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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 10 DE
DESEMBRE DE 2012
**************************************************************************************************
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 14:00 hores
del dia 10 de desembre de 2012, es reuneix l’Assemblea General de la Mancomunitat
presidida pel Sr. PERE GRANADOS CARRILLO, president de la Mancomunitat, amb
l’assistència dels següents vocals:
SR. MARIO GARCIA VIDAL
SR. JESÚS BARRAGÁN PASCUAL
SR. JOSEP POBLET I TOUS
SR. XAVIER FARRIOL I ROIGÉS
SRA. MANUELA MOYA MOYA
SR. XAVIER GRASET MORELL

Excusa la seva absència:
SR. MARC MONTAGUT I PRATS

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 13 DE JUNY DE 2012
Vista i llegida l’acta de la sessió ordinària de l’Assemblea General celebrada el dia 13
de juny de 2012, l’Assemblea General de la Mancomunitat l’APROVA per unanimitat.

200.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE COMPAREIXENÇA I
PERSONACIÓ DE LA MANCOMUNITAT COM A DEMANDADA DAVANT LA SALA
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SECCIÓ PRIMERA, DEL TRIBUNAL
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SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN EL RECURS NÚMERO 1254/2012 LU

Vist l’ofici de data 30 d’octubre de 2012 tramès per la Sala Contenciosa Administrativa,
Secció Primera, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Registre General
d’entrada a la Mancomunitat núm. 13, de data 23 de novembre de 2012) pel qual es
requereix a la Mancomunitat Gestora de Recursos Hídrics dels municipis de Salou i de
Vila-seca, la remissió de l’expedient administratiu en relació al recurs contra
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable per a
l’exercici de 2012 i següents, publicat al BOP de Tarragona número 200 de data 28
d’agost de 2012.
Atès el que disposa l’article 24 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciosa-administrativa (LJCA), segons el qual la representació i
defensa de les administracions públiques es regirà per allò establert a la Llei Orgànica
del Poder Judicial, així mateix com dels articles 38, 48.3 i 49 d’aquesta.
Atès el que disposa l’article 551.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder
Judicial, segons el qual la representació i defensa dels ens locals correspondrà als
lletrats que serveixin en els serveis jurídics d’aquestes administracions públiques, a
menys que designin advocat col·legiat que els representi i defensi.
Atès l’interès de la Mancomunitat en la defensa de la resolució esmentada i vist que
l’article 10, lletra n) dels Estatuts de la Mancomunitat atribueix a l’Assemblea General
l’exercici d’accions administrativas i judicials i defensar la mancomunitat en tots els
procediments incoats contra ella.

Vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat
ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- La compareixença i personació de la Mancomunitat com a demandada
davant la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el recurs número 1254/2012 -LU, interposat per l’Associació
Hotelera, Salou, Cambrils, La Pineda, contra l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa
pel subministrament d’aigua potable per a l’exercici de 2012 i següents, publicat al
BOP de Tarragona número 200 de data 28 d’agost de 2012.
SEGON.- Encarregar i designar als Lletrats Sr. Joan Perdigó Solà i Sr. Joaquín Tornos
Mas la direcció jurídica i defensa de la Mancomunitat, i la representació als
procuradors Sra. Susana Manzanares Corominas i la Sra. Verónica Cosculluela
Martínez-Galofré.
TERCER.- Remetre a la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya còpia íntegra, foliada i autentificada de l’expedient,
relatiu a l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable
per a l’exercici de 2012 i següents, publicat al BOP de Tarragona número 200 de data
28 d’agost de 2012, incoat en la forma i condicions que estableix l’article 48, apartats 3
i 4, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.
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QUART.- Emplaçar a la SOCIEDAD GENERAL DE ABASTECIMIENTOS DE
AGUAS, S. A. –SOREA- com a part interessada en aquest procés jurisdiccional, als
efectes de l’art. 49 de la Llei de la LJCA, a fi que es pugui comparèixer, en l’esmentat
expedient, en el termini de NOU DIES, comptats a partir del dia següent al d’aquesta
notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en legal forma. Amb l’advertiment que de no
personar-se dins l’indicat termini, continuarà el procediment per tots els seus tràmits
sense que hagi lloc a practicar en estrades o de qualsevol altra forma de notificació de
classe alguna.

La Secretaria informa als membres de l’Assemblea General que aquest recurs és la
reiteració d’un altre recurs que havia sigut interposat i que havia caducat la seva
tramitació, havent-se interposat per l’anterior Junta de l’Associació Hotelera de Salou,
Cambrils, La Pineda tot just dos dies abans de la celebració de les noves eleccions i
del qual ja s’ha informat a la nova Junta.

300.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2011
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 2011 s’han sotmès a
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen
aprovador en data 19 de juliol de 2012 exposant el compte general al públic en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 178, de data 1 d’agost de 2012, 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.
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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.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a
l’exercici 2011 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 2011, la següent documentació referides 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 2011, 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.

400.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA VALIDACIÓ
D’INVERSIONS REALITZADES PER L’EMPRESA SOREA S. A.

DE

DESPESES

Vista la petició i el document de l’empresa SOREA SA de data 5 desembre on es posa
de manifest actuacions inversores que afecten a l’estat de despeses comptables i
pressupostàries.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament. Reglamentàriament l’article 59 del Real Decreto
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions haurà d’acreditarse documentalment davant l’òrgan competent la realització de la prestació de
conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i comprometre la
despesa. Els crèdits de despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica
per a la qual han estat autoritzats en el Pressupost General de la Corporació o
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modificacions degudament aprovades. Que no podran adquirir-se compromisos de
despeses superiors a l’import dels crèdits autoritzats en estat de despeses.
Atenent el marc conceptual de la comptabilitat on s’estableix la definició i els criteris de
registre o reconeixement comptable sobre situacions indeterminades respecte al seu
import o a la data en què s’ha de cancel·lar mitjançant la corresponent provisió on
aquesta pot venir determinada per una disposició legal, contractual o per una obligació
implícita o tàcita. En aquest últim cas, el seu naixement se situa en l’expectativa vàlida
creada per l’entitat en front de tercers, d’assumpció d’una obligació per par d’aquella.
Atenent que l’article 67 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú determina la possibilitat que la falta
d’autorització pugui ser validada mitjançant l’atorgament de la mateixa mitjançant
l’òrgan competent.

Per tot l’anterior i vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la
Mancomunitat ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- Validar l’estat de les obres de l’empresa SOREA SA per import de
2.404.901,26 € reconeixent un deute per import de 280.272,67 € a favor d’aquella i
provisionar comptablement una despesa de 548.941,66 €.
CONCEPTES

IMPORTS

Adjudicació d'obres

2.404.801,26 €

Certificades i pagades anys anteriors

1.575.586,93 €

A certificar 2012

280.272,67 €

Pendent de certificar

548.941,66 €

SEGON.- Donar trasllat del present acord als interessats i a la Intervenció de Fons als
efectes oportuns.

La Secretaria considera que seria convenient realitzar un parell de reunions anuals
amb els tècnics d’amdues Corporacions amb l’objecte de coordinar les inversions que
s’han de realitzar amb càrrec al cànon i informar-los de les disponibilitats
pressupostàries existents.

500.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI
2013 DE LA MANCOMUNITAT GESTORA DE RECURSOS HÍDRICS DELS
MUNICIPIS DE SALOU I DE VILA-SECA JUNTAMENT AMB LES BASES
D’EXECUCIÓ
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Vist el pressupost de la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics dels municipis
de Salou i de Vila-seca per a l’any 2013, juntament amb les Bases d’execució.
Atès que el 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 dels
recursos hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca per a l’any 2013, d’acord amb
el següent resum per capítols:
INGRESSOS
CAPÍTOL

RESUM PER CAPÍTOLS

EUROS

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

245.400

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

835.000

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

309.600

TOTAL

1.390.000
DESPESES

CAPÍTOL

RESUM PER CAPÍTOLS

EUROS

1

DESPESES DE PERSONAL

2

DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS

136.500

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

750.900

6

INVERSIONS REALS

452.600

TOTAL

50.000

1.390.000

SEGON.- Aprovar les bases d’execució del pressupost que han de guiar i regir el seu
desenvolupament i gestió durant l’exercici 2013.
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
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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 a
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.

El Sr. Farriol i el Sr. Barragán informen detalladament als membres de l’Assemblea
General de la Mancomunitat de les diverses partides pressupostàries, tant d’ingressos
com de despeses, i clarifiquen algunes preguntes que es formulen al respecte.

600.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA
POTABLE PER A L’EXERCICI 2013 I SEGÜENTS

FETS
L’Assemblea en data 13 de juny de 2012 va aprovar provisionalment l’expedient de
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua
potable per a l’exercici 2012 i següents, per tal d’adaptar-se a la nova configuració del
cànon de l’aigua que implicava l’entrada en vigor de la nova Llei 5/2012 de 20 de març de
mesures fiscals i financeres i de creació de l’impost sobre les estades en establiments
turístics. En data 28 d’agost de 2012 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona l’aprovació definitiva de l’esmentada modificació.
Dintre de la vigència de l’ordenança esmentada s’estableix una consideracions
sobrevingudes en els costos del servei, principalment de l’augment del preu de la
compra d’aigua del CAT. Tanmateix aquesta nova configuració comporta una sèrie de
despeses addicionals per a les entitats distribuïdores d’aigua potable i que deriven a
un desequilibri en les tarifes vigents ja que aquelles es van proposar en un context
normatiu diferent a l’actual i que motiven l’objecte de la present proposta.
La figura tributària corresponent a la taxa de subministrament d’aigua potable
s’estructura d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. Atenent que no cal
fer-ne més retocs que els que normalment es fan en una estructura consolidada que per
altra banda s’ha d’anar adaptant a la vigent legislació per mantenir l’equilibri econòmic de
la concessió.
En la proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa de
subministrament d’aigua potable per a l’exercici 2013 i següents s’acompanya la
informació addicional a l’estudi econòmic-financer sobre els costos i els rendiments de la
mateixa.
Les tarifes pateixen un increment vegetatiu, per a mantenir l’equilibri econòmic de la
concessió.
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Atès l’expedient confeccionat per a l’aprovació provisional de la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable que ha de
regir l’any 2013 i següents, i en compliment del que disposa el 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 de la Presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat ACORDA,
per unanimitat, el següent:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa pel subministrament d’aigua potable per a l’exercici de 2013 i següents.

CONCEPTES

ACTUAL

REVISIÓ

PROPOSTA

PREU SUBMINISTRAMENT

€/m3

%

€/m3

Fins mínim

0,5520

4,94%

0,5793

Excés sobre mínim

1,1586

4,94%

1,2157

CONSERVACIÓ
ESCOMENESE I
COMPTADORS, MENSUAL:

€/ab/mes

%

€/ab/mes

De 13 mm

0,83

2,41%

0,85

De 20 mm

1,10

2,73%

1,13

De 25 mm

1,50

3,33%

1,55

De 30 mm

1,99

3,02%

2,05

De 40mm

2,50

3,20%

2,58

De 50 mm

3,25

3,08%

3,35

De 65 mm

4,30

3,02%

4,43

De 80 mm

5,00

3,00%

5,15

De 100 mm

5,80

2,93%

5,97

SEGON.- Aprovar la Memòria econòmico-administrativa relativa a la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable per a
l’exercici de 2013 i següents.
TERCER-- De conformitat amb el que disposa l’article 17.1 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, el present acord provisional, així com el text de l’Ordenança fiscal annexa al
mateix, s’exposaran al públic en el tauler d’anuncis d’aquesta Mancomunitat, situat a la
Plaça de Marià Manent núm. 1, de Salou, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats
des del dia següent al que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província.
QUART.- Durant el termini d’exposició pública de l’Ordenança, les persones directament
interessades, en els termes previstos a l’article 18 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,
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin pertinents, en el
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seu defecte s’establirà l’elevació automàtica a definitiu de l’acord provisional donant lloc a
la publicitat definitiva a l’acord adoptat.
CINQUÈ.- Publicació íntegra del text modificat i aprovat definitivament en el Butlletí Oficial
de la Província.

La Secretaria informa que la Comissió Executiva del Consorci d’Aigües ha informat
favorablement la nova proposta de tarifes que serà sotmesa a l’aprovació per
l’Assemblea que es celebrarà d’aquí a dos dies, estant prevista una pujada mitja del
7,35%. Havent-se contemplat diversos escenaris de pujada, elaborats a proposta del
concessionari, els regidors d’Hisenda dels respectius ajuntaments proposen per la
seva aprovació de conformitat a la proposta de l’Assemblea del Consorci d’Aigües una
pujada del 7,35%, la repercussió de la qual en les tarifes de la Mancomunitat, segons
els estudis realitzats, és d’un 4,95%.

700.- ASSUMPTES URGENTS
De conformitat amb l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats
locals, l’Assemblea General de la Mancomunitat APROVA, per unanimitat, la urgència
del punt que es tracta a continuació.

701.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL REPARTIMENT DELS INGRESSOS
PROCEDENTS DE LA GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
ENTRE ELS MUNICIPIS DE SALOU I DE VILA-SECA

Vist l’informe emès per l’Interventor de Fons de la Mancomunitat gestora dels recursos
hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca, en relació als ingressos procedents de
la gestió del subministrament d’aigua potable que s’han de repartir als Ajuntaments
mancomunats en el qual s’informa:
1r.-Que d’acord amb l’article 26 dels Estatuts de la Mancomunitat, aquesta farà una
transferència semestral, de les quantitats ingressades per l’empresa concessionària.
La transferència del primer semestre es produirà una vegada hagi estat aprovada la
liquidació per la Mancomunitat, del compte d’explotació de la concessionària de
l’exercici anterior.
La transferència del segon semestre, dins del 4t trimestre en l’any en curs, una vegada
l’empresa concessionària hagi fet la corresponent bestreta.
Es transferirà, d’acord amb els Estatuts, el 69% a l’Ajuntament de Salou i el 31% a
l’Ajuntament de Vila-seca. No obstant lo anterior, la Intervenció vetllarà que no es
produeixi una manca de recursos a la Mancomunitat a conseqüència de dites
transferències, ja que abans haurà de quedar acreditat que es podrà fer front als
pagament i obligacions pròpies de la Mancomunitat en un període suficient que
garanteixi el normal desenvolupament de la gestió de la mateixa.
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2n.- Que donat que aquest any 2012, ha estat aprovada la liquidació per la
Mancomunitat, del compte d’explotació de la concessionària de l’exercici anterior.
3r.- Que en relació a la transferència del primer semestre de 2012, corresponent a
l’any en curs, es podria realitzar d’acord amb el pressupost aprovat de la
Mancomunitat i amb un import equivalent de bestreta per import de 480.700,62 €, és a
dir:
- Ajuntament de Salou: 331.684,01 €.
- Ajuntament de Vila-seca: 149.016,01 €,
aquests imports representen, d’acord amb l’article 26 dels Estatuts de la
Mancomunitat, el 69% a favor de l’Ajuntament de Salou i el 31% a favor de
l’Ajuntament de Vila-seca.
Atesa la resolució adoptada el 14 d’agost de 2012 en relació a l’acord de repartiment
dels ingressos de la liquidació de l’any 2011.
Vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat
ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- Transferir durant el quart trimestre de l’any en curs, una bestreta als
Ajuntament de Salou i de Vila-seca per import de 480.700,62 €.
SEGON.- Que d’acord amb l’article 26 dels Estatuts de la Mancomunitat les quantitats
a transferir seran les següents:
a) 331.684,01 €.a l’Ajuntament de Salou (69%).
b) 149.016,61 €,a l’Ajuntament de Vila-seca (31%).

TERCER.- Validar l’acord de la Presidència de data 14 d’agost d’enguany en relació al
repartiment dels ingressos de la liquidació de l’any 2011 i trametre una còpia
l’Ajuntament de Salou i a l’Ajuntament de Vila-seca.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la
sessió essent les 14:15 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,

Pere Granados Carrillo

Francisco Alijo Moyano

