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MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER
L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA MANCOMUNITAT GESTORA DELS RECURSOS
HÍDRICS DELS MUNICIPIS DE SALOU I DE VILA-SECA, EL DIA 4 DE SETEMBRE
DE 2013
**************************************************************************************************
A la seu de la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics dels municipis de Salou i
de Vila-seca, Plaça Marià Manent, número 1, 43840 de Salou, essent les 13:30 hores
del dia 4 de setembre de 2013, es reuneix l’Assemblea General de la Mancomunitat
presidida pel Sr. JOSEP POBLET I TOUS, president de la Mancomunitat, amb
l’assistència dels següents vocals:
SR. PERE GRANADOS CARRILLO
SR. MARIO GARCIA VIDAL
SR. JESÚS BARRAGÁN PASCUAL
SR. MARC MONTAGUT I PRATS
SR. XAVIER FARRIOL I ROIGÉS
SRA. MANUELA MOYA MOYA
SR. XAVIER GRASET MORELL

Actua el secretari de la Mancomunitat, el Sr. FRANCISCO ALIJO MOYANO, que estén
la present acta.

Hi assisteix també l’interventor de la Mancomunitat, el Sr. CARLOS GARCÍA LUCAS.

A continuació, s’entra a l’examen de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:

100.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
CELEBRADA EL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2012
Vista i llegida l’acta de la sessió ordinària de l’Assemblea General celebrada el dia 10
de desembre de 2012, l’Assemblea General de la Mancomunitat l’APROVA per
unanimitat.

200.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE DATA 19 DE JUNY DE
2013 RELATIVA AL CANVI DE PRESIDÈNCIA DE LA MANCOMUNITAT

Vista la resolució de data 19 de juny de 2013 que es transcriu tot seguit:
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“Vist allò que disposa l’apartat 1 de l’article 11 dels Estatuts de la Mancomunitat on
s’estableix que “el càrrec de president i vicepresident l’ocuparan els respectius
alcaldes per torns alterns de dos anys, o els regidors en qui deleguin.”
Atès que en data 13 de desembre de 2010, per acord de l’Assemblea General de la
Mancomunitat, es va nomenar president de la Mancomunitat al Sr. Pere Granados
Carrillo i vicepresident al Sr. Josep Poblet i Tous.
Atès que en data 11 de juny de 2011 es van constituir les noves Corporacions,
complint-se actualment el període de dos anys i arribant doncs a la meitat del mandat.

Per tot l’anterior, RESOLC:
PRIMER.- CESSAR com a president de la Mancomunitat Gestora de Recursos Hídrics
al Sr. PERE GRANADOS CARRILLO, amb data d’efectes del 30 de juny de 2013, i
agrair-li els serveis prestats a favor de la Mancomunitat.
SEGON.- CESSAR com a vicepresident de la Mancomunitat Gestora de Recursos
Hídrics al Sr. JOSEP POBLET I TOUS, amb data d’efectes del 30 de juny de 2013, i
agrair-li els serveis prestats a favor de la Mancomunitat.
TERCER.- Nomenar PRESIDENT de la Mancomunitat Gestora de Recursos Hídrics al
Sr. JOSEP POBLET I TOUS, alcalde de Vila-seca, amb data d’efectes de 1 de juliol de
2013 fins al 30 de juny de 2015.
QUART.- Nomenar VICEPRESIDENT de la Mancomunitat Gestora de Recursos
Hídrics al Sr. PERE GRANADOS CARRILLO, alcalde de Salou, amb data d’efectes de
1 de juliol de 2013 fins al 30 de juny de 2015.
CINQUÈ.- Ratificar aquesta resolució en la propera Assemblea General de la
Mancomunitat que es celebri.
SISÈ.- Notificar aquesta resolució a les parts interessades.”

Vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat
ACORDA, per unanimitat, RATIFICAR aquesta resolució.

El secretari explica el contingut de la resolució de data 19 de juny de 2013 i els canvis
de la presidència i de la vicepresidència d’acord amb els estatuts de la Mancomunitat.
El Sr. Poblet agraeix la disponibilitat i el bon funcionament de la Mancomunitat,
destacant que aquesta etapa constitueix un període històric en la prestació d’un servei
essencial a la comunitat i es posa a disposició de tots els representants, tant de Salou
com de Vila-seca, com a president de la Mancomunitat.

3

300.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2012
DE LA MANCOMUNITAT GESTORA DE RECURSOS HIDRICS DELS MUNICIPIS
DE SALOU I DE VILA-SECA
Atenent l’article 14 dels Estatuts de la Mancomunitat on s’estableix que la Comissió de
Comptes tindrà les atribucions i el règim de funcionament que resulta dels articles 58 i
101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, o la norma que, en el futur, pugui substituir-la.
Atès l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que correspon a la
comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la
corporació. Tanmateix les competències de la comissió especial de comptes s'entenen
sens perjudici de les que corresponen al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de
Comptes, d'acord amb llur legislació específica.
Atès que els estats i comptes anuals de l’exercici econòmic 2012 s’han sotmès a
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen
aprovador en data 4 de setembre de 2013 exposant el Compte General al públic en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 182, de data 6 d’agost de 2013, pel període
reglamentari, en el qual no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
Atès que el compte general ha posat de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Atès els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en relació amb la
tramitació i el contingut.
Atès que la fiscalització externa dels comptes i de la gestió econòmica de les entitats
locals és funció pròpia del Tribunal de Comptes, tal com encomana l’article 223 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals

Per tot l’anterior, i vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la
Mancomunitat ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- Donar conformitat a la programació econòmica per a l’any 2013 i 2014, i
aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2012 que
s’han confeccionat seguint els requeriments de la Regla 97 i ss. de la Instrucció del
model normal de Comptabilitat de l’Administració Local, i que contenen, referits a data
de 31 de desembre de 2012, la següent documentació referides a la Mancomunitat:
DOCUMENTACIÓ PRINCIPAL:
-

El balanç
El compte del resultat econòmic patrimonial
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-

L’estat de liquidació del pressupost
La memòria

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA:
-

Acta d’arqueig

SEGON.- Retre els esmentats comptes de la Mancomunitat, esdevinguts com a
resultat de l’exercici econòmic 2012, al Tribunal de Comptes competent d’acord amb el
que determinen els articles mencionats en la part expositiva.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció de Fons als efectes
oportuns.

El Sr. Interventor explica el Compte General de l’exercici 2012 i destaca, de
conformitat amb la programació feta en el pressupost de l’exercici anterior, que seran
necessaris 2 anys per amortitzar les inversions fetes amb anterioritat però que si no hi
ha circumstàncies excepcionals amb els ingressos previstos tot quedarà amortitzat al
final del mandat de les corporacions.
El Sr. Farriol, regidor d’Hisenda de Vila-seca, explica que els dos regidors d’Hisenda,
el de Salou i el de Vila-seca, són coneixedors del Compte General de l’exercici 2012 i
que tot és correcte.

400.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
500.- TORN DE PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la
sessió essent les 14:00 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo,
el secretari, en dono fe i estenc la present acta, que firmo amb el senyor president.

EL PRESIDENT,

EL SECRETARI,

Josep Poblet i Tous

Francisco Alijo Moyano

