 estableixen que l’aprovació definitiva del
pressupost general de la corporació ha de realitzar-se abans del 31 de desembre de
l’any anterior a l’exercici que s’ha d’aplicar, i que el pressupost entrarà en vigor un cop
publicada l’aprovació definitiva en el BOP.
L’aprovació definitiva del pressupost de la corporació va ser el 19 de gener de 2007 i la
seva publicació en el BOP, i per tant l’entrada en vigor, va ser el 25 de gener de 2007.
Des de l’1 de gener de 2007 al 25 de gener de 2007 el pressupost en vigor va ser,
segons estableix l’article 21 del Reial decret 500/1990, el pressupost prorrogat de
l’exercici 2006.

2.2.2.

Modificacions pressupostàries

En el pressupost de l’exercici 2007 s’han fet modificacions pressupostaries per
907.020,09 €, que suposen el 21,7% del pressupost inicial. Sense considerar la incorporació de romanents, l’increment és d’un 5,0%.
Les modificacions del pressupost de despeses es mostren, classificades per capítols i per
tipus de modificació, en el quadre següent:
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Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Modificacions de crèdit de l’exercici 2007 per tipus de modificació i capítols
Capítols de despesa

Suplements de crèdit

Despeses de personal
Despeses de béns i serveis

Incorporació de romanents

Total modificacions

-

1.202,00

1.202,00

211.000,00

98.121,93

309.121,93

596.696,16

596.696,16

696.020,09

907.020,09

Transferències corrents

-

Total modificacions
211.000,00
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de 2007.

La Diputació de Lleida va regular les modificacions de crèdit en les bases de la 8 a la 13
de les Bases d’execució del pressupost, aprovades juntament amb el pressupost de
l’exercici.
L’exercici 2007 es van aprovar dos expedients de modificacions:

• Expedient de suplement de crèdit, per 211.000,00 €.
• Expedient de modificacions de crèdit per incorporació de romanents, per 696.020,09 €.
S’han fiscalitzat els dos expedients de modificacions de crèdit amb el resultat següent:
Suplement de crèdit per 211.000,00 €
Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria, que augmentà el crèdit de
diverses partides del capítol 2 de despeses, Béns i serveis, entre les quals destaquen les
partides pressupostàries de manteniment de la pàgina web, serveis postals, promocions
turístiques i Saló de la neu i campanya d’esquí.
Documentació

Dates

Incidència

Memòria justificativa

President del Patronat 17.4.2007

La Memòria no inclou els motius dels
augments dels crèdits.

Finançament de la modificació

Romanent de tresoreria

-

Informe d’Intervenció

17.4.2007

-

Comissió Informativa de
Finances i Gestió de Tributs

Dictamen favorable del 8.6.2007

-

Ple de la Diputació

Aprovat el 22.06.2007

-

Publicació inicial en el BOP

23.6.2007

-

Certificat d’exposició pública i
manca d’al·legacions

12.7.2007

-

Publicació definitiva en el BOP

21.7.2007

Documents comptables

12.7.2007

S’ha comptabilitzat la modificació de
crèdit abans de la publicació de
l’aprovació definitiva.

Tramesa a la Generalitat i a
l’Administració de l’Estat

3.8.2007 i 2.8.2007,
respectivament

-
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Incorporació de romanents per 696.020,09 €
El Patronat va tramitar un únic expedient d’incorporació de romanents, de 696.020,09 €,
que incorporava crèdits emparats per compromisos de despesa del pressupost de l’exercici 2006, finançat en la seva totalitat amb romanent de tresoreria. L’expedient inclou la
documentació següent:
Documentació
Informe d’Intervenció

Dates
12.3.2007

Incidència
-

Decret de Presidència
d’aprovació

11.4.2007

-

Documents comptables

3.1.2007

S’han comptabilitzat les incorporacions de
romanents abans de la seva aprovació.

2.2.3.

Liquidació del pressupost de despeses

Les obligacions reconegudes de l’exercici han ascendit a 3.878.326,49 €, dels quals un
64,1% corresponen a compra de béns i serveis. La resta d’obligacions de l’exercici es
reparteixen entre transferències corrents (22,8%), despeses de personal (12,9%) i inversions (0,2%).
El grau d’execució del pressupost és del 76,1%. Per les despeses de béns i serveis i
personal és del 90,0% i del 84,7%, respectivament. Per les transferències corrents el grau
d’execució ha estat del 51,8%.

2.2.3.1.

Remuneració de personal

El detall per conceptes de les despeses de personal és el següent:
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Pressupost de despeses – Despeses de personal
Concepte
110. Retribucions director

Pressupost Modificació
inicial

Pressupost
Obligacions
Pendent
definitiu reconegudes pagament

72.180,97

0,00

72.180,97

69.822,39

-

120. Retribucions bàsiques

139.204,68

0,00

139.204,68

124.518,85

-

121. Retribucions complementàries

149.714,62

0,00

149.714,62

133.695,15

-

57.981,04

1.202,00

59.183,04

24.437,2

-

150. Complement de productivitat

15.450,00

0,00

15.450,00

15.450,00

-

151. Aportació fons pensió de l’entitat

16.510,73

0,00

16.510,73

27.992,13

-

134.617,83

0,00

134.617,83

101.784,94

-

131. Personal contractat

160. Quotes Seguretat Social
162. Ajuts escolars segons pactes funcionaris
Total

3.500,00

0,00

3.500,00

2.421,85

-

589.159,87

1.202,00

590.361,87

500.122,51

-

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2007.
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Relació de llocs de treball i plantilla
El Patronat no disposa de Relació de llocs de treball però disposa d’unes fitxes de llocs de
treball aprovades pel Ple de la Diputació el 28 de desembre de 1994. Atesa la seva antiguitat, existeixen diferències entre les dades de les fitxes facilitades pel Patronat, i la plantilla de l’exercici 2007.
La plantilla del Patronat de l’exercici 2007 va ser aprovada pel Ple de la Diputació el 15 de
desembre de 2006 i publicada en el BOP del 20 de gener de 2007.
El personal del Patronat consta de deu persones: un director, quatre tècnics de turisme, un
tècnic mitjà d’informàtica, dues administratives i dues auxiliars administratives.
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Moviments de la plantilla de l’exercici 2007
31.12.2006
Funcionaris
4
Interins
5
Eventuals
1
Laborals
2
Total

12

Altes
5
-

Baixes
5
2

31.12.2007
9
1
-

5

7

10

Font: Elaboració pròpia a partir de les plantilles de personal dels exercicis 2006 i 2007.

Les altes de l’exercici 2007 corresponen al nomenament de funcionaris, d’acord amb els
concursos oposició iniciats amb l’oferta pública d’ocupació de la Diputació de l’exercici
2006. Així mateix, les baixes són les que han cobert els funcionaris sortits dels processos
de selecció iniciats l’any 2006 i finalitzats l’any 2007.
Les condicions que regeixen el personal del Patronat estan regulades en els Pactes conveni del personal de la Diputació, organismes autònoms, patronats i fundacions de la Diputació de Lleida per als exercicis 2000-2001, vigents per a l’exercici 2007.
Retribucions
Per a la fiscalització de les retribucions s’han seleccionat, aleatòriament, quatre treballadors (dos tècnics de turisme, una administrativa i una auxiliar administrativa) i s’ha verificat
si les seves retribucions s’ajusten als Pactes conveni del personal de la Diputació i a la Llei
de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2007.
En la fiscalització realitzada es posa de manifest que el complement específic general
cobrat pel personal del Patronat en l’exercici 2007 és superior, en 265,27 € mensuals per
treballador, al complement específic regulat en els Pactes conveni amb els corresponents
increments anuals fixats per les lleis de pressupostos de l’Estat posteriors al 2001. Aquests
increments retributius, per un import fix mensual per a cada treballador, han estat acordats
anualment, des de l’any 2002, pel Ple de la Diputació.
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Personal contractat
La partida inclou les despeses del personal laboral i correspon a dues treballadores que,
durant l’exercici 2007 van passar a formar part dels funcionaris de carrera.
Complement de productivitat
La partida pressupostària Complement de productivitat té un pressupost de 15.450,00 €.
Durant l’exercici es van reconèixer obligacions per 15.450,00 €, que corresponen a gratificacions per treballs extraordinaris d’assistència a fires i actes de promoció dels treballadors del Patronat (hores extraordinàries) realitzats durant els exercicis següents:
Exercici 2005

2.663,12

Exercici 2006

10.144,26

Exercici 2007

1.995,20

Altres conceptes

647,42

Imports en euros.

L’article 54.1 del Decret 214/1990, Reglament del personal al servei de les entitats locals,
estableix que correspon al Ple de la corporació determinar en el seu pressupost la quantitat global destinada a l’assignació del complement de productivitat i de les gratificacions.
El Pacte conveni del personal de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms
estableix en l’article 32, hores i treballs extraordinaris, entre altres coses, que el còmput
anual i per persona de treballs i hores extraordinàries no pot excedir de les vuitanta, i que
les hores i treballs extraordinaris, s’han de computar mensualment i s’han d’abonar en nòmina en un termini màxim de dos mesos des de la seva realització.
Les incidències detectades en la fiscalització de la partida pressupostària Complement de
productivitat són les següents:

• El pressupost aprovat pel Ple de la Diputació no incloïa cap partida pressupostària pel
pagament de gratificacions. Per tant, d’acord amb l’article 54.1 del Decret 214/1990
descrit anteriorment, el Ple de la Diputació hauria d’haver aprovat un crèdit extraordinari
per poder fer front al pagament de les gratificacions per treballs extraordinaris.

• Per a tres treballadors, les hores extraordinàries de l’exercici 2006 sobrepassen les
vuitanta establertes, com a màxim, en els pactes conveni de personal. L’excés d’hores
és de quaranta-sis, trenta-sis i dotze, respectivament.

• L’únic treballador que cobra complement per major dedicació ha cobrat 3.585,12 € de
gratificacions per treballs extraordinaris. Per tant, ha contravingut l’article 32 punt 3.1 del
Pacte conveni que estableix que el personal que cobra un complement per major dedicació no pot cobrar gratificacions per treballs extraordinaris.
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• No es compleix el termini màxim de dos mesos en l’abonament en nòmina de les gratificacions per treballs extraordinaris establert en els pactes conveni de personal.
Així mateix, en l’exercici 2007 el Patronat ha pagat un complement de productivitat als seus
treballadors per un total de 2.980,55 €. Les incidències detectades són les següents:

• El complement de productivitat de 2.980,55 € s’ha comptabilitzat, incorrectament, dins la
partida pressupostària Retribucions complementàries, on en cap cas es poden comptabilitzar incentius al rendiment, tal com estableix l’annex de l’Ordre de 20 de setembre
de 1989 d’Economia i Hisenda per la qual s’estableix l’estructura dels pressupostos de
les entitats locals.

• El complement de productivitat va ser aprovat pel Ple de la Diputació; es va establir que
es cobraria de forma lineal amb un import de 261,70 € per treballador en exercici. Tal
com s’indica en l’informe de l’interventor de data 16 de gener de 2007, la naturalesa del
complement de productivitat va lligada al rendiment, l’activitat i l’especial interès amb
què es desenvolupen les tasques assignades a cada persona, que alhora estan relacionades amb el compliment dels objectius prèviament fixats. Per tant, el tipus d’assignació
pagada no s’ajusta al concepte de complement de productivitat.
Aportació al Pla de pensions
L’aportació al fons de pensions aplicada al pressupost de l’exercici 2007 va ser de
27.992,13 €. Aquesta aportació es va aprovar mitjançant Decret de Presidència de data 20
de desembre de 2007, en el qual es quantifica l’Acord del Ple de la Diputació de data 6 de
gener de 2006 d’aprovació del Pla de pensions. Aquest acord estableix la forma de càlcul
de les aportacions ordinàries i extraordinàries al Pla de pensions per als exercicis 2006 i
2007, segons el resum següent:
Exercici
2006

Aportació ordinària
Aportació per partícip
de 35,83 € mensuals

2007

Aportació de 2006 més
l’IPC

Aportació extraordinària
Aportació per partícip equivalent a l’aportació corresponent si el Pla
hagués estat formalitzat entre l’1 de juny de 2001 i el 31 de desembre
de 2003, havent aplicat un índex d’actualització de l’1,11% anual
Aportació per partícip equivalent a l’aportació corresponent si el Pla
hagués estat formalitzat entre l’1 de gener de 2004 i el 31 de desembre
de 2005, havent aplicat un índex d’actualització de l’1,11% anual

La despesa aplicada al pressupost del Patronat de l’exercici 2007, 27.992,13 €, supera el
límit del 0,5% de la massa salarial, establert com a màxim en l’article 21.5 de la Llei de
pressupostos de l’exercici 2007, per al finançament d’aportacions a plans de pensions dels
empleats públics.
Quotes Seguretat Social
En aquest compte es registra la despesa corresponent a la Seguretat Social a càrrec del
Patronat; inclou tretze mensualitats, de desembre 2006 a desembre de 2007.
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2.2.3.2.

Compres de béns i serveis

El resum de les despeses de béns corrents i serveis del Patronat corresponents a l’exercici
2007 és el següent:
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Pressupost de despeses – Despeses de béns corrents i serveis
Pressupost
Concepte
Modificacions
inicial

Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes

Pendent
pagament

40.000,00
3.000,00
4.000,00
39.785,75
222.336,18
0,00
0,00
0,00

115.000,00
19.000,00
48.000,00
164.856,38
2.356.136,18
25.100,00
20.000,00
15.000,00

114.427,31
18.945,42
37.326,29
124.825,24
2.150.080,36
22.354,06
11.880,12
6.413,54

41.393,92
3.309,17
16.771,15
28.798,24
655.147,10
9.007,17
0,00
0,00

Total
2.453.970,63
309.121,93
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2007.

2.763.092,56

2.486.252,34

754.426,75

206. Equips processos d’informació
220. Material d’oficina
221. Subministraments
222. Comunicacions
226. Despeses diverses
227. Treballs realitzats per altres empreses
230. Dietes
231. Locomoció

75.000,00
16.000,00
44.000,00
125.070,63
2.133.800,00
25.100,00
20.000,00
15.000,00

A continuació es descriuen els continguts de les partides d’import més significatiu:
Equips processos d’informació, de 114.427,31 €
Aquesta partida inclou les despeses dels treballs de producció i manteniment de la pàgina
web del Patronat durant l’any 2007, com són: el manteniment mensual de la web lleidatur.es; la renovació i manteniment de bàners i les traduccions a la pàgina web; i programari de gestió del Club Amics de Lleida.
Comunicacions, de 124.825,24 €
Les despeses de comunicacions inclouen despeses per serveis de telefonia, serveis de
missatgeria i de correus.
Despeses diverses, de 2.150.080,36 €
Dins d’aquest concepte s’han comptabilitzat les despeses relacionades amb la promoció
turística, i de publicitat en mitjans de ràdio, televisió i premsa. De les despeses comptabilitzades destaquen, pel seu import, les següents:

•
•
•
•
•

Esponsoritzacions promocionals, 58.227,35 €
Promocions turístiques diverses, 290.959,98 €
Publicacions, edicions i reedicions, 49.846,04 €
Contractes de premsa, 490.216,15 €
Saló de la Neu i Campanya d’esquí, 191.180,26 €
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•
•
•
•

Campanya Pirineus, 51.750,15 €
Assistència a fires nacionals, internacionals i comarcals, 137.927,90 €
Despeses per activitats del Club Amics de Lleida, 113.673,05 €
Campanyes publicitàries i màrqueting, 449.939,23 €

Treballs realitzats per altres empreses, 22.354,60 €
Les despeses d’aquest concepte corresponen en la seva totalitat als serveis realitzats per
traducció de textos i interpretacions.
Per a la fiscalització de les despeses d’aquest capítol 2 s’ha realitzat una revisió dels conceptes que el componen a partir d’una mostra representativa d’1.261.283,08 €, que correspon al 50,7% del total. Els criteris de selecció de la mostra han estat les despeses dels
proveïdors amb una facturació superior a 40.000,00 € i altres de menor import escollides
aleatòriament.
Per a cada un dels elements de la mostra s’ha revisat el procediment de la despesa, i s’ha
verificat l’existència de contracte en vigor, si és el cas; que les factures han estat conformades pel director del Patronat i aprovades per l’òrgan competent; que s’ha realitzat la
intervenció prèvia, la seva comptabilització i que el pagament ha estat degudament
aprovat.
A continuació es detallen les incidències més rellevants de la fiscalització:

• El Patronat ha tramitat com a despesa subjecta a contractació menor els següents
serveis, que superen el límit de 12.020,24 € de contracte menor establert en el Text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP) per als contractes
de serveis.
Proveïdor
R. N. T.

Concepte
Cànon de muntatge, desmuntatge i manteniment de
l’estand de la fira Sitc 2007.

Import
16.366,98

Associació La Torxa – Taller
de manipulació

Control de l’estoc mensual.

15.080,00

Parramon Consulting, SL

Promocions, campanyes o aparicions al buscador Google.

14.557,13

Servi Aspid SLU

Arranjament de material promocional i gestió de la base de
dades.

14.377,40

Servi Aspid SLU

Manteniment de programari de gestió del Club d’amics de
Lleida.

19.662,41

Societat Portal de Lleida SL

Desenvolupament i manteniment de continguts de la web
Lleidatur.com.

66.889,54

Societat Portal de Lleida SL

Desenvolupament i manteniment de continguts del Club
d’amics de Lleida.

14.159,59

N. S. C.

Servei de missatgeria directe i per a fires de mostres.

50.252,20

Total

211.345,25

Imports en euros.
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• El Patronat ha tramitat com a contracte menor i comptabilitzat com a despesa de béns i
serveis, la subvenció següent:
Beneficiari
Associació professional
empresaris de càmping

Concepte
Col·laboració per realitzar un reportatge fotogràfic dels
càmpings de Lleida i l’edició de 50.000 plànols
promocionals.

Import
19.617,66

Imports en euros.

Aquesta despesa s’hauria d’haver tramitat d’acord amb la Llei general de subvencions
(LGS) i comptabilitzat en el capítol 4 de despeses, Transferències corrents.

• Manca de sol·licitud de tres pressupostos de despesa per factures de diversos proveïdors que sumen un total de 203.797,70 €, fet que no segueix la base 16 de les Bases
d’execució del pressupost, que estableix que les propostes de despeses superiors a
3.000,00 € i fins al límit del contracte menor, han d’anar acompanyades, si és possible,
de tres pressupostos de la despesa corresponent.

2.2.3.3.

Transferències corrents

Les despeses per transferències corrents ascendeixen a 882.551,81 €, el 22,8% del total
de les obligacions reconegudes de l’exercici 2007.
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Pressupost de despeses – Despeses de béns corrents i serveis
Concepte
Pressupost Modificacions
Pressupost
inicial
definitiu
479. A empreses privades
100.000,00
0,00
100.000,00
481. Premis i beques
42.000,00
10.092,00
52.092,00
489. A famílies i institucions
964.040,00
586.604,16 1.550.644,16
sense finalitat de lucre
Total
1.106.040,00
596.696,16 1.702.736,16
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2007.

Obligacions
reconegudes
50.000,00
42.000,00
790.551,81

Pendent
pagament
58.546,15

882.551,81

58.546,15

Les subvencions de l’article 48, A famílies i institucions sense finalitat de lucre, han estat
atorgades d’acord amb l’article 22.2.c de la LGS, que obre la possibilitat de concessió de
subvencions de forma directa en els casos següents:
c) Amb caràcter excepcional, les altres subvenciones en les quals s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que
dificultin la convocatòria pública.

La concessió directa de caràcter excepcional, defuig l’article 8 de la LGS, l’encapçalament
del qual, Principis generals, en l’apartat 3.a estableix el següent:
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3. La gestió de les subvencions a què es refereix aquesta Llei s’ha de fer d’acord
amb els principis següents:
a)

Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

[….]

La Diputació va aprovar la següent normativa sobre subvencions:

• Bases reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i dels seus
organismes autònoms. Aprovades pel Ple del 26 de setembre de 2005 i publicades en
el BOP el 6 d’octubre de 2005.

• Normativa reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de
Lleida i els seus organismes autònoms, inclosa com a annex a les Bases d’execució del
pressupost (BEP) de l’exercici 2007.
Per a la fiscalització de les subvencions, s’han seleccionat totes les despeses superiors a
50.000,00 € i altres, d’imports inferiors, aleatòriament, que fan un total de 718.621,96 € i que
representen el 81,4% del total d’obligacions reconegudes del capítol 4 en l’exercici. El
detall de la mostra seleccionada és el següent:
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Selecció de subvencions per a la seva fiscalització
Partida

Concepte

4790000

Conveni ARMF:
- Associació per a la Reconstrucció de Material
Ferroviari

4890000

4890011

Pagaments

Pendent
pagament

50.000,00

50.000,00

0,00

Ajuts per activitats de promoció:
- Federació de Colles de l’Aplec del Cargol

18.000,00

0,00

18.000,00

- Federació Provincial d’Hostaleria de Lleida

45.000,00

45.000,00

0,00

12.020,00

12.020,00

0,00

6.010,00

6.010,00

0,00

Conveni sindicats:
- Comissions Obreres de les terres de Lleida
- Unió General de Treballadors de les terres de
Lleida

4890013

Obligacions
reconegudes

Conveni entitats esportives:
- Club Lleida Unió Atlètica

48.000,00

28.800,00

19.200,00

- Club Esportiu Volley Lleida

48.000,00

48.000,00

0,00

- Sícoris Club

36.000,00

36.000,00

0,00

- Club Esportiu Lleida Llista Blava

39.600,00

39.600,00

0,00

- Consell General d’Aran

30.000,00

30.000,00

0,00

- Fundació Privada Lleida Bàsquet i Lleida
Bàsquet, SAE

205.991,96

205.991,96

0,00

- Unió Esportiva Lleida, SAD

180.000,00

180.000,00

0,00

Total mostra seleccionada

718.621,96

681.421,96

37.200,00

Imports en euros.
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S’ha fiscalitzat la concessió i la justificació de la despesa de les subvencions seleccionades, amb les següents incidències de caire general:

• El Patronat no ha aprovat el Pla estratègic de subvencions, que és on s’han de concretar els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari
per a la seva consecució, els costos previsibles i les fons de finançament, com estableix
l’article 8.1 de la LGS.

• Les subvencions concedides de forma directa d’acord amb els supòsits de l’article
22.2.c de la LGS, no inclouen una raó motivada de l’òrgan gestor que acrediti raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari que dificultin la convocatòria pública.

• La Diputació publica en el BOP els acords de les actes de cada sessió plenària, entre
els quals hi ha els acords referents a la concessió de subvencions. Aquest tipus de
publicació no s’ajusta al que regula l’article 30 del Reglament de la LGS, que estableix
que les subvencions concedides s’han de publicar durant el mes següent a cada
trimestre natural i que la publicació ha d’incloure totes les subvencions concedides en
l’esmentat període, qualsevol que sigui el procediment i la forma d’instrumentació.
S’ha fiscalitzat la concessió i la justificació de la despesa de les subvencions seleccionades, amb les següents incidències de caire particular:
Associació per a la Reconstrucció de Material Ferroviari (ARMF). Manteniment del
tren turístic. Exercici 2007
El pressupost de despeses de l’exercici 2007 té prevista nominativament la subvenció relativa al conveni amb l’Associació per a la Reconstrucció de Material Ferroviari per atendre
les despeses del manteniment del tren turístic (Lleida – Pobla de Segur) de l’exercici 2007,
per 100.000,00 €.
L’expedient de la subvenció inclou la documentació següent:
Actuacions

Dates i imports

Incidències/comentaris

Sol·licitud de la subvenció

28.2.2007, per 100.000,00 € amb cost
total previst de l’actuació de
140.358,08 €

-

Conformitat del director del
Patronat

2.3.2007

-

Informe d’Intervenció

12.3.2007

-

Acord d’aprovació de la
concessió

Consell d’Administració del Patronat
12.3.2007, per 100.000,00 €

-

Signatura del conveni

Manca de conveni.

Document comptable AD

23.4.2007, per 100.000,00 €

-

Decret de concessió de la
bestreta

7.5.2007, per 50.000,00 €

-
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Actuacions

Dates i imports

Incidències/comentaris

Document comptable OP

7.5.2007, per 50.000,00 €

-

Pagament de la bestreta

22.5.2007

-

Justificació de la subvenció

Registre d’entrada 22.2.2008, amb un
total de factures de 143.435,31 €

La justificació presentada inclou
sous (activitat retribuïda) per
25.652,62 € dels associats que
formen els òrgans de govern.
Això contravé el que regula
l’article 21.6 de la Llei 7/1997,
d’associacions.

Conformitat del director del
Patronat sobre la justificació de
la despesa

11.2.2008

-

Informe d’Intervenció sobre la
justificació de la despesa

28.2.2008

-

Decret d’aprovació de la
justificació

29.2.2008

-

Document comptable OP

5.3.2008, per 50.000,00 €

-

Pagament

8.3.2008, per 50.000,00 €

-

L’article 21.6 de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, modificada per la Llei
11/2005, de 7 de juliol, estableix que no poden formar part de l’òrgan de govern els associats que desenvolupin una activitat retribuïda per a l’associació.
Federació de Colles de l’Aplec del Cargol de Lleida. Jornades gastronòmiques per la
difusió de l’Aplec del Cargol. Exercici 2007
La Federació de Colles de l’Aplec del Cargol de Lleida i la Diputació de Lleida van signar
un conveni de col·laboració el 10 de maig del 2005, pel qual la Diputació es comprometia
a aportar a l’esmentada Federació 90.000,00 € durant els exercicis 2005, 2006 i 2007 en
abonaments anuals de 30.000,00 €, per als actes següents:

• Aplec del cargol: 6.000,00 €, a càrrec del pressupost de la Diputació.
• Setmana cultural de l’aplec: 6.000,00 € a càrrec del pressupost de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs.
• Jornades gastronòmiques a Madrid, presentació de l’Aplec i promoció de les terres de
Lleida arreu de l’Estat espanyol: 18.000,00 €, a càrrec del pressupost del Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida”.
La subvenció es va instrumentalitzar mitjançant el conveni de col·laboració signat el 10 de
maig de 2005, i va ser ratificat pel Ple de la Diputació el 16 de desembre de 2005. El conveni estableix que l’aportació del Patronat s’ha de fer efectiva, prèvia justificació de la
despesa per un import igual o superior a l’import de la subvenció.
L’expedient de la subvenció de l’exercici 2007 inclou la documentació següent:
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Actuacions

Dates i imports

Incidències/comentaris

Signatura del conveni

10.5.2005

Anterior a l’aprovació del
Ple.

Informe d’Intervenció

10.5.2005; es posa de manifest que “es
tracta d’una subvenció aprovada de forma
directa, respecte de la qual no s’acredita
cap dels supòsits previstos en l’article 22.2
de la Llei general de subvencions”.

Subvenció directa sense
que s’acrediti cap dels
supòsits previstos en
l’article 22.2 de la LGS.

Acord d’aprovació del conveni

Ple de la Diputació del 16.12.2005

Publicació de la concessió de
la subvenció

BOP del 27.12.2005
No s’inclou la finalitat de la subvenció ni la
quantitat concedida

No es compleix l’article 18
de la LGS.

Document comptable AD

14.3.2007 per import de 18.000,00 €

-

Justificació de la despesa

Registre d’entrada 25.5.2007, amb un cost
de les actuacions realitzades de 20.575,02 €

-

Conformitat del director del
Patronat sobre la justificació
de la despesa

14.12.2007

-

Informe d’Intervenció sobre la
justificació de la despesa

16.1.2008

-

Decret d’aprovació de la justificació i de pagament de la
subvenció

22.1.2008, per 18.000,00 €

-

Document comptable O

31.12.2007, per 18.000,00 €

-

Document comptable P

25.1.2008, per 18.000,00 €

-

Pagament

14.2.2008, per 18.000,00 €

-

Federació Provincial d’Hostaleria de Lleida. Actuacions de formació i promoció.
Exercici 2006
El Consell d’Administració del Patronat de data 2 de maig de 2006 va aprovar un conveni
amb la Federació d’hostaleria de Lleida pel qual es concedia una subvenció de
45.000,00 € per a la realització d’actuacions en formació, promoció i assistència tècnica,
adreçada a empresaris, tècnics i agents turístics de les terres de Lleida durant l’exercici
2006, amb un import total de despeses a justificar de 90.000,00 €.
En l’expedient de la subvenció hi consta la documentació següent:
Actuacions

Dates i imports

Incidències/comentaris

Sol·licitud de la subvenció

No es troba en l’expedient
facilitat pel Patronat.

Conformitat del director

24.4.2006

-

Informe d’Intervenció

18.5.2006; es posa de manifest que “es
tracta d’una subvenció aprovada de forma
directa, respecte de la qual no s’acredita
cap dels supòsits previstos en l’article 22.2
de la Llei de subvencions”.

Subvenció directa sense
que s’acrediti cap dels
supòsits previstos en
l’article 22.2 de la LGS.
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Actuacions

Dates i imports

Incidències/comentaris

Acord d’aprovació del
conveni

Consell d’Administració del Patronat del
2.5.2006

-

Acord de ratificació del Ple de
la Diputació

19.5.2006, per unanimitat s’autoritza al
Patronat la signatura del conveni

-

Document comptable AD

19.5.2006, de 45.000,00 €

-

Publicació de la concessió

BOP del 27.5.2006

-

Signatura del conveni

11.7.2006

-

Justificació de la subvenció

Presentada el 9.2.2007 per 94.533,37 €

Incompliment de l’article
29.7 d de la LGS.
Incompliment de l’article
31.3 de l’esmentada llei.

Informe del director sobre la
justificació de la despesa

16.3.2007

-

Informe d’Intervenció sobre la
justificació de la despesa

26.3.2007

-

Decret d’aprovació de la
justificació i del pagament

28.3.2007, per 45.000,00 €

-

Document comptable OP

5.4.2007, per 45.000,00 €

-

Pagament

20.4.2007, per 45.000,00 €

-

Les factures presentades per justificar la despesa ascendeixen a un total de 94.533,37 €;
entre elles destaquen les de Gestión y Formación Hostelería, SL amb les següents factures
aportades:
Gestión y Formación Hostelería, SL B 25376187
Núm.
factura

Actuació segons
conveni

Concepte

Data

Import
sense IVA

FAC-PGF06-00011

Qualitat

Gestió de qualitat 1r – 2n trimestre 2006

31.12.2006

4.500,00

FAC-PGF06-00012

Qualitat

Gestió de qualitat 3r – 4t trimestre 2006

31.12.2006

4.500,00

FAC-PGF06-00013

Pla de formació

Coordinació formació 1r – 2n trimestre 2006

31.12.2006

5.000,00

FAC-PGF06-00014

Pla de formació

Coordinació formació 3r – 4t trimestre 2006

31.12.2006

4.000,00

FAC-PGF06-00015

Estudi ocupació turística

Coordinació hoteleria 1r trimestre 2006

31.12.2006

4.000,00

FAC-PGF06-00016

Estudi ocupació turística

Coordinació hoteleria 2n trimestre 2006

31.12.2006

4.000,00

FAC-PGF06-00017

Borsa de treball

Coordinació i captació de treballadors

31.12.2006

Total

4.000,00
30.000,00

Imports en euros.

Les incidències detectades en aquestes factures són les següents:

• El president de la empresa Gestión y Formación Hostelería, SL des del 13 de setembre
de 2005 és, al mateix temps, president de la Federació Provincial d’Hostaleria de Lleida
des del 23 de març de 2004 i membre del Consell d’Administració del Patronat, com a
representant de les entitats.
L’article 29.7 d de la LGS estableix que no es pot contractar l’execució total o parcial
d’activitats subvencionades amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari.
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• L’expedient no inclou, per les despeses de l’empresa Gestión y Formación Hostelería, SL, la sol·licitud d’ofertes de diferents proveïdors, tal com estableix l’article 31.3 de
la LGS.
Comissions Obreres de les terres de Lleida. Difusió turística de les comarques de
Lleida. Exercici 2006
El 2 de maig de 2006 es va signar un conveni entre Comissions Obreres de les terres de
Lleida, la Diputació de Lleida, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de
Lleida i el Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida”, amb les aportacions econòmiques següents:

• A càrrec del pressupost del Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida”
12.020,00 €, per a la difusió turística de les comarques de Lleida.

• A càrrec del pressupost del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
26.444,00 €, per al desenvolupament de les activitats destinades al foment econòmic i
social.
El conveni estableix les següents actuacions a subvencionar dins de l’àmbit de la promoció
turística:
I- Àmbit de promoció turística:
1.- Adequar i utilitzar les seves seus territorials a Lleida, Tàrrega, Balaguer, La Seu
d’Urgell, Solsona i Vielha, com a oficina turística.
2.- Desenvolupar les activitats d’assessorament i divulgació a les diferents estructures del sindicat en matèria turística.
3.- Atendre les demandes individuals i col·lectives dels treballadors en matèria turística orientant aquesta als centres de promoció de les comarques.
4.- Desenvolupar plans específics sobre temes de turisme social, estimulant el seu
ús, com a dret social adquirit per les treballadores i treballadors.
5.- Facilitar a la Diputació de Lleida la informació que requereix sobre el desenvolupament de l’activitat i els seus projectes de treball.

L’expedient de la subvenció inclou la documentació següent:
Actuacions
Sol·licitud de la subvenció

Dates i imports
14.6.2006. Cost total previst de
l’actuació: 27.697,40 €

Conformitat del director

15.6.2006
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Actuacions
Informe d’Intervenció

Dates i imports
26.6.2006; es posa de manifest que
“es tracta d’una subvenció que s’atorga de forma directa, respecte de la
qual no s’acredita cap dels supòsits
previstos en l’article 22.2 de la Llei
38/2003 general de subvencions”.

Incidències/comentaris
Subvenció directa sense que
s’acrediti cap dels supòsits previstos
en l’article 22.2 de la LGS.

Acord d’aprovació del
conveni

Consell d’Administració del Patronat
del 6.7.2006

-

Acord de ratificació pel Ple
de la Diputació

Ple de la Diputació del 6.10.2006, per
unanimitat

-

Signatura del conveni

2.5.2006

Data de la signatura del conveni
anterior a l’inici de l’expedient.

Document comptable AD

10.10.2006; per 12.020,00 €

-

Publicació de la concessió

BOP del 19.10.2006

-

Justificació de la subvenció

Presentat el 13.12.2006, per
27.524,48 €

Manca la Memòria de les actuacions
realitzades.
Són factures genèriques que no fan
referència a actuacions en concret
sinó a despeses de confecció i
distribució de la revista Lo Sindicat i
a despeses de personal.

Conformitat del director de
la justificació de la despesa

8.11.2007

-

Informe d’Intervenció

29.11.2007

-

Decret d’aprovació i
pagament

17.12.2007, per 12.020,00 €

-

Document comptable OP

20.12.2007, per 12.020,00 €

-

Pagament

31.12.2007, per 12.020,00 €

-

Unió General de Treballadors de les terres de Lleida. Difusió turística de les
comarques de Lleida. Exercici 2007
El 30 d’abril de 2007 es va signar un conveni entre la Unió General de Treballadors de les
terres de Lleida, la Diputació, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
i el Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida”, amb les aportacions econòmiques següents:

• A càrrec del pressupost del Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida”
12.020,00 € per a la difusió turística de les comarques de Lleida.

• A càrrec del pressupost del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
26.444,00 € per al desenvolupament de les activitats destinades al foment econòmic i
social.
El conveni estableix les següents actuacions a subvencionar dins de l’àmbit de la promoció
turística:
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A.- Àmbit de promoció turística:
1.- Adequar i utilitzar les seves seus territorials a Lleida, Tàrrega, Solsona, Mollerussa
i Vielha, com a oficina turística.
2.- Desenvolupar les activitats d’assessorament i divulgació, en matèria turística, a les
diferents estructures del sindicat.
3.- Atendre les demandes individuals i col·lectives dels treballadors/res, en matèria
turística, orientant-les als centres de promoció de les comarques.
4.- Desenvolupar plans específics, relacionats amb temes de turisme social, estimulant el seu ús, com a dret social adquirit pels treballadors/res.
5.- Facilitar a la Diputació de Lleida la informació que requereix sobre el desenvolupament de l’activitat i els seus projectes de treball.

La previsió de costos de l’activitat a subvencionar és la següent:
Descripció de l’activitat
Despesa 1. Despeses del desenvolupament del programa d’activitats de divulgació del
turisme social del territori, des de les diferents seus de la UGT a les terres de Lleida
Despesa 2. Despeses de coordinació del programa d’activitats en matèria de turisme social al
territori i atenció de la demanda individual i col·lectiva dels treballadors/res amb inclusió de
tots els col·lectius
Imports en euros.

Import
3.400,00
9.900,00

L’expedient de la subvenció inclou la documentació següent:
Actuacions
Sol·licitud de la subvenció

Dates i imports
8.3.2007, amb un cost previst de l’actuació
de 13.300,00 €

Incidències/comentaris
-

Conformitat del director del
Patronat

9.3.2007

-

Informe d’Intervenció

14.3.2007; es posa de manifest que “es tracta d’una subvenció que s’atorga de forma
directa, respecte de la qual no s’acredita
cap dels supòsits previstos en l’article 22.2
de la Llei 38/2003.”

Subvenció directa sense que
s’acrediti cap dels supòsits
previstos en l’article 22.2 de
la LGS.

Acord d’aprovació del
conveni

Consell d’Administració del Patronat del
12.3.2007, per 12.020,00 €.
L’article 9 de les Normes reguladores de les
subvencions nominatives i excepcionals de
la Diputació estableix que l’import dels ajuts
no pot ser superior al 50% del cost de l’actuació. Prèvia petició i després d’avaluar la demanda, es pot superar aquest percentatge,
fent-ho constar de manera expressa en l’acord
d’atorgament.

En l’acord no es fa constar de
manera expressa l’existència
de l’article en qüestió ni es
detallen els motius i l’avaluació de la demanda de la superació del límit del 50%.

Acord de ratificació del Ple
de la Diputació

16.3.2007, per unanimitat

-

Signatura del conveni

30.4.2007

-
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Actuacions
Publicitat de la concessió

Dates i imports
BOP del 24.6.2007

Incidències/comentaris
-

Petició de la bestreta

8.5.2007, per 6.010,00 €

-

Document comptable AD

15.5.2007, per 12.020,00 €

-

Conformitat del director

24.5.2007

-

Informe de l’interventor

30.5.2007

-

Decret d’aprovació de la
bestreta

20.11.2007, per 6.010,00 €

-

Document OP

27.11.2007, per 6.010,00 €

-

Pagament de la bestreta

13.12.2007

-

Justificació de la subvenció

Presentada el 23.11.2007, per 13.341,54 €

Despeses genèriques que no
fan referència a actuacions
en concret sinó a despeses
generals i de personal.

Conformitat del director
sobre la justificació de la
despesa

6.3.2008

-

Informe d’Intervenció

10.3.2008

-

Decret d’aprovació de la
justificació i del pagament

12.3.2008, per 6.010,00 €

-

Document comptable OP

20.3.2008, per 6.010,00 €

-

Pagament

3.4.2008, per 6.010,00 €

-

Pel que fa a les subvencions a les entitats esportives, el Consell d’Administració del Patronat de data 12 de març de 2007 va aprovar diversos convenis d’esponsorització a entitats
esportives, entre els quals hi ha les següents:

• El conveni amb el Club Lleida Unió Atlètica de 48.000,00 €, per temporada esportiva i
per les temporades 2006-2007 i 2007-2008.

• El conveni amb el Club Esportiu Volley Lleida de 48.000,00 €, per temporada esportiva i
per les temporades 2006-2007 i 2007-2008.

• El conveni amb el Sícoris Club de 36.000,00 €, per temporada esportiva i per les temporades 2006-2007 i 2007-2008.
Els convenis inclouen la següent redacció, adaptada, quant a quantitats i imports, a cada
un dels clubs esportius:
El cost de l’activitat del Lleida Unió Atlètica en la seva participació en la lliga d’atletisme (divisió d’honor/masculina) i d’altres competicions esportives del primer equip,
per la temporada 2006-2007, té un pressupost aprovat de 82.000 euros”
Per a l’efectiva execució del conveni es tindrà en consideració la partida destinada a
atendre les despeses de desplaçaments, despeses federatives i despeses de marketing i premsa amb un import de 55.000 euros, podent-ne variar els imports parcials
de cada partida prèvia justificació a la memòria de les activitats.
...
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El Patronat de Turisme aportarà 48.000 euros, en concepte de subvenció, al Lleida
Unió Atlètica per a la realització de les activitats esportives durant la temporada
2006/2007.

La clàusula sisena estableix que el club portarà a terme una sèrie d’actuacions per efectuar la publicitat del territori i les comarques de Lleida, principalment mitjançant la difusió
de la marca Ara Lleida.
Club Lleida Unió Atlètica. Foment de la marca Ara Lleida. Temporada esportiva
2006-2007
L’expedient de la subvenció inclou la documentació següent:
Actuacions

Dates i imports

Incidències/comentaris

Sol·licitud de la
subvenció

6.3.2007; per una subvenció de 48.000,00 € i
amb un cost previst de l’actuació de
55.000,00 €

-

Conformitat del director
del Patronat

26.4.2007

Posterior a l’aprovació i
signatura del conveni.

Informe d’Intervenció

4.5.2007; es posa de manifest que “es tracta
d’una subvenció que s’atorga de forma
directa, respecte de la qual no s’acredita cap
dels supòsits previstos en l’article 22.2 de la
Llei 38/2003”

Subvenció directa sense que
s’acrediti cap dels supòsits
previstos en l’article 22.2 de la
LGS.
Informe posterior a l’aprovació i
signatura del conveni.

Acord d’aprovació del
conveni

Consell d’Administració del Patronat del
12.3.2007.
L’article 9 de les Normes reguladores de les
subvencions nominatives i excepcionals de la
Diputació estableix que l’import dels ajuts no
serà superior al 50% del cost de l’actuació.
Prèvia petició i després d’avaluar la demanda,
es podrà superar aquest percentatge, fent-ho
constar de manera expressa en l’acord
d’atorgament.

En l’acord no es fa constar de
manera expressa l’existència
de l’article en qüestió, ni es detallen els motius i l’avaluació de
la demanda de la superació del
límit del 50%.

Acord de ratificació del
Ple de la Diputació

16.3.2007, per unanimitat

-

Publicació de la concessió de la subvenció

BOP del 24.3.2007

No es compleix l’article 18 de la
LGS, al no incloure el nom del
beneficiari, la finalitat de la subvenció ni la quantitat concedida.

Signatura del conveni

2.4.2007

-

Document comptable AD

15.5.2007, per 48.000,00 €

-

Petició de la bestreta

10.4.2007, per 28.800,00 €

-

Conformitat del director

18.5.2007

-

Informe de l’interventor

23.5.2007

-

Decret d’aprovació de la
bestreta i del pagament

30.5.2007, per 28.800,00 €

-
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Actuacions

Dates i imports

Incidències/comentaris

Document OP

5.6.2007, per 28.800,00 €

-

Pagament de la bestreta

13.6.2007

-

Justificació de la subvenció

14.11.2007, presenten factures per
55.235,63 €.
Factures amb data posterior a la temporada
2006-2007 que va de l’1 de juliol 2006 al 30 de
juny 2007.

Factures per 11.122,86 € que
no corresponen a la temporada
objecte de la subvenció.

Conformitat del director

8.1.2008

-

Informe d’Intervenció

30.1.2008

-

Decret d’aprovació de la
despesa i del pagament

5.2.2008

-

Document comptable O

31.12.2007, per 19.200,00 €

-

Document comptable P

8.2.2008, per 19.200,00 €

-

Pagament

27.2.2008, per 19.200,00 €

-

Club Esportiu Volley Lleida. Foment de la marca Ara Lleida. Temporada esportiva
2006-2007
El conveni signat amb el Club Esportiu Volley Lleida s’ajusta pel que fa a l’aprovació del
conveni i al seu redactat al que s’exposa en la subvenció del Club Lleida Unió Atlètica, per
la qual cosa es dóna per reproduït.
L’expedient inclou la documentació següent:
Actuacions
Sol·licitud de la subvenció

Dates i imports
6.3.2007; per una subvenció de 48.000,00 € i
amb un cost previst de l’actuació de
60.000,00 €

Conformitat del director
del Patronat

18.5.2007

Posterior a l’aprovació i signatura del conveni.

Informe d’Intervenció

25.5.2007; es posa de manifest que “es tracta
d’una subvenció que s’atorga de forma
directa, respecte de la qual no s’acredita cap
dels supòsits previstos en l’article 22.2 de la
Llei 38/2003”.

Subvenció directa sense que
s’acrediti cap dels supòsits
previstos en l’article 22.2 de la
LGS.

Consell d’Administració del Patronat del
12.3.2007.
L’article 9 de les Normes reguladores de les
subvencions nominatives i excepcionals de la
Diputació estableix que l’import dels ajuts no
serà superior al 50% del cost de l’actuació. Amb
petició prèvia i després d’avaluar la demanda,
es podrà superar aquest percentatge, fent-ho
constar de manera expressa en l’acord d’atorgament.

En l’acord no es fa constar de
manera expressa l’existència
de l’article en qüestió ni detalla
els motius i l’avaluació de la
demanda de la superació del
límit del 50%.

Acord d’aprovació del
conveni
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Actuacions

Dates i imports

Incidències/comentaris

Acord de ratificació del
Ple de la Diputació

16.3.2007, per unanimitat

-

Publicació de la concessió de la subvenció

BOP del 24.3.2007

No es compleix l’article 18 de la
LGS al no incloure el nom del
beneficiari, la finalitat de la subvenció ni la quantitat concedida.

Signatura del conveni

2.4.2007

-

Document comptable AD

31.7.2007, per 48.000,00 €

-

Justificació de la subvenció

26.7.2007, presenten tres factures per
64.394,10 €

Les incidències es mostren en
el quadre següent.

Conformitat del director

18.10.2007

-

Informe d’Intervenció

18.10.2007

-

Decret d’aprovació de la
despesa i del pagament

18.10.2007, per 48.000,00 €

-

Document comptable OP

19.10.2007, per 48.000,00 €

-

Pagament

26.10.2007, per 48.000,00 €

-

La justificació de la despesa presentada pel Club consta de les factures següents:
Proveïdor

Data

Descripció

Carretero
Giménez, SL

7.7.2007

Serveis prestats durant la
temporada 2006-2007.
Desplaçament i estades.

Import

Productora Lleidatana de Televisió

31.3.2007

Enregistrament partits vòlei
10.2.2007 i 17.3.2007

Viatges Bonper,
SA

11.7.2007

Serveis temporada 20062007

19.214,22

Total

64.394,10

45.002,06

177,82

Incidència
La descripció de la factura no
detalla la relació de desplaçaments i estades.
La descripció de la factura no
detalla la relació de desplaçaments i estades.

Sícoris Club. Foment de la marca Ara Lleida. Temporada esportiva 2006-2007
El conveni signat amb Sícoris Club, club de futbol sala, s’ajusta, quant a l’aprovació del
conveni i a la seva redacció, al que s’ha exposat en la subvenció del Club Lleida Unió
Atlètica, per la qual cosa es dóna per reproduït.
L’expedient de la subvenció inclou la següent documentació:
Actuacions
Sol·licitud de la subvenció

Dates i imports
6.3.2007; per una subvenció de 36.000,00 € i
amb un cost previst de l’actuació de
45.000,00 €

Conformitat del director
del Patronat

23.4.2007

Incidències/comentaris
-

Posterior a l’aprovació i
signatura del conveni.
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Actuacions

Dates i imports

Incidències/comentaris

Informe d’Intervenció

4.5.2007; es posa de manifest que “es tracta
d’una subvenció que s’atorga de forma directa, respecte de la qual no s’acredita cap
dels supòsits previstos en l’article 22.2 de la
Llei 38/2003.”

Subvenció directa sense que
s’acrediti cap dels supòsits
previstos en l’article 22.2 de la
LGS.
Informe posterior a l’aprovació i
signatura del conveni.

Acord d’aprovació del
conveni

Consell d’Administració del Patronat del
12.3.2007.
L’article 9 de les Normes reguladores de les
subvencions nominatives i excepcionals de la
Diputació estableix que l’import dels ajuts no
pot ser superior al 50% del cost de l’actuació.
Amb petició prèvia i després d’avaluar la demanda, es podrà superar aquest percentatge, i
s’haurà de fer constar de manera expressa en
l’acord d’atorgament.

En l’acord no es fa constar de
manera expressa l’existència
de l’article en qüestió ni es
detallen els motius i l’avaluació
de la demanda de la superació
del límit del 50%.

Acord de ratificació del
Ple de la Diputació

16.3.2007, per unanimitat

-

Publicació de la concessió de la subvenció

BOP del 24.3.2007

No es compleix l’article 18 de
la LGS en no incloure el nom
del beneficiari, la finalitat de la
subvenció ni la quantitat
concedida.

Signatura del conveni

2.4.2007

-

Document comptable AD

15.5.2007, de 36.000,00 €

-

Justificació de la subvenció

18.06.2007, presenta factures per 45.058,25 €

-

Conformitat del director

31.10.2007

-

Informe d’Intervenció

2.11.2007

-

Decret d’aprovació de la
despesa i del pagament

14.11.2007, per 36.000,00 €

-

Document comptable OP

15.11.2007, per 36.000,00 €

-

Pagament

27.11.2007, per 36.000,00 €

-

Club Esportiu Lleida Llista Blava. Club d’hoquei patins. Foment de la marca Ara
Lleida. Temporada esportiva 2006-2007
El Consell d’Administració del Patronat de data 25 d’abril de 2005 va aprovar l’addenda al
conveni per fomentar el turisme a través de la marca Ara Lleida entre el Patronat i el Club
Esportiu Lleida Llista Blava, amb una aportació de 66.000,00 €, per temporada esportiva i
per les temporades 2005-2006 i 2006-2007. El conveni inicial provenia de l’exercici 2003.
L’addenda al conveni, signada el 22 de febrer del 2005, inclou la clàusula següent:
PRIMERA: El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, en virtut del present
conveni, atorga al Club Esportiu Lleida Llista Blava una subvenció de 66.000,00 € per
la temporada 2005-06, i de 66.000,00 € per la temporada 2006-07 que destinaran a
les finalitat descrites en l’exposició de motius.
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El conveni estableix que el Club portarà a terme una sèrie d’actuacions per efectuar la
publicitat del territori i les comarques de Lleida, principalment mitjançant la difusió de la
marca Ara Lleida.
L’expedient de la subvenció de la temporada 2006-2007 inclou la documentació següent:
Actuacions
Acord d’aprovació de
l’addenda

Dates i imports
Consell d’Administració del 25.4.2005

Incidències/comentaris
-

Acord de ratificació del Ple
de la Diputació

20.5.2005, per unanimitat

-

Signatura de l’addenda

22.2.2005

Signatura de l’addenda
abans de la seva aprovació.

Publicació de la concessió
de la subvenció

BOP del 2.6.2005

No es compleix l’article 18
de la LGS en no incloure la
finalitat de la subvenció ni la
quantitat concedida.

Sol·licitud de la bestreta

23.3.2007, per 39.600,00 €

-

Document comptable AD

12.4.2007, per 66.000,00 €

-

Informe del director

24.4.2007

-

Informe d’Intervenció

7.11.2007

-

Decret d’aprovació de la
bestreta i del seu pagament

14.11.2007, per 39.600,00 €

-

Document comptable OP

15.11.2007, per 39.600,00 €

-

Pagament de la bestreta

27.11.2007, per 39.600,00 €

-

Justificació de la subvenció

Justificació presentada el 4.7.2007 i ampliada
el 6.2.2008, per 172.690,51 €

-

Conformitat del director

11.2.2008

-

Informe d’Intervenció

21.2.2008

Decret d’aprovació de la
justificació i de pagament

29.2.2008, per 26.400,00 €

-

Document comptable OP

5.3.2008, per 26.400,00 €

-

Pagament

8.3.2008, per 26.400,00 €

-

Consell General d’Aran. Finançament de l’arribada de l’onzena etapa del Tour de
França al Pla de Beret el dia 13 de juliol del 2006
El Ple de la Diputació de Lleida el 19 de juny de 2006 va aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consell General d’Aran per al finançament de
l’arribada de l’onzena etapa del Tour de França 2006 al Pla de Beret.
El conveni estableix el següent:

• Són actuacions a subvencionar les despeses necessàries per a l’organització d’aquest
esdeveniment esportiu. L’activitat subvencionada té un cost previst de 163.268,00 €
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• La Diputació de Lleida aportarà 60.000,00 € per atendre les despeses de l’organització.
L’aportació anirà a càrrec del pressupost del Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres
de Lleida”.

• El termini per presentar la justificació de les despeses s’estendrà fins al 31 de desembre
de 2007.
El conveni estableix que el 50% dels 60.000,00 € de la subvenció s’aplicaran al pressupost
de 2006, i els altres 30.000,00 € al pressupost de l’exercici 2007, la qual cosa incompleix el
principi d’anualitat pressupostària.
Respecte de l’anualitat de l’exercici 2007, l’expedient consta de la documentació següent:
Actuacions

Dates i imports

Incidències

Acord d’aprovació del
conveni

Ple de la Diputació del 19.6.2006, per
unanimitat

-

Acord ratificació del
conveni pel Patronat

Consell d’Administració del Patronat del
6.7.2006

-

Signatura del conveni

1.6.2006

Signatura del conveni abans
de la seva aprovació per part
del Ple de la Diputació.

Publicació de la
concessió

BOP del 29.6.2006

-

Sol·licitud del pagament
de la subvenció

17.4.2007; per acord del Consell de Govern
d’Aran, de data 19.1.2007

-

Document comptable AD

19.2.2007, per 30.000,00 €

-

Justificació de la
subvenció

Import a justificar de 163.268,00 €. Justificació
del 17.4.2007 per 345.754,26 €

-

Conformitat del director

31.7.2007

-

Informe d’Intervenció

19.9.2007

-

Decret d’aprovació de la
justificació i del
pagament

25.9.2007, per 30.000,00 €

-

Document comptable OP

2.10.2007, per 30.000,00 €

-

Pagament

16.10.2007, per 30.000,00 €

-

Club de futbol Unió Esportiva Lleida, SAD. Foment del turisme a través de la marca
Ara Lleida. Temporada 2005-2006
El Ple de la Diputació el 21 d’abril de 2006 va aprovar l’actualització del conveni signat
entre el Patronat i el club de futbol el 17 de desembre de 2003 per fomentar el turisme a
través de la marca Ara Lleida. També aprovà la despesa plurianual de l’actualització del
conveni, que va des de l’exercici 2006 al 2011, per 180.000,00 € anuals, a càrrec dels
respectius pressupostos del Patronat.
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El conveni inicial va quedar modificat en la redacció de les clàusules següents
CLÀUSULA PRIMERA: “El patronat de turisme de la Diputació de Lleida, en virtut del
present conveni, atorgarà a la Unió esportiva Lleida SAD una subvenció de 120.000 €
per a cadascuna de les dos primeres temporades esportives 2003-2004 / 2004-2005.
A partir de la temporada 2005-2006 i fins a la temporada 2010-2011 la quantitat anual
de la subvenció serà de 180.000,00 euros”.
CLÀUSULA SEGONA: (s’afegeix) “A tal efecte es podrà demanar la presentació de
comptes anuals aprovats i el corresponent informe d’auditoria”.
CLÀUSULA SETENA: “Aquest conveni tindrà com a marc de referència, el període de
temps comprès des de la temporada 2003-2004 (compren el període de temps entre
l’1 de juliol de 2003 i el 30 de juny de 2004) fins a la temporada esportiva 2010-2011
(compren el període de temps entre l’1 de juliol i el 30 de juny de 2011)”.

L’expedient de la subvenció de la temporada 2005-2006 inclou la documentació següent:
Actuacions
Acord d’aprovació de
l’actualització del conveni
Publicació de la concessió
Signatura de l’actualització
del conveni
Acord de ratificació del
Patronat
Sol·licitud de la subvenció
corresponent a la
temporada 2005-2006
Justificació de la subvenció

Document comptable AD
Conformitat del director del
Patronat
Sol·licitud de pagament de
la subvenció per part del
club

Certificació acreditativa de
les obligacions tributàries
amb l’AEAT i la Seguretat
Social

Dates i imports
Ple de la Diputació del 21.4.2006 per majoria
absoluta
BOP del 6.5.2006
10.5.2006

Incidències
-

Consell d’Administració del Patronat del 2.5.2006

-

-

29.12.2006, per 180.000,00 €

Presentada la justificació el 29.12.2006, per
392.746,78 €.
La justificació inclou despeses de subministrament de béns superiors a 12.000,00 € sense la
sol·licitud de com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, tal com estableix l’article 23.a
de les Bases reguladores de l’atorgament de
subvencions de la Diputació.
3.1.2007, per 180.000,00 € mitjançant
incorporació de romanents
4.10.2007

Manca la sol·licitud de tres
ofertes a diferents proveïdors per a despeses que
sumen un import de
229.897,11 €.

6.11.2007; es reclama el pagament i se sol·licita
que sigui pagat directament a Tresoreria de la
Seguretat Social per fer front als deutes de caràcter executiu que el club té amb la Seguretat
Social.
Certificat negatiu de data 17.10.2007, tant de
l’AEAT com de la Seguretat Social.
S’incompleix l’article 34.5 de la LGS en tant que
no es pot pagar de la subvenció si el beneficiari
no està al corrent de les seves obligacions
tributàries o de la Seguretat Social.

-
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Actuacions
Informe d’Intervenció

Dates i imports
Informe favorable de data 6.11.2007 amb l’observació següent: “El beneficiari ha posat de manifest que actualment està gestionant els deutes
amb l’AEAT i amb la Tresoreria de la Seguretat
Social, demanant que el pagament d’aquesta
subvenció es faci a aquesta entitat”.

Incidències
-

Decret del vicepresident del
Patronat de data 8.11.2007

14.11.2007, per 180.000,00 €.
Pagar a la Tresoreria General de la Seguretat
Social els 180.000,00 €.

-

Document O

9.11.2007, per 180.000,00 €

-

Document P

9.11.2007; amb endossament a la Tresoreria
General de la Seguretat Social

-

Pagament

16.11.2007; beneficiària: Tresoreria General de la
Seguretat Social

-

La subvenció corresponent a la temporada 2006-2007, subjecta també al mateix conveni,
es va comptabilitzar en el pressupost de l’any 2007 amb els documents comptables AD de
data 16 d’octubre de 2007 per 180.000,00 € i, mitjançant la incorporació de romanents,
aprovada el 12 de març de 2008, en el pressupost del Patronat de l’any 2008.
Fundació Privada Lleida Bàsquet i Lleida Bàsquet, SAE. Foment del turisme a través
de la marca Ara Lleida
Les obligacions reconegudes d’aquesta subvenció en l’exercici 2007 van ser de
205.991,96 €, i s’empararen amb el conveni entre el Patronat, la Fundació Privada Lleida
Bàsquet (a partir d’ara Fundació), i el club de bàsquet Lleida Bàsquet, SAE (a partir d’ara
Club) per fomentar el turisme a través de la marca Ara Lleida mitjançant l’activitat esportiva
durant la temporada 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, signat el 27 de setembre de 2006.
El resum del conveni és el següent:

• L’objecte del conveni és regular la col·laboració, durant les temporades esportives
2005-2006, 2006-2007 i 2007-2008, entre el Patronat de Turisme, la Fundació i el Club
derivada de convenis signats anteriorment per la Diputació amb el beneficiari de la
subvenció –la Fundació– i l’ens associat al beneficiari –el Club.

• El Patronat atorga a la Fundació 200.092,79 € per la temporada 2005-2006: 34.313,14 €
per atendre els interessos de la cinquena anualitat del préstec formalitzat pel Club;
35.163,68 € per atendre els interessos del préstec formalitzat per la Fundació, i
130.615,97 € per atendre a les finalitats pròpies del Club per a la temporada 2005-2006,
derivades de la seva activitat esportiva.

• El conveni estableix que, per a les temporades esportives 2006-2007 i 2007-2008, la
determinació de la quantia i els conceptes de la subvenció és farà mitjançant resolució
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de Presidència. Això no obstant, l’import de la subvenció ha de permetre a la Fundació
atendre els compromisos derivats de les operacions de préstec, incloses en els convenis signats per la Diputació de Lleida amb la Fundació i el Club de data 26 de juny de
2001, 18 de gener de 2005 i 19 de maig de 2006, que no es fiscalitzen perquè són
convenis aprovats i signats per la Diputació i no pel Patronat.
D’acord amb el conveni de data 27 de setembre de 2006, signat pel Patronat, resumit
anteriorment, el Decret de Presidència del Patronat de 23 de febrer de 2007 acorda els
imports i conceptes de la subvenció de la temporada 2006-2007 següents:
Concepte

Import

a) Per atendre els interessos de la sisena anualitat del préstec formalitzat per Lleida Bàsquet,
SAD, d’acord amb el conveni aprovat per atendre les despeses que suposen l’ingrés a la
lliga ACB

43.682,02

b) Per atendre els interessos del préstec formalitzat per la Fundació d’acord amb el conveni
signat amb la Diputació

20.549,23

c) Per atendre a finalitats pròpies del Club per a la temporada 2006-2007 derivades de la
pràctica esportiva

143.727,10

Total

207.958,35

Imports en euros.
Nota: La diferència entre l’import de les obligacions reconegudes en el pressupost de l’exercici, de 205.991,96 €,
i l’import de la subvenció de la temporada 2006-2007, 207.958,35 €, és deguda al fet que part de la subvenció
de la temporada 2006-2007 es va aplicar al pressupost de l’exercici 2008 mitjançant la incorporació de romanents.

La subvenció no ha estat publicada en el BOP tal com estableix l’article 18 de la LGS.
En la fiscalització realitzada de la justificació de la subvenció corresponent a la temporada
2006-2007 s’observen les incidències següents:
Concepte

Import Incidències

a) Per atendre els interessos de la sisena
anualitat del préstec formalitzat per Lleida
Bàsquet, SAD, d’acord amb el conveni
aprovat per atendre les despeses que
suposen l’ingrés a la lliga ACB

43.682,02 Manca informe d’auditoria externa, tal com
estableix el conveni i dels certificats acreditatius
de la Tresoreria de la Seguretat Social.

b) Per atendre els interessos del préstec
formalitzat per la Fundació d’acord amb
el conveni signat amb la Diputació

20.549,23 Manca informe d’auditoria externa, tal com estableix el conveni i els certificats acreditatius de la
Tresoreria de la Seguretat Social.

c) Per atendre a finalitats pròpies del Club
per a la temporada 2006-2007 derivades
de la pràctica esportiva

143.727,10 La subvenció es justifica amb una factura de
serveis professionals, de 216.900,00 €. Manca la
sol·licitud de les tres ofertes a diferents proveïdors, tal com estableix l’article 31.3 de la Llei
38/2003, general de subvencions.

Imports en euros.
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2.2.4.

Liquidació del pressupost d’ingressos

Els ingressos del Patronat estan formats per transferències de la Diputació de Lleida,
3.840.000,00 €, i interessos dels comptes corrents que el Patronat té obert en una entitat
bancària, 22.721,26 €.

2.2.4.1.

Transferències corrents i de capital

L’import dels drets reconeguts per transferències corrents va ser de 3.830.000,00 € i per
transferències de capital de 10.000,00 €, que correspon al 99,4% dels ingressos totals de
l’exercici. El detall del pressupost dels capítols 4 i 7 per conceptes, és el següent:
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Pressupost d’ingressos. Capítol 4. Transferències corrents
Partida i
Pressupost
Pressupost
concepte
inicial
definitiu
45100 – D’organismes autò24.004,85
24.004,85
noms administratius
46200 – Altres transferències
4.080.665,65
4.080.665,65
47000 – D’empreses privades
30.000,00
30.000,00
Total
4.134.670,50
4.134.670,50
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de 2007.
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Pressupost d’ingressos. Capítol 7. Transferències capital
Partida i
Pressupost
Pressupost
concepte
inicial
definitiu
76100 – Transferències
30.000,00
30.000,00
Total
30.000,00
30.000,00
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de 2007.

Drets
reconeguts
-

Drets
cobrats
-

Pendent de
cobrament
-

3.830.000,00
3.830.000,00

2.700.000,00
2.700.000,00

1.130.000,00
1.130.000,00

Drets
reconeguts
10.000,00
10.000,00

Drets
cobrats
-

Pendent de
cobrament
10.000,00
10.000,00

El pressupost inicial inclou les transferències corrents provinents de la Diputació de Lleida,
per 4.080.665,65 €, i transferències de capital de 30.000,00 €. Els 24.004,85 € corresponen
a una transferència per a la contractació d’un agent de desenvolupament i ocupació local
que finalment no es va realitzar; i els 30.000,00 € de l’empresa ACESA per a projectes de
desenvolupament turístic, que tampoc es van dur a terme.
S’ha circularitzat la Diputació de Lleida i se li ha demanat informació sobre les transferències i subvencions atorgades al Patronat, amb resultat satisfactori.
Els imports pendents de cobrament de 1.130.000,00 € i 10.000,00 € a 31 de desembre de
2007 es van cobrar durant els mesos de febrer i abril de 2008, respectivament.
El codi de les partides pressupostàries on s’han comptabilitzat les transferències de la
Diputació és incorrecte, ja que hauria de ser 400, De l’administració general de l’entitat
local, per a transferències corrents, i 700, De l’administració general de l’entitat local, per a
transferències de capital.
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2.2.4.2.

Ingressos patrimonials

La liquidació del pressupost del capítol 5 d’ingressos patrimonials esta formada exclusivament per interessos de dipòsits.
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Capítol 5. Ingressos patrimonials
Concepte

Pressupost
inicial

Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Pendent
cobrament

Interessos de dipòsits

14.400,00

14.400,00

22.721,26

0,00

Total

14.400,00

14.400,00

22.721,26

0,00

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de 2007.

Els interessos de dipòsits, 22.721,26 €, corresponen als interessos cobrats durant l’exercici
2007, generats pels dos comptes corrents que el Patronat té en una entitat bancària. S’ha
circularitzat l’esmentada entitat, respecte als interessos generats per aquests comptes
durant l’exercici, amb resultat satisfactori.

2.2.5.

Resultat pressupostari

El càlcul del resultat pressupostari de l’exercici 2007 és el que es detalla a continuació:
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Resultat pressupostari
Concepte
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

Drets reconeguts nets

Obligacions reconegudes netes

3.852.721,26

3.868.926,66

10.000,00

9.399,83

3.862.721,26

3.878.326,49

2. Actius financers

-

-

3. Passius financers

-

-

3.862.721,26

3.878.326,49

Resultat pressupostari de l’exercici

Ajustaments

Resultat
pressupostari

(15.605,23)

Ajustaments:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses generals

536.350,36

5. Desviacions de finançament negatives de
l’exercici

-

6. Desviacions de finançament positives de
l’exercici

-

Resultat pressupostari ajustat

520.745,13

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de 2007.
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El resultat pressupostari de l’exercici 2007 va ser de 15.605,23 € negatiu i s’obté de la diferència entre els drets i les obligacions de la liquidació pressupostària de l’exercici.
El resultat pressupostari s’ha ajustat amb l’import de 536.350,36 € per despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria, i dóna un resultat pressupostari ajustat de
520.745,13 €.

2.3.

BALANÇ I COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

2.3.1.

Balanç

El Balanç del Patronat a 31 de desembre de 2007 és el que es presenta a continuació:
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Balanç
ACTIU

Saldo a
31.12.2007

Saldo a
31.12.2006

PASSIU

A) IMMOBILITZAT

589.423,08

596.403,42

A) FONS PROPIS

III. Immobilitzacions materials

589.423,08

596.403,42

I. Patrimoni

757.604,17

757.604,17

-

-

1. Patrimoni

161.152,35

161.152,35

613.865,42

611.092,08

2. Patrimoni rebut en adscripció

596.451,82

596.451,82

3.462,03

0,00

159.294,04

151.881,66

III. Resultats d’exercicis anteriors

533.297,64

496.930,38

(187.198,41)

(166.570,32)

IV. Resultats de l’exercici

165.468,50

36.367,26

D) CREDITORS A CURT TERMINI

897.794,15

814.623,21

1. Terrenys
2. Construccions
3. Instal·lacions tècniques
4. Altre immobilitzat
5. Amortitzacions

Saldo a
31.12.2007

Saldo a
31.12.2006

1.456.370,31 1.290.901,81

C) ACTIU CIRCULANT

1.764.741,38

1.509.121,60

Il. Deutors

1.140.416,77

910.213,69

Il. Altres deutes a curt termini

12.278,67

10.043,87

1. Deutors pressupostaris

1.140.416,77

910.213,69

4. Fiances i dipòsits rebuts

12.278,67

10.043,87

-

II. Creditors

885.515,48

804.579,34

1. Creditors pressupostaris

815.608,14

556.695,82

2. Creditors no pressupostaris

35.794,95

223.355,02

4. Administracions públiques

34.112,39

24.528,50

2. Deutors no pressupostaris
III. Tresoreria

TOTAL GENERAL

624.324,61

2.354.164,46

598.907,91

2.105.525,02

TOTAL GENERAL

2.354.164,46 2.105.525,02

Imports en euros.
Font: Compte general de l’exercici 2007.

A continuació es descriu cada un dels comptes que formen el Balanç i es detalla el treball
realitzat, els aspectes més significatius dels comptes i les seves incidències.
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2.3.1.1.

Immobilitzat

El detall de l’immobilitzat del Patronat, així com els moviments produïts durant l’exercici
2007 és el següent:
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Moviments de l’immobilitzat material
Compte Descripció

Saldo a
31.12.2006

221

Construccions

611.092,08

222

Instal·lacions tècniques

226

Mobiliari

227

Equips de processos informàtics

282

Amortització
Total Immobilitzat net

Altes
2007

Baixes
2007

Saldo a
31.12.2007
613.865,42

3.462,03
9.399,83

33.839,34

3.462,03

(12.619,80)

114.822,35

10.632,35

44.471,69

(166.570,32)
596.403,42

Dotació a
l’amortització
2007

2.773,34

0,00
118.042,32

Traspassos
d’altres
comptes

(20.628,09) (187.198,41)
9.399,83

4.247,92

-

(20.628,09)

589.423,08

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2007.

El Patronat disposa d’un inventari detallat dels elements que componen l’immobilitzat a 31
de desembre de 2007, aprovat pel Consell d’Administració el 27 de novembre de 2008,
que no ha estat aprovat pel Ple de la Diputació tal com estableix l’article 105.2 del Decret
336/1988, del 17 d’octubre. L’import de l’esmentat inventari no es correspon, per menys
27.954,74 €, amb l’import de l’immobilitzat material del Balanç a 31 de desembre de 2007.
Per validar els imports de l’immobilitzat material s’ha sol·licitat la documentació suport
d’adquisició d’una mostra d’elements superiors a 5.000,00 €, que representen el 80,4% del
total de l’immobilitzat. Aquesta documentació no ha estat facilitada pel Patronat, fet que
suposa una limitació a l’opinió de l’import de l’immobilitzat material a 31 de desembre de
2007.
Les altes produïdes durant l’exercici 2007 han ascendit a 9.399,83 € i corresponen a les
obligacions reconegudes del capítol 6 del pressupost de despeses d’Inversions reals. Les
incidències detectades en la fiscalització són les següents:

• El Patronat ha comptabilitzat com a alta en l’immobilitzat material dos ordinadors per
import total de 2.635,24 €, quan en realitat només un d’ells és del Patronat; l’altre és de
la Diputació. Això fa que l’import de les altes i del saldo a 31 de desembre de 2007 sigui
inferior en 1.317,62 €.

• La compra durant l’exercici 2007 d’una fotocopiadora per 4.247,92 € s’ha inclòs com a
“traspassos d’altres comptes” i no com a alta de l’exercici, el que fa que l’import de les
altes de l’exercici s’hagin d’incrementar en 4.247,92 €.
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Durant l’exercici 2007 s’han fet uns traspassos entre partides de l’immobilitzat, de
12.619,80 €, amb la finalitat de classificar els diferents elements de l’immobilitzat en funció
de la seva naturalesa.
Respecte de les baixes, segons l’inventari aprovat pel Consell d’Administració el 27 de
novembre de 2008 corresponent a l’exercici 2007, hi ha hagut la baixa d’un ordinador per
2.343,95 €. No s’ha comptabilitzat aquesta baixa, ni el Departament de Recursos Patrimonials de la Diputació ha obert l’expedient d’aprovació de la baixa esmentada.
A continuació es descriu cada un dels comptes així com les seves variacions:
a) Construccions:
Aquest compte inclou les instal·lacions on estan situades les oficines del Patronat, a la
tercera planta de l’edifici del carrer Rambla Ferran número 18, propietat de la Diputació.
No existeix l’expedient d’adscripció de l’edifici d’oficines propietat de la Diputació al seu
Patronat.
b) Instal·lacions tècniques:
Els traspassos a aquest compte, per import de 3.462,03 €, corresponen a despeses de
la instal·lació elèctrica de les oficines del Patronat.
c) Mobiliari:
Aquest compte està format pel mobiliari tipus armaris, taules, cadires, utilitzat a les
oficines del Patronat.
Les altes de l’exercici, 9.399,83 €, corresponen a l’adquisició d’ordinadors portàtils,
cadires i monitors. Del total d’altes, 7.061,35 € s’haurien d’haver comptabilitzat en el
compte 227, Equips de processos informàtics.
El compte Mobiliari ha experimentat una sèrie de sortides en concepte de traspassos
entre comptes per 16.867,72 € per aconseguir la correcta classificació d’immobilitzats
que no pertanyien al concepte de mobiliari. Aquest traspassos es van aplicar al compte
Construccions, 2.773,34 €; a Instal·lacions tècniques, 3.462,03 €; i a Equip de processos
informàtics, 10.632,35 €.
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d) Equips de processos informàtics:
Aquest compte està format per ordinadors, impressores i monitors d’ordinadors. L’augment d’aquest compte es produeix pels traspassos del compte de Mobiliari per a la
correcta comptabilització dels ordinadors que s’havien registrat com a mobiliari en
l’exercici 2006.
e) Amortització acumulada:
El càlcul de la dotació d’amortització de l’exercici 2007 s’ha fet de la següent forma:
• Per a les altes de l’exercici 2006, el càlcul de l’amortització s’ha fet individualment per

cada element.
• Per a les altes anteriors a l’exercici 2006, el càlcul s’ha fet de forma global, fet que

suposa una limitació a l’opinió dels comptes d’amortització.
Cobertura d’assegurances
La Diputació de Lleida te contractada una pòlissa d’assegurances. Aquesta pòlissa inclou
les oficines del Patronat.

2.3.1.2.

Deutors pressupostaris

El detall dels comptes de deutors pressupostaris es el següent:
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Deutors pressupostaris
Compte

Descripció

31.12.2006

31.12.2007

430

Deutors per drets reconeguts. Pressupost corrent

908.796,99

1.140.000,00

431

Deutors per drets reconeguts. Pressupost tancat
Total

1.416,70

416,.77

910.213,69

1.140.416,77

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2007.

L’import dels deutors pressupostaris a 31 de desembre de 2007 és d’1.140.416,77 €, dels
quals 1.130.000,00 € corresponen a l’import pendent de cobrament per transferències
corrents, i 10.000,00 €, per transferències de capital, de la Diputació de Lleida. Aquests
imports van ser cobrats, en la seva totalitat, durant els mesos de febrer i abril de 2008,
respectivament.
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2.3.1.3.

Tresoreria

El detall del Compte de tresoreria és el següent:
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Tresoreria
Compte

Descripció

31.12.2006

31.12.2007

571

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius

597.025,73

619.957,57

575

Compte restringit de bestretes de caixa

1.882,18

4.367,04

598.907,91

624.324,61

Total
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2007.

El Patronat disposa d’un compte corrent restringit de bestretes de caixa, obert en la mateixa entitat financera que el compte operatiu. El funcionament de les bestretes de caixa ha
estat regulat per la Diputació en la base 50 de les BEP de l’exercici fiscalitzat.
S’ha circularitzat l’entitat financera i s’ha verificat la correcta conciliació adjunta als estats
financers dels dos comptes corrents del Patronat.

2.3.1.4.

Fons propis

L’evolució dels comptes de patrimoni i reserves del Patronat durant l’exercici 2007 és la
següent:
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Moviments dels fons propis
Compte

Concepte

31.12.2006

Aplicació del
resultat 2006

Resultat de
l’exercici 2007

31.12.2007

100

Patrimoni

161.152,35

-

-

161.152,35

101

Patrimoni en adscripció

596.451,82

-

-

596.451,82

120

Resultat d’exercicis anterior

496.930,38

36.367,26

-

533.297,64

36.367,26

(36.367,26)

129

Resultat de l’exercici
Total

1.290.901,81

-

165.468,50

165.468,50

165.468,50

1.456.370,31

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2007.

El compte 100, Patrimoni, que presenta un saldo de 161.152,35 €, recull les diferències
entre el valor de l’actiu i del passiu del Patronat.
Respecte al compte 101, Patrimoni en adscripció, de 596.451,82 €, no existeix l’expedient
d’adscripció de l’edifici d’oficines, propietat de la Diputació, al seu Patronat, fet que suposa una limitació a l’opinió sobre el compte.
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El moviment del compte 120, Resultats d’exercicis anteriors, correspon a l’aplicació del
resultat de l’exercici 2006. L’import registrat en el compte 129, Resultats de l’exercici, correspon al de l’exercici 2007.

2.3.1.5.

Fiances i dipòsits rebuts

Aquest compte inclou les fiances rebudes pel Patronat com a garanties en metàl·lic de la
contractació administrativa. Dels 12.278,67 € de fiances pendents de devolució a 31 de
desembre de 2007, 7.639,87 € corresponen a garanties de contractes que no estan vigents. El Patronat hauria d’iniciar els tràmits per la seva devolució o prescripció.

2.3.1.6.

Creditors

L’import dels comptes de creditors és el següent:
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Creditors
Descripció

31.12.2006

31.12.2007

Creditors pressupostaris

556.695,82

815.608,14

41

Creditors no pressupostaris

223.355,02

35.794,95

47

Administracions públiques

24.528,50

34.112,39

804.579,34

885.515,48

40

Total
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte General de l’exercici 2007.

Creditors pressupostaris
L’import dels creditors pressupostaris a 31 de desembre de 2007 era de 815.608,14 € i
correspon en la seva totalitat a l’import pendent de pagament del pressupost de despeses
de l’exercici 2007, fiscalitzat en els corresponents capítols de l’apartat 2.2.3 de l’informe,
liquidació del pressupost de despeses.
Creditors no pressupostaris
L’import dels creditors no pressupostaris a 31 de desembre de 2007 és de 35.794,95 €.
Aquest import inclou principalment els comptes de creditors per operacions pendents
d’aplicar al pressupost, de 35.300,95 €.
El detall de creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost és el següent:
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Codi pressupostari
220
221
226
625

Concepte pressupostari
Despeses oficina
Subministraments
Despeses diverses
Mobiliari i estris
Total

Import
286,37
1.935,41
28.831,25
4.247,92
35.300,95

Pagat a 31.12.2007
-

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2007.

S’ha revisat el registre d’entrades de factures del Patronat corresponent al primer trimestre
de l’exercici 2008 amb l’objecte de detectar les factures meritades en l’exercici 2007 no
comptabilitzades a 31 de desembre de 2007 i validar l’import de 35.300,95 €.
Administracions públiques
El detall dels imports a pagar a les administracions públiques és el següent:
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Creditors
Compte Descripció
475
Hisenda pública creditora per retencions practicades
476
Organismes de la Seguretat Social creditors
Total
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2007.

31.12.2006
23.019,51
1.508,99
24.528,50

31.12.2007
26.054,47
8.057,92
34.112,39

a) Hisenda pública creditora per conceptes fiscals
L’import pendent del compte 475, Hisenda pública creditora per conceptes fiscals, correspon a la liquidació del quart trimestre de l’Impost sobre la renda de les persones físiques,
que va ser pagada el 21 de gener de 2008.
b) Organismes de la Seguretat Social creditors
El saldo del compte 476, Seguretat Social creditora, a 31 de desembre del 2007 correspon, amb una diferència de menys 104,31 €, a la quota patronal i obrera de desembre
de l’exercici 2007 i va ser pagat el 31 de gener del 2008.
El saldo del compte a 31 de desembre del 2006 només incloïa la quota obrera del mes de
desembre de 2006, en consonància amb el que s’ha descrit en l’apartat 2.2.3.1 de l’informe, on es posa de manifest que en l’exercici 2007 s’han comptabilitzat tretze quotes
patronals de Seguretat Social, de desembre del 2006 a desembre del 2007.
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2.3.2.

Compte del resultat economicopatrimonial

El Compte del resultat economicopatrimonial del Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres
de Lleida” de l’exercici 2007 és el que es presenta a continuació:
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Compte del resultat econòmic patrimonial
DEURE

2007

2006

HAVER

A) DESPESES

3.697.252,76 3.856.782,65

B) INGRESSOS

3. Despeses de funcionament dels
serveis i prestacions socials

2.816.577,66 3.010.887,63

4. Altres ingressos de gestió
ordinària

a) Despeses de personal

500.122,51

446.546,76

a1) Sous i salaris

395.915,72

366.243,86

a2) Càrregues socials

104.206,79

80.302,90

20.628,09

24.026,07

c) Dotacions a l’amortització
e) Altres despeses de gestió
e1) Serveis exteriors

5. Transferències i subvencions
a) Transferències corrents
b) Subvencions corrents

2.295.827,06 2.540.314,80
880.675,10
880.675,10

ESTALVI

165.468,50

845.895,02
845.895,02

2006

3.862.721,26

3.893.149,91

22.721,26

27.307,41

22.721,26

27.307,41

3.840.000,00

3.838.796,96

3.830.000,00

3.778.796,96

f) Altres interessos i ingressos
assimilats

2.295.827,06 2.540.314,80

4. Transferències i subvencions
a) Transferències i subvencions
corrents

2007

-

30.000,00

c) Transferències de capital

10.000,00

30.000,00

6. Guanys i ingressos extraordinaris

0,0

27.045,54

0,0

27.045,54

d) Ingressos i beneficis
d’altres exercicis
36.367,26

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2007.

Cadascun dels comptes que integren el compte del resultat economicopatrimonial s’ha
analitzat en el seu respectiu compte de Liquidació pressupostària, a excepció de les dotacions per amortitzacions, que es troben analitzades en els comptes de Balanç corresponents.
Els ingressos extraordinaris de l’exercici 2006, de 27.045,54 €, corresponen a l’anul·lació
d’una factura del proveïdor Serveis de Comunicació Lleida, SL comptabilitzada per duplicat: en l’exercici 2005 i en el 2006.

2.3.3.

Conciliació del resultat pressupostari i l’economicopatrimonial

La conciliació entre el resultat pressupostari i l’economicopatrimonial és la següent:
Concepte
Resultat pressupostari de l’exercici
Obligacions reconegudes per inversions reals no incloses en el resultat
Dotacions per a amortitzacions de l’immobilitzat
Diferència del compte 413, Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost entre
31.12.2006 i 31.12.2007
Operacions pendents d’aplicar al pressupost corresponent a despeses de capital
Resultat economicopatrimonial
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2007.
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(15.605,23)
9.399,83
(20.628,09)
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2.4.
2.4.1.

MEMÒRIA
Contingut de la Memòria

La Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre 4041/2004, del
23 de novembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda, estableix un model de memòria que
les entitats locals han de presentar, on es recull la informació mínima a complimentar. Així
mateix, en la memòria s’ha d’incloure qualsevol altra informació necessària per facilitar la
comprensió dels comptes anuals, a fi que aquests reflecteixin la imatge fidel del patrimoni,
de la situació financera, del resultat economicopatrimonial i de l’execució del pressupost
de l’entitat.
S’ha fiscalitzat si el contingut de la Memòria formada pel Patronat s’ajusta al que regulen
les normes d’elaboració dels comptes anuals de la Instrucció de comptabilitat local. El resultat de la fiscalització realitzada ha estat satisfactori, excepte per la manca de referència
al fet que el Patronat és promotor del consorci Solsonès Turístic Consorciat i forma part del
Consell d’Administració de l’Organisme Autònom Turisme de Lleida.

2.4.2.

Estat de valors rebuts en dipòsits

L’estat de valors rebuts en dipòsit és el següent:
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Valors rebuts en dipòsit
Saldo a 1
Modificacions
Dipòsits rebuts
de gener
saldo inicial
a l’exercici
34.063,30
0,00
4.639,20
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de 2007.

Dipòsits
cancel·lats
0,00

Dipòsits pendents de
devolució a 31 de desembre
38.702,50

Aquest estat el formen els avals rebuts pel Patronat corresponents a les garanties no
metàl·liques establertes en la contractació administrativa.
Dels 38.702,50 € d’avals pendents de devolució a 31 de desembre, 30.407,06 € són avals
de contractes que no estan vigents. El Patronat hauria d’iniciar els tràmits per a la seva
devolució.

2.4.3.

Compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis
posteriors

L’estat dels compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors
és el següent:
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Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors
Partida*
Descripció
2008
2009

2010

226.0222
489.0013

Anys
successius
-

Esponsoritzacions promocionals
234.000,00
Conveni entitats esportives
180.000,00
180.000,00
180.000,00
Total
414.000,00
180.000,00
180.000,00
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de 2007.
* El codi numèric de la partida Esponsoritzacions promocionals és, segons la Liquidació del pressupost de
2007, el 489.0013, i no el detallat en l’estat, 226.0222.

L’estat de compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors no
recull els compromisos següents:

• Compromís de 180.000,00 € per a la temporada esportiva 2010-2011, d’acord amb el
conveni signat amb el club de futbol Unió esportiva Lleida, SAD, el 10 de maig de 2006.

• Compromís per atendre les quantitats anuals necessàries de les despeses derivades
del conveni signat el 27 de setembre de 2006 entre el Patronat, el club de bàsquet
Lleida bàsquet, SAE i la Fundació Lleida per la temporada esportiva 2007-2008.

2.4.4.

Romanent de tresoreria

L’Estat del romanent de tresoreria presentat pel Patronat és el següent:
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 2007
Estat del romanent de tresoreria
Components
Any 2007
1.(+) Fons líquids
624.324,61
2.(+) Drets pendents de cobrament
1.140.416,77
del pressupost corrent
1.140.000,00
del pressupost tancat
416,77
d’operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva
3.(–) Obligacions pendents de pagament
862.493,20
del pressupost corrent
815.608,14
del pressupost tancat
d’operacions no pressupostàries
46.885,06
(-) pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva
I.
Romanent de tresoreria total (1+2+3)
902.248,18
II.
Saldos de dubtós cobrament
III.
Excés de finançament
IV.
Romanent de tresoreria per a despeses
902.248,18
generals (I–II–III)
Imports en euros.
Font: Compte general de l’exercici 2007.
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Any 2006
598.907,91
910.213,69
908.796,96
1.416,73

591.268,19
556.695,82
34.572,37

917.853,41

917.853,41
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2.4.5.

Indicadors financers, patrimonials, pressupostaris i de gestió

La Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre 4041/2004, del
23 de novembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda, estableix que la memòria ha d’incloure una sèrie d’indicadors financers i patrimonials (liquiditat immediata, solvència a curt
termini i endeutament per habitant) i una altra sèrie de quinze indicadors pressupostaris,
d’execució del pressupost de despeses, d’execució del pressupost d’ingressos, d’autonomia fiscal, de superàvit o dèficit per habitant, de realització de pagaments i cobraments,
etc. Així mateix, estableix que els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats
locals d’àmbit superior han de formalitzar amb caràcter obligatori, a més a més dels indicadors financers, patrimonials i pressupostaris, els indicadors de gestió.
El Patronat ha inclòs en la Memòria que forma part del Compte general de 2007 els indicadors financers, patrimonials i pressupostaris establerts en la Instrucció de comptabilitat,
així com els indicadors de gestió genèrics que són els següents:
Indicadors de gestió orientatius proposats per la Instrucció de
comptabilitat
Cost del servei / nombre d’habitants
Rendiment del servei / cost del servei
Cost del servei / nombre de prestacions
Cost del servei /cost estimat del servei
Núm. empleats del servei /nombre d’habitants
Núm. prestacions realitzades /nombre de prestacions previstes
Núm. prestacions realitzades/ nombre d’habitants
Font: Memòria del Compte general de 2007.

Indicadors de la memòria del
Patronat
3.962.654,87/414.015 = 9,57
0,00/3.962.654,87 = 0,00
3.962.654,87/737,00 = 5.376,74
3.962.654,87/0,00 = 0,00
11,00/414.015 = 0,00
737,00/0,00 = 0,00
737,00/414.015 = 0,00

El Patronat ha inclòs dins la Memòria els indicadors de gestió proposats, de forma orientativa, per la Instrucció de comptabilitat, que com es pot veure, i atès el sector específic de
la seva activitat, no són mesuradors ni orientatius de la gestió realitzada. Caldria que
s’inclogués en la Memòria uns indicadors específics que siguin representatius de l’activitat
que realitzen els organismes de turisme de l’administració local.

2.5.
2.5.1.

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA I CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
Contractació administrativa

Els contractes signats pel Patronat, vigents l’exercici 2007, són els següents:
Descripció
Campanya Ara Lleida 2007
Campanya Ara Lleida 2007
Campanya Ara Lleida 2007

Procediment
Negociat sense publicitat
(art. 210.b TRLCAP)
Negociat sense publicitat
(art. 210.b TRLCAP)
Negociat sense publicitat
(art. 210.b TRLCAP)

61

Empresa adjudicatària
G y J España Ediciones, SL

Import
20.184,00

Televisió de Catalunya, SA

29.424,56

Catalunya Ràdio, SRG

29.893,20
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Descripció
Campanya Ara Lleida 2007
Campanya Ara Lleida 2007
Campanya Ara Lleida 2007

Procediment
Negociat sense publicitat
(art. 210.b TRLCAP)
Negociat sense publicitat
(art. 210.b TRLCAP)
Negociat sense publicitat
(art. 210.b TRLCAP)
Negociat sense publicitat

Empresa adjudicatària
Cadena SER – Radio
España de Barcelona, SA
Focus Media (20 Minutos,
ADN, Metro i Qué)
Antena 3 Radio, SA

Negociat sense publicitat

Productora Lleidatana de
Televisió, SL
Diari Segre, SL

Màrqueting directe Club d’Amics
de Lleida de 2007 i de 2008
Serveis publicitaris i de patrocini
(juny 2006 a desembre 2007)
Serveis publicitaris i de patrocini
(juny 2006 a desembre 2007)
Serveis publicitaris i de patrocini
(juny 2006 a desembre 2007)
Servei de telemàrqueting del
telèfon turístic
Revista Ara Lleida

Concurs obert

Servei de missatgeria 2007

Concurs obert

Negociat sense publicitat
Negociat sense publicitat
Concurs obert

A. F. B-N.

Import
29.048,13
29.870,77
18.934,77
115.995,00
82.099,00
318.352,00

Noves Formes Gràfiques,
SA
Serviaspid, SL

216.229,32

Serveis de Comunicació
Lleida
Trans-Bracons, SL
Total

95.980,00

45.678,00

20.000,00
1.051.688,75

Imports en euros.

Els criteris de selecció de la mostra dels contractes a fiscalitzar són els següents:

• Els contractes superiors a 100.000,00 €.
• Un contracte d’import menor de 100.000,00 € de la campanya Ara Lleida 2007 escollit a
l’atzar.
Els contractes seleccionats són els següents:
Descripció
Campanya Ara Lleida 2007
Serveis publicitaris i patrocini
(juny 2006 a desembre 2007)
Serveis publicitaris i patrocini
(juny 2006 a desembre 2007)
Màrqueting directe Club
d’Amics de Lleida 2007 i 2008

Procediment
Negociat sense publicitat en
base a l’art. 210.b TRLCAP
Negociat sense publicitat

Empresa adjudicatària
Cadena SER - Radio
España de Barcelona, SA
Diari Segre, SL

Negociat sense publicitat

Noves Formes Gràfiques,
SA
A. F. B-N.

115.995,00

Total

679.624,45

Negociat sense publicitat

Import
29.048,13
318.352,00
216.229,32

Imports en euros.

L’import seleccionat representa el 64,6% de l’import contractat.
Campanya Ara Lleida 2007
El Consell d’Administració del Patronat de data 12 de marc de 2007 va decidir que per
millorar la planificació de la promoció de la marca turística Ara Lleida, així com la negociació amb les diferents empreses de comunicació, en l’exercici 2007, la campanya la
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portaria a terme el Patronat mitjançant els seus tècnics de comunicació, i no com s’havia
fet fins aleshores mitjançant una agència de comunicació.
El Consell d’Administració de l’11 de juliol de 2007 va aprovar la Planificació dels mitjans
per a la Campanya Ara Lleida del 2007. Els “atesos” de l’acord del Consell informen que la
contractació inferior a 12.024,24 € (límit del contracte menor per als contractes de servei)
s’ha de tramitar com a contracte menor. Els contractes superiors a aquesta quantitat s’han
de tramitar pel procediment negociat sense publicitat, regulat en l’article 210.b del
TRLCAP.
La relació de contractes menors de la Campanya Ara Lleida 2007 és la següent:

• Deu contractes menors, per 41.090,30 €, a premsa escrita de caràcter diari.
• Quaranta-un contractes menors, per 152.377,00 €, a revistes.
• Divuit contractes menors, per 98.788,95 €, a ràdios, televisions i altres mitjans de comunicació.
La resta de contractes que superen els 12.020,24 € i que s’han de tramitar pel procediment
negociat sense publicitat, regulat en l’article 210.b del TRLCAP, són els següents:
Descripció
Campanya Ara Lleida 2007

Procediment
Negociat sense publicitat
(art. 210.b TRLCAP)

Empresa adjudicatària
G y J España Ediciones, SL

Import
20.184,00

Campanya Ara Lleida 2007

Negociat sense publicitat
(art. 210.b TRLCAP)

Televisió de Catalunya, SA

29.424,56

Campanya Ara Lleida 2007

Negociat sense publicitat
(art. 210.b TRLCAP)

Catalunya Ràdio, SRG

29.893,20

Campanya Ara Lleida 2007

Negociat sense publicitat
(art. 210.b TRLCAP)

Cadena SER - Radio España
de Barcelona, SA

29.048,13

Campanya Ara Lleida 2007

Negociat sense publicitat
(art. 210.b TRLCAP)

Focus Media

29.870,77

Campanya Ara Lleida 2007

Negociat sense publicitat
(art. 210.b TRLCAP)

Antena 3 Radio, SA

18.934,77

Total

157.355,43

Imports en euros.

La publicitat es va dur a terme en els diferents mitjans de comunicació durant els mesos de
maig, juny i juliol de 2007. La campanya va ser planificada des del Servei de Premsa del
Patronat, que va proposar els mitjans de comunicació, la forma i el nombre d’insercions
publicitàries a realitzar per cada mitjà, a partir dels seus coneixements dels mitjans de
comunicació.
A continuació es mostra el resultat de la fiscalització de l’expedient de contractació de la
campanya Ara Lleida amb la Cadena SER – Radio España de Barcelona, SA de
29.048,13 €. Cal dir que els expedients de contractació de la resta de contractes d’aquesta
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campanya, de 157.355,43 €, que superen el límit de menors, són idèntics quant a forma,
procediment i tramitació de l’expedient.
Campanya Ara Lleida 2007. Cadena SER – Radio España de Barcelona, SA
L’expedient de la contractació inclou la documentació següent:
Actuacions

Dades significatives (dates, òrgans, imports, etc.)

Incidències / comentaris

Ordre d’inici

Decret president de 20.5.2007

-

Informe del director

21.5.2007

-

Informe jurídic de la
Secretaria

4.6.2007 de conformitat amb el procediment
negociat sense publicitat regulat en l’article 210
b del TRLCAP

No compleix les condicions
per acollir-se a l’article 210.b
del TRLCAP.

Informe d’Intervenció

Informe favorable del 12.6.2007

-

Acord d’aprovació del
Plec de condicions
economicoadministratives

Consell d’Administració del 11.6.2007, amb
delegació de l’adjudicació en el president del
Patronat

-

Adjudicació del contracte

Decret del president de 4.7.2007 per 29.048,13 €

-

Notificació de
l’adjudicació

11.7.2007

-

Signatura del contracte

17.7.2007, per 29.048,13 €

-

Publicació de l’adjudicació No es publiquen els contractes negociats sense
publicitat

S’han de publicar en els
butlletins oficials, segons el
que estableix l’article 93.2 de
TRLCAP.

Garanties

Exempt, segons el Plec de condicions, pel
caràcter habitual i periòdic de la prestació del
servei

No es considera motiu suficient per a l’exempció de la
garantia.

Document comptable AD

23.7.2007, per 29.048,13 €

-

Factures

23.8.2007; d’import 14.013,14 €
23.8.2007; d’import 15.034,83 €
Total 29.047,98 €

-

Document comptable O

8.11.2007, per 14.013,14 € i per 15.034,83 €

-

Document comptable P

20.11.2007, per 14.013,14 € i per 15.034,83 €

-

Pagament

29.11.2007

-

A més del contracte descrit, es va adjudicar a Radio España de Barcelona, SA, amb una
descripció de Campanya publicitària del 2007, l’emissió de falques publicitàries per import
de 11.690,02 €, sense que existissin tres ofertes de diferents proveïdors, ja que és un mitjà
únic.
Serveis publicitaris i de patrocini amb Diari Segre, SL des de juny de 2006 fins a
desembre de 2007
El president del Patronat va decretar el 20 d’abril de 2006 l’inici de la contractació dels
serveis publicitaris i de patrocini del Patronat amb els mitjans de comunicació privats de la
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premsa escrita d’informació general i de la televisió local (Lleida TV), amb seu i instal·lacions a les terres de Lleida, per a la difusió de la promoció turística a les comarques
de Lleida, activitat que s’exerceix mitjançant la marca turística Ara Lleida.
Aquests mitjans de comunicació són els següents:

• Diari Segre
• Diari La Mañana
• Lleida TV
El mateix dia, el president també va decretar l’inici de l’expedient de contractació dels
serveis publicitaris i de patrocini amb el Diari Segre, SL des de juny 2006 a desembre 2007
per un import total de 318.352,00 €, a partir de la proposta del director del Patronat de dur
a terme la licitació mitjançant el procediment negociat sense publicitat, regulat per l’article
210.b del TRLCAP.
Així mateix, la proposta inclou la distribució entre publicitat –que consisteix en la inserció
de 2.944 mòduls publicitaris en el diari– i patrocini –que consisteix en l’edició d’una pàgina
setmanal d’informació general i de serveis de la Diputació amb un nombre total de vuitanta-quatre pàgines– durant els dinou mesos de vigència del contracte. La distribució és
la següent:
Pressupost
2006 (7 mesos)
2007 (12 mesos)
Total concepte
Imports en euros.

Publicitat
74.778,24
104.409,28
179.187,52

Patrocini
45.240,00
93.924,48
139.164,48

Total anual
120.018,24
198.333,76
318.352,00

L’expedient de contractació inclou la documentació següent:
Actuacions

Dades significatives (dates, òrgans, imports, etc.)

Incidències / comentaris

Ordre d’inici

Decret president de 20.4.2006

-

Informe del director

20.4.2006. Proposa el procediment negociat
sense publicitat regulat a l’art. 210.b del TRLCAP
a partir de l’existència d’un únic contractista.

-

Informe jurídic de la
Secretaria

Informe favorable del 11.4.2006

-

Informe d’Intervenció

21.4.2006. Informe desfavorable per:
- Manca de justificació adequada de procediment negociat sense publicitat a partir de
l’article 210.b del TRLCAP.
- Argumentació sense suport a l’exempció de la
garantia.

Informe desfavorable a la
tramitació de l’expedient de
contractació.

Aprovació de
l’expedient

Consell d’Administració del 2.5.2006

L’acta del Consell no inclou
l’existència de l’informe desfavorable de la Intervenció.
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Actuacions

Dades significatives (dates, òrgans, imports, etc.)

Incidències / comentaris

Mesa de contractació

13.6.2006; es proposa l’adjudicació per
318.352,00 € a Diari Segre, SL

-

Adjudicació del
contracte

Decret de Presidència de 21.6.2006 d’adjudicació
per 318.352,00 € a Diari Segre, SL

-

Ratificació de
l’adjudicació del
contracte

Consell d’Administració de 6.7.2006

-

Signatura del contracte

7.7.2006, per 318.352,00 €

-

Garanties

Exempt segons el Plec de condicions economicoadministratives pel caràcter habitual i periòdic
de la prestació del servei

No es considera motiu suficient per a l’exempció de la
garantia.

Publicació de
l’adjudicació

El Patronat no publica en els diaris oficials els
contractes adjudicats pel procediment negociat
sense publicitat.

S’ha de publicar l’adjudicació, d’acord amb el que
estableix l’article 93.2 del
TRLCAP.

Document comptable
AD

19.2.2007; per import de la despesa prevista el
2007, 198.337,76 €

-

Factures del 2007

30.6.2007
30.6.2007
28.12.2007
28.12.2007

Factures que corresponen a
publicitat i informació sobre
les actuacions de la Diputació de Lleida en general.

Document comptable O

Obligacions reconegudes en l’exercici 2007

-

Document comptable P
i transferència bancària

19.9.2007
19.9.2007
14.2.2008
14.2.2008

-

52.204,64 €
53.202,24 €
52.204,64 €
40.722,24 €
198.333,76 €

Publicitat
Patrocini
Publicitat
Patrocini

52.204,64 €
53.202,24 €
52.204,64 €
40.722,24 €
198.333,76 €

4.10.2007
4.10.2007
27.2.2008
27.2.2008

Serveis publicitaris i de patrocini amb Noves Formes Gràfiques, SA (editora del diari
La Mañana) des de juny de 2006 fins a desembre de 2007
L’expedient de contractació, excepte pel que fa a algunes dades i a l’import, és similar al
del Diari Segre SL, per la qual cosa no es detalla la documentació de l’expedient de
contractació.
L’import de la contractació amb l’editora del diari La Mañana és la següent:
Pressupost
2006 (7 mesos)
2007 (12 mesos)
Total concepte
Imports en euros.

Publicitat
50.097,37
78.851,15
128.948,52

Patrocini
33.909,29
53.371,51
87.280,80

Total anual
84.006,66
132.222,66
216.229,32

Les incidències detectades en la fiscalització són les mateixes que les del contracte
anterior.
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Màrqueting directe Club d’Amics de Lleida. A. F. B-N.
L’objecte del contracte és l’execució d’una sèrie d’accions de màrqueting directe adreçades als membres i als establiments adherits al Club d’Amics de Lleida.
El contracte inclou dues accions diferenciades:

• La primera, adreçada a membres del Club, consisteix en l’actualització i manteniment de
la base de dades de socis, l’elaboració de comunicats, publicacions, felicitacions, etc.

• La segona, adreçada als establiments, consisteix en la distribució de material del Club,
comunicacions, publicacions, assistència a fires, visites als establiments, etc.
El Plec de condicions tècniques del contracte recull les catorze fires a les quals el contracte obliga a assistir: Sant Sebastià, Sevilla, València, Barcelona (2), Bilbao (2), Madrid
(3), Saragossa, París, Vic i Cornellà de Llobregat.
La relació de material a editar és la següent: felicitacions d’aniversari, felicitacions de
Nadal, comunicats per productes, comunicats per comarques, fulletó promocional, reedició targetes PVC, reedició butlletes “fes-te membre”, reedició butlleta “sorteig”, comunicats
i anuncis de “El Club et porta de fira”.
El 4 de desembre de 2006, el president del Patronat va decretar l’inici del procés de contractació mitjançant concurs i procediment obert. L’anunci de la licitació es va publicar en
el BOP del 4 de gener de 2007. La Mesa de Contractació de l’1 de febrer de 2007 va
proposar declarar deserta la licitació atès que un dels dos licitadors va presentar les pliques fora de termini, i l’altre no aportava la documentació justificativa de la solvència
econòmica. El 7 de febrer de 2007 el president va declarar deserta la licitació i va iniciar
els tràmits per a una nova licitació pel procediment negociat sense publicitat, d’acord amb
l’article 210 a del TRLCAP.
L’expedient de contractació inclou la documentació següent:
Actuacions

Dades significatives (dates, òrgans, imports, etc.)

Incidències / comentaris

Ordre d’inici

Decret president 4.12.2006 amb un pressupost
de 119.804,80 €

-

Informe del director

5.12.2006

-

Informe jurídic de la
Secretaria

5.12.2006, de conformitat amb el procediment
de concurs obert

-

Informe d’Intervenció

11.12.2006

-

Aprovat del Plec de condicions economicoadministratives i tècniques

11.12.2006

-

Publicació de l’anunci de
licitació

BOP del 4.1.2007
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Actuacions

Dades significatives (dates, òrgans, imports, etc.)

Incidències / comentaris

Licitadors presentats al
concurs

Certificat del cap del Serveis de Recursos
Patrimonials de l’1.2.2007, segons el qual s’han
presentat dos licitadors.

-

Formació de la Mesa de
Contractació

- Secretari general de la Diputació
- Interventor de la Diputació
- Cap del servei de Recursos Patrimonials
- Tècnic d’Administració General adscrit a
Recursos Patrimonials

-

Mesa de contractació

1.2.2007. La Mesa proposa declarar deserta la
licitació, ja que:
1) Primer licitador, no aporta la documentació
justificativa de la solvència econòmica.
2) Segon licitador, presenta les pliques fora de
termini.

No es dóna per correcta la
declaració de “desert” per
al primer licitador, d’acord
amb l’article 81.2 del Reglament de la Llei de contractes. Es considera defecte o
omissió esmenable.

Declarar deserta la
licitació

Decret de Presidència del 7.2.2007, on es declara deserta la licitació i s’aprova l’inici d’una nova
licitació pel procediment negociat sense publicitat basant-se en l’article 210.a del TRLCAP.

-

Invitació a formar part del
negociat sense publicitat

A. F. B-N.
S. T.
N. S.

-

Licitadors presentats al
procediment negociat
sense publicitat

Certificat del cap del Servei de Recursos
Patrimonials del 22.2.2007, segons el qual s’han
presentat dos licitadors.

-

Mesa de Contractació

22.2.2007
- S’acorda rebutjar l’oferta del primer licitador
per defectes de la documentació sobre solvència tècnica
- S’acorda sol·licitar informe als serveis tècnics
per determinar la proposta més avantatjosa

-

Informe del tècnic del
Patronat

27.2.2007, proposta més avantatjosa la
d’A.F.B-N., per 115.995,00 €

No es pot denominar oferta
més avantatjosa si és l’única
valorada.

Mesa de Contractació

2.3.2007 on es proposa l’adjudicació a
l’A.F.B-N. per 115.995,00 €.

-

Acord d’adjudicació

Consell d’Administració de 12.3.2007. Declara
vàlida la licitació i l’adjudica a A.F.B-N per
115.995,00 €.

-

Notificació de l’adjudicació al licitador no adjudicatari.

30.3.2007, amb justificant de rebuda

-

Publicació en el BOP de
l’adjudicació

No es publiquen els contractes negociats sense
publicitat.

S’han de publicar segons el
que estableix l’article 93.2
del TRLCAP.

Signatura del contracte

13.4.2007, per 115.995,00 €

-

Garanties

13.4.2007, per 4.639,80 €

-

Document comptable AD

3.5.2007, per 115.995,00 €

-

Factures

25 factures que sumen un total de 115.995,00 €

-
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Actuacions

Dades significatives (dates, òrgans, imports, etc.)

Incidències / comentaris

Document comptable OP

25 factures que sumen un total de 115.995,00 €

-

Pagament

Pagaments per transferència bancària, que
sumen un total de 59.260,12 € l’exercici 2007 i
56.734,88 € l’exercici 2008.

-

El contracte s’ha prorrogat a l’exercici 2008.

2.5.2.

Contractació de personal

El personal del Patronat a 31 de desembre de 2007 ocupava els llocs de treball següents:
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” – 31.12.2007
Detall del personal
Escala Administració General (règim funcionarial)
Subescala administrativa – administratius
Subescala auxiliar administrativa – auxiliars administratius
Escala Administració Especial (règim funcionarial)
Subescala tècnica grau mitjà – tècnic M. Turisme
Subescala tècnica grau mitjà – tècnic M. Informàtica
Funcionaris eventuals
Director del Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida”
Font: Elaboració pròpia a partir de la plantilla de personal de l’exercici 2007.

4
2
2
5
4
1
1
1

Per fiscalitzar la contractació de personal de l’exercici 2007 s’han seleccionat els treballadors següents:

• El director del Patronat
• Un tècnic de grau mitjà en turisme
• Un auxiliar administratiu
Per a la fiscalització, s’han sol·licitat els respectius expedients de contractació, amb els
resultats següents:
En relació a l’exercici 2007, el president de la Diputació va nomenar, mitjançant Decret, el
31 de juliol de 2003, Francesc Xavier Moncayo i Biosca director del Patronat. El maig de
l’exercici 2007 van haver-hi eleccions municipals, el Sr. Moncayo va ser confirmat provisionalment director del Patronat el 8 d’agost i definitivament el 7 de setembre del mateix
any.
El Ple de la Diputació de data 7 de setembre de 2007 va establir que el lloc de treball de
director del Patronat serà personal eventual amb funcions de direcció. Atès que l’article 9
del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, estableix que el personal directiu ha de ser nomenat pel Ple de l’entitat, correspon
al Ple de la Diputació de Lleida el nomenament del director del Patronat, i no a la Presidència.
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L’article 10 del Decret 214/1990, del 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals estableix que el nomenament del personal eventual, el
règim de les seves retribucions i de la seva dedicació es publicarà en el BOP i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La Diputació no va publicar el nomenament
del director en el DOGC, i en la publicació feta en el BOP, 20 de setembre de 2007, no va
incloure ni la seva dedicació ni el règim econòmic de les seves retribucions.
Respecte del procés de selecció del tècnic mitjà de turisme i l’auxiliar administratiu, la
fiscalització no presenta cap incidència.

3. CONCLUSIONS: OBSERVACIONS I RECOMANACIONS
La Sindicatura ha fiscalitzat el Compte general del Patronat Intercomarcal de Turisme
“Terres de Lleida”, organisme autònom de la Diputació de Lleida, referit a l’exercici 2007.
L’opinió de la Sindicatura, excepte pels efectes derivats de les observacions que més
endavant es detallen, és la següent:

• Els estats i comptes anuals que formen el Compte general del Patronat de l’exercici
2007, presenten raonablement la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del
resultat economicopatrimonial i de la liquidació del pressupost de l’entitat.

• El Patronat ha complert raonablement la legalitat que li és d’aplicació, i en especial, la
que fa referència a la contractació administrativa i de personal.

• El control intern existent en l’àmbit economicofinancer i dels procediments comptables
és, en termes generals, adequat.

3.1.

OBSERVACIONS

A continuació es detallen les incidències més significatives observades durant la realització del treball i que fan referència a aspectes de caire comptable, al compliment de la
legalitat, a la contractació administrativa, al personal i a l’àmbit del control intern.
Observacions de caire comptable

• No s’ha pogut obtenir la documentació suport del saldo de l’immobilitzat material a 31
de desembre de 2007. Aquest fet suposa una limitació a l’opinió sobre aquests
comptes.
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• No existeix l’expedient d’adscripció al Patronat de l’edifici d’oficines propietat de la
Diputació, fet que suposa una limitació a l’opinió sobre el compte 101, Patrimoni rebut
en adscripció, de 596.451,82 €.

• L’Estat de compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors
no recull els següents compromisos:
• El compromís de 180.000,00 € per a la temporada esportiva 2010-2011, d’acord amb

el conveni signat amb el club de futbol Unió Esportiva Lleida, SAD el 10 de maig de
2006.
• El compromís per atendre les quantitats anuals necessàries de les despeses deri-

vades del conveni signat el 27 de setembre de 2006 entre el Patronat, el club de
bàsquet Lleida Bàsquet, SAE i la Fundació Privada Lleida Bàsquet per la temporada
esportiva 2007-2008.

• Les despeses comptabilitzades en la partida pressupostària, Complement de productivitat, són gratificacions per treballs extraordinaris, 14.632,60 €, i triennis de treballadors
interins, 647,42 €, i no complements de productivitat.

• El complement de productivitat de 2.980,55 € s’ha comptabilitzat, incorrectament, dins la
partida pressupostària 1210000, Retribucions complementàries, en què en cap cas es
poden comptabilitzar incentius al rendiment, tal com estableix l’annex de l’Ordre de 20
de setembre de 1989 d’Economia i Hisenda per la qual s’estableix l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals.

• Les modificacions de crèdit s’han comptabilitzat abans de la seva aprovació
Observacions sobre la legalitat

• El Patronat no ha modificat els seus Estatuts, vigents en l’exercici 2007, aprovats per la
Diputació el 10 de febrer de 1995, per ajustar-los al que disposa l’article 85 bis de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei
57/2003, del 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, en
els aspectes següents:
• No ha assignat el Patronat a cap àrea, regidoria o òrgan equivalent de la Diputació,

tal com estableix l’article 85 bis apartat 1.a.
• Manca adaptar els òrgans de govern col·legiats (Junta General i Consell d’Adminis-

tració) al que estableix l’article 85 bis apartats 1.c i 2.a segons els quals en els
organismes autònoms locals ha d’existir un Consell Rector, la composició del qual
s’ha de regular en els seus Estatuts.
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• Manca la regulació sobre els controls específics establerts en l’article 85 bis apartats

1.f i i sobre l’evolució de les despeses de personal i la gestió dels recursos humans, i
el control d’eficiència per part de les àrees, regidories o òrgan equivalent de la
Diputació.
• Manca disposar que el titular del màxim òrgan de direcció ha de ser un funcionari de

carrera o laboral de les administracions públiques o un professional amb més de cinc
anys d’exercici professional, tal com estableix l’article 85 bis apartat 1.b.

• L’expedient del Compte general va ser retut a la Sindicatura amb data 17 de desembre
de 2008, fora del termini establert per la normativa vigent. L’article 223 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, paràgraf segon, disposa que el Compte
general corresponent a l’exercici econòmic anterior ha de ser retut abans del dia 15
d’octubre de cada any.
Les observacions a les subvencions fiscalitzades, de caire general, són les següents:

• El Patronat no ha aprovat el pla estratègic de subvencions, on s’han de concretar els
objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la
seva consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament, establerts en l’article
8.1 de la LGS.

• Les subvencions concedides de forma directa a partir dels supòsits de l’article 22.2 c
de la LGS, no inclouen una raó motivada de l’òrgan gestor que acrediti raons d’interès
públic, social, econòmic o humanitari que dificultin la convocatòria pública.

• L’article 9 de les Normes reguladores de les subvencions nominatives i excepcionals de
la Diputació estableix que l’import dels ajuts no poden ser superiors al 50% del cost de
l’actuació. No obstant això, amb petició prèvia i després d’avaluar la demanda, es pot
superar aquest percentatge; s’ha de fer constar de manera expressa en l’acord d’atorgament.
Excepte en casos puntuals, els acords de concessió no fan constar de manera expressa l’existència de l’article en qüestió, ni detallen els motius i l’avaluació de la demanda de la superació del límit del 50%.

• La Diputació publica en el Diari Oficial de la Província els acords de les actes de cada
sessió plenària, entre els quals hi ha els acords referents a la concessió de subvencions. Aquest tipus de publicació no s’ajusta al que regula l’article 30 del Reglament
de la LGS, que diu que la publicació de les subvencions concedides ha de realitzar-se
durant el mes següent a cada trimestre natural i ha d’incloure totes les subvencions
concedides en l’esmentat període, sigui quin sigui el procediment i la forma d’instrumentació.
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• La justificació de les subvencions presentades pels beneficiaris i aprovades pel Patronat no inclouen la sol·licitud de tres ofertes a diferents proveïdors per les despeses
subvencionables superiors a 12.000,00 € per subministraments i serveis, tal com estableix l’article 31.3 de la LGS.
Les observacions referides a subvencions concretes són les següents:

• Respecte a la subvenció de l’Associació per a la Reconstrucció de Material Ferroviari,
de 100.000,00 €, la justificació presentada inclou despeses d’activitats retribuïdes dels
associats que formen els òrgans de govern. Això contravé el que regula l’article 21.6 de
la Llei d’associacions, que diu que no poden formar part de l’òrgan de govern els
associats que desenvolupin una activitat retribuïda per a l’associació.

• Respecte de la subvenció de la Federació Provincial d’Hostaleria de Lleida, de
45.000,00 €, les factures justificatives de la despesa del proveïdor Gestión y Formación
Hostelería, SL, de 30.000,00 € presenten les incidències següents:
• L’article 29.7 d de la LGS estableix que no es pot contractar l’execució total o parcial

d’activitats subvencionades amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari. El
president de la empresa Gestión y Formación Hostelería, SL és, al mateix temps, president de la Federació Provincial d’Hostaleria de Lleida i membre del Consell d’Administració del Patronat, com a representant de les entitats, cosa que incompleix l’article esmentat.
• Aquesta despesa no inclou la sol·licitud, com a mínim, de tres ofertes de diferents

proveïdors, tal com estableix l’article 31.3 de la LGS.

• En la subvenció atorgada al club de futbol Unió Esportiva Lleida, SAD, de 180.000,00 €,
s’incompleix l’article 34.5 de la LGS ja que s’ha pagat la subvenció sense que el
beneficiari estigui al corrent de les seves obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social.

• Respecte de la justificació de la despesa de subvenció atorgada pel Patronat a la Fundació Privada Lleida Bàsquet i al club de bàsquet Lleida Bàsquet, SAE per al foment del
turisme a través de l’activitat esportiva durant la temporada 2006-2007, de 207.958,35 €,
s’observen les incidències següents:
• En la justificació de la subvenció manca l’informe d’auditoria externa i els certificats

acreditatius de la Seguretat Social. Així mateix, manca el tràmit de la sol·licitud de
tres ofertes a diferents proveïdors per part del beneficiaris quan l’import de la despesa subvencionable supera els 12.000,00 € per prestació de serveis.
• L’import de la subvenció concedida, corresponent a la temporada 2006-2007, no

s’ha publicat en els diaris oficials, tal com estableix l’article 18 de la LGS.
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Observacions sobre contractació administrativa

• El Consell d’Administració del Patronat de l’11 de juliol de 2007 va aprovar la Planificació dels mitjans per a la Campanya Ara Lleida, en la qual s’establia que els contractes
superiors a 12.020,24 € (límit del contracte menor) s’havien de tramitar pel procediment
negociat sense publicitat, regulat en l’article 210.b del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques. L’article estableix que es pot contractar pel procediment negociat sense publicitat quan, per raons tècniques o artístiques, tan sols es
pugui fer càrrec del contracte un únic empresari. Les observacions a realitzar d’aquests
contractes són les següents:
• La contractació dels mitjans de comunicació de la Campanya Ara Lleida de 2007, de

157.355,43 €, no compleix les condicions per acollir-se al 210.b del TRLCAP.
• Manca la publicació del resultat de l’adjudicació que estableix l’article 93.2 del

TRLCAP.
• El Plec de condicions d’aquests contractes els declara exempts de garantia, d’acord

amb el caràcter habitual i periòdic de la prestació del servei. La Sindicatura no considera el caràcter habitual i periòdic d’aquests contractes motiu suficient per a
l’exempció de la garantia.

• El Patronat va contractar pel procediment negociat sense publicitat el serveis publicitaris i de patrocini amb els mitjans de comunicació privats de premsa escrita d’informació general (Diari Segre, SL i Diari La Mañana) i de la televisió local (Lleida TV), amb
seu i instal·lacions a les terres de Lleida.
Les observacions a la fiscalització realitzada són les següents:
• L’acta del Consell d’Administració, en què s’aprova la contractació, no inclou l’exis-

tència de l’informe desfavorable de la Intervenció.
• Manca la publicació del resultat de l’adjudicació en els butlletins oficials, com

estableix l’article 93.2 del TRLCAP.
• El Plec de condicions d’aquests contractes els declara exempts de garantia, d’acord

amb el caràcter habitual i periòdic de la prestació del servei. A parer de la Sindicatura no es considera motiu suficient per a l’exempció de la garantia.
• Els serveis publicitaris prestats corresponen a publicitat i informació sobre les ac-

tuacions de la Diputació de Lleida en general.

• El Patronat ha tramitat com a despesa subjecta a contractació menor vuit contractes de
serveis per 211.345,25 €, que superen el límit establert en el TRLCAP per als contractes
menors de serveis.
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• El Patronat ha tramitat com a contracte menor i comptabilitzat com a despesa de béns i
serveis una subvenció per 19.617,66 €. Aquesta despesa s’hauria d’haver tramitat conforme a la LGS i comptabilitzat en el capítol 4 de despeses, Transferències corrents.

• Manca la sol·licitud de tres propostes de despesa per factures de diversos proveïdors
que sumen un total de 203.797,70 €, fet que incompleix la base 16 de les Bases
d’execució del pressupost, que estableix que les propostes de despeses superiors a
3.000 € i fins al límit del contracte menor, han d’anar acompanyades, si és possible, de
tres pressupostos de la despesa corresponent.
Observacions sobre personal

• El Patronat no disposa d’una relació de llocs de treball, tal com estableixen els articles
29 a 32 del Decret 214/1990, del 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal de les entitats locals.

• El director del Patronat va ser nomenat per decret de Presidència, i no per acord de Ple,
tal com estableix l’article 9 del Decret 214/1990 per al personal eventual amb funcions
de direcció.

• L’article 10 del Decret 214/1990, del 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, estableix que el nomenament del personal
eventual, el règim de les seves retribucions i de la seva dedicació s’ha de publicar en el
BOP i en el DOGC. La Diputació no ha publicat el nomenament del director en el DOGC,
i en la publicació feta en el BOP no ha inclòs ni la seva dedicació ni el règim econòmic
de les seves retribucions.

• El complement específic general cobrat pel personal del Patronat l’exercici 2007 és
superior al complement específic regulat en els Pactes conveni amb els corresponents
increments anuals fitxats per les lleis de pressupostos de l’Estat posteriors al 2001.

• Respecte a les gratificacions, les incidències són les següents:
• El pressupost aprovat pel Ple de la Diputació no inclou cap partida pressupostària

per pagament de gratificacions. Per tant, i d’acord amb l’article 54.1 del Decret
214/1990, el Patronat no està autoritzat a pagar gratificacions per treballs i hores
extraordinàries.
• Per a tres treballadors, les hores extraordinàries de l’exercici 2006 sobrepassen les

vuitanta establertes com a màxim en el Pacte conveni de personal. L’excés d’hores
és de quaranta-sis, trenta-sis i dotze hores.
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• L’únic treballador que cobra mensualment “complement per major dedicació” ha

cobrat 3.585,12 € de gratificacions per treballs extraordinaris., Això contravé l’article
32 3.1. del Pacte conveni que estableix que el personal que cobra un complement
per major dedicació no pot cobrar gratificacions per treballs extraordinaris.
• No es compleix el termini màxim de dos mesos en l’abonament en nòmina de les

gratificacions per treballs extraordinaris establert en el Pacte conveni de personal.

• El complement de productivitat pagat l’exercici 2007 és lineal, amb un import de
261,70 € per treballador. El tipus d’assignació pagada no s’ajusta al concepte de
complement de productivitat, ja que aquest ha d’estar relacionat amb el rendiment,
l’activitat i l’especial interès amb què es desenvolupen les tasques assignades a cada
treballador, que alhora estan relacionades amb el compliment dels objectius prèviament
fixats.

• La despesa aplicada en el pressupost del Patronat de l’exercici 2007, corresponent a
les aportacions al Pla de pensions, supera el límit del 0,5% de la massa salarial,
establert com a màxim en l’article 21.5 de la Llei de pressupostos de l’exercici 2007, per
al finançament d’aportacions a plans de pensions dels empleats públics.
Observacions sobre el control intern

• La Junta General de Patronat no ha complert part de les funcions establertes en l’article
10 dels seus Estatuts (aprovar el programa general d’activitats del Patronat, aprovar
l’inventari i els comptes generals, aprovar el reglament interior). Així mateix, segons l’article 14 dels Estatus, la Junta General s’ha de reunir en sessió ordinària una vegada al
trimestre, cosa que no ha fet els exercicis 2006 i 2007.

• La Diputació no ha efectuat els controls específics que estableix l’article 85 bis.1
apartats f i i, de la Llei 7/1985, de bases del règim local, modificada per la Llei 57/2003,
de mesures per a la modernització del govern local, sobre l’evolució de les despeses de
personal i de la gestió dels recursos humans, així com el control d’eficàcia.

• El compte de fiances i dipòsits rebuts, d’import total 12.278,67 € a 31 de desembre de
2007, inclou fiances de contractes que no estan vigents, per 7.639,87 €. Caldria que el
Patronat iniciés els tràmits per a la seva devolució o prescripció.
Així mateix, dels 38.702,50 € d’avals pendents de devolució a 31 de desembre de 2007,
30.407,06 € són avals de contractes que no estan vigents.
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3.2.

RECOMANACIONS

En relació amb les observacions anteriors la Sindicatura fa les recomanacions següents:

• Caldria que la Diputació actualitzés els Estatuts del Patronat, aprovats el 10 de febrer de
1995, per ajustar-los al que disposa l’article 85 bis de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, del 16 de desembre,
de mesures per a la modernització del govern local.

• El Patronat hauria d’aprovar el pla estratègic de subvencions, on s’haurien de concretar
els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a
la seva consecució, els costos previsibles i les fons de finançament. Així mateix, caldria
que les subvencions que concedís el Patronat estiguessin directament relacionades
amb el foment del turisme, finalitat d’aquest organisme autònom.

• És necessari que les subvencions concedides de forma directa d’acord amb els supòsits de l’article 22.2.c de la LGS (que trenca amb els principis generals d’atorgament
de les subvencions, que són: concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació)
incloguin una raó motivada de l’òrgan gestor, que acrediti raons d’interès públic, social,
econòmic o humanitari que dificultin la convocatòria pública.

• La publicació en els diaris oficials de les subvencions concedides s’ha de fer tal com
estableix l’article 30 del Reglament de la LGS, que diu que la publicació de les subvencions concedides ha de ser durant el mes següent a cada trimestre natural i s’han
d’incloure totes les concedides en l’esmentat període, sigui quin sigui el procediment i la
forma d’instrumentació.

• Així mateix, el Patronat hauria de tenir especial cura en la revisió de la justificació de les
subvencions per part del beneficiari, de manera que la documentació presentada per
aquest compleixi el procediment de justificació de les subvencions públiques regulat en
la LGS i els corresponents acords d’atorgament.

• El Patronat utilitza, per contractar les seves campanyes publicitàries i els serveis publicitaris i de patrocini, el procediment negociat sense publicitat regulat en l’article 210.b
del TRLCAP, a partir de l’existència d’un únic empresari. El resultat de l’adjudicació
d’aquests contractes no es publica en els butlletins oficials, i això vulnera el que estableix l’article 93.2 del TRLCAP. Caldria que aquest procediment de contractació s’utilitzi
només en els casos degudament justificats, i que es publiquin en els diaris oficials les
adjudicacions fetes pel procediment negociat sense publicitat, tal com estableix la
normativa.

• Caldria que el Patronat inclogués en la Memòria uns indicadors de gestió representatius
de l’activitat que realitzen els organismes de turisme de l’administració local.
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• Respecte del personal, el Patronat ha de disposar d’una Relació de llocs de treball degudament aprovada, i els increments retributius anuals han de ajustar-se a la legislació
vigent.

• Pel que fa a la resta d’observacions, el Patronat hauria de prendre les mesures necessàries adients per tal de corregir els aspectes esmentats.

4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
A l’efecte previst per l’article 6.1 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de
Comptes, modificada per la Llei 15/1991, de 4 de juliol, per la Llei 7/2002, de 25 d’abril, i
per la Llei 7/2004, de 16 de juliol, el projecte del present Informe de fiscalització fou
tramès, en data 13 d’octubre de 2009, al Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de
Lleida”.
Un cop conegut el contingut de l’informe, es transcriu a continuació la resposta del
Patronat, rebuda per via telemàtica, amb registre d’entrada a la Sindicatura de Comptes
número 1631, del 30 d’octubre de 2009.

Sr. Ernest Sena i Calabuig
Síndic
Sindicatura de Comptes
Av. Litoral, 12-14
08005 BARCELONA

Senyor,
El dia 16 d’octubre actual va tenir entrada en aquesta Diputació el projecte d’informe
21/2009-F referent a la fiscalització dels comptes anuals del Patronat Intercomarcal de
Turisme “Terres de Lleida”, de l’exercici 2007, als efectes de què durant el termini de
15 dies naturals es puguin presentar les al·legacions que considerem adients.
Una vegada s’ha procedit a l’anàlisi del contingut de l’esmentat informe i a la vista de
les observacions i recomanacions que s’hi fan, li poso de manifest que no es formula
cap al·legació al respecte i que es procedirà a la correcció i esmena de les observacions fetes, alhora que en endavant es tindran en compte les recomanacions de
l’esmentat informe.
Atentament,

Jaume Gilabert i Torruella.
President.
Lleida, 30 d’octubre de 2009.
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