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DICTAMEN 
 
 

Aprovació del Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 
(expedient 2020/8297) 

 
 
La Comissió Especial de Comptes, d'acord amb l'art. 15.3 del Text refós del Reglament 
orgànic de la Diputació de Barcelona, es constitueix i ha d’emetre l'informe sobre els 
comptes anuals, en la forma que preveu l'art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i la 
normativa que la desplega. 
 
El procediment d'examen, estudi i informe del Compte General de l'exercici de 2019 es 
regula a l'art. 101 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l'art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, l'art. 212 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, i 
l'art. 127 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
(ROF) aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.  
 
Al llarg dels dies precedents i d’acord amb la normativa, s’ha habilitat la consulta per 
examinar la documentació del Compte General, i la Comissió Especial de Comptes, 
degudament convocada, s’ha de reunir a fi i efecte d'informar-lo. 
 
La Comissió Especial de Comptes, després d'examinar-lo i els seus justificants, ha de 
comprovar que el Compte General de la Diputació de Barcelona de l'exercici de 2019 
compleix amb els punts que a continuació es detallen. 
 
El Compte General posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari de l'exercici, de conformitat amb allò que preveu 
l'article 208 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El Compte General de la Diputació de Barcelona està integrat pels comptes anuals 
següents (art. 209.1 TRHL): 
 

a) el compte de la pròpia Corporació, 
 

b) els comptes dels organismes autònoms dependents de la Diputació: 
lnstitut del Teatre 
Organisme de Gestió Tributaria (ORGT) 
Patronat d'Apostes  
 

c) el compte de la societat mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL). 
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Igualment, la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i  sostenibilitat 
de l’Administració Local, va modificar la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques per tal d’incloure una nova 
disposició addicional, la vintena, que al seu punt quatre estableix que els 
consorcis hauran d’incloure’s al Compte General de l’Administració Pública 
d’adscripció, que en el cas de la Diputació de Barcelona són els següents: 
 

Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa 
Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 
Consorci del Patrimoni de Sitges 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral 
Consorci del Parc de la Serralada Marina 
Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona 
Consorci de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona 
(CUIMPB) 
Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) 
Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona  

 
Els comptes i estats a que es refereixen les lletres a) i b) reflecteixen de 
conformitat amb el que preveu l'art. 209.2 del TRHL, la situació econòmica, 
financera i patrimonial, els resultats econòmics i patrimonials, i l'execució i 
liquidació dels pressupostos.  
 
Els comptes a que es refereixen la lletra c) s'han elaborat conforme allò que 
disposa l'art. 209.3 del TRHL, d'acord amb la normativa mercantil, i el regim de 
comptabilitat és el previst a la Llei reguladora de les hisendes locals per a les 
societats mercantils, quan el capital social de les quals pertany íntegrament a les 
administracions locals.  
 
El contingut, estructura i normes d'elaboració dels comptes de la Corporació,  els  
seus organismes autònoms i els consorcis que formen part del sector públic de 
la Diputació, de conformitat amb l'art. 209 del TRHL, s'ajusten a la instrucció del 
model normal de Comptabilitat Local (ICL), aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, 
de 20 de setembre, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i els 
comptes de la XAL s'han elaborat d'acord amb el que disposa la normativa 
mercantil. 
 
S'acompanyen al compte general, una memòria justificativa del cost i rendiment 
deis serveis públics i una memòria demostrativa del grau d’assoliment dels 
objectius programats, amb indicació deis previstos i assolits, i el seu cost (art. 
211 TRHL i regla 48.3 ICL). 
 
Els estats i comptes de la Corporació, els dels organismes autònoms i els dels 
consorcis que formen part del sector públic de la Diputació han estat retuts pel 
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president abans del dia 15 de maig de l'exercici següent al que corresponen i els 
de la XAL, i han estat tramesos a la Corporació en el mateix termini i es porten a 
aprovació al proper Consell d'Administració previst per al  22 de juliol de 2020 
(art. 212.1 TRHL). 
 
El compte general, informat per la Intervenció, ha estat sotmès abans del dia 1 
de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes, constituïda per membres 
deis diferents grups polítics de la Corporació (art. 212.2 TRHL). 
 
Pel que fa a la justificació, tots el actes o fets que, en aplicació del que preveu el 
títol 111 de la ICL, donen lloc a anotacions comptables estan degudament 
acreditats amb el corresponent justificant que posa de manifest la seva 
realització (regla 34 ICL). 
La justificació dels fets incorporats a la comptabilitat esta suportada en 
documents en paper o a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i 
s'ajusta als requisits i garanties establerts per a cadascun deis diferents tipus 
d'operacions, d'acord amb les normes que regulen els procediments 
administratius a través deis quals es materialitzen aquests fets. En tot cas queda 
assegurada la seva validesa i eficàcia jurídica, així com el compliment de la 
normativa aplicable respecte a la protecció de dades de caràcter personal (regla 
35 ICL). 
 
Els comptes anuals que integren el Compte de la pròpia Corporació i els que han 
format cadascun deis seus organismes autònoms i dels consorcis que formen 
part del seu sector públic, d’acord a la Regla 48.1.c) de la Instrucció Comptable, 
són els següents: el Balanç, el Compte del resultat econòmic patrimonial, l'Estat 
de canvis en el patrimoni net, l'Estat de fluxos d'efectiu, l'Estat de liquidació del 
pressupost i la Memòria (regla 45.1 ICL). 
 
Als comptes anuals de la pròpia Corporació i de cadascun deis organismes 
autònoms s'ha unit la documentació complementaria següent: l'Acta d'arqueig de 
les existències en Caixa referides a fi d'exercici i les notes o certificacions de 
cada entitat bancaria deis saldos en elles existents a favor de la Corporació o 
deis organismes autònoms, referits a fi d'exercici i els oportuns estats de 
conciliació. 

 
S'acompanyen els comptes anuals de la societat mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL 
(XAL), composats pel balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, la memòria 
anual i !'informe de gestió de l'exercici 2019. 
 
Atès que el Compte General ha estat elaborat d'acord amb la normativa de règim local 
vigent, constituïda per l'art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de regim local; l'art. 101 del Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; els arts. del 208 al 212 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
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de 5 de març, i les regles de la 44 a la 51 de la instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.  
 
Ates que el Compte general està documentat i justificat d'acord amb la normativa vigent 
aplicable, de que abans s'ha fet esment.  
 
Per tot això, examinat el Compte General i els seus justificants, el President de la 
Comissió Especial de Comptes, en compliment del previst a l'art. 212.2 del TRHL, 
proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Informar favorablement el Compte General de la Diputació de Barcelona de 
l'exercici de 2019, el qual està integrat pels comptes següents: 

a) el Compte de la pròpia Corporació, 
b) els Comptes deis organismes autònoms dependents de la Diputació:  

Institut del Teatre 
Organisme de Gestió Tributaria (ORGT) 
Patronat d'Apostes  

b) el Compte de la societat mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL), 
 

Segon.- Establir que de conformitat amb el que disposa l'art. 212.3 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, el Compte General de la Diputació de Barcelona de l'exercici de 2019, i aquest 
informe estaran exposats al públic pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies 
més, els interessats podran presentar reclamacions, reparaments o observacions que, 
en el cas de produir-se, seran examinats per aquesta Comissió, la qual practicarà en tal 
supòsit quantes comprovacions estimi necessàries i emetrà a l'efecte un nou informe, el 
qual, juntament amb el present i amb les reclamacions i reparaments formulats, se 
sotmetran al Ple de la Corporació per a la seva aprovació. En el cas que no s'haguessin 
presentat reclamacions, reparaments o observacions, el Compte General es podrà 
sotmetre directament a aprovació del Ple sense necessitat de nou informe d'aquesta 
Comissió. 
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