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Assumpte

Informe auditoria comptes anuals 2020
entitats dependents de Salou: Patronat de
Turisme de Salou. EXPEDIENT D'APROVACIÓ
DEL COMPTE GENERAL 2020.

AJUNTAMENT DE SALOU
Localització de l'activitat

INFORME
Informe de Intervenció d’auditoria dels comptes anuals del Patronat Municipal de Turisme de
Salou, depenent de l’Ajuntament de Salou per l’any 2020, 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
D'acord a l'article 19 dels Estatuts del Patronat, el control i fiscalització de la gestió
econòmica-financera del Patronat correspon a l’Interventor de Fons de l’Ajuntament.
Fonaments de Dret
Primer.-Auditoria comptes anuals de les Despeses
Per la seva naturalesa, la meitat del Pressupost respon a despeses de Personal (Trenet
turístic, informació, divulgació i administració), destinant-se la resta a despeses de
manteniment i de promoció turística, sense tenir cap endeutament.
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
Aproximadament el 90% dels ingressos pressupostaris del Patronat provenen de
transferències de l’Ajuntament de Salou, procedent la resta majoritàriament del Trenet
turístic, amb els controls de rebuts en efectiu i per tarja de crèdit corresponents.
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.
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CONCLUSIÓ
Informo favorablement el pla d’auditoria dels comptes anuals del Patronat de Turisme de
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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