
11 Ajuntament 
de Barcelona 

Intervenció Direcció 

Es sol' licita, en data 5 de maig de 2014, per part de la direcci6 del Cansarei del Mercat de les 
Flors informe reratiu al Compte General de I'exercici pressupostari 2013. 

El régim jurldic del Consorci del Mercat de les Flors es traba regulat a I'article 2.2 deis seus 
estatuts que 'iterarment diu: "El Cansare; es conslifuehl com un ens de drel local que es regeix pel dret 
públic i per les disposicions d'aquests Esfafuts, per la reglamenfació interna dictada en desenvolupamenl 
d'aquests i per les disposicions legals de cameler general que fi siguin aplicables. · 

L'article 17 deIs estatuts del Cansarei disposa que: K1. Abans del 31 de desembre de cada any el 
Consell General ha d'aprovar el pressuposf anual d'ingressos i de despeses, per fal d'aplicar-Io a /'exereici 
económic següent. Les activitats económiques s'han d'ajustar al que disposi el pressupost vigent. 2. La 
Comissió Execufiva solmet a I'aprovació del Consell General la memória anual de gestió i /'inventari 
balan9 de /'exereici anterior d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació. 3. El control pressupostari del 
Consorei es realitza per la Inlervenció, sense peljudici de les 'acullats de control deis órgans respectius 
de les altres administracions cansoreiades, ~ 

El régim de control intern del Consorci del Mercat de les Flors es troba regulat als articles 6.3 i 
10.6 "in fine ~ deis estatuts que literalment diuen: "1. La Inlervenció del Consorei és /'órgan de control 
financer," "L 'interventor o interventora sera nomenatlda per la Intervenció General d'entre elsAes 
interventorslínterventores de /'Administració de la Generalitat de Catalunya .• 

Tol i que, com s'ha assenyalat, el rég im de control intern, d'acord amb els estatuls del 
Consorci, correspon a la Intervenció de la Generalitat de Catalunya. A efectes del Sistema 
Europeo de Comptes el Consorci es traba adscrit a l'Ajuntament de Barcelona. 

Respecte als consocis adscrits, s'ha d'assenyalar que, la disposició addicional vigésima de la 
lIei 3011992, de 26 de novembre, de Régimen Jurldico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, introduTda per la lIei 27/2013 de 27 de desembre, de 
racionalización y sostenibHidad de la Administración local, estableix que: "4. Los consoreios 
eslarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración pública a la 
que estén adscritos, sin peljuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 212012, de 27 de aMI, de 
Estabilidad Presupuestaria y $osfenibifidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de 
las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la Administración 8 la que se haya 
adscrito el consoreio, Los consoreios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta 
general de la Administración pública de adscripción. " 

En compliment de el Que es disposa a aquest article es posa de manifest Que a rempara de 
rart, 74 de la lIei 112006, especial del Municipi de Barcelona, ha estat adjudicat el contracte 
d'Auditoria de Comptes, a I'UTE ·PRICEWATERHOUSECOOPERS-GABINET Tt':CNIC 
O'AUOITORIA I CONSUl TORIA, S.A-. La clausula primera del plec de clausules 
administratives particulars del meritat contracte d'auditoria estableix Que: KE/ present contracte 
de serveis té per abjecte la cantractaeió del servei d'auditoria deIs comptes anua/s deIs 
exercicis 2012, 2013 i 2014 de f'Ajuntament de Barcelona i de/ seu grup económic municipal. 

L 'abas! deIs lreballs d'auditoria objeele de contraetació té la natura/esa d'auditoria finaneera, 
per la qual cosa la seva finalitat és emetre una opinió sobre els comples anuals en el seu 
conjunto 

E/s trebalfs contraetals tindran com a finalilal, d 'acord amb les normes técniques d 'auditoria, 
emetre una opinió sobre si efs comptes anuals de I'Ajuntament i del seu grup económic 
expressen, en tots els seus aspeetes significatius, la imatge fidel de/ seu palrimoni i de la seva 
situació financera , i deIs resultats de les seves operacions i deIs recursos obtinguts i aplicats 
duranl I'exercici, i si contenen la informació necessaria i suficient per a la seva interpretació 
adequada, de conformitat 8mb els principis i normes comptables genera/men! accep!ats 
aplicats uniformemen! respecte /'exercici anterior. " 
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A I'esborrany de "informe d'auditoria de data 25.03.2014 els auditors emeten la següent opin ió 
respecte els camptes anuals del Cansarci del Mercat de les Flors : 

lO INFORME V'AUlJll'OIUA DE COMPrr'.$ ANUAL.S 

Al Consdl Generol del Qmsorci del Merc:nt de Ir.s F101's/Ccntl'c de les ¡lrts de Moviment, per encarree 
de I'AJI/Iltament ele Barcelona, 

llel1l auditar e/s eomples anuo/s del (..(mso/'(~i del Mer~11 de les l'7ors/Centl"c d(l Ic.~ Arls {j,; 

Movimcnt, lJue comp,'ellen el ba/ant; dI! situació (/ 31 de descmbl'e de 2013, el cmnple de 
resu/tars, lu !iquidació de/ prf'_~supost i la memó,ia I.:a/"l"espanents a l'excl"Lici anual finalit7At 
en aquesta dala. E/s AdminiSlrudOl"s del Consarci sán re..~ponsables de la formulació deis 
comples (mua!s del CansO/·ci, d'acord omb el marc narmanu d~·nform(JciáfilJ(mr.l!ru aplicable 
el /'Entilat (que s'identifica en fa Nata :1.1.0 de la mcmoria adjunta) i, en ptJl·ticular, (/Irrb els 
p,incipis i critel'is compllJblp.s que hi t:onlé. f.o riostra I"esponsabilitat .és cxprc.'>Sw· una opinió 
"~() ¡'re els esrne/ltats compres alluals en el seu conjunt, basada en el treball rl'.alitzot d'aclJ/"ll 
ami) la normanva '·cgullJdo/"Q de l'activitul d'audituria de cumptes uigcltt u Espemya, que 
reqllcrcix l'exomen, mitjam;unt la '·eulitYA~ciÓ de prove.~ sefecfives, de {'evidencia justificatiuu 
dds comptcs anuals i f'avalaació dc si la seva prescfltuciú, e/s pr¡m.:ipis i c";leJ"is utifitzats i 1e.~ 
estimaciolls rea1iluldes, eston d'lJ(;()rd omb el marc flannotiu d'informoció financera que 
'·csulro d'aplicaciá" 

Segom la noslra opiniú, cls comptWil allua/s de 1'e..'I'crcici :JO~3 adjunts CXpl'CSSCII, en lots els 
aspcc:tcs significatius, la imatgc fidel del ptltrimoni i de fu siluQ/::iá financera del Consorci del 
Mcrcal de fes FIOl'S/Cenll'c de /e.<; Ar!s dc Mouiment a 31 de dcsemb"e de 2013, aixf ClJm de/s 
resuftats de If's seue.~ operacions rf'fleclits en el comptc dc resultats i en la lilfuidació del 
prcssuposl adjultts i dels recur.~os obtinguts i aplicars durant l'exercici anllal jinalitza/ ell 
aquesta data, dc conformitat CIInb el marc normana d'infOl"llloció financera que resulta 
d'aplicació i, el! pa"o"cula/", omb c/s p,;ncipis i criteris cornp/aMcs cn cll cantinguts. u 

Aquesta intervenció eme! aquest informe amb caracter provisional restant condicionat !"informe 
definitiu a la presenlació de " informe d"auditoria. 
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