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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 4/2020, relatiu al Patronat de la Muntanya de
Montserrat, exercici 2017
Barcelona, 13 de maig de 2020
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 4/2020, relatiu al Patronat de
la Muntanya de Montserrat (PMM), exercici 2017, 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 22 d’abril del 2020.
La fiscalització de regularitat ha inclòs la revisió dels comptes anuals del Patronat 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 ha desenvolupat
la seva activitat d’acord amb la normativa que li és d’aplicació.
L’objecte del PMM és dur la gestió del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat desplegant les actuacions que exigeixi l’interès general i exercint les seves competències dins el
seu àmbit territorial.
L’any 2017 el PMM va liquidar drets per 4,09 M€ i va reconèixer obligacions per 4,26 M€. El
31 de desembre de l’exercici 2017 el personal del PMM estava integrat per personal
funcionari (un treballador), personal laboral (setze treballadors), el gerent i el director del
Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.
D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, detallats en la
introducció, l’opinió de la Sindicatura és que, excepte pels possibles efectes de les limi tacions descrites en les observacions 1 i 2 i pels efectes derivats de l’observació 3 de
l’apartat de conclusions de l’informe, els comptes anuals expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del PMM a 31 de
desembre del 2017, i també dels resultats i de la liquidació pressupostària corresponents
a l’exercici anual finalitzat en aquella data, d’acord amb el marc normatiu d’informació
financera aplicable i, en particular, amb els principis i criteris comptables que aquest
marc conté.
En l’apartat de conclusions de l’informe també es presenten les observacions més rellevants que es desprenen del treball realitzat, de les quals es destaquen les següents:
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• En l’informe es detallen diversos ajustaments que fan que el romanent de tresoreria a 31
de desembre del 2017 i el resultat de l’exercici 2017 estiguin sobrevalorats en 87.546 € i
15.575 €, respectivament.
• L’import de l’increment del complement de gerència amb motiu de les noves competències no va ser aprovat per la Comissió Executiva com corresponia i es va atorgar amb
efectes retroactius a una data anterior a la de l’assignació de les noves competències.
D’altra banda, no ha quedat acreditat com es va determinar la quantia d’aquest increment. A més, el gerent percebia una retribució per antiguitat que no li corresponia.
• El PMM va abonar al seu personal alguns complements salarials que no s’ajusten a la
normativa aplicable.
• El PMM ha registrat despeses per 175.884 € que, a parer de la Sindicatura, són subvencions directes atorgades sense seguir el procediment establert per la normativa vigent.
• En l’informe es fan diverses observacions sobre l’atorgament, la gestió i la justificació de
les subvencions atorgades a l’Abadia de Montserrat per un total de 2,00 M€ de les quals
es conclou que el procediment d’atorgament no es va ajustar a la normativa en matèria
de subvencions, que les subvencions atorgades no han quedat correctament justificades i que es va incomplir la normativa de contractació pública.
• En l’informe s’assenyalen diverses observacions relacionades amb els objectes dels
contractes, els imports, les dates, els tipus de contractes o la reiteració de contractes
que suposen un incompliment del que estableix l’article 86.2 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre i, en conseqüència, es considera que hi va haver un fraccionament indegut dels
contractes.
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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