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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

DONAR COMPTE DE L'INFORME 13/2020, RELATIU A
SERVEIS MUNICIPALS I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL EN
MUNICIPIS AMB POBLACIÓ SUPERIOR A 10.000
HABITANTS, EXERCICI 2017 (EXPEDIENT NÚMERO
18070/2019).

Localització de l'activitat

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 15
D'OCTUBRE DE 2020 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
201.- DONAR COMPTE DE L'INFORME 13/2020, RELATIU A SERVEIS MUNICIPALS
I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL EN MUNICIPIS AMB POBLACIÓ SUPERIOR A 10.000
HABITANTS, EXERCICI 2017 (EXPEDIENT NÚMERO 18070/2019).
Fets
1. El 19 de setembre de 2019, la Sindicatura de Comptes de Catalunya anuncia a
l’Ajuntament de Salou la segona fase del treball de fiscalització relatiu a l’informe
Clàusules contractuals de concessions dels serveis de recollida i tractament de residus i
de neteja viària. Municipis amb població superior a 20.000 habitants. Exercici 2017.
2. El 25 d’octubre de 2019, l’alcalde designa a la funcionaria municipal tècnica de
concessions, senyora Silvia Romero Sarrà, amb NIF 47762247-X, interlocutora davant de
la Sindicatura de Comptes de Catalunya de l’informe de concessions residus i neteja
(resolució amb codi DEC/5242/2019).
3. El 5 de novembre de 2019, l’alcalde tramet la resposta al qüestionari sol·licitat per la
Sindicatura a través de la plataforma Eacat. Així mateix, adjunta trasllat del decret
DEC/5242/2019.
4. El 24 de juliol de 2020, l’alcalde formula al·legacions al projecte d’informe de fiscalització
núm. 22/2018-E, corresponent a serveis municipals i gestió mediambiental en municipis
amb població superior a 10.000 habitants. Exercici 2017, (ofici registrat de sortida amb
núm. 8188, de 27 de juliol).
5. El 16 de setembre de 2020, la Sindicatura de Comptes de Catalunya comunica a
l’Ajuntament que l’informe 13/2020, relatiu a serveis municipals i gestió mediambiental
en municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017, s’ha publicat en el
lloc web www.sindicatura.cat (http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2020_13_ca.pdf).
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I recorda l’obligació de sotmetre l’informe al coneixement dels òrgans de govern de
l’Ajuntament, i fer-ne publicitat a la seu electrònica corporativa.
Fonaments de dret
1. Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives:

Sisena Coneixement i publicitat dels informes de fiscalització dels ens locals
1. Els informes que emet la Sindicatura de Comptes en la seva funció de
fiscalització, un cop rebuts pels ens locals, s’han de sotmetre al coneixement dels
òrgans de govern d’aquests ens i n’han de fer publicitat a llur seu electrònica
corporativa.
2. Decret de l’alcalde DEC/4576/2019, de 25 de setembre, de delegació de competències en
matèria de contractació en la Junta de Govern Local (publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona de 23 d’octubre de 2019).
Acord
1. Informar als membres d’aquest òrgan de govern municipal que el Ple de la Sindicatura de
Comptes, en la sessió de 21 de juliol de 2020, va aprovar l’informe 13/2020, relatiu a
serveis municipals i gestió mediambiental en municipis amb població superior a 10.000
habitants, exercici 2017.
Aquest document es troba publicat en el lloc web de la Sindicatura www.sindicatura.cat
(enllaç directe: http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2020_13_ca.pdf).
2. Publicar l’informe indicat a la pàgina web municipal.
La Junta de Govern Local en resta assabentada.
Secretari General
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
16-10-2020 09:17
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