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N OTA RES U M

Nota resum de l’informe 24/2021, relatiu al Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona, exercici 2018
Barcelona, 22 de desembre de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 24/2021, relatiu al Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona, exercici 2018, en compliment del seu Programa anual
d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Miquel Salazar com a ponent, v a ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 9 de novembre del 2021.
L’objecte del treball ha estat la fiscalització limitada del Patronat, centrada en la fiscalització
de la liquidació del pressupost d’ingressos i de despeses i en la revisió del compliment de
la legislació aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, del personal, de les subven cions i de la contractació administrativa, corresponents a l’exercici 2018.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona és un organisme a utònom de la
Diputació de Tarragona, creat l’any 1986 amb la finalitat de promoure, coordinar i fomentar
el turisme amb els agents públics i privats de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre.
El pressupost inicial del Patronat preveia uns ingressos i unes despeses de 7,02 M€ i durant
l’exercici es van aprovar modificacions de crèdit per 3,29 M€; per tant, el pressupost definitiu
va ser de 10,31 M€. El 31 de desembre del 2018 la liquidació del pressupost presentava uns
drets reconeguts de 5,67 M€ i unes obligacions reconegudes de 6,10 M€. El Resultat
pressupostari de l’exercici, després d’ajustaments, va ser de 2,80 M€.
Les observacions més significatives que es desprenen del treball de fiscalització, recollides
en l’apartat 3.1 de l’informe, es resumeixen a continuació:
• Pel que fa al conveni signat pel Patronat amb Aeroports Públics de Catalunya, SLU, en la
tramitació dels imports pagats a aquesta societat es va aplicar el procediment abreujat
previst en les bases d’execució del pressupost, de forma incorrecta, tant per la naturalesa
de la despesa com per superar el límit quantitatiu previst.
• Una part de les despeses de personal del Patronat, 32.012 €, estan registrades en les
partides pressupostàries de la Diputació, mentre que les hauria d’abonar el Patronat i
haurien d’estar comptabilitzades en el seu pressupost.
• El procediment habitual de concessió de subvencions del Patronat és el de concessió
directa, majoritàriament de forma nominativa en el pressupost, mentre que d’acord amb
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la normativa el procediment ordinari de concessió de subvencions hauria de ser el de
concurrència competitiva.
• En algunes de les subvencions concedides, diverses factures superaven el límit de la
contractació menor, i en la documentació justificativa no hi consta la sol·licitud d’un mínim
de tres ofertes ni la justificació que són proveïdors especialistes i únics en la matèria.
• En la subvenció concedida al RACC per a la celebració del Ral·li RACC Catalunya-Costa
Daurada no s’ha pogut validar una factura de 243.981 € de RACC Travel, SL, en concepte
de lloguer de cotxe, atesa la manca de documentació justificativa. El Patronat hauria de
sol·licitar els comprovants necessaris per verificar la prestació del servei o, en cas
contrari, iniciar el procediment de reintegrament.
• S’han observat diversos incompliments en relació amb la subvenció concedida a la
Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona.
• Les subvencions nominatives concedides a la Fundació Parc Científic i Tecnològic de
Turisme i Oci de Catalunya tenen la finalitat de finançar les despeses de personal
d’aquesta entitat, fet que incompleix els principis d’objectivitat, igualtat i no discriminació
que estableix la Llei general de subvencions. A més, en la documentació aportada no
queda justificat que les despeses de personal finançades amb càrrec a la subvenció
corresponguessin a activitats relacionades amb l’objecte de la subvenció.
• Pel que fa a la contractació, el Patronat no ha facilitat la documentació relativa al contracte
de serveis per a l’organització de la Nit del Turisme, per 59.394 €, per la qual cosa aquesta
despesa no s’ha pogut fiscalitzar.
• El Patronat va contractar aproximadament el 83% de la despesa reconeguda en els
capítols 2 i 6 del pressupost de forma directa o mitjançant contractes menors. Tot i que
la majoria d’aquestes despeses corresponen a imports petits, moltes són despeses que
es contracten any rere any amb el mateix objecte i el mateix proveïdor, per la qual cosa
s’hauria d’utilitzar un dels procediments previstos en la normativa de contractació.
En dos dels contractes menors analitzats, l’import de la despesa contractada durant
l’exercici superava el límit dels contractes menors. Atenent a les incidències observades,
la Sindicatura considera que hi va haver un fraccionament indegut de contracte.

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