CONSORCI CENTRE RECREATIU TURISTIC
VILÁSECA

SALOU

MEMORIA DEL VOCAL DELEGAT EN RELACIÓ AL PROJECTE DE
PRESSUPOST,

DEL

CONSORCI

INTERMUNICIPAL

ENTRE

L’AJUNTAMENT DE SALOU, L’AJUNTAIVIENT DE ViLA-SECA 1 LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER LA GESTIÓ DE L’AMBIT DEL
CENTRE RECREATIU 1 TURISTIC, PER L’EXERCICI DE 2020.
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Després de les corresponents gestions realitzades durant l’any 1992, tant la
Generalitat de Catalunya com els Ajuntaments de Vila-seca i de Salou varen
acordar la seva incorporació al Consorci Intermunicipal en l’ámbit del Centre
Recreatiu 1 Turístic a ambdós municipis i l’aprovació deIs Estatuts que
regulen el funcionament de l’esmentat Consorci.
En els Estatuts del Consorci del C.R.T. es contempla la necessitat de
lexisténcia d’un Pressupost pel bon funcionament económic de l’Ens.
En relació al Pressupost del Consorci del C.R.T. per l’exercici 2020 cal
assenyalar les següents característiques:
la.- El Pressupost es presenta anivellat en els seus estats de despeses i
ingressos en la quantitat de 2.390.000,00. Euros.
-

2a.- La naturalesa per la que ha estat constituit aquest Consorci fa difícil que
hi hagi una correlació pressupostária any darrera any, donat que un deIs
ingressos importants prové del volum d’inversió, i aquesta inversió variará
cada any d’acord amb les fases del projecte i la conseqüent explotació o
resultats de l’activitat a desenvolupar.
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3a.- Amb relació al personal propi del Consorci, aquest s’ha procurat que
sigui el mínim possible, per reduir al máxim el capítol de retribucions, en
benefici deis Ajuntaments de Salou ¡ de Vila-seca.
4a.- Les despeses són les mmnimes imprescindibles per garantir una efectiva
gestió de l’ens.
5a.-

En aquest moment no es té constáncia de més llicéncies de les

contemplades en la consignació del pressupost. No obstant, si aquestes
es produeixen, es poden destinar automáticament, si es cregués oportú, a
augmentar les aportacions als Ajuntaments, donat el seu carácter de
partida ampliable.
A la vista de tot l’anterior es sotmet a aprovació de la Junta de Direcció
aquest projecte de Pressupost del Consorci Intermunicipal de Salou, Vilaseca i la Generalitat de Catalunya per la gestió del C.R.T., corresponent a
l’exercici 2020
Salou / Vila-seca, 25 • ‘octubre de 2019.
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