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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 23/2019, relatiu al Consorci de Castelldefels
Agents de Salut, exercici 2017
Barcelona, 30 de gener de 2020
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 23/2019, relatiu al Consorci de
Castelldefels Agents de Salut (CASAP), exercici 2017, en compliment del seu Programa
anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic major, Jaume Amat, com a ponent, va ser aprovat pel Ple de
la Sindicatura en la sessió del 23 de desembre del 2019.
El treball de fiscalització limitada ha inclòs la revisió de la gestió del pressupost, de la
contractació i de les retribucions del personal, duta a terme pel Consorci l’exercici 2017.
El CASAP és un consorci creat l’any 2005 i participat per l’Institut Català de la Salut (ICS) i
l’Ajuntament de Castelldefels. L’any 2011 el Servei Català de la Salut (CatSalut) i el CASAP
van formalitzar el concert per a la gestió dels serveis sanitaris d’atenció primària en l’àrea
de Castelldefels. Presta els serveis assistencials en el Centre d’Atenció Primària (CAP) Can
Bou i en el Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) El Castell.
La liquidació del pressupost del CASAP a 31 de desembre del 2017 presentava uns
ingressos liquidats de 5.195.810 € i unes obligacions reconegudes de 5.022.267 €, amb un
superàvit de 173.543 €.
Les observacions més rellevants que es desprenen de la fiscalització realitzada, recollides
en l’apartat de conclusions de l’informe, es resumeixen a continuació:
• L’abril del 2019, data de finalització del treball de camp d’aquest informe, el Govern de
la Generalitat tenia pendent d’adaptar els estatuts del CASAP al que disposa la Llei
27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
• La Liquidació del pressupost del CASAP de l’exercici 2017 no va incloure drets reconeguts per 47.988 € d’ingressos extraordinaris del CatSalut i de prestació de serveis.
Tampoc no va registrar les obligacions reconegudes per la retribució variable en funció
dels objectius de l’exercici 2016 per 130.704 €, ni l’increment retributiu de l’exercici per
26.042 €.
La manca de comptabilització d’aquestes transaccions va comportar que el CASAP
liquidés un resultat pressupostari amb un superàvit de 173.543 €, en lloc d’un superàvit
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de 64.785 €. Dels ajustos proposats per la Sindicatura s’obtindria un Resultat economicopatrimonial d’una pèrdua de 234.131 €.
• El CASAP va prestar en les seves dependències activitats complementàries no incloses
en la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut i serveis complementaris no
sanitaris, sense que existís un marc jurídic que emparés la prestació. D’acord amb les
clàusules del concert amb el CatSalut, el CASAP no podia prestar aquests serveis, ni
cedir els espais a tercers per a la realització de serveis complementaris.
• Pel que fa a la contractació, en dos 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 de la normativa de contractació. En conseqüència, es considera que hi va haver un fraccionament indegut del
contracte.
• La comparació entre l’import dels contractes formalitzats l’exercici 2017 amb l’import de
la despesa de contractació comptabilitzada en el mateix període posa de manifest que
el 25% de l’import analitzat correspon a despesa executada per sobre de l’import contractat o sense contracte.
• El CASAP no disposa d’una Relació de llocs de treball ni d’una plantilla actualitzada.
• Pel que fa a les retribucions del personal, l’any 2018 el CASAP va satisfer als seus
treballadors la totalitat de la retribució variable en funció dels objectius meritada en
l’exercici 2017, per 113.055 €, sense deduir d’aquest import el 5% de les retribucions
satisfetes durant l’exercici 2017, que la Sindicatura va estimar en 128.900 €. Per tant, no
va aplicar el que disposava, amb caràcter de legislació bàsica, el Reial decret llei
8/2010, del 20 de maig, mitjançant el qual es van adoptar mesures extraordinàries per a
la reducció del dèficit públic.
D’altra banda, atès que el resultat economicopatrimonial de l’exercici 2017 va ser d’una
pèrdua de 205.577 €, la retribució variable en funció dels objectius no es podia pagar.
L’informe inclou quatre recomanacions de caràcter general que, en opinió de la Sindicatura, contribuirien a millorar alguns dels aspectes assenyalats en l’informe.

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