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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 3/2019, relatiu al Consell Català de l’Esport,
exercici 2016
Barcelona, 26 d’abril de 2019
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 3/2019, relatiu al Consell
Català de l’Esport (CCE), exercici 2016, en compliment del seu Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Jordi Pons i Novell com a ponent, va ser aprovat pel Ple de
la Sindicatura en la sessió del 26 de febrer del 2019.
L’objecte d’aquest informe és la fiscalització de la liquidació del pressupost i de la gestió
de l’activitat del Consell Català de l’Esport i la revisió del compliment de la legalitat bàsica
que li és d’aplicació en els àmbits comptable, pressupostari, de la contractació, de subvencions i de les retribucions del personal.
El CCE és un organisme autònom administratiu adscrit al Departament de la Presidència
mitjançant la Secretaria General de l’Esport. La Llei de l’esport encarrega al CCE la direcció i la gestió de l’activitat administrativa esportiva. L’any 2016 el CCE va liquidar drets per
44,94 M€ i va reconèixer obligacions per 44,63 M€.
En l’apartat de conclusions de l’informe es presenten les observacions més rellevants que
es desprenen del treball realitzat, de les quals es destaquen les següents:
• El CCE no disposa d’un inventari complet i valorat del seu immobilitzat; per tant, les
xifres d’immobilitzat del Balanç no recullen l’import corresponent al valor de tots els seus
immobles sinó únicament les obres que s’hi han efectuat. El CCE no ha comptabilitzat
cap dels béns dels quals disposa per adscripció o cessió perquè en desconeix la
valoració i, per aquest motiu, l’immobilitzat i el patrimoni del Balanç estan infravalorats.
• El CCE té cedits a tercers de forma gratuïta alguns edificis dels quals és propietari o
que li han estat cedits o adscrits per la Generalitat i un edifici que té llogat a Tarragona.
La Sindicatura considera que aquestes cessions són subvencions en espècie que
exigeixen el compliment de les regles de publicitat i concurrència i que s’haurien de
tramitar d’acord amb la normativa en matèria de patrimoni de la Generalitat.
• L’article 8 de la Llei general de subvencions estableix que els ens que proposin l’establiment de subvencions han d’elaborar prèviament un pla estratègic de subvencions. En
l’exercici 2016 el CCE no tenia aprovat aquest pla.
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• Les resolucions d’atorgament de les subvencions de concurrència es van fer quan ja
havia transcorregut la major part del període d’execució o tot el període. A més, tretze
convenis de subvencions directes (el 76,47% del total) es van signar els mesos
d’octubre, novembre i desembre de l’any 2016, quan bona part del període d’execució
de la despesa ja s’havia consumit; i en cinc expedients la signatura del conveni és
posterior al període d’execució.
• Els informes de valoració de les sol·licituds de dues convocatòries inclouen les graelles
(fulls de càlcul) de les puntuacions atorgades als sol·licitants d’acord amb els criteris de
valoració, però no hi ha evidència de les motivacions que les justifiquen.
• En el moment de fer la valoració de les sol·licituds de dues convocatòries es van establir
nous paràmetres i puntuacions que no es preveien en les bases reguladores de les
convocatòries.
• En els informes de valoració de dues convocatòries s’ha observat que en catorze casos
les puntuacions assignades no s’ajusten a les que correspondrien d’acord amb les
bases. Aquest fet afecta l’import final de la subvenció concedida.
• En l’informe es posen de manifest diversos incompliments de l’article 94.2 del Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya que estableix que, excepcionalment, es
poden concedir directament subvencions innominades o genèriques sempre que
s’acrediti la impossibilitat de promoure la concurrència pública per les especificitats
dels subvencionats o de les activitats a desenvolupar.
• En onze expedients les justificacions inclouen despeses que la Sindicatura considera no
elegibles i que el CCE hauria de revocar, per un total de 330.429 €.
• En l’informe de fiscalització 21/2013, relatiu a la fiscalització de l’exercici 2010 del CCE,
la Sindicatura de Comptes va recomanar que s’iniciés el procés de revocació de tres
subvencions. En dos casos es van dictar les resolucions de revocació corresponents,
mentre que en l’altre cas, el 2013, el CCE va iniciar un expedient de revocació que
després va arxivar en acceptar les al·legacions presentades pel beneficiari. La documentació facilitada a la Sindicatura pel CCE no justifica la part de subvenció que s’havia
de revocar.
Finalment, en l’apartat de conclusions de l’informe es fan diverses recomanacions que, en
opinió de la Sindicatura, contribuirien a corregir alguns dels aspectes assenyalats en
l’apartat d’observacions.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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