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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 15/2021, relatiu a l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya, exercici 2017
Barcelona, 15 de setembre de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 15/2021, relatiu a l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), exercici 2017, en compliment del seu
Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat per la síndica Emma Balseiro com a ponent, va ser aprovat pel Ple de
la Sindicatura en la sessió del 27 de juliol del 2021.
La fiscalització de regularitat ha inclòs la revisió dels comptes anuals de l’EAPC de l’exercici
2017 per verificar que es presenten segons el marc normatiu d’informació financera
aplicable i, en particular, segons els principis i criteris comptables que aquest marc conté.
També ha inclòs la comprovació que durant el període fiscalitzat l’entitat va desenvolupar
l‘activitat d’acord amb la normativa que li era d’aplicació.
L’EAPC és la institució bàsica a Catalunya de formació, selecció i estudi en matèria
d’administració pública, d’acord amb la Llei 4/1987, del 24 de març, reguladora de l’entitat.
És un organisme autònom administratiu de la Generalitat. En l’exercici fiscalitzat l’EAPC
estava adscrita al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,
mitjançant la Secretaria d’Administració i Funció Pública.
El pressupost inicial de l’EAPC de l’exercici 2017 era de 10,35 M€. Durant l’exercici es van
aprovar modificacions de crèdit en el pressupost de despeses per 1,29 M€.
El 31 de desembre del 2017 la liquidació del pressupost de l’EAPC presentava uns drets
liquidats de 10,18M€ i unes obligacions reconegudes de 9,75 M€.
L’opinió de la Sindicatura, recollida en l’apartat 3.1 de l’informe, és que, excepte pels fets
descrits en les observacions 11, 12 i 13, els comptes anuals expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’EAPC a 31 de
desembre del 2017, i també dels resultats i de la liquidació pressupostària corresponents a
l’exercici anual finalitzat en aquella data.
Les observacions 11 i 13 descriuen els efectes comptables per la no periodificació dels
ingressos de matrícula per valor de 97.396 € i per la no comptabilització de la cessió de l’ús
de l’edifici seu de l’EAPC per un import estimat de 568.885 €. L’observació 12 fa referència
a què en l’exercici 2017 i anteriors l’EAPC va tenir sobrants de transferències corrents però
no va crear cap passiu d’acord amb la normativa aplicable, per la qual cosa, el 31 de
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desembre del 2017, els resultats de l’exercici i d’exercicis anteriors estaven sobrevalorats, i
el passiu corrent infravalorat, en 1.425.120 €.
A continuació es resumeixen altres observacions rellevants que es desprenen de la
fiscalització realitzada:
• L’EAPC va presentar un superàvit en la liquidació del pressupost de 423.350 €, però no
va informar del resultat pressupostari ajustat, en el qual les desviacions en despeses amb
finançament afectat donarien lloc a un superàvit de 613.937 €.
• La mitjana del termini de pagament de les factures per part de l’EAPC el 2017 va ser de
quaranta-dos dies, i es van superar els terminis de pagament establerts en la normativa.
• L’EAPC no disposava d’un inventari complet i valorat del seu immobilitzat.
• Pel que fa a la contractació administrativa, no consta que els barems reguladors de les
remuneracions de les activitats docents disposessin dels preceptius informes de la
Direcció General de Pressupostos i de la Direcció General de Funció Pública establerts
per la normativa.
• En alguns dels contractes revisats s’han detectat determinades incidències relacionades

amb els objectes dels contractes, els imports, les dates o els tipus de contractes, que
suposen un incompliment del que estableix l’article 86, apartat 2 del text refós de la Llei
de contractes del sector públic. En conseqüència, es considera que hi va haver un
fraccionament indegut del contracte.
• En la fiscalització de la mostra revisada de contractació d’activitats formatives s’han

detectat diverses incidències administratives detallades en l’apartat 2.8.2 de l’informe.
• Respecte al professorat contractat per l’EAPC, en el cas d’empleats públics que no

pertanyen a la Generalitat, s’ha evidenciat la manca d’un control efectiu de la
incompatibilitat respecte al límit del nombre d’hores de docència, i de les retribucions.
• Pel que fa a les subvencions, la Sindicatura ha detectat diferents incompliments formals
en el procediment de tramitació, adjudicació i pagament de la subvenció atorgada per
l’EAPC l’exercici 2017 per finançar els plans de formació per a l’ocupació dels empleats
públics de les administracions locals.
•

Respecte als criteris qualitatius previstos en les bases reguladores de les subvencions,
alguns eren de difícil valoració i poc objectivables i, per la majoria, no es deixa
constància de la motivació ni dels aspectes concrets que es van tenir en compte a l’hora
de distribuir els punts dels criteris establerts.

•

Quant als vuit convenis de col·laboració signats per l’EAPC amb una sèrie d’organismes
de la Generalitat i universitats públiques per encarregar-los la gestió de l’activitat
finançada amb els Fons de Formació Contínua de la qual eren beneficiaris, la Sindicatura
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considera que l’encàrrec de gestió no és l’instrument jurídic apropiat per distribuir
aquests fons.
Finalment, l’informe inclou un conjunt de recomanacions que, en opinió de la Sindicatura,
contribuirien a millorar 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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