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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 10/2021, relatiu al Consorci Localret, exercici
2018
Barcelona, 29 de juliol de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 10/2021, relatiu al Consorci
Localret, exercici 2018, en compliment del seu Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Miquel Salazar com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 29 de juny del 2021.
L’objecte d’aquest treball de fiscalització limitada és la fiscalització de la liquidació del
pressupost del Consorci i la revisió del compliment de la legislació aplicable en els àmbits
comptable, pressupostari, de les retribucions de personal i de la contractació administrativa,
corresponents a l’exercici 2018.
Localret és un consorci de caràcter local constituït el juliol del 1997 pels municipis
representats per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis
de Catalunya amb la finalitat de desenvolupar les xarxes de telecomunicacions al territori,
d’implementar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a les corporacions
locals i d’oferir assessorament tecnològic, jurídic i de formació en l’àmbit de les
telecomunicacions. Des de l’any 2014, el Consorci està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona.
El pressupost inicial del Consorci per a l’exercici 2018 va ser d’1.701.985 € i durant l’exercici
es van aprovar modificacions de crèdit per 98.332 €. Per tant, el pressupost definitiu va ser
d’1.800.317 €. El 31 de desembre del 2018 la Liquidació del pressupost presentava uns drets
reconeguts d’1.682.692 € i unes obligacions reconegudes d’1.438.642 €, amb un resultat
pressupostari ajustat de 135.578 €.
Les observacions més rellevants de la fiscalització realitzada, recollides en l’apartat 3 de
l’informe, es resumeixen a continuació:
• En la revisió del control intern del Consorci s’ha observat una manca de procediment
formal en la gestió de la despesa. El Consorci no va dur a terme un procediment formal
per aprovar l’autorització i la disposició de la despesa.
• Durant l’exercici 2018 el Consell d’Administració del Consorci estava format per disset
membres, quan el màxim permès per la normativa és de quinze membres.
• Dins les desviacions de finançament i del càlcul del romanent de tresoreria, el Consorci
va incloure els saldos de projectes de despesa amb finançament afectat, corresponents
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als ingressos que aporta la Diputació de Barcelona. El Consorci va afectar la part que
corresponia a la previsió de les despeses de serveis a subcontractar mentre que hauria
d’haver afectat la totalitat de l’import rebut, ja que eren ingressos destinats íntegrament a
una finalitat concreta.
D’altra banda, en les desviacions de finançament afectat corresponents al catàleg de
serveis de l’exercici 2016, el Consorci tenia despeses pendents de realitzar, mentre que
la major part dels projectes estaven executats a finals de l’exercici 2018. El Consorci
hauria d’haver ajustat els saldos inclosos en les desviacions negatives de finançament
afectat per un import aproximat de 47.000 €.
• El conveni marc entre el Consorci i Telefónica de España, SA, relatiu a la redacció de
projectes d’infraestructures i direcció d’obres, va donar diversos avantatges a l’operador
signant respecte d’altres operadors. A parer de la Sindicatura, el Consorci hi hauria
d’haver inclòs els altres operadors dominants en el territori català.
En el Balanç a 31 de desembre del 2018, el Consorci va mantenir saldos pendents de
facturar de projectes realitzats i meritats, per 149.837 €. D’aquest import, 85.378 €
provenien de projectes anteriors a 2013, la majoria dels quals estaven aturats. Atesa
l’antiguitat dels saldos i el fet que la majoria de projectes estaven aturats, el Consorci
hauria d’analitzar la cobrabilitat d’aquests imports i dotar la corresponent provisió per
deteriorament.
• En el càlcul de les aportacions que realitzen els ajuntaments consorciats, el Consorci
hauria de modificar les previsions establertes en els estatuts per adaptar-les al mètode
de càlcul de quotes que s’aprova de forma recurrent, a partir del nombre d’habitants. El
Consorci tampoc no fa un estudi anual tècnic i econòmic per avaluar la cobertura de les
despeses en què incorre.
• Quant a la fiscalització de la compra agregada dels serveis de telecomunicacions de la
demarcació de Barcelona, la Sindicatura considera que, per afavorir l’accés a la licitació
d’altres operadors, es podria haver dividit la licitació en un mínim de quatre lots, coincidint
amb les divisions dels serveis definides en el plec de clàusules tècniques.
• El Consorci va contractar aproximadament el 52,8% de la despesa reconeguda en els
capítols 2 i 6 del pressupost mitjançant la utilització del contracte menor.
En alguns dels contractes menors revisats s'han detectat determinades incidències
relacionades amb la contractació separada de prestacions que haurien d'haver estat
objecte d'un únic contracte pel fet d'estar relacionades amb contractacions successives
per cobrir necessitats recurrents o previsibles. Aquestes incidències van donar com a
resultat l'elusió dels requisits de publicitat o els relatius als procediments d'adjudicació
que haurien correspost. Per aquest motiu, constitueixen un fraccionament indegut del
contracte i, en conseqüència, un incompliment dels articles 99.2 i 118.3 de la Llei de
contractes del sector públic.
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A més, almenys en dos d'aquests contractes menors també es va incomplir la prohibició
de subscriure contractes menors amb un mateix contractista que individualment o
conjuntament superessin els valors màxims autoritzats per a aquest tipus de contractes.
Finalment, en l’apartat 3.2 de l’informe es recullen catorze recomanacions que, a parer de la
Sindicatura, contribuirien a millorar alguns dels aspectes assenyalats en les observacions.

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