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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 13 DE JUNY 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 13:30 hores
del dia 13 de juny 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. MARC MONTAGUT I PRATS
SR. JESÚS BARRAGÁN PASCUAL
SR. JOSEP POBLET I TOUS
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 23 DE NOVEMBRE DE 2011
Vista i llegida l’acta de la sessió ordinària de l’Assemblea General celebrada el dia 23
de novembre de 2011, l’Assemblea General de la Mancomunitat l’APROVA per
unanimitat.

200.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS
DELS AJUNTAMENTS PER TAL DE CONSTITUIR LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES DE LA MANCOMUNITAT GESTORA DE RECURSOS HÍDRICS SALOUVILA-SECA
Atès l’article 116 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 encomana que les
mancomunitats tenen la naturalesa d'ens locals amb personalitat i amb capacitat
jurídica per al compliment de llurs fins específics i es regeixen per llurs estatuts.
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Tanmateix per enllestir definitivament els aspectes formals del funcionament de la
Mancomunitat gestora de recursos hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca cal
constituir la Comissió Especial de Comptes.
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 l’article 101 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, estableix que la comissió
especial de comptes s'ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de cada
any per examinar els comptes generals de la corporació, juntament amb els justificants
i antecedents, i emetre'n informe.
Atenent allò establert en l’article 14 dels estatus on es determina que el nombre màxim
de membres de la Comissió de Comptes serà de quatre, dos representants per cada
Ajuntament, escollits per l'Assemblea General d'entre els seus membres mitjançant
acord adoptat per majoria simple.

FONAMENTS DE DRET
•
•
•

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Estatuts de la Mancomunitat gestora de recursos hídrics.

Vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat
ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- Constituir la Comissió Especial de Comptes per poder exercir les funcions
preceptives que encomana la legislació nomenant com a integrants de la mateixa als
representants dels Ajuntaments que a continuació es relacionen:
1 representant per l’Ajuntament de Salou: SR. JESÚS BARRAGÁN PASCUAL
1 representant per l’ Ajuntament de Vila-seca: SR. XAVIER FARRIOL I ROIGÉS
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SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció de Fons als efectes
oportuns.

300.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE PER A
L’EXERCICI DE 2012 I SEGÜENTS

FETS

Atès que l’Assemblea General, en sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2011, va
aprovar definitivament la modificació de l’ordenança fiscal referida a la taxa de
subministrament d’aigua potable per a l’exercici fiscal 2012.
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 (publicada en el DOGC núm. 6094
de 23 de març de 2012 i entrada en vigor a l’endemà de la seva publicació) a la seva
secció segona, contempla les modificacions que afecten al configuració del cànon de
l’aigua. 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. 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.
En la proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa de
subministrament d’aigua potable s’acompanya la informació addicional a l’estudi
econòmic-financer sobre els costos i els rendiments de la mateixa.
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 a partir de l’entrada en vigor de la Llei 5/2012 a l’any 2012 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 2012 i següents.
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SEGON.- 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.
TERCER.- 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
seu defecte s’establirà l’elevació automàtica a definitiu de l’acord provisional donant lloc a
la publicitat definitiva a l’acord adoptat.

El president cedeix la paraula al regidor d’Hisenda de Vila-seca, el Sr. Xavier Farriol i
Roigés, que posa de manifest que aquesta modificació de l’ordenança obeeix al canvi
normatiu introduït per la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics
(publicada al DOGC núm. 6094, de 23 de març de 2012). Així mateix dóna compte del
fet que la majoria dels increments que es produiran a la factura dels consums de
l’aigua venen derivats del cobrament que l’ACA realitzarà en aquests consums. Es
facilita a tots els assistents una còpia d’un document que conté la repercussió que
tindran els rebuts. S’explica de manera pedagògica els increments que es produiran a
partir de l’entrada en vigor de la citada legislació i, molt especialment, en els
sobreconsums de conformitat amb l’estructura tarifària vigent.
Es dóna compte del fet que l’increment del 3,38% que es produirà a la tarifa donarà
lloc a que sigui sotmesa a l’aprovació per la Comissió de Preus de Catalunya, fent-se
constar que des de fa 20 anys l’estructura tarifària i de preus autoritzats per la
Comissió de Preus en el seu dia no ha necessitat de la seva autorització gràcies a la
política d’inversions i a la bona gestió duta a terme pel Consorci d’Aigües de
Tarragona que ens ha permès no incrementar la tarifa.
Per una altra banda, es destaca que el conjunt de municipis del voltant han realitzat
pujades tarifàries més elevades que les nostres.
Després de l’exposició del Sr. Xavier Farriol i Roigés i del Sr. Jesús Barragán Pascual,
regidor de Gestió Econòmica de l’Ajuntament de Salou, es produeix un ampli
intercanvi d’opinions i d’informació aclarint-se diversos punts i objeccions que es
formulen. Finalment s’aprova per unanimitat la proposta.

400.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
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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,

Pere Granados Carrillo

Francisco Alijo Moyano

