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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, CELEBRADA EL DIA 15
DE SETEMBRE DE 2011
**************************************************************************************************
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 10:00 hores
del dia 15 de setembre de 2011, 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. PERE-MANUEL FERRÉ I
PUJOL.

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 UNA VEGADA CONSTITUÏTS ELS NOUS
CONSISTORIS DESPRÉS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS CELEBRADES EL
PASSAT DIA 22 DE MAIG.

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 pels alcaldes dels municipis o el regidor a qui deleguin aquest càrrec,
juntament amb tres regidors més per cada ajuntament.
Havent-se renovat les Corporacions en virtut del procés electoral celebrat el passat dia
22 de maig, procedeix l’actualització dels membres de l’Assemblea General d’aquesta
Mancomunitat.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de Vila-seca, de data 5 de juliol de 2011, aprovant
la designació dels seus representants a la Mancomunitat Gestora dels Recursos
Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca.
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Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de Salou, de data 29 de juny de 2011, aprovant la
designació dels seus representants a la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics
dels municipis de Salou i de Vila-seca.
L’article 11 dels Estatuts de la Mancomunitat 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. Alhora que també es determina que el primer president serà
l’alcalde de Salou o regidor en qui delegui.
Atès que a l’Assemblea General de la Mancomunitat celebrada el dia 13 de desembre
de 2010 es va nomenar president de la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics
dels municipis de Salou i de Vila-seca al Sr. PERE GRANADOS CARRILLO, alcalde
de Salou. I atès que en aquest mateix acte es va nomenar vicepresident de la
Mancomunitat al Sr. JOSEP POBLET I TOUS, alcalde de Vila-seca.
Atès que després de les eleccions municipals celebrades el passat dia 22 de maig, el
Sr. Pere Granados Carrillo va resultar elegit alcalde de Salou i el Sr. Josep Poblet i
Tous, alcalde de Vila-seca.

Per tot l’anterior, es proposa el següent:

PRIMER.- Donar compte dels nous representants designats per cada ajuntament a
l’Assemblea General de la Mancomunitat:
*PER PART DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA
Sr. JOSEP POBLET I TOUS, alcalde de Vila-seca (o regidor en qui delegui)
Sr. XAVIER FARRIOL I ROIGÉS
Sra. MANUELA MOYA MOYA
Sr. XAVIER GRASET MORELL
*PER PART DE L’AJUNTAMENT DE SALOU
Sr. PERE GRANADOS CARRILLO, alcalde de Salou (o regidor en qui delegui)
Sr. MARIO GARCIA VIDAL
Sr. MARC MONTAGUT I PRATS
Sr. JESÚS BARRAGÁN PASCUAL
SEGON.- Donar compte del fet que el Sr. PERE GRANADOS CARRILLO, continuarà
sent el PRESIDENT de la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics dels municipis
de Salou i de Vila-seca i el Sr. JOSEP POBLET I TOUS, continuarà sent el
VICEPRESIDENT de la Mancomunitat. La finalització del termini dels dos anys del
càrrec es farà coincidir amb la meitat del mandat que s’acaba d’iniciar. Així també, el
canvi de Secretari i d’Interventor de la Mancomunitat es realitzarà en els mateixos
termes.
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Vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat Gestora
dels Recursos Hídrics en resta assabentada.

200.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRIMER EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS DE LA MANCOMUNITAT GESTORA DE RECURSOS HÍDRICS DELS
MUNICIPIS DE SALOU I DE VILA-SECA, DINS EL PRESSUPOST VIGENT.
Per enllestir definitivament la posada en funcionament de la Mancomunitat Gestora de
Recursos Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca i havent-se aprovat
definitivament les Bases d’Execució del Pressupost vigent, fa que s’hagi de
confeccionar un expedient de modificació de crèdit per donar cobertura pressupostària
a les corresponents partides.
S’ha procedit a fer una anàlisi exhaustiva i s’ha elaborat la proposta, que s’adjunta, de
modificar el crèdit de diferents partides.
Com a resum, l’expedient, numèricament, seria del següent ordre:
MODIFICACIONS
Estat de Despeses
Altes (Habilitació de crèdit)………………. 16.000 €
TOTAL……………………………………… 16.000 €

FINANÇAMENT
Estat de Despeses (baixes)
Transferències de crèdit…..………………. 16.000€
TOTAL………………………………………..16.000 €

Per tot l’anterior, i vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la
Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca
ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- Que s’instrueixi l’oportú expedient de modificació de crèdits dintre el
Pressupost de 2011 i tota la seva tramitació posterior.
SEGON.- Modificar les partides del Pressupost que calgui a fi i efecte de dotar-les
suficientment per les atencions que hagin de suportar fins a final d’any.
TERCER.- Proposar a l’Assamblea General l’aprovació dels annexes adjunts que
determinen les partides i imports precisos que conformen el present expedient.
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QUART.- Sotmetre l’expedient de modificació de crèdits 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. La modificació de
crèdit es considerarà aprovada definitivament si durant l’esmentat termini no es
presenta cap reclamació.
CINQUÈ.- Una vegada resulti aprovat definitivament, se’n trametrà una còpia
l’Ajuntament de Salou i a l’Ajuntament de Vila-seca.

300.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
DE LA MANCOMUNITAT GESTORA DELS RECURSOS HÍDRICS DELS MUNICIPIS
DE SALOU I DE VILA-SECA, PER A L’EXERCICI DE 2011.

Vist que s’han de modificar les Bases d’Execució del Pressupost, aprovades per
l’Assemblea General de la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics dels
municipis de Salou i de Vila-seca, celebrada el passat dia 13 de desembre de 2010.
Vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General ACORDA, per unanimitat, el
següent:
PRIMER.- Aprovar les noves Bases d’Execució del Pressupost que han de guiar i regir
el seu desenvolupament i gestió durant l’any 2011.
SEGON.- Aquestes Bases d’Execució del Pressupost seran executables amb efectes
de l’1 de gener de 2011.
TERCER.- Sotmetre les Bases d’Execució del Pressupost 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. Es consideraran
aprovades definitivament si durant l’esmentat termini no es presenta cap reclamació.
QUART.- Una vegada resultin aprovades definitivament, se’n trametrà una còpia a
l’Ajuntament de Salou i a l’Ajuntament de Vila-seca.

400.- APROVACIÓ, 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.
La projecció administrativa del segon semestre té una activitat important a desenvolupar,
tal com és l’estudi de les tarifes de l’aigua per al proper exercici.
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.
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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 un 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.
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 durant 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 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.
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 2012 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.
CINQUÈ.- Elevació automàtica a definitiu de l’acord provisional en el supòsit que no es
presentin reclamacions.
SISÈ.- Una vegada aprovades les tarifes d’aigua, procedir a la seva tramitació davant la
Comissió de Preus de Catalunya.
SETÈ.- Publicació íntegra del text modificat i aprovat definitivament en el Butlletí Oficial
de la Província.
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Llegida i informada la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal per part de
l’interventor, el Sr. Pere-Manuel Ferré, el vocal Sr. Xavier Farriol explica que el
contingut de la proposta de modificació que representa un 6,8 % d’increment de la
tarifa constitueix el mínim minimorum del que es podia apujar enguany, tenint en
compte que s’havia vingut operant dins d’una estructura tarifària que va ser autoritzada
per la Comissió de Preus de Catalunya l’any 1992, fa pràcticament vint anys, el que
comporta que si s’utilitza aquesta estructura amb qualsevol altre paràmetre en relació
a l’any 1992 no hi ha comparació possible. Per una altra banda, dintre de l’estructura
tarifària aprovada per la Comissió de Preus els mínims estarien encara dintre de
l’autorització de l’any 1992, malgrat això els excesos de consum serien lleugerament
superiors als autoritzats en aquesta data però que no obstant això donat que ha
passat un període tan llarg es sotmetran a l’estudi de la Comissió de Preus.
També cal assenyalar que les actuals tarifes han restat invariables en els dos darrers
anys on s’han produït pujades de l’IPC considerables i que la subvenció que atorgava
la Generalitat de Catalunya al Consorci d’Aigües de Tarragona ja s’ha anunciat que no
es podrà mantenir i que això lògicament s’haurà de repercutir a la tarifa.
Finalment el Sr. Josep Poblet posa de manifest que tot això ha sigut possible per la
política tarifària portada a terme durant molts anys pel Consorci d’Aigües de Tarragona
que va comportar successives baixades tarifàries i que l’actual i profunda crisi
requereix un nou plantejament.

500.- ASSUMPTES URGENTS

L’Assemblea General de la Mancomunitat APROVA, per unanimitat, aquesta urgència.

501.- RENÚNCIA DE L’INTERVENTOR DE LA MANCOMUNITAT, EL SR. PEREMANUEL FERRÉ I PUJOL I NOMENAMENT DEL NOU INTERVENTOR DE LA
MANCOMUNITAT, EL SR. CARLOS GARCÍA LUCAS.
Vist que per acord de l’Assemblea General de la Mancomunitat Gestora dels Recursos
Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca, de data 13 de desembre de 2010, es va
aprovar el nomenament del Sr. Pere-Manuel Ferré i Pujol com a interventor d’aquesta
Mancomunitat.
Vist que en data 15 de setembre de 2011, el Sr. Pere-Manuel Ferré i Pujol presenta la
seva renúncia al càrrec d’interventor de la Mancomunitat.
Atès el que s’estableix a l’article 21 dels Estatuts de la Mancomunitat.

L’Assemblea General de la Mancomunitat ACORDA, per unanimitat, el següent:
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PRIMER.- Acceptar la renúncia del Sr. Pere-Manuel Ferré i Pujol del càrrec
d’Interventor de la Mancomunitat.
SEGON.- Nomenar el Sr. Carlos García Lucas com a interventor de la Mancomunitat.

El Sr. Pere-Manuel Ferré i Pujol manifesta la seva renúncia al càrrec d’interventor de
la Mancomunitat i sol·licita que, corresponent la intervenció de la mateixa a
l’Ajuntament de Vila-seca, segons s’estableix als Estatuts, es designi a tal fi
l’interventor de la Corporació de Vila-seca.
El Sr. Xavier Farriol, en nom i representació de tots els membres de la Mancomunitat
vol agrair públicament i deixar constància en acta la seva profunda gratitud pels
serveis prestats en els darrers vint anys a favor de les dues corporacions respecte al
Servei Municipal de l’Aigua, i que ningú més que ell personalment lamenta la seva
absència donat que per la seva condició de regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Vilaseca ha treballat al seu costat durant molts anys i coneix els seus valors, tant a nivell
professional com a nivell personal, així com la seva disponibilitat, lleialtat i bon criteri al
servei de la corporació.
El president de la mancomunitat, el Sr. Pere Granados, de la mateixa manera vol fer
extensiva i patent la seva gratitud pels rellevants serveis prestats pel Sr. Pere-Manuel
Ferré durant molts anys i també sol·licita la seva constància en acta.

600.- 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 10:25 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

