
 

INFORME 

 

 

de la Comissió Especial de Comptes sobre el Compte General del Consorci 

del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona de l’exercici 2013 

 

 

L’article 25 dels Estatuts que regulen el règim econòmic del Consorci del Centre de 

Cultura Contemporània de Barcelona, estableix que li és d’aplicació la normativa 

vigent per als ens locals en matèria pressupostària, de control i comptabilitat. 

 

D’acord amb el que preveu l’art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les Bases de Règim Local i la normativa que la desplega, la Comissió Especial de 

Comptes es reuneix, un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies 

assenyalat per examinar la documentació. 

 

L’art. 101 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; l’art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local; l’art. 212 del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Real decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març i l’art. 127 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals (ROF) aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, regulen el procediment per emetre l’informe favorable per part de la 

Comissió Especial de Comptes. 

 

La Comissió Especial de Comptes, després d’examinar el compte i els seus 

justificants, comprova que el Compte General del Consorci del Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona de l’exercici de 2013: 

 

- Posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 

patrimonial i pressupostari (art. 208 TRHL); 

 

- Reflecteix, de conformitat amb allò que preveu l’art. 209.2 del TRHL, la 

situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics 

patrimonials, i l’execució i liquidació dels pressupostos; 

 

- El contingut, estructura i normes d’elaboració dels comptes, de conformitat 

amb l’art. 210 del TRHL, s’ajusten a la Instrucció del model normal de 

Comptabilitat Local (ICL), aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de 

novembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda; 

 

- Pel que fa a la justificació, tots el actes o fets que, en aplicació d’allò que 

preveu el títol II de la ICL, donen lloc a anotacions comptables estan 

degudament acreditats amb el corresponent justificant que posa de manifest 

la seva realització (regla 87 ICL); 



 

 

 

 

- La justificació dels fets incorporats a la comptabilitat està suportada en 

documents en paper o a través de mitjans electrònics, informàtics o 

telemàtics i s’ajusta als requisits i garanties establerts per a cadascun dels 

diferents tipus d’operacions, d’acord amb les normes que regulen els 

procediments administratius a través dels quals es materialitzen aquests 

fets. En tot cas queda assegurada la seva validesa i eficàcia jurídica, així 

com el compliment de la normativa aplicable respecte a la protecció de 

dades de caràcter personal (regla 88 ICL); 

 

- Els comptes anuals que integren el Compte del Consorci són els següents: el 

Balanç, el Compte del resultat econòmic – patrimonial, l’Estat de liquidació 

del pressupost i la Memòria (regla 98.1 ICL); 

 

- Als comptes anuals del Consorci s’hi afegeix la documentació 

complementària següent: l’Acta d’arqueig de les existències en Caixa 

referides a fi d’exercici i les notes o certificacions de cada entitat bancària 

dels saldos en elles existents a favor del Consorci, referits a fi. 

 

Vist l’informe de la Intervenció delegada informant el Compte General. 

 

Atès que el Compte General ha estat elaborat d’acord amb la normativa de règim 

local vigent, constituïda per l’art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases de règim local; l’art. 101 del Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; els arts. del 

208 al 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i les regles de la 97 a la 104 de la 

Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local aprovada per l’Ordre 

EHA/4041/2004, de 23 de novembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

 

Atès que el Compte General està documentat i justificat d’acord amb la normativa 

vigent aplicable, de què abans s’ha fet esment. 

 

Per tot això, examinat el Compte General i els seus justificants, la Comissió Especial 

de Comptes, en compliment d’allò previst a l’art. 212.2 del TRHL,  

 

 

 

I N F O R M A 

 

 

Favorablement el Compte General del Consorci del Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona corresponent a l’exercici de 2013, per la qual cosa 

procedeix continuar amb la seva tramitació per tal de sotmetre’l a l’aprovació per 

part del Consell General de l’entitat. 

  

De conformitat amb allò que disposa l’art. 212.3 del Text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el 

Compte General del Consorci de l’exercici de 2013, i aquest informe estaran  



 

 

 

 

 

exposats al públic pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més, els 

interessats podran presentar reclamacions, reparaments o observacions que, en el 

cas de produir-se, seran examinats per aquesta Comissió, la qual practicarà en tal 

supòsit quantes comprovacions estimi necessàries i emetrà a l’efecte un nou 

informe, el qual, juntament amb el present i amb les reclamacions i reparaments 

formulats, se sotmetran al Consell General  per a la seva aprovació. 

 

 

Barcelona, 9 de d’abril de 2014 

 

El President de la Comissió 

Especial de Comptes 

 

 

 

 

 

Salvador Esteve i Figueras 


