Article 39. Tramitació dels projectes i dels informes de fiscalització
1. El procediment de fiscalització s’inicia amb un escrit del síndic o síndica
responsable del departament de fiscalització corresponent, dirigit a l’ens fiscalitzat en
el qual s’anuncia l’inici de les actuacions, excepte en els informes corresponents al
Compte general de la Generalitat, el Compte general de les corporacions locals i
altres informes que no són de fiscalització.
2. El ple de la Sindicatura de Comptes ha de debatre qualsevol projecte d’informe de
fiscalització abans que el síndic o síndica ponent l’enviï a l’ens fiscalitzat per a
al·legacions, a l’objecte que el síndic o síndica ponent pugui conèixer la posició de
cadascun dels membres del ple.
3. Els projectes d’informes de fiscalització que, d’acord amb el que disposa l’article
anterior, tenen caràcter reservat s’han de trametre a l’ens fiscalitzat perquè, en el
termini de quinze dies hàbils, pugui presentar les al·legacions que cregui oportunes.
Aquest termini, prèvia petició expressa de l’ens fiscalitzat, pot ser ampliat pel síndic o
síndica responsable de la fiscalització per un termini addicional de fins a quinze dies
hàbils més. En l’escrit de tramesa per a al·legacions s’ha d’indicar el caràcter de
reservat i confidencial del contingut del projecte d’informe i la prohibició de fer-lo
públic per part de l’ens fiscalitzat.
4. Altres projectes d’informes que no són de fiscalització, d’acord amb l’article 36.f de
la Llei de la Sindicatura de Comptes, no cal enviar-los a al·legacions, excepte quan el
síndic o síndica ponent o el ple ho consideri adient.
5. Si, un cop rebudes i analitzades les al·legacions, el síndic o síndica ponent
decideix modificar el text del projecte d’informe, aquest fet s’ha de fer constar en el
text del projecte d’informe mitjançant una nota a peu de pàgina en el lloc de la
modificació. El projecte d’informe ha d’incorporar les al·legacions de forma literal,
sempre que no es vulnerin drets d’ordre superior.
6. Els projectes d’informe s’han d’incloure en l’ordre del dia del ple per al seu debat
final i, si escau, la seva aprovació, d’acord amb el que preveu l’article 11.1 de la Llei
de la Sindicatura de Comptes.
7. Si ho acorda el Ple, a proposta del síndic o síndica ponent, la redacció inicialdel
projecte d’informe enviat a al·legacions es farà constar mitjançant una nota a peu de
pàgina en el text de l’informe aprovat definitivament.
8. El síndic o síndica ponent ha de fer arribar a tots els membres del ple les
modificacions introduïdes en els projectes d’informe debatuts i aprovats pel ple abans
que es distribueixi l’Ordre del dia i la documentació que inclogui l’acta del Ple en què
s’aprova l’informe amb les esmentades modificacions.

9. Els informes de fiscalització quan es publiquen han d’anar acompanyats del
corresponent certificat acreditatiu de la seva aprovació, que ha de figurar davant de
l’informe i en el qual ha de constar la data d’aprovació i el nom del ponent.

