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OPINIÓ D’AUDITORIA 

 
INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS DEL CONSORCI CENTRE DE CULTURA  

CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2018 

 

I. Introducció 

 

La Intervenció General de la Diputació de Barcelona (endavant, la Diputació), a través del seu Servei 

de Control Financer, amb 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), i en compliment de 

l’establert dins el Pla Anual de Control Financer de la Diputació de Barcelona a efectuar durant 

l’exercici 2019 respecte de l’exercici pressupostari de l’any 2018, té l’obligació d’auditar els comptes 

anuals del Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (endavant, el Consorci o CCCB) 

corresponents a l’exercici 2018 que comprenen, el balanç a 31 de desembre de 2018, 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. 

 
II. Responsabilitat de la Presidència en relació als comptes anuals 

 

La Presidència del Consorci és responsable de la formulació dels comptes anuals adjunts de l’entitat 

d’acord amb el marc d’informació financera que es detalla a la nota 3 de la memòria adjunta i, en 

particular, d’acord amb els principis i criteris comptables, així mateix, és responsable del control intern 

que consideri necessari per permetre que la preparació dels esmentats comptes anuals estiguin lliures 

d’incorreccions materials. 

 

Els comptes anuals als quals es refereix el present informe van ser formulats per la Presidència amb 

data 16 d’abril de 2018. 

 
III. Responsabilitat dels auditors 

 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen la imatge 

fidel, basada en el treball realitzat per la firma d’auditoria Uniaudit Oliver Camps, S.L. i d'acord amb les 

Normes d'Auditoria del Sector Públic. Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem 

l'auditoria amb la finalitat d'obtenir una seguretat raonable, encara que no absoluta, que els comptes 

anuals estan lliures d'incorreccions materials. 

 

Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidència adequada i suficient sobre els 

imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del 

judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els comptes anuals. En 
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efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la 

preparació i presentació raonable per part del gestor dels comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar 

els 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. Una auditoria també inclou 

l'avaluació de l'adequació dels criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables 

realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global dels comptes anuals. 

 

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut, basada en els procediments duts a terme per 

la firma auditora Uniaudit Oliver Camps, S.L.  proporciona una base suficient i adequada per emetre la 

nostra opinió d'auditoria favorable. 

 

IV. Resultats del treball: Fonaments de l’opinió favorable amb excepció 

 

Immobilitzat material  

 

En el 2018 el Consorci ha efectuat inversions en l’edifici de la Casa de la Caritat, del que és 

titular, per import de 915.029,02 euros. Una part significativa de les inversions correspon a 

substitucions i renovacions d’instal·lacions tals com el nucli d’ascensors, portes corredores 

automàtiques, instal·lacions del clima, etc., elements originals que formen part de 

l’immobilitzat, no han causat baixa arran de la seva substitució i poden estar encara 

amortitzant-se. El control i seguiment actual de l’inventari del CCCB no permet concloure 

sobre el valor net comptable dels béns que han estat substituïts, la baixa dels quals impactaria 

en el Patrimoni net, en finançar-se la totalitat de les inversions del Consorci a través de 

Transferències de capital (epígraf de balanç Subvencions rebudes pendents d’imputació a 

resultats). Ambdues partides (Immobilitzacions materials i Subvencions rebudes pendents 

d’imputació a resultat) es troben sobrevalorades a la data de tancament del balanç, sense poder 

efectuar-se una estimació de l’impacte en comptes com a conseqüència de les baixes, el que 

suposa una limitació a l’abast en el treball realitzat.  

 
V. Opinió 

 

Segons la nostra opinió, excepte pels efectes del fet descrit en l’apartat de “Resultats del treball: 

Fonaments de l’opinió favorable amb excepció” els comptes anuals adjunts expressen, en tots els 

aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del Consorci a 31 de 

desembre de 2018, 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 i amb la normativa pressupostària que resulta d’aplicació i, en particular, amb 

els principis i criteris comptables en ells continguts. 

 

 

 

Pàgina 4
Codi Segur de Verificació (CSV): a82b00b131626623d0a9   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



 

 

 

VI. Tràmit d’al·legacions 

 

D’acord amb l’establert a l’article 31 de les Instruccions sobre procediments 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. 

 

VI.1. Al·legacions rebudes  

El Consorci, a través del seu Subdirector-Gerent, ha presentat un escrit d’al·legacions de data 22 
de juliol de 2019, el qual figura en l’annex I d’aquest informe.  

 

VI.2. Tractament de les al·legacions 

Les al·legacions formulades han estat objecte d’anàlisi i valoració. 

Arran de les explicacions contingudes en les mateixes s’ha esmenat el redactat inicial de Resultats del 

treball: Fonaments de l’opinió favorable amb excepció, en relació a l’Immobilitzat material, ajustant-lo al 
contingut de l’al·legació feta pel Consorci. Respecte a aquesta observació, assenyalar que el CCCB, 
en les al·legacions presentades (Annex 1 de l’informe), exposa que, amb la intenció de conèixer el 
valor real i la correcta classificació de l’inventari, ha contractat un estudi de valoració de l’edifici i 
manté converses amb diferents auditors per tal de poder disposar d’un informe que conclogui 
sobre la composició i el valor de l’inventari, el qual permeti ajustar els valors dels immobilitzats 
recollits actualment en comptes. 

 

 

Annex I- Al·legacions de l’entitat 

 

Barcelona, 18 de juny de 2019 (*) 
 
 
 
 

 

 
(*) A efectes de l'apartat 2.2 de la Resolució d'11 de novembre de 2013 de la Intervenció General de l'Administració de l'estat, per la qual 

s'aprova la Norma Tècnica sobre Informes d'Auditoria de Comptes Anuals, que indica que l'informe d'auditoria de comptes anuals estarà 

datat en el moment final de la seva elaboració. Segons els Principis i Normes d'auditoria del Sector Públic de la Comissió de Coordinació dels 

OCEX, aquesta data haurà de ser la de la finalització dels treballs, que es pot situar en el moment en el que s'han complimentat totes les 

proves que permetin formar-se un judici o opinió sobre l'objecte de la fiscalització. Extensiu a 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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Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 48
Codi Segur de Verificació (CSV): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   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): a82b00b131626623d0a9   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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

Tipologia documental
2019/0011743

Tipus documental Informe

Núm. expedient

Títol Informe opinió Intervenció + ccaa CCCCB 2018 + al·legacions

Codi classificació F0301SE06 - Fiscalització interna Ordinari

Signatari Acte Data acte

Signatures

Responsable directiu Servei
Promotor

CPISR-1 C Jose Manuel Munte
Baldira

Signa 04/11/2019 13:50

Intervenció GeneralCPISR-1 C Josep Abella Albiñana Signa 04/11/2019 18:25

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
a82b00b131626623d0a9
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https://seuelectronica.diba.cat
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