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La Comissió Especial de Comptes, en la reunió que ha tingut lloc el dia 23 de juny de 2021, ha emès el
preceptiu informe en relació al Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici de 2020 on
s’integren:
a) el compte de la pròpia Corporació,
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b) els comptes dels organismes autònoms dependents de la Diputació: Institut del Teatre, Organisme de
Gestió Tributària (ORGT) i Patronat d’Apostes,
i
c) el compte de la societat mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL).
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De conformitat amb allò 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, modificat per la disposició final 19 de la Llei
11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, el Compte General i
aquest informe restaran exposats al públic a la seu electrònica d’aquesta Diputació, pel termini de quinze
dies, durant els quals, s’hi podran presentar reclamacions, reparaments o observacions. Si se’n
presenten, seran examinats per aquesta Comissió, que practicarà les comprovacions que estimi
necessàries i emetrà a l’efecte un nou informe. En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions,
reparaments o observacions, el Compte General es podrà sotmetre directament a aprovació del Ple de la
Diputació de Barcelona sense necessitat de nou informe d’aquesta Comissió.
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Signatari
Josep Abella Albiñana (SIG)
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