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Assumpte

Informe auditoria comptes anuals 2020
entitats dependents de Salou. Consorci
Recreatiu Turístic Vila-seca i Salou.
EXPEDIENT COMPTE GENERAL 2020.

AJUNTAMENT DE SALOU
Localització de l'activitat

INFORME
Informe de Intervenció d’auditoria dels comptes anuals del Consorci Centre Recreatiu i
Turístic de Vila-seca i Salou, depenent de l’Ajuntament de Salou, emès en compliment de
l’article 29.3.A) del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril que aprova el reglament de control
intern en les entitats locals.
Antecedents
Tal com estableixen els Estatuts del Consorci, publicats en el BOPT del 27/10/2015) el
constitueix un Consorci constituït te naturalesa econòmica-financera urbanística-turística i de
serveis amb el caràcter d’ens locals, en els termes dels articles 57 i 87 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local; 252 i següents de la Llei 8/1987, de 15
d’abril, municipal i de Règim Local de Catalunya; 14 i 20 del reglament de Gestió Urbanística,
aprovat per Reial Decret 3288/1987, de 25 d’agost, i article 7 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, d’Hisendes Locals.
En els termes de la Llei 39/1988, de 28 de desembre d’hisendes locals, el Consorci el
Consorci elabora i aprova anualment un Pressupost que compren l’expressió xifrada i
sistemàtica de les obligacions i dels ingressos que prevegi liquidar durant el corresponent
exercici.
D’acord a l’article 11 dels estatuts, el Consorci exerceix en el territori ocupat pel Centre
Recreatiu i Turístic, per delegació dels municipis de Vila-seca i de Salou, les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs següents:
a) Impost sobre Béns Immobles.
b) Impost sobre Activitats Econòmiques.
c) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
d) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
e) Impost sobre increment de valor dels Terrenys de Naturalesa urbana.
f) Taxes per llicències urbanístiques.
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g) Taxes per llicències d’apertura d’establiments.
Com entitat local, el Consorci resta sotmès al règim de Comptabilitat pública i tots els actes
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels quals se’n derivin
drets i obligacions de contingut econòmic seran intervinguts i compatibilitzats per la
Intervenció del Consorci, d’acord amb les normes que regulen aquesta funció respecte
de les entitats locals.
Fonaments de Dret
Primer.-Auditoria comptes anuals de les Despeses
Per la seva naturalesa, el Consorci assumeix molt poques despeses de Personal, i de
Compres de Bens i Serveis, sense tenir cap endeutament, de forma que el 80% del
Pressupost de Despeses es destina a transferències als dos ajuntaments en la proporció
prevista estatutàriament del 53% per Salou i del 47% per Vilaseca.
La fiscalització directa de la despesa, donat el volum d’operacions, permet el seguiment
coneixement de totes les operacions, no havent-se detectat cap operació susceptible de ser
considerada al marge de la legalitat ni mereixedora de ser destacada en el informe resum
anual sobre el control intern a elaborar per l’òrgan interventor en compliment a l’article 213
de la esmentada Llei 39/88.
SEGON.- Auditoria comptes anuals dels Ingressos
A l’igual que en l’apartat de Despeses del Pressupost Anual, els ingressos es concentren en
molt poques empreses propietaris dels terrenys al voltant del parc temàtic i al voltant de
l’IBI, impost que representa aproximadament el 90% dels ingressos ordinaris del Consorci.
Existeixen també altres ingressos de competència municipal dintre de l’àmbit territorial del
Consorci, els quals són recaptats per cada un dels municipis i transferits íntegrament al
Consorci per a la seva posterior distribució d’acord a la proporció establerta en el estatuts.
La fiscalització directa dels ingressos permet el seguiment coneixement de totes les
operacions, no havent-se detectat cap operació susceptible de ser considerada al marge de
la legalitat ni mereixedora de ser destacada en el informe resum anual sobre el control intern
a elaborar per l’òrgan interventor en compliment a l’article 213 de la esmentada Llei 39/88.
CONCLUSIÓ
1.-Informo favorablement el pla d’auditoria dels comptes anuals del Consorci Centre
Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou per l’any 2020, proposant donar compte en la
propera Junta de Direcció que es celebri i amb posterioritat al Ple de l’Ajuntament.
Signat,
Interventor
F_GRPFIRMA_GRUP_CAPS

Juan Manuel
Hernández Vallejo
26-11-2021 09:18
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