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El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 8 de novembre de 2022 i segons dictamen 
de Comissió Informativa de l'Àrea de Presidència i Drets Socials de 24 d’octubre de 2022, 
ha adoptat el següent ACORD: 
 
Dació de compte de l'Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 13/2022, 
relatiu al Compte general de les corporacions locals de l'exercici 2020 (Exp. 
INT/2021/86).  
  
  
  
Antecedents de fet 
1. El 24 de novembre de 2020 el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya va aprovar 
el Programa anual d’activitats de l’exercici 2021 en el que s’incloïa dintre del Departament 
Sectorial els treballs sobre: El Compte General de les corporacions locals 2020. 

2. El 5 d’octubre de 2021 el Ple Municipal va aprovar el Compte General de l’Ajuntament 
de Sabadell, exercici 2020. 
3. En data 8 i 13 d’octubre de 2021 es va trametre el Compte General 2020 de l’Ajuntament 
de Sabadell  a la Sindicatura de Comptes de Catalunya mitjançant la plataforma EACAT. 
4. El dia 14 de setembre de 2022 entra un assentament al registre electrònic de 
l’Ajuntament de Sabadell ATC1630K9 en el que la Sindicatura ens comunica i ens emet 
l’Informe 13/2022 sobre el Compte General de les corporacions locals 2020. 
Fonaments de Dret 
És d’aplicació la normativa següent: 
a) Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
b) Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
c) Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes. 
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques: 
1. D’acord amb l’article 8.g de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya en el que s’aprova el programa anual d’activitats de la Sindicatura. 
2. Articles 41.1 de la Llei 18/2020, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 
estableix: L’informe anual sobre el Compte general de les corporacions locals té l’objectiu 
principal de constatar que les corporacions locals reten llurs comptes generals d’acord amb 
la normativa que regeix la matèria. Així mateix, d’acord amb la informació rebuda, en 
l’informe s’han de proposar, si escau, les mesures de caràcter general que es considerin 
necessàries per a millorar la presentació i el retiment dels comptes anuals de les 
corporacions locals de Catalunya. 
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3. Els articles 38 a 41 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes, en el 
que es parla de la Tramitació dels projectes i dels informes de fiscalització i la Tramesa i 
publicitat dels informes. 

 
  
Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent 
 

ACORD 
  
Primer. Donar-se per assabentat de l’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 
13/2022, relatiu al Compte General de les Corporacions locals 2020. 
Segon.- Publicar aquest acord, juntament amb l’Informe 13/2022, al Portal de 
Transparència de l’Ajuntament de Sabadell a efectes de publicitat activa. 
Tercer. Mitjançant el present acte administratiu s’aproven els documents annexos que 
s’identifiquen a continuació,  el codi segur de verificació dels quals permet la comprovació 
de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sabadell. 

Annex Descripció document Referència Codi segur verificació 

1 Informe 13/2022_ Compte General 
de les Corporacions Locals Ex. 
2020 
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Sabadell, a la data de la signatura electrònica 
 
   
FIR$REG  FIR$SEGE_0 
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