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MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER
L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA MANCOMUNITAT GESTORA DE RECURSOS
HÍDRICS DELS MUNICIPIS DE SALOU I DE VILA-SECA, EL DIA 9 D’OCTUBRE
DE 2014
************************************************************
A la seu de la Mancomunitat Gestora de Recursos Hídrics dels municipis de Salou i de
Vila-seca, Plaça Marià Manent, número 1, 43840 de Salou, essent les 13:00 hores del
dia 9 d’octubre de 2014, 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. JESÚS BARRAGÁN PASCUAL
SR. MARC MONTAGUT I PRATS
SR. BENET PRESAS SUREDA
SR. XAVIER FARRIOL I ROIGÉS
SR. XAVIER GRASET MORELL
SRA. MANUELA MOYA MOYA

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 29 DE MAIG DE 2014
Vista i llegida l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 29 de maig de 2014,
l’Assemblea General de la Mancomunitat l’APROVA, per unanimitat.

200.- DONAR COMPTE DEL CANVI DE REPRESENTANT DESIGNAT PER
L’AJUNTAMENT DE SALOU A LA MANCOMUNITAT
Vist l’article 8 dels Estatuts de la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics dels
municipis de Salou i de Vila-seca on s’estableix que l’Assemblea General està integrada
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pels alcaldes dels municipis o el regidor a qui deleguin aquest càrrec, juntament amb
tres regidors més per cada ajuntament.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Salou celebrat en sessió ordinària el dia 23 de juliol
de 2014, va adoptar entre d’altres, acord per designar nous representants de
l’Ajuntament en els diversos organismes dels quals forma part.
Atès que en data 20 d’agost de 2014 l’Ajuntament de Salou notifica la designació del
nou representant de l’Ajuntament a l’Assemblea General de la Mancomunitat Gestora
de Recursos Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca.
Per tot l’anterior i vista la proposta del president de la Mancomunitat, l’Assemblea
General ACORDA, per unanimitat, el següent:
ÚNIC.- Donar-se per assabentada de la designació, com a nou representant de
l’Ajuntament de Salou en aquesta Mancomunitat, del Sr. BENET PRESAS SUREDA, en
substitució del Sr. Mario García Vidal.

El Sr. Josep Poblet, com a president de la Mancomunitat i en nom i representació de la
mateixa, dóna la benvinguda al Sr. Benet Presas Sureda i li desitja una grata estada
com a membre de la Mancomunitat.

300.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE
L’EXERCICI 2013
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, que 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 2013 s’han sotmès a
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen
aprovador en data 29 de maig de 2014 exposant el Compte General al públic en el
Butlletí Oficial de la Província de data 11 de juny de 2014, pel període reglamentari, en
el qual no s’hi han formulat reclamacions, allegacions ni observacions.
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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.

Vista la proposta del president de la Mancomunitat, l’Assemblea General ACORDA, per
unanimitat, el següent:
PRIMER.- Donar conformitat a la programació econòmica per l’any 2014 i 2015, i
aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2013 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 contenen, referits a data de
31 de desembre de 2013, la següent documentació referida a la Mancomunitat:
DOCUMENTACIÓ PRINCIPAL:
- El balanç
- El compte del resultat econòmic patrimonial
- 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 2013, 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.

L’interventor de la Mancomunitat informa que el Compte General ha sigut informat
favorablement per la Comissió Especial de Comptes celebrada el dia 29 de maig de
2014 i que en el proper punt d’aprovació del pressupost es farà especial menció a la
liquidació del Compte General.
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Igualment informa que en el proper exercici econòmic, com a conseqüència del canvi
de normativa que s’ha produït, a partir de l’1 de gener de 2015, el Compte de
Patrimoni caldrà que tingui en compte la nova regulació.
Després d’una àmplia deliberació es considera que al seu moment es donarà compte
de manera molt detallada als regidors d’Hisenda d’ambdós municipis de l’adaptació a la
nova normativa i que es farà de la forma més racional possible.

400.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2015
JUNTAMENT AMB LES BASES D’EXECUCIÓ
Vist el pressupost de la Mancomunitat Gestora de Recursos Hídrics dels municipis de
Salou i de Vila-seca per a l’any 2015, juntament amb les bases d’execució.
Atès que el pressupost es troba anivellat en els estats de despeses i ingressos, amb un
import de 1.390.000 euros, que atendran les obligacions derivades de la concessió de
la gestió del servei que realitzi la Mancomunitat les quals es finançaran amb els
recursos que es preveuen liquidar durant l’exercici.
De conformitat amb allò que disposen els articles 162 i següents del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, i vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea
General de la Mancomunitat ACORDA, per unanimitat, el següent:

PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost de la Mancomunitat Gestora de Recursos
Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca per a l’any 2015, d’acord amb el següent
resum per capítols:

INGRESSOS
CAPÍTOL

RESUM PER CAPÍTOLS

EUROS

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

257.900,00

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

822.500,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

309.600,00

TOTAL

1.390.000,00
DESPESES

CAPÍTOL
1

RESUM PER CAPÍTOLS
DESPESES DE PERSONAL

EUROS
50.500,00

5

2

DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS

229.000,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

750.900,00

6

INVERSIONS REALS

359.600,00

TOTAL

1.390.000,00

SEGON.- Aprovar les bases d’execució del pressupost que han de guiar i regir el seu
desenvolupament i gestió durant l’exercici 2015.
TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de quinze dies,
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions. El pressupost es considerarà aprovat
definitivament si durant l’esmentat termini no es presenta cap reclamació.
QUART.- Una vegada resulti aprovat definitivament, se’n trametrà una còpia
l’Ajuntament de Salou, a l’Ajuntament de Vila-seca i a l’empresa concessionària del
servei. Així mateix, es publicarà un resum per capítols al Butlletí Oficial de la Província.

Abans d’exposar amb caràcter general el pressupost pel proper exercici 2015 la
Intervenció informa que de conformitat amb l’actual normativa s’ha de donar compte al
Ministeri d’Hisenda la programació econòmica pels exercicis 2014-2015, de conformitat
a la Regla 97 i següents de la Instrucció del model normal de Comptabilitat de
l’Administració Local.
Pel que respecte al pressupost que prèviament s’havia explicat als regidors d’Hisenda
s’informa que tenen un clar caràcter continuista resultant anivellat i que ascendeix a
1.390.000 €. Igualment s’informa que quan es va constituir la Mancomunitat pel que
respecte a les inversions en infraestructures dels serveis hi havia un cert desfasament i
que a l’actualitat ha quedat absolutament ajustat i anivellat a zero i que els Serveis
Tècnics han elaborat una programació d’inversions de conformitat als cànons, que
s’aniran executant de conformitat a les prioritats establertes any rere any.

500.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PREUS UNITARIS
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.

El secretari de la Mancomunitat informa que aquest punt queda retirat de l’ordre del
dia per tal que es pugui procedir a una anàlisi més detallada i que es sotmetrà a
votació en la propera Assemblea General que es celebri.
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600.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

700.- 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 13:30 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

