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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER LA 
INTERVENCIÓ GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

Al Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges i a la Presidència de la Diputació de 
Barcelona. 

Opinió amb excepcions  

La Intervenció General de la Diputació de Barcelona (endavant, la Diputació), a través del seu Servei de 
Control Financer, amb la col·laboració de la firma d’auditoria Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. (en 
virtut de l’Acord marc d’empreses auditores per a la realització de treballs de control financer per tal de 
col·laborar i donar suport a l’òrgan interventor, expedient 2017/0009721), en compliment de l’establert 
en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals1 relatiu a l’exercici del control intern, en el 
Reial decret 424/20172, i en el Pla anual de control financer a efectuar durant el 2020 respecte de 
l’exercici pressupostari 2019, ha auditat els comptes anuals del Consorci del Patrimoni de Sitges (en 
endavant, l’Entitat) que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2019, 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 corresponents a l'exercici anual finalitzat en l'esmentada data. 
Segons la nostra opinió, excepte pels efectes dels fets descrits en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions 
del nostre informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel 
del patrimoni i de la situació financera de l’Entitat a 31 de desembre de 2019, així com dels resultats, dels 
fluxos d’efectiu i de l’estat de liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual finalitzat en 
l’esmentada data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, 
en particular, amb els principis i criteris comptables i pressupostaris en ell continguts. 

Fonament de l’opinió amb excepcions  

1. Presentació dels Comptes anuals 
El Consorci ha preparat els seus estats i comptes anuals de l’exercici 2019, adaptats a allò disposat 
per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model 
normal de comptabilitat. El contingut s’adapta en termes generals, a l’esmentada Instrucció de 
comptabilitat. No obstant això, durant el decurs de la revisió efectuada s’ha posat de manifest: 
 
 En els Estats financers (Balanç de situació, Compte de resultat econòmic Patrimonial, Estat de 

canvis en el patrimoni net  i Estat de Fluxos d’efectiu) no s’informa de la nota de la memòria 
corresponent. 

 La manca d’informació en la memòria que detallem a continuació: 
a) Actius i passius financers: No s’informa dels criteris aplicats per efectuar el deteriorament 

dels actius financers. 
b) Immobilitzat material: Tot i que s’annexa el quadre amb l’anàlisi dels moviments de 

l’exercici de cada partida del balanç de situació, no s’informa de la resta d’informació 

                                                   
1  R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
2  Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local. 
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indicada en la citada Ordre (informació com l’amortització acumulada i vida útil o 
coeficients d’amortització utilitzats). 

c) Immobilitzat intangible: Tot i que s’annexa el quadre amb l’anàlisi dels moviments de 
l’exercici de cada partida del balanç, no s’informa de la resta d’informació indicada en la 
citada Ordre (informació com l’amortització acumulada i vida útil o coeficients 
d’amortització utilitzats). 

 
2. Cessions d’ús no registrades 

Tal i com es detalla a la nota 4.1 de la memòria, no figuren registrades comptablement les obres de 
rehabilitació efectuades per la Diputació de Barcelona dels edificis Rocamora, Cau Ferrat i Maricel 
Mar, així com tampoc la cessió del Palau Maricel i el Museu Cau Ferrat, immobles propietat de 
l’Ajuntament de Sitges, ni els béns mobles que e s troben cedits en ús al Consorci. Tanmateix, 
aquestes institucions no han adoptat els corresponents acords formals de cessió amb el detall i 
valoració dels béns cedits en ús indicats.  
Les cessió d’ús abans esmentades s’haurien de registrar comptablement d’acord amb el previst a la 
norma de registre i valoració 19ª “Adscripcions i altres cessions gratuïtes d’ús de bens i drets” de 
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de 
comptabilitat.  

 
3. Comptabilització de bens immobles cedits per la Diputació 

Tal i com es detalla a la nota 4.1 de la memòria, la Diputació de Barcelona va cedir en ús al 
Consorci a l’exercici 2010 els edificis “Museu Romàntic Can Llopis, Museu Maricel de Mar, Can 
Rocamora (Xicarrons) i el Sarcòfag” valorats en 818,4 milers d’euros, així com la finca de Can Falç 
de Mar a l’exercici 2015 amb un valor de 183 milers d’euros. Aquestes cessions figuren registrades 
als epígrafs “resultats d’exercici anteriors” i “subvencions rebudes pendents d’imputar a resultats”, 
respectivament. D’acord amb el previst a la norma de registre i valoració 19ª “Adscripcions i altres 
cessions gratuïtes d’ús de bens i drets” de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que 
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat, aquestes cessions haurien de figurar 
registrades a l’epígraf de “patrimoni”. Cal indicar que el Patrimoni Net de l’entitat a 31 de desembre 
de 2018 i 2019 no es veuria modificat. 
Respecte a aquest actius s’ha de fer menció a que l’entitat no els està amortitzant. 
Així mateix, el valor dels terrenys corresponents als immobles anteriorment indicats no es troben 
registrats a l’epígraf de terrenys, sinó al de “construccions” en un import de 85 milers d’euros i a la 
partida “un altre immobilitzat intangible” per import de 39,6 milers d’euros, respectivament. 

 
4. Existències 

A la nota 4.4 de la memòria, el Consorci fa esment que a l’exercici 2019 s’han activat les existències 
de llibres i publicacions que es troben a la venda en les botigues dels museus com a resultats 
d’exercicis anteriors. Tanmateix, aquest estock es va registrar directament contra patrimoni net a 31 
de desembre de 2018 i no en el 2019. 
D’altra banda, s’ha de fer esment que al 31 de desembre de 2019 formen part de les existències, 
llibres i publicacions per import de 123 milers d’euros, dels quals un import de 99 mil euros tenen 
una antiguitat superior als 2 exercicis. No tenim constància que a 31 de desembre de 2019 l’entitat 
hagi efectuat cap test de deteriorament. 
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5. Saldo deutor/creditor per subvencions de la Generalitat de Catalunya 

Figura registrat a la partida “altres comptes a cobrar” de l’actiu corrent del balanç de situació a 31 
de desembre de 2018 i 2019, un import de 146.377 euros corresponents a subvencions corrents 
atorgades per la Generalitat a l’exercici 2016. Les accions subvencionades es van executar a 
l’exercici 2016 i es van justificar a l’exercici 2017. 
En relació a una de les subvencions atorgades, que formen part del saldo anterior, per import de 
80.000 euros, figura registrada a la partida “altres comptes a pagar” del passiu del balanç de situació 
a 31 de desembre de 2019 i 2018, la bestreta del 80% cobrada al 2017 per import de 64.000 euros. 
A 31 de desembre de 2018 l’actiu i el passiu del Balanç de situació es trobarien sobrevalorats en un 
import de 64.000 euros. Durant l’exercici 2019 s’ha cobrat i reconegut com a dret els indicats 
16.000 euros. Tanmateix, s’ha tornat a reconèixer com un ingrés al compte de resultats econòmic 
patrimonial del 2019, enlloc d’anul·lar els saldos pendents que es mantenen a l’actiu i al passiu del 
balanç de situació. 
Figuren també a la partida “altres comptes a cobrar” de l’actiu corrent del balanç de situació a 31 de 
desembre de 2018 i 2019 un import total de 63.377 euros, corresponen a subvencions atorgades al 
2016 i que es van justificar al 2017. D’aquestes subvencions es va cobrar una bestreta del 80% al 
2016 i la resta es va cobrar al 2018, tret de la corresponent a la  "Carta arqueològiques de Can Falç". 
D’altra banda, si bé financerament a l’exercici 2016 es va reconèixer com un ingrés la totalitat de la 
subvenció atorgada, a l’exercici 2018 es va  tornar a registrar el mateix ingrés. A 31 de desembre de 
2019 s’hauria d’haver regularitzat contra resultats d’exercicis anteriors l’indicat saldo deutor no 
pressupostari. 
D’acord amb el previst a l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat, el reconeixement de l’ingrés pressupostari derivat de 
transferències o subvencions rebudes ha de realitzar se quan es produeixi l’increment de l’actiu en el 
que es materialitzin (tresoreria). 

 
6. Subvenció revocada per la Generalitat de Catalunya 

A l’exercici 2017, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, va 
acordar revocar totalment la subvenció atorgada al Consorci a l’exercici 2015 per import de 101.905 
euros per la instal·lació de la climatització i ventilació de l’edifici del Museu Romàntic Can Llopis de 
Sitges i Instal·lació elèctrica, al considerar-se totalment insuficient la justificació efectuada a 
l’exercici 2016 de 53.922 euros. Es va requerir el reintegrament de 81.524 euros més 3.082 euros 
corresponents a interessos de demora. D’aquestes quantitats reclamades, al 31 de desembre de 2018 
el Consorci tenia reconegut al passiu corrent un import de 30.214 euros (0 euros al 2019) i a la 
partida de subvencions rebudes pendents d’imputar a resultats un import de 51.310 euros (mateix 
import al 31 de desembre de 2019). A l’exercici 2019 el Consorci ha procedit al reintegrament de 
81.524 euros indicats, dels quals un import de 54.392,50 euros s’han aplicat a transferències capital 
del pressupost de despesa de l’exercici 2019, així com a l’epígraf de despesa per “transferències i 
subvencions concedides” del compte de resultats econòmic patrimonial  i 30.214 euros com a 
concepte no pressupostari.  
Per tant, a efectes comparatius, el passiu corrent del 2018 està infravalorat en la quantia de 54.393 
euros i el patrimoni net i el romanent de tresoreria sobrevalorats en el mateix import a 31 de 
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desembre de 2018. Així mateix, el resultat de l’exercici 2019 es troba infravalorat en 51.310 euros i 
la partida de subvencions rebudes pendents d’imputar a resultats sobrevalorada en el mateix import. 

 
7. Despeses pendents imputar al Pressupost  

Ha estat registrat al compte del resultat econòmic-patrimonial i al passiu del balanç de situació a 31 
de desembre de 2019 un import 134.144,16 euros corresponents a despeses en béns corrents i 
serveis, que no han estat reconeguts com a obligacions en la liquidació del pressupost de despesa de 
l’exercici 2019. Per contra, han estat reconegudes com obligacions de l’exercici 2019, despeses en 
béns corrents i serveis per import de 80.300,45 euros que s’haurien d’haver reconegut com una 
obligació de l’exercici 2018. 
El resultat pressupostari de l’exercici 2019 estaria infravalorat en 53.843,71 euros i el romanent de 
tresoreria sobrevalorat en 134.144,16 euros. 

 
8. Desviacions de finançament 

A la liquidació del pressupost d’ingressos, al capítol de “transferències corrents” de l’exercici 2019 
han estat reconeguts drets per un import total de 105.510 euros, corresponents a subvencions 
atorgades al 2016,  2017 i 2018, al haver estat  justificades i haver-se reconegut l’obligació 
corresponent  per la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, al correspondre a actuacions executades 
en exercicis anteriors, suposa una desviació positiva de finançament per import de 105.510 euros 
que no s’ha tingut en compte per l’entitat el càlcul del resultat pressupostari del 2019. 
Així mateix, l’exercici 2019 el Consorci ha justificat i reconegut drets per import de 266 mil euros 
corresponents a la subvenció de capital atorgada per la Diputació de Barcelona per inversions de 
l’exercici 2018. Atès que les inversions han estat executades i reconegudes com a despesa 
pressupostària de l’exercici 2018, s’hauria d’haver considerat en el càlcul del resultat pressupostari 
de l’exercici 2019 com una desviació positiva de l’exercici 2019. 
D’altra banda a l’exercici 2020 el Consorci ha justificat i reconegut drets per import de 266 mil 
euros corresponents a la subvenció de capital atorgada per la Diputació de Barcelona per inversions 
de l’exercici 2019. Atès que les inversions han estat executades i reconegudes com a despesa 
pressupostària de l’exercici 2019, s’hauria d’haver considerat en el càlcul del resultat pressupostari 
de l’exercici 2019 com una desviació negativa de l’exercici. 
Per tant, d’acord amb l’indicat anteriorment, el resultat pressupostari ajustat de l’exercici 2019 
estaria sobrevalorat en 105.510 euros. L’entitat hauria de calcular al tancament de l’exercici, les 
desviacions de finançament d’acord amb el que es preveu a la regla 29 de l’Ordre HAP/1781/2013, 
de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat. 

 

9. En relació amb l'impacte sobre l’Entitat de la recent situació d'emergència sanitària global creada pel 
COVID-19, cal advertir que la nota de Fets posteriors dels comptes anuals de l'exercici 2019 no 
informa sobre el seu impacte en l'activitat pròpia, el resultat de l'anàlisi realitzada i les mesures que 
s’hagin pogut implementar fins al moment de formulació dels comptes. 

 
Hem dut a terme la nostra auditoria, basada en el treball realitzat per la firma d’auditoria Faura-Casas, 
Auditors Consultors, S.L., de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de 
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comptes vigent. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant 
en la secció Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals del nostre informe. 

 
Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d'ètica i protecció de la 
independència que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector Públic a 
l’Estat, segons exigeix la normativa. 

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per a la nostra opinió amb excepcions. 

Qüestions clau d’auditoria  

Les qüestions clau de l'auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre judici professional, han 
estat de major rellevància en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquestes 
qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, 
i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre 
aquestes qüestions.  

A banda de les qüestions descrites en la secció Fonament de l'opinió amb excepcions, hem considerat que no 
existeixen altres riscos significatius que hagin de ser comunicats en l'informe. 

Responsabilitat de la Direcció-Gerència en relació als comptes anuals 

La Direcció-Gerència del Consorci és responsable de la formulació dels comptes anuals adjunts, de 
manera que expressin la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera, així com dels resultats, dels 
fluxos d’efectiu i de l’estat de liquidació del pressupost, de conformitat amb el marc normatiu 
d'informació financera aplicable, i del control intern que consideri necessari per a permetre la 
preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error. 

En la preparació dels comptes anuals, la Direcció-Gerència és responsable de la valoració de la 
capacitat de l'Entitat per a continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, 
les qüestions relacionades amb l'empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable de gestió 
continuada excepte si existeix la intenció o l'obligació legal de liquidar l'Entitat o de cessar les seves 
operacions o bé no existeixi una altra alternativa realista. 

Responsabilitat de l’auditor en relació als comptes anuals  

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan 
lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe d'auditoria que contingui la 
nostra opinió, basada en el treball realitzat per la firma d’auditoria Faura-Casas, Auditors Consultors, 
S.L. 

Seguretat raonable és un grau alt de seguretat, però no garanteix que una auditoria realitzada de 
conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes per al sector públic 
vigent sempre detecti una incorrecció material quan existeix. Les incorreccions poden deure's a frau o 
error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, pot preveure's raonablement 
que influeixin en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 
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Com a part d'una auditoria conforme amb aquesta normativa reguladora, apliquem el nostre judici 
professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota la seva execució. També: 

• Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o 
error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per a respondre a aquests riscos i obtenim 
evidència d'auditoria suficient i adequada per a proporcionar una base per a la nostra opinió. El 
risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau és més elevat que en el cas d'una 
incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions 
deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de dissenyar 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la 
finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les estimacions 
comptables i la corresponent informació revelada per l'òrgan de gestió. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per l’òrgan de gestió (denominació segons el règim 
jurídic aplicable) del principi comptable de gestió continuada i, basant-nos en l'evidència 
d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb 
fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l'entitat per a 
continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es 
requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació 
revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una 
opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidència d'auditoria obtinguda fins a la 
data del nostre informe d'auditoria. No obstant això, els fets o condicions futurs poden ser la 
causa que l'entitat deixi de continuar la seva activitat (de ser una empresa en funcionament). 

• Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i fets subjacents d'una 
manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

 

Ens comuniquem amb la Direcció-Gerència en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment 
de realització de l'auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, així com qualsevol 
deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria. 

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a l'òrgan de govern de l'entitat, determinem 
les que han estat de la major rellevància en l'auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, 
en conseqüència, les qüestions clau de l'auditoria. 

 

Tràmit d’al·legacions 

D’acord amb l’establert a l’article 48 de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona 
es va donar trasllat de l’informe provisional a la Gerència de l’Entitat, atorgant un termini de 10 dies 
hàbils per tal que es presentessin les al·legacions o puntualitzacions que es consideressin adients. 
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1. Al·legacions rebudes  

L’Entitat ha presentat un escrit d’al·legacions, de data 23 de setembre de 2020, adreçat a la 
Intervenció General de la Diputació. L’escrit d’al·legacions s’adjunta a aquest Informe, si bé la 
documentació annexa a les al·legacions, si existeix, no s’incorpora, restant a l’arxiu d’aquesta 
Intervenció. 
 

 

 

 

2. Tractament de les al·legacions 

Les al·legacions formulades han estat objecte d’anàlisi i valoració. l’informe provisional no s’ha vist 
alterat perquè s’entén que les al·legacions trameses són explicacions que confirmen la situació 
descrita inicialment o perquè no es comparteixen els judicis que en elles s’hi exposen. 
 
 

27 d’octubre de 2020 (*)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) D’acord amb la NIA-ES-SP 1700 R, la data d'informe és aquella en la qual s’hagi obtingut substancialment l'evidència suficient 
i adequada, és a dir quan ja es tingui una opinió formada per haver-se realitzat totes les proves previstes i posterior a la de 
formulació dels comptes objecte d'auditoria, i les persones amb autoritat reconeguda han manifestat que assumeixen la 
responsabilitat d'aquests estats financers. 

Aquesta disposició es fa extensiva als treballs de control financer amb col·laboració amb firmes d’auditoria, considerant com a 
data de l’informe la del memoràndum de conclusions per a l’emissió de l’opinió d’auditoria tramés per la firma.  
La signatura d’aquest document correspon única i exclusivament a l’informe d’opinió d’auditoria, i en cap cas als comptes anuals i 
al·legacions (si és el cas) de l’ens auditat, que s’adjunten. 
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Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 90
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 91
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 92
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 93
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 94
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 95
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 96
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 97
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 98
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 99
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 100
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 101
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 102
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 103
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 104
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 105
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 106
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 107
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 108
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 109
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 110
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 111
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 112
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 113
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 114
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 115
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 116
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 117
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 118
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 119
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 120
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 121
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 122
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 123
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 124
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 125
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 126
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 127
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 128
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 129
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 130
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 131
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 132
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 133
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 134
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 135
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 136
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 137
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 138
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 139
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 140
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 141
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 142
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 143
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 144
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 145
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 146
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 147
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 148
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 149
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 150
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 151
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 152
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 153
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 154
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 155
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 156
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 157
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 158
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 159
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 160
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 161
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 162
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 163
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 164
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 165
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 166
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 167
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 168
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 169
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 170
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 171
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 172
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 173
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 174
Codi Segur de Verificació (CSV): d54bd83f9e37e7d61b19   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat
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AL·LEGACIONS A L’INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER LA 
INTERVENCIÓ GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
EXERCICI TANCAT A 31.12.2019 
 
 
 
En relació a l’informe d’auditoria de comptes anuals emès per la Intervenció General de la 
Diputació de Barcelona adreçat al Consorci del Patrimoni de Sitges per a l’exercici tancat a 
31.12.2019, en referència al  Fonament de l’opinió amb excepcions, presentem les següents 
al·legacions referents a les observacions efectuades, per tal de donar-hi una explicació i deixar 
palesa la voluntat de solucionar les deficiències observades: 
 

1. Pel que fa a la presentació dels Comptes anuals 
El Departament d’Administració del CPS no disposa del coneixement necessari per fer 
adequadament aquesta gestió i els possibles errors i incorreccions que s’hagin pogut cometre 
han estat de forma totalment involuntària. 
 

2. Pel que fa a les Cessions d’ús no registrades 
Aquest tema s’ha de resoldre d’acord amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sitges 
perquè fa referència a una situació històrica de la creació del CPS. 
 

3. Pel que fa a la Comptabilització de béns immobles cedits per la Diputació 
Aquest tema s’ha de resoldre d’acord amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sitges 
perquè fa referència a una situació històrica de la creació del CPS. 
 

4. Pel que fa a les Existències 
Les operacions es van fer seguint les instruccions del Servei de  Suport Comptable de la 
Diputació de Barcelona i amb el mateix criteri comptable que l’exercici anterior.  
 

5. Pel que fa al Saldo deutor/creditor per subvencions de la Generalitat de Catalunya i a la 
Subvenció revocada per la Generalitat de Catalunya 

Les operacions de modificacions de crèdit es van fer seguint les instruccions de la Intervenció 
Delegada del CPS i van ser aprovades pel Consell General. 
 

6. Pel que fa a les Despeses pendents d’imputar al Pressupost  
El Departament d’Administració del CPS no disposa del coneixement necessari per fer 
adequadament aquesta gestió i els possibles errors i incorreccions que s’hagin pogut cometre 
han estat de forma totalment involuntària. 
 

7. Pel que fa a les Desviacions de finançament 
El Departament d’Administració del CPS no disposa del coneixement necessari per fer 
adequadament aquesta gestió i els possibles errors i incorreccions que s’hagin pogut cometre 
han estat de forma totalment involuntària. 
 

8. En relació amb l'impacte sobre l’Entitat de la recent situació d'emergència sanitària global 
creada pel COVID-19. 

S’ha considerat que, donat que el control de l’informe d’auditoria corresponia a l’exercici tancat a 
31-12-2019, no s’havia d’explicar res al respecte. 
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Altres qüestions 
 
El Consorci del Patrimoni de Sitges és una entitat de dimensió petita que des del seu disseny ha 
primat una plantilla amb coneixements específics de museística, art i patrimoni cultural. 
El Departament d’Administració està infra dotat i no disposa de perfils especialitzats en dret 
administratiu, gestió financera, comptabilitat i fiscalitat. En els casos que no disposa del 
coneixement suficient per respondre a una gestió concreta, es consulta a la Intervenció General 
i al Servei de Suport Comptable de la Diputació de Barcelona i s’actua seguint les instruccions 
donades. 
 
Aquesta situació, detectada organitzativament durant els darrers exercicis, s’ha plantejat als 
òrgans de govern del Consorci i s’està intentant cercar solucions. Tot i així, en el moment present 
i en el curt termini la dotació dels recursos humans no s’ajusta a les necessitats detectades i no 
pot fer front adequadament a una gestió financera, comptable i fiscal amb la qualitat que 
desitjaríem. 
 
Si bé aquest fet no excusa al Consorci per desenvolupar la seva gestió d’acord amb el marc 
normatiu aplicable, si és una explicació dels possibles errors i incorreccions que s’hagin pogut 
cometre de forma totalment involuntària. 
 
 
A Sitges, el director-gerent (e.f.) 

PERE IZQUIERDO 

TUGAS - DNI 

37370945Q 

(AUT)

Firmado digitalmente 

por PERE IZQUIERDO 

TUGAS - DNI 

37370945Q (AUT) 

Fecha: 2020.09.23 
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