MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA MANCOMUNITAT
GESTORA DELS RECURSOS HÍDRICS DELS MUNICIPIS DE SALOU I DE VILASECA, CELEBRADA EL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2010
**************************************************************************************************
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 desembre de 2010, es reuneix l’Assemblea General de la Mancomunitat
presidida pel Sr. PERE GRANADOS CARRILLO, elegit president de la Mancomunitat
en aquesta mateixa sessió, amb l’assistència dels següents vocals:
SR. MARC MONTAGUT I PRATS
SR. ALBERTO DEL HIERRO RUBIO
SR. JESÚS BARRAGÁN PASCUAL
SR. JOSEP POBLET I TOUS
SR. XAVIER FARRIOL I ROIGÉS
SR. JOSEP M. PUJALS I VALLVÉ
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. PERE-MANUEL FERRÉ I
PUJOL.

En primer lloc, l’alcalde de Salou, el Sr. Pere Granados Carrillo, fa una salutació a tots
els assistents i expressa el seu desig que aquesta Mancomunitat tingui una gran
continuïtat, com ha vingut sent durant aquests darrers 20 anys, que de facto ha
funcionat molt bé i que a partir d’aquest moment està convençut que també funcionarà
i encara millor. Desitja molt d’èxit a aquest nou ens.
L’alcalde de Vila-seca, el Sr. Josep Poblet i Tous, també fa una salutació a tots els
assistents i s’afegeix a les paraules del Sr. Granados. Així doncs comenta que aquesta
Mancomunitat posa de manifest la voluntat que ja s’ha manifestat durant tots aquests
anys i que caldrà esforçar-s’hi per tal que segueixi així en el futur.

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

100.- DONAR COMPTE DELS REPRESENTANTS DESIGNATS PER CADA
AJUNTAMENT 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
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integrada pels alcaldes dels municipis o el regidor a qui deleguin aquest càrrec,
juntament amb tres regidors més per cada ajuntament.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de Vila-seca, de data 24 de setembre de 2010,
aprovant la designació dels seus representants a l’Assemblea General de la
Mancomunitat.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de Salou, de data 6 d’octubre de 2010, aprovant la
designació dels seus representants a l’Assemblea General de la Mancomunitat.
L’Assemblea General de la Mancomunitat resta assabentada de la següent
designació dels representants nomenats per cada ajuntament a la mateixa:

*AJUNTAMENT DE VILA-SECA
Sr. JOSEP POBLET I TOUS, alcalde de Vila-seca (o regidor en qui delegui)
Sr. XAVIER FARRIOL I ROIGÉS
Sr. JOSEP M. PUJALS I VALLVÈ
Sr. MANUELA MOYA MOYA

*AJUNTAMENT DE SALOU
Sr. PERE GRANADOS CARRILLO, alcalde de Salou (o regidor en qui delegui)
Sr. MARC MONTAGUT I PRATS
Sr. ALBERTO DEL HIERRO RUBIO
Sr. JESÚS BARRAGÁN PASCUAL

Una vegada realitzada la presa de possessió de tots els representants anteriors queda
CONSTITUÏDA, en aquest acte, la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics dels
municipis de Salou i de Vila-seca.

200.- DESIGNACIÓ DEL CÀRREC DE PRESIDENT I DE VICEPRESIDENT DE LA
MANCOMUNITAT GESTORA DELS RECURSOS HÍDRICS DELS MUNICIPIS DE
SALOU I DE VILA-SECA

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”.
Vist l’apartat 2 del mateix article 11 dels Estatuts que diu que “el primer president serà
l’alcalde de Salou o regidor en qui delegui”.

L’Assemblea General ACORDA, per unanimitat, el següent:
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PRIMER.- Nomenar PRESIDENT de la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics
al Sr. PERE GRANADOS CARRILLO, alcalde de Salou.
SEGON.- Nomenar VICEPRESIDENT de la Mancomunitat Gestora dels Recursos
Hídrics al Sr. JOSEP POBLET I TOUS, alcalde de Vila-seca.

300.- ASSUMPTES DE RECURSOS HUMANS

301.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOMENAMENT DELS CÀRRECS DE
SECRETARI I D’INTERVENTOR DE LA MANCOMUNITAT GESTORA DELS
RECURSOS HÍDRICS DELS MUNICIPIS DE SALOU I DE VILA-SECA.
Vist allò que es disposa a l’article 21 dels Estatuts reguladors de la Mancomunitat,
l’Assemblea General de la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics dels
municipis de Salou i de Vila-seca ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- Nomenar el Sr. Francisco Alijo Moyano, secretari general de l’Ajuntament
de Salou, com a secretari de la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics dels
municipis de Salou i de Vila-seca.
SEGON.- Nomenar el Sr. Pere-Manuel Ferré i Pujol, interventor de l’Ajuntament de
Vila-seca, com a interventor de la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics dels
municipis de Salou i de Vila-seca.

302.- DONAR COMPTE DEL PERSONAL ADSCRIT A LA MANCOMUNITAT
PROVINENT DELS AJUNTAMENTS MANCOMUNATS
Vist el que disposa l’article 23 dels Estatuts de la Mancomunitat, l’Assemblea General
resta assabentada del nomenament del personal col·laborador adscrit a la
Mancomunitat provinent dels Ajuntaments de Salou i de Vila-seca:
PRIMER.- La Sra. S. V. P., funcionària de l’Ajuntament de Salou, com administrativa
responsable de Secretaria.
SEGON.- La Sra. E. M. N. M., funcionària de l’Ajuntament de Vila-seca, com
administrativa responsable d’Intervenció.

400.- RATIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DELS AJUNTAMENTS DE
SALOU I DE VILA-SECA PER A L’EXERCICI 2011
Vista l’ordenança fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de Salou, relativa a la taxa pel
subministrament d’aigua potable, per a l’exercici 2010 i següents, aprovada la seva
última modificació pel Ple de l’Ajuntament de Salou celebrat el dia 16 de desembre de
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2009 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 49, de data
01/03/2010. De la qual s’adjunta còpia del text a l’expedient.
Vista l’ordenança fiscal núm. 23 de l’Ajuntament de Vila-seca, relativa a la taxa pel
subministrament d’aigua potable, per a l’exercici 2010 i següents, aprovada la seva
última modificació pel Ple de l’Ajuntament de Vila-seca celebrat el 28 de desembre de
2009 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 40, de data
18/02/2010. S’adjunta còpia del text a l’expedient.

L’Assemblea General de la Mancomunitat ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- RATIFICAR el text de les ordenances fiscals relatives a la taxa pel
subministrament d’aigua potable tant de l’Ajuntament de Salou com de l’Ajuntament de
Vila-seca.
SEGON.- Seguir la tramitació reglamentària.

500.- RATIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI

Atès que per acords plenaris adoptats pels Ajuntaments de Salou i de Vila-seca en les
sessions ordinàries celebrades, respectivament, els dies 26 i 27 de juny de 2008, es
van aprovar inicialment els respectius reglaments municipals d’abastament domiciliari
d’aigua potable, els quals tenen idèntica redacció.
Atès que aquests reglaments van esdevenir definitius al no formular-se cap reclamació
o al·legació en tràmit unitari d’informació pública.
Atès que el text íntegre dels referits reglaments municipals (i que figura en aquest
expedient) es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 68, de
data 23/03/2009. I vist que els citats reglaments van entrar en vigor el mateix dia de la
seva publicació al BOP de Tarragona.

L’Assemblea General ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- RATIFICAR els respectius reglaments municipals d’abastament domiciliari
d’aigua potable, els quals tenen idèntica redacció.
SEGON.- Procedir a la seva tramitació reglamentària.

600.- NOVACIÓ SUBJECTIVA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA
HIDRÀULICA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE ALS MUNICIPIS DE SALOU I DE VILA-SECA
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Vista la proposta del document de novació subjectiva del contracte de concessió
d’obra hidràulica per a la gestió del servei d’abastament d’aigua potable als municipis
de Salou i de Vila-seca, a formalitzar entre la Mancomunitat Gestora dels Recursos
Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca i la Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, S. A., SOREA, i que a continuació es reprodueix:
“NOVACIÓ SUBJETIVA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D'OBRA HIDRÁULICA
PER LA GESTIÓ DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS
DE SALOU I VILA-SECA

A Salou, el .. de desembre de dos mil deu.

REUNITS:

D'una part, l'Il·lustríssim senyor Pere Granados Carrillo, Alcalde de Salou i President
de la MANCOMUNITAT GESTORA DELS RECURSOS HÍDRICS DELS MUNICIPIS
DE SALOU I VILA-SECA, CIF ..............., amb domicili a ............................................. .
De l'altra, el senyor Jonás de Miguel Gómez, Director de SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTOS DE AGUAS, S.A., SOREA, CIF A-08-146367, amb domicili a
l'Avinguda Diagonal, 211, 08018 Barcelona.

INTERVENEN:

L' l'Il·lustríssim senyor Pere Granados Carrillo, en nom i representació de la
MANCOMUNITAT GESTORA DELS RECURSOS HÍDRICS DELS MUNICIPIS DE
SALOU I VILA-SECA, en la condició de President de la mateixa, especialment facultat
per Acord de l'Assemblea General, adoptat en sessió celebrada el 13 de novembre de
2010, segons s'acredita amb certificació adjunta, i assistit pel senyor Francisco Alijo
Moyano, Secretari General de la Mancomunitat, que dona fe d'aquest acte.
El senyor Jonás de Miguel Gómez, en nom i representació de SOCIEDAD RGIONAL
DE ABASTECIMIENTOS DE AGUAS, S.A., SOREA, la qual acredita mitjançant
escriptura pública de poders, atorgada el ..............., còpia de la qual s'adjunta.

MANIFESTEN:
I.- Previ el preceptiu concurs, la concessió del servei municipal de subministrament
d'aigua de Vila-seca i Salou fou adjudicada a la Sociedad de Abastecimientos Urbanos
y Rurales, S.A., SAUR, per acord de l'Ajuntament, Ple de 18 de setembre de 1988, el
contracte de concessió es formalitzà, administrativament, el 4 d'octubre de 1988, i
s'elevà a escriptura pública, el 5 d'abril de 1989, còpia de la qual s'adjunta.
II.- Pocs mesos després de la formalització del contracte en escriptura pública, amb la
segregació de Vila-seca i Salou, i la creació del nou municipi de Salou, per Sentència
del Tribunal Suprem de 30 d'octubre de 1989, la Societat concessionària passà a
prestar el servei en ambdós municipis, Salou i Vila-seca.
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III.- A partir de 1997, prèvia fusió per absorció de SOREA, SAUR adoptà la
denominació de SOREA, canvi que fou degudament comunicat als Ajuntaments de
Salou i Vila-seca.
IV.- Els dos Ajuntaments han vingut coordinant les seves actuacions envers el servei
de subministrament d'aigua per mitjà d'una Comissió d'Aigües, integrada per
representats d'ambdues Corporacions municipals. Manifestació d'aquesta gestió
conjunta és que en sengles sessions de 26 i 27 de juny de 2008, els plenaris dels
Ajuntaments de Salou i Vila-seca van aprovar el respectius Reglaments municipals
d'abastament domiciliari d'aigua potable que, sotmesos a informació pública en tràmit
unitari en tenir redacció idèntica, i no havent-se formulat al·legacions, es van donar per
aprovats, definitivament, per mitjà d'anunci i de publicació del text del Reglament comú
al BOP de Tarragona, de 23 de març de 2009, efectuada pel Secretari General de
l'Ajuntament de Salou, per compte d'ambdues Corporacions municipals.
V.- Després de seguir el procediment legalment establert, en Acords dels Plens dels
respectius Ajuntaments, adoptats en sessions celebrades el 6 d’octubre de 2010 i el
24 de setembre de 2010, els municipis de Salou i de Vila-seca acordaren crear la
Mancomunitat gestora dels recursos hídrics dels municipis de Salou i Vila-seca -en
endavant, la Mancomunitat-, constituïda el 13 de desembre de 2010, segons s'acredita
amb les certificacions dels Acords que s'adjunten i dels Estatuts.
VI.- D'acord amb els seus Estatuts, l'objecte de la Mancomunitat és la prestació en
comú del servei de subministrament d'aigua potable i, a aquests efectes i des de la
seva constitució es subroga en els drets i deures que, amb anterioritat,
corresponguessin als Ajuntaments de Salou i de Vila-seca, en relació amb el contracte
de gestió del servei públic de subministrament d'aigua en el seu dia adjudicat per
l'extint Ajuntament de Vila-seca i Salou a SAUR, avui SOREA.
VII.- Per aquestes raons procedeix formalitzar el present document de novació
contractual entre les parts que han esdevingut Administració titular del servei de
subministrament d'aigua potable i concessionària del mateix, actualitzant al mateix
temps el contingut de la relació contractual establerta, el 18 de setembre de 1988,
entre l'Ajuntament de Vila-seca i Salou i SAUR, d'acord amb el Plec de Condicions
Econòmiques i Administratives Particulars i el contracte originals.
VIII.- L'actualització del contracte es refereix essencialment als diferents fons que, en
base al Plec de condicions i l'oferta de SAUR, formen part de la tarifa del servei, als
quals s'hi afegeix un nou cànon per utilització de les instal·lacions afectes al servei.
L'objecte d'aquest cànon a favor de la Mancomunitat és que aquesta pugui, al seu
torn, satisfer la cessió de l'ús de les infraestructures de la seva titularitat que els
Ajuntaments fan a la Mancomunitat, d'acord amb allò que estipula al respecte l'article
24.g) dels Estatuts, en relació a la Disposició addicional única dels mateixos.
Ateses aquestes manifestacions i antecedents, els compareixents atorguen el present
contracte administratiu, amb subjecció a les següents,

CLÀUSULES:
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Clàusula 1.- La Mancomunitat gestora dels recursos hídrics dels municipis de Salou i
Vila-seca -en endavant, la Mancomunitat- i la Sociedad Regional de Abastecimiento de
Aguas, S.A. -en endavant, SOREA- es subroguen en els drets i obligacions derivats
del contracte de gestió del servei de subministrament domiciliari d'aigua que, en la
modalitat de concessió d'execució d'obres hidràuliques i explotació del servei, va
atorgar a la Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales, S.A., SAUR, -ara
SOREA- l'extint Ajuntament de Vila-seca i Salou, en sessió del seu Ple celebrada 18
de setembre de 1988, del contracte de concessió que es formalitzà,
administrativament, el 4 d'octubre de 1988, i que s'elevà a escriptura pública, el 5
d'abril de 1989.
Clàusula 2.- La Mancomunitat i SOREA es subroguen, igualment, en tots els drets i
obligacions sorgits, des d'aleshores i fins ara en l'execució del contracte de concessió
i, en particular, en els sorgits des que es constituïren els Ajuntaments de Salou i de
Vila-seca, com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Suprem de 30 d'octubre
de 1989, de conformitat amb allò que preveu la Disposició transitòria segona dels
Estatuts de la Mancomunitat.
Clàusula 3.- La Mancomunitat assumeix la condició d'Administració titular de la gestió
del servei de subministrament d'aigua de consum humà en els termes municipals de
Salou i de Vila-seca i, en particular, d'Administració contractant envers SOREA que, al
seu torn, mantindrà la condició de concessionària d'aquest servei en ambdós termes
municipals, conjuntament.
Clàusula 4.- Els diferents fons que, de conformitat amb els articles 2, 21, 22.2 i 6.2 del
Plec de Condicions Econòmiques i Administratives Particulars i el contracte originals
es refonen en els tres següents:
a)

Fons de reversió.

b)
Fons de reposició d'inversions del Plec, referit a les amortitzacions tècniques i
renovació de les instal·lacions del servei.
c)
Fons de reposició d'inversions posteriors al Plec, referit a les obres de
renovació de canonades.
Clàusula 5.- SOREA abonarà a la Mancomunitat un cànon per utilització de les
instal·lacions afectes al servei de subministrament d'aigua, de titularitat dels
Ajuntaments de Salou i Vila-seca. El producte d'aquest cànon estarà destinat a la
contraprestació que, per aquesta cessió d'ús, la Mancomunitat ha de satisfer als
Ajuntaments, de conformitat amb allò que estipulen l'article 24.g) i la Disposició
addicional única dels Estatuts de la Mancomunitat.
Clàusula 6.- Es manté a càrrec de SOREA i, ara, en favor de la Mancomunitat, el
cànon addicional, previst en l'oferta adjudicatària i en el contracte original, per un
import, el 2010, de 60.000 €/any, actualitzable segons IPC, no repercutible en la tarifa
del servei de subministrament d'aigua.
Clàusula 7.- La Mancomunitat es compromet a aprovar les tarifes necessàries que
permetin mantenir l'autofinançament del servei així com l'equilibri econòmic de la
concessió. Amb aquest sentit SOREA presentarà anualment un estudi de tarifes que
reculli els ingressos i despeses previstes degudament justificat.
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Clàusula 8.- SOREA, en base a l'estudi de tarifes referit a la clàusula 7 del present
contracte i segons l'evolució real dels ingressos facturats, presentarà a la
Mancomunitat una liquidació anual que inclourà els següents conceptes:
1.- Ingressos tarifaris: es compararà l'estudi de tarifes amb la facturació real en euros
una vegada descomptades les modificacions de rebuts. Quan la facturació real
(descomptades les modificacions de rebuts) sigui superior a la prevista en l'estudi de
tarifes, Sorea percebrà l'1,5% d'aquesta diferència, tal i com s'està fent a l'actualitat.
Quan es doni aquesta situació, l'import a liquidar serà la diferència.
En el cas que la facturació real en euros (descomptades les modificacions de rebuts)
sigui inferior a la prevista en l'estudi de tarifes, Sorea restarà aquest diferencial de la
liquidació.
2.- Ingressos no tarifaris inclosos en l'estudi: es compararà l'estudi de tarifes amb la
facturació real per ingressos de conservació d'escomeses i comptadors, canvis de
nom i reapertures. La diferència és la que es liquidarà en excés o per defecte a la
Mancomunitat.
3.- Ingressos no tarifaris exclosos de l'estudi: es liquidarà la facturació feta amb el NIF
dels ajuntaments per canvi de titularitat i drets d'escomesa.
4.- Compra d'aigua: es compararà l'estudi de tarifes amb la despesa real del període i
la diferència és la que es liquidarà en excés o per defecte a la Mancomunitat.
5.- Fons de reposició Inversions posteriors al Plec: es liquidarà l'import de l'estudi de
tarifes a la Mancomunitat.
6.- Cànon Utilització Instal·lacions del Servei: es liquidarà l'import de l'estudi de tarifes
a la Mancomunitat.
7.- Fons de Reposició Inversions Plec de Condicions: es liquidarà l'import de l'estudi
de tarifes a la Mancomunitat.
8.- Taxa Ocupació del Subsòl: es liquidarà l'import de l'estudi de tarifes a la
Mancomunitat.
9.- Cànon Addicional: és el cànon descrit a la clàusula 6 del present contracte i que es
liquidarà a la Mancomunitat.
10.- Liquidació de les Obres realitzades pel concessionari: s'afegiran a la liquidació els
imports certificats per la Mancomunitat.
11.- Varis: en la liquidació s'inclouran aquelles partides extraordinàries sobrevingudes
no incloses en l'estudi de tarifes (ex. m3 bonificats, IBI, etc).

Clàusula 9.- En tot allò que no es contradigui amb el present contracte, seran aplicació
el Plec de Condicions Econòmiques i Administratives Particulars i el contracte
originals.
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I per deixar-ne constància, les parts signen aquest contracte per quadruplicat i a un sol
efecte, a la data i lloc expressats l'encapçalament, davant meu, el Secretari, que en
dono fe.
Pere Granados Carrillo
President de la Mancomunitat

Jonás de Miguel Gómez
Director de SOREA

Francisco Alijo Moyano
Secretari General de la Mancomunitat”

L’Assemblea General ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- Aprovar el text íntegre d’aquest document de novació transcrit literalment i
facultar al president de la Mancomunitat per signar-lo en nom i representació de la
Mancomunitat.
SEGON.- Notificar aquest acord a SOREA per tal de formalitzar en document
administratiu aquesta novació subjectiva.
TERCER.- Seguir la tramitació reglamentària.

700.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2011
JUNTAMENT AMB LES BASES D’EXECUCIÓ.
Vist el pressupost de la Mancomunitat gestora dels recursos hídrics dels municipis de
Salou i de Vila-seca per a l’any 2011, juntament amb les bases d’execució.
Vist que el pressupost es troba anivellat en els estats de despeses i ingressos, amb un
import de 1.350.000 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 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 2011, d’acord amb
el següent resum per capítols:
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PRESSUPOST ANY 2011

ESTAT D’INGRESSOS
CAPÍTOL CONCEPTE

IMPORT

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

230.400

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

800.000

7

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

319.600

TOTAL

1.350.000

ESTAT DE DESPESES
CAPITOL CONCEPTE

IMPORT

2

DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS

170.000

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

860.400

6

INVERSIONS REALS

300.000

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

19.600

TOTAL

1.350.000

SEGON.- Aprovar les bases d’execució del pressupost que han de guiar i regir el seu
desenvolupament i gestió durant l’exercici 2011.
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.

800.- DESIGNACIÓ DELS CLAUERS DE L’ENTITAT I APROVACIÓ DE
L’OBERTURA D’UN COMPTE BANCARI A NOM DE LA MANCOMUNITAT
GESTORA DELS RECURSOS HÍDRICS DELS MUNICIPIS DE SALOU I DE VILASECA.

El Ple de l’Ajuntament de Salou, en sessió celebrada el dia 6 d’octubre de 2010 i el
Ple de l’Ajuntament de Vila-seca, en sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2010,
van acordar la constitució de la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics dels
municipis de Salou i de Vila-seca, i van aprovar els estatuts pels quals es regirà
aquesta entitat, que han estat publicats en el BOP núm. 239, de 18 d’octubre de 2010 i
en el DOGC núm. 5736, de 18 d’octubre de 2010.
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De conformitat amb allò que disposen els articles 10 i 12 dels estatus que regeixen la
Mancomunitat, aquesta s’ha de dotar d’un pressupost d’ingressos i de despeses que
s’aprovarà anualment.
Per tal d’efectuar totes les operacions de pagament i d’ingrés derivades de la gestió
econòmica de la Mancomunitat, es fa necessària l’obertura d’un compte bancari al seu
nom.

Vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General ACORDA, per unanimitat, el
següent:
PRIMER.- Designar com a clauers conjuntament del compte de la Mancomunitat al Sr.
FRANCISCO ALIJO I MOYANO, Secretari i al Sr. PERE-MANUEL FERRÉ I PUJOL,
Interventor, o les persones que legalment els substitueixin.
SEGON.- Aprovar l’obertura d’un compte bancari a nom de la MANCOMUNITAT
GESTORA DELS RECURSOS HÍDRICS DELS MUNICIPIS DE SALOU I DE VILASECA, a l’entitat CATALUNYA CAIXA.
TERCER.- Notificar l’acord a les persones interessades.

900.- APROVACIÓ DEL LOGOTIP DE LA MANCOMUNITAT.

Vista la proposta de logotip per a la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics i que
es fa constar a continuació:

L’Assemblea General de la Mancomunitat l’APROVA per unanimitat.

1000.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
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1100.- TORN DE PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.

Abans de finalitzar la sessió el president de la Mancomunitat, el Sr. Granados, torna a
desitjar èxit a aquesta Mancomunitat.

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
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