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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 6/2019, relatiu a l’Ajuntament de Badia del Vallès,
Compte general, exercici 2016
Barcelona, 5 de juny de 2019
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 6/2019, relatiu a l’Ajuntament
de Badia del Vallès, Compte general, exercici 2016, en compliment del seu Programa
anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers com a ponent, va ser aprovat pel Ple
de la Sindicatura en la sessió del 9 d’abril del 2019.
El treball té per objecte la fiscalització financera del Compte general de l’Ajuntament
corresponent a l’exercici 2016.
L’opinió de la Sindicatura, exposada en l’apartat 3.1 de l’informe, és que els comptes
anuals no expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Ajuntament
de Badia del Vallès a 31 de desembre del 2016, ni tampoc la dels resultats, dels fluxos
d’efectiu i de la liquidació pressupostària corresponents a l’exercici anual finalitzat en
aquella data.
Aquesta opinió està basada en els possibles efectes de les limitacions descrites en les
observacions 1 i 2 de l’informe, que afecten la quantificació del saldo de subvencions
rebudes d’exercicis tancats i la quantificació del saldo de caixa de l’exercici, i també en els
efectes molt significatius de les incidències detectades, valorats de manera agregada en
l’observació 3 de l’informe i detallats en l’annex 4.2 de l’informe. Aquestes incidències fan
referència bàsicament als criteris comptables aplicats, que afecten el Resultat
pressupostari, el Romanent de tresoreria per a despeses generals, el Balanç i el Resultat
economicopatrimonial de l’exercici.
A més de l’opinió, en l’apartat 3.1 de l’informe es recullen les observacions més
significatives com a resultat del treball de fiscalització.
En l’apartat 3.2 de l’informe la Sindicatura proposa un conjunt de recomanacions sobre la
necessitat de fer una revisió de la situació existent respecte dels procediments
administratius i dels criteris comptables aplicats, tant des del punt de vista de l’adequació
a la normativa com de la correcta gestió de la informació comptable, i també dels
mecanismes de control intern establerts.
Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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