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Barcelona, 19 d’abril de 2021

APROVACIÓ DE L’EMPRESA QUE HA DE REALITZAR
L’AUDITORIA EXTERNA DELS COMPTES ANUALS 2021 I
DE COMPLIMENT I RECOMANACIONS DE NORMATIVA
DEL SECTOR PÚBLIC D’AQU CATALUNYA
Objecte
L’objecte de l’auditoria econòmica dels comptes anuals de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, considerats en el seu conjunt, és l’emissió d’un informe
dirigit a posar de manifest una opinió tècnica sobre si aquests comptes anuals expressen, en
tots els seus aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera
d’aquesta entitat, així com del resultat de les seves operacions en el període examinat, de
conformitat amb principis i normes de comptabilitat generalment acceptades.

Fets
Des de la seva creació, AQU Catalunya ha auditat anualment tots els seus comptes. La
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya va ser l’encarregada de realitzar totes les
auditories fins a l’any 2007 i del 2008 al 2010 la Intervenció va subcontractar aquest servei a
l’empresa Pleta Auditories SA.
L’article 71 de la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la Llei 7/2011, del 27
de juliol, de mesures fiscals i financeres, especifica que “les entitats incloses en el sector
d’administracions públiques de la Generalitat segons normes SEC-95, sigui quina sigui llur
forma jurídica, s’han de sotmetre a auditories externes anuals”. En aquest sentit, la
contractació de l’auditoria externa passa a ser competència d’AQU Catalunya.
D’acord amb l’acord del Consell de Direcció d’AQU Catalunya de data 28 de març de 2012, els
anys 2011 i 2012 han estat auditats per Pleta Auditores S.A.
D’acord amb l’acord de la Comissió Permanent d’AQU Catalunya de data 18 de març de 2013,
els anys 2013 i 2014 han estat auditats per Pleta Auditores S.A.
D’acord amb l’acord del Consell de Govern de data 29 de juny de 2016 els anys 2015 i 2016
han estat auditats per Pleta Auditores S.A.
D’acord amb l’acord del Consell de Govern de data 11 de juliol de 2017 els anys 2017 i 2018
han estat auditats per Pleta Auditores S.A.
Atès que AQU Catalunya considera que és convenient canviar d’empresa auditora, s’han
demanat pressupostos a 6 empreses auditores de les quals s’han rebut 3 pressupostos.
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Aprovació de l’empresa auditora
Un cop analitzats els pressupostos rebuts, i tenint en compte la qualitat del servei,
l’experiència en auditories d’empreses públiques i el preu, el Consell de Govern d’AQU
Catalunya, a proposta del director d’AQU Catalunya, aprova la contractació de l’empresa
Faura-Casas Auditors i Consultors com a empresa auditora independent i externa dels
comptes anuals per a l’any 2021 i de compliment i recomanacions de normativa del sector
públic.
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