
Altafulla | Notícies / Noticias Tarragona diari digital Tarragona21

http://diaridigital.tarragona21.com/tarragona/tarragones-21/altafulla/[04/05/2016 9:19:07]

 

  

877 44 99 98  redaccio@tarragona21.cat

  

Altafulla auditarà l’empresa d’aigües
Redactat per Tarragona21 | 03/05/2016

Un moment de la sigatura del conveni amb l’empresa

adjudicatària

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, acompanyat del president del

Consell d’Administració de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües

d’Altafulla i segon Tinent d’Alcalde, Pere Gomés, ha signat

aquesta tarda el contracte sobre els treballs d’auditoria a

l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla. Ho ha fet amb l’empresa

Audalia Auditores SL, després que guanyés el concurs públic on

hi van concórrer un total de cinc empreses. El preu

d’adjudicació ha estat de 5.000 euros anuals i 1.050 euros d’IVA

amb una durada de tres anys.

En aquest cas, l’empresa auditora Audalia Auditores SL haurà

de donar suport a l’òrgan interventor municipal, en el

compliment de les funcions de control i fiscalització interna de

la gestió econòmica-financera de l’Empresa Mixta d’Aigües per

als exercicis 2015, 2016 i 2017. L’Empresa Mixta d’Aigües

d’Altafulla es va crear l’any 2006 amb una participació privada

del 49% amb Aigües de Catalunya, i amb una concessió de 25

anys. Ara ja n’han transcorregut onze des de la seva creació.
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L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha explicat que “es tracta d’un

exercici de transparència necessari que qualsevol empresa

pública hauria de fer cada un cert temps”, i ha afegit: “Confio en

què tot surti perfecte perquè fins ara ha anat tot bé”. Per la seva

banda, Pere Gomés, com a president del Consell

d’Administració de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües

d’Altafulla, ha assenyalat que aquesta auditoria “era necessària

per complir amb la claredat dels comptes de qualsevol empresa

mixta per respondre a la ciutadania allò que ens reclama”.

Aquests treballs es divideixen en dues parts: un informe

d’auditoria financera, i un altre, d’auditoria de compliment.

Quant a la primera, s’avaluarà si els comptes anuals expressen

la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a 31 de

desembre, i dels resultats de les seves operacions i dels recursos

que s’han obtingut i aplicat al llarg de l’exercici, d’acord amb la

legislació vigent, així com caldrà informar sobre l’avaluació de

solvència a curt i mig termini.

Quant a la segona, es determinarà si els actes, les operacions i

els procediments de gestió s’han desenvolupat de conformitat

amb la legalitat vigent en la gestió dels fons públics. És a dir,

s’examinarà el compliment del pressupost, els programes anuals

i l’anàlisi de desviacions, així com també l’adequació dels

ingressos i les despeses als pressupostos i als programes

d’actuació.

Un miler de corredors participaran diumenge en
la IX Cursa Primer de Maig d’Altafulla
Redactat per Tarragona21 | 30/04/2016

Cursa primer de Maig a Altafulla en una passada edició.
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