4.

Conclusions.

Com a conclusió a tot el treball de control financer i fiscalització a posteriori
realitzat sobre els comptes anuals i expedients de l’organisme es pot dir que el
resultat global ha estat, com a norma general, satisfactori i s’ha mantingut el
nivell de correcció comprovat en l’exercici anterior. No obstant això, s’han
detectat una sèrie d’incidències, que s’enumeren en l’annex I, i es proposen les
següents recomanacions i propostes de millora en la gestió:

5.

-

Un cop realitzats els treballs de camp de l’àrea de Contractació, es
proposa com una millora valorar la possibilitat de tramitar despeses
conjuntament per a les dues marques del Patronat de Turisme, Costa
Daurada i Terres de l’Ebre per tal de simplificar la tramitació
administrativa i aconseguir ofertes més avantatjoses.

-

Pel que fa a la gestió de la despesa en l’anàlisi de seu fraccionament
i atès que és una incidència que es detecta sistemàticament en el
control financer, s’ha de tenir en compte el que estableixen les bases
d’execució del pressupost número 32 i 33 reguladores de les normes
de gestió i tramitació dels contractes menors. Totes les despeses que
no tinguin caràcter menor d’acord amb el que estableix l’article 138
del TRLCSP i les Bases d’execució del pressupost han de tramitar-se
amb l’oportú expedient de contractació, i en el moment de determinar
les necessitats que motiven el contracte també s’ha de tenir en
compte la dimensió temporal de la despesa, en el sentit de
determinar si s’estén més d’un exercici.

-

Tot i que la gestió diària pot presentar dificultats a l’hora de la
contractació de treballs i serveis, moltes vegades a causa de la
urgència en l’execució dels projectes o activitats, fa que sigui més
operatiu contractar directament amb els proveïdors sense passar pels
tràmits administratius de proposta de despesa o contractació
administrativa. Aquesta actuació no és correcta ja que s’han de tenir
en compte el compliment dels principis establerts la normativa vigent
aplicable a les administracions quant a transparència, concurrència,
eficàcia, eficiència i economia, que en matèria de gestió de la
despesa s’assoleixen entre d’altres amb el compliment dels tràmits
de comparació d’ofertes. Així doncs, es recomana tramitar amb la
deguda antelació els expedients de gestió de la despesa per tal de
poder seguir els procediments establerts tant en les bases d’execució
del pressupost com en la normativa aplicable de contractació
administrativa.

Opinió tècnica.
Sobre els comptes anuals.
De tot l’exposat en els punts anteriors es pot concloure que els estats
financers de l’exercici 2016 expressen raonablement en la majoria dels
aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i de la situació
financera de l’organisme autònom a 31 de desembre de 2016 i dels
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