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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS  EMÈS PER LA 

INTERVENCIÓ GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

A l’Assemblea General del Consorci del Parc de la Serralada de Marina 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 Uniaudit Oliver Camps, 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 2021 respecte de l’exercici 
pressupostari 2020, ha auditat els comptes anuals del Consorci del Parc de la Serralada de Marina (en 
endavant, l’Entitat) que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2020, 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 2020, 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. Cessió d’ús gratuïta 

Tal i com s’indica a la nota 1 de la memòria dels comptes anuals de l’exercici 2020 adjunts, el 
CONSORCI té el seu domicili social a l’edifici del Rellotge propietat de la Diputació de 
Barcelona, sense que consti cap acord de cessió o adscripció ni cap conveni que reguli aquesta 
ocupació. Així mateix, l’oficina tècnica del Parc fa ús d’espais situats a la Conreria en virtut 
d’un conveni de col·laboració de cessió d’espais formalitzat l’any 2009, per un període de 25 
anys. D’acord amb el previst en la norma de registre i valoració 5ª del Pla General de 
Comptabilitat adaptat per l’Administració Local, els actius rebuts en cessió d’ús gratuïta per un 
període de temps inferior a la seva vida econòmica s’han de registrar comptablement com un 
actiu intangible pel seu valor raonable.  
El CONSORCI no té quantificats ni comptabilitzats els efectes del que preveu el Pla General 
de Comptabilitat adaptat a l’Administració Local. 
 
 

                                                      
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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2. Inversions amortitzades íntegrament  

Durant l’exercici 2015 el CONSORCI va registrar una alta en l’epígraf d’immobilitzat 
corresponent a “Obres de millora de l’aparcament de la oficina del parc de la Marina” per 
import de 12.502,45 euros que va amortitzar íntegrament en el mateix any. D’acord amb la seva 
depreciació efectiva, aquest actiu hauria d’amortitzar-se en funció de la seva vida útil. Atès que 
no s’ha disposat de l’estimació de la vida útil no s’ha pogut quantificar l’impacte, sobre el 
patrimoni net i el resultat del compte econòmic-patrimonial en el 2020, corresponent a l’excés 
d’amortització dotada en l’exercici 2015 sobre aquest actiu. 

 
3. Transferències i subvencions concedides Transferències a l’entitat o entitats propietàries 

Al tancament de l’exercici 2020 el CONSORCI ha acordat les aportacions a efectuar 
corresponents a l’anualitat de l’exercici 2020 en base a l’establert en diferents convenis amb 
diferents administracions públiques, per un import de 13.500 euros. Atès allò que preveu la 
norma de registre i valoració 18ena del la ICAL, si al tancament de l’exercici està pendent de 
compliment alguna de les condicions establertes per a la percepció, però no existeixen dubtes 
raonables sobre el seu futur compliment, és procedent l’enregistrament d’una provisió amb la 
finalitat de reflectir la corresponent despesa. En la nostra opinió, a 31 de desembre de 2020 és 
necessari l’enregistrament d’aquesta provisió.  

D’altra banda, el compte del resultat econòmic-patrimonial de l’exercici 2020 inclou en comptes 
de despesa, l’import de les aportacions efectuades dels convenis anteriors corresponents a 
l’anualitat de l’exercici 2019, per import de 9.500 euros. Atès el comentat anteriorment, seria 
procedent la reclassificació d’aquest import a l’epígraf “Resultats d’exercicis anteriors” del 
Patrimoni net. En conseqüència, amb la consideració dels ajustaments anteriors, el compte del 
resultat econòmic patrimonial es troba sobrevalorat en 4.000 euros, el Patrimoni net es troba 
sobrevalorat per un import de 9.500 euros i el Passiu corrent infravalorat en 13.500 euros. 

 

4. Meritació i periodificació de les despeses 

Els ingressos i despeses s’incorporen al compte del resultat econòmic patrimonial atenent als 
principis de meritació i de correlació d’ingressos i despeses, independentment del moment en 
què es realitza el seu cobrament o pagament. Per tant, al tancament de l’exercici s’han de 
comptabilitzar les provisions i periodificacions necessàries per tal d’assegurar que la totalitat de 
les despeses meritades en el període estan registrades d’acord amb el criteri descrit anteriorment. 
En aquest sentit, indicar que s’han detectat ajustaments comptables atribuïbles a la periodificació 
i meritació de despeses: despeses meritades l’exercici 2019 i comptabilitzades l’exercici 2020 per 
import de 25.318,31 euros, i despeses meritades l’exercici 2020 i no comptabilitzades a 31 de 
desembre de 2020 per import de 12.641,26 euros, amb la qual cosa, el resultat econòmic 
patrimonial de l’exercici 2020 es troba infravalorat en 12.677,05 euros. 
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5. Les comprovacions realitzades sobre el contingut dels comptes anuals auditats han posat de 
manifest l’omissió de certa informació requerida per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, que aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, com ara: 

 
- Informació sobre els coeficients d’amortització i/o la vida útil dels diferents tipus 

d’elements de l’immobilitzat material i intangible.  

- Resum de la conciliació entre la classificació dels actius financers del balanç i les categories 
que s’estableixen dels mateixos en la norma de reconeixement i valoració número 8 “Actius 
financers” i número 9 “Passius financers”. 

- Número mig de treballadors empleats durant l’exercici i a 31 de desembre de 2019, tant de 
funcionaris com personal laboral, distingint per categories i sexes. 

- Indicadors de gestió 

- La memòria dels comptes anuals de l’exercici 2020 no inclou una nota específica que exposi 
l’efecte de la pandèmia del coronavirus en l’activitat del CONSORCI i que atès el seu 
caràcter extraordinari, considerem necessària la seva inclusió. Tot i així, del treball realitzat i 
de les manifestacions obtingudes de la Direcció no s’han observat efectes significatius 
d’aquesta pandèmia en l’activitat del CONSORCI, així com tampoc s’ha vist disminuïda la 
seva posició financera. 

A més, L’Estat de canvis en el patrimoni net reflecteix un ajust per canvi de criteri comptable 
i/o correcció d’error, per import de 2.138,22 euros, sense que consti cap informació al 
respecte a la memòria. Així mateix, les xifres incloses en l’estat “Altres operacions amb 
l’Entitat o Entitats propietàries” per l’exercici 2020  no són les correctes.  

 

Hem dut a terme la nostra auditoria, basada en el treball realitzat per la firma d’auditoria, Uniaudit 
Oliver Camps, S.L., de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de 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, 
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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 l’Assemblea General en relació als comptes anuals 

L’Assemblea general 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, l’Assemblea General 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 Uniaudit Oliver Camps, 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. 

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. 
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• 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 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 Direcció/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. 

 

Al·legacions rebudes 

No s’han rebut al·legacions en relació a les excepcions que figuren en l’apartat “Fonaments de 

l’opinió favorable amb excepcions”. 

 

20 de setembre de 2021 (*) 

 
(*) 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): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 29
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 30
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 31
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 32
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 33
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 34
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 35
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 36
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 37
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 38
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 39
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 40
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 41
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 42
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 43
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 44
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 45
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 46
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 47
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 48
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 49
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 50
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 51
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 52
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 53
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 54
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 55
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 56
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 57
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 58
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 59
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 60
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 61
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 62
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 63
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 64
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 65
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 66
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 67
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 68
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 69
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 70
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 71
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 72
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 73
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 74
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 75
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 76
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 77
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 78
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 79
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 80
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 81
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 82
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 83
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 84
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 85
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 86
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 87
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 88
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 89
Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
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Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
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Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
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Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   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): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
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Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
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Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
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Codi Segur de Verificació (CSV): f16affd2a40c251547ba   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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