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 detectat 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:
Comptabilitat i fiscalització.
Un cop realitzats els treballs de camp del control financer, s’han posat de
manifest diverses incidències relacionades amb la fiscalització i
comptabilització de les operacions. És per això, que es proposen les següents
millores a l’òrgan gestor:
-

Adoptar les mesures necessàries per a què la comptabilització de la nòmina
mensual i les despeses de seguretat social s’ajusti exactament a les dades,
imports i acords d’aprovació que integren l’expedient. Aquest és un
expedient del qual deriva una despesa que atesa la seva rellevància i
l’import que representa, s’han d’extremar les cauteles per assegurar la
integritat de les dades que es comptabilitzen i la coherència amb l’expedient
administratiu que les suporten.

-

Així mateix, es recomana la creació d’un tercer a la comptabilitat per tal de
registrar-hi les operacions comptables relacionades amb el personal de
l’organisme.

-

Ajustar la incorporació dels romanents de crèdit als supòsits específicament
establerts en el TRLRHL i el RD 500/1990. Al respecte es recomana que en
el moment de tramitar l’expedient es faci una revisió exhaustiva dels
assentaments susceptibles d’incorporació en el pressupost de l’any
següent, i analitzar si es troben en algun dels supòsits que preveu la
normativa.

-

Les operacions comptables d’autoritzacions de despesa, compromisos de
despesa i reconeixement d’obligacions s’han de comptabilitzar un cop han
estat aprovades per l’òrgan que ostenta la competència, i han d’incloure la
data i el tipus d’acord d’aprovació que es correspongui amb l’òrgan que l’ha
dictat (president, ple o consell rector).

Fraccionaments de despesa.
Pel que fa a la gestió de la despesa i atès que es 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.
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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 en 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 tan en
les bases d’execució del pressupost com en la normativa aplicable de
contractació administrativa.
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