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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 2/2020, relatiu a la Institució de les Lletres
Catalanes, exercici 2018
Barcelona, 6 de maig de 2020
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 2/2020, relatiu a la Institució de
les Lletres Catalanes (ILC), exercici 2018, 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 10 de març del 2020, amb un vot particular.
La fiscalització de regularitat ha inclòs la revisió dels comptes anuals de la ILC de l’exercici
2018 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.
La ILC té per objecte promoure la presència pública de la literatura catalana, treballar per
garantir el prestigi social dels escriptors catalans i exercir d’agent col·lectiu de les lletres
catalanes (conjunt de la producció literària en llengua catalana en qualsevol gènere i difosa
per qualsevol mitjà) davant la societat.
L’any 2018 la ILC va liquidar drets per 1,33 M€ i va reconèixer obligacions per 1,06 M€. El 31
de desembre de l’exercici 2018 el personal de la ILC estava integrat per personal funcionari
i interí (nou treballadors), personal laboral (dos treballadors) i el director.
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, a causa dels efectes molt significatius dels fets
descrits en l’observació 2 de l’apartat de conclusions de l’informe, els comptes anuals no
expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la ILC a 31 de desembre
del 2018, ni dels resultats, dels fluxos d’efectiu i de la liquidació pressupostària corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquella data, segons el marc normatiu d’informació
financera aplicable i, en particular, 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:
• La Junta de Govern de la ILC va aprovar els comptes anuals de l’exercici 2018 el 13 de
juny del 2019, fora del termini establert per la normativa, que finalitzava el 31 de març.
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• La ILC en l’exercici 2018 i anteriors va tenir sobrants de transferències corrents però no
va crear cap passiu d’acord amb la normativa aplicable. En conseqüència, a 31 de
desembre del 2018, el resultat de l’exercici i els resultats d’exercicis anteriors estaven
sobrevalorats en 268.703 € i 759.690 €, respectivament, i el passiu corrent estava infravalorat en 1.028.393 €.
• La Sindicatura considera que els pagaments de la ILC als autors participants en els programes Lletres a les aules i Lletres en viu no són despeses de serveis i subministraments
sinó subvencions concedides als centres participants en els programes, que s’han atorgat sense seguir el procediment establert en la normativa de subvencions.
• El 31 de desembre del 2018 la ILC tenia un romanent de tresoreria d’1,31 M€ com a conseqüència d’excessos de transferències corrents de l’exercici 2018 i anteriors. No consta
que la Intervenció General establís cap import a retenir ni que el departament competent
en matèria de pressupostos efectués cap retenció dels imports que el Departament de la
Presidència havia de transferir com preveien les lleis de pressupostos aplicables en cada
exercici.
• De l’anàlisi dels contractes menors del període 2016-2018 es desprèn que a cinc adjudicataris se’ls van adjudicar contractes menors successius en els quals la Sindicatura
considera que es va incomplir 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 l’article 118
de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic i que, en conseqüència, hi va haver un fraccionament de la contractació.
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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