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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 19 DE
DESEMBRE DE 2016
************************************************************
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 12.00 hores del
dia 19 de desembre de 2016, 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. MARC MONTAGUT I PRATS
SR. JESÚS BARRAGÁN PASCUAL
SR. J. ANTONI BRULL CASTELL
SR. JOSEP POBLET I TOUS
SR. XAVIER FARRIOL I ROIGÉS
SRA. MANUELA MOYA MOYA
SR. JOSEP M. PUJALS VALLVÉ

Actua el secretari de la Mancomunitat, el senyor ENRIC OLLÉ BIDÓ, que estén la
present acta.

Hi assisteix també l’interventor de la Mancomunitat, el senyor TOMÀS CARBONELL
VILA.

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

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
CELEBRADA EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2016
Vista i llegida l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 10 d’octubre de 2016,
l’Assemblea General de la Mancomunitat l’APROVA, per unanimitat.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA
Es dóna compte de les resolucions de la Presidència. L’Assemblea General de la
Mancomunitat en resta assabentada.
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3.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE
DATA 2 DE NOVEMBRE DE 2016, DE FORMULACIÓ D’AL·LEGACIONS A
L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ
DE L’ÀMBIT DEL CRT DE VILA-SECA I SALOU

Vista la resolució de la Presidència, de data 2 de novembre de 2016, que es transcriu
tot seguit:

“Identificació de l’expedient:
Expedient administratiu núm. 21/2016, del Pla director urbanístic de reordenació de
l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, redactat per la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
Tràmit: Formulació d’al·legacions a l’aprovació inicial del PDU.

Fets
1.- La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en data 30 de juny de
2016, acorda aprovar inicialment, per segona vegada, el Pla director urbanístic de
reordenació de l’àmbit del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou, en els
municipis de Vila-seca i Salou, redactat per la Direcció General d’Ordenació del Territori
i Urbanisme.
2.- Mitjançant edicte de 30 de juny de 2016, publicat al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya en data 4 de juliol de 2016, s’exposa a informació pública l’esmentat Pla
director urbanístic.
3.- En data 02-08-2016 té entrada en el registre d’aquesta Mancomunitat un escrit del
Servei Territorial d’Urbanisme de Tarragona comunicant que queda obert el tràmit
d’informació pública per un termini de 45 dies.
4.- SOREA, empresa concessionària, en data 24 d’octubre 2016, ha elaborat un
informe tècnic sobre la incidència del PDU en les instal·lacions de l’aigua, el qual
s’annexarà al trasllat de la present resolució.

Fonaments jurídics
1.- Article 83 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que regula la
tramitació dels plans directors urbanístics.
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2.- Estatuts de la Mancomunitat Gestora de Recursos Hídrics dels municipis de Salou i
de Vila-seca.

Resolc

1.- Comparèixer davant la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona en
el tràmit de formulació d’al·legacions respecte a la segona aprovació inicial del “Pla
director urbanístic de reordenació de l’àmbit del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i
Salou, en els municipis de Vila-seca i Salou”, per tal que es tinguin en compte les
al·legacions expressades en l’informe tècnic confeccionat per SOREA, en data 24
d’octubre de 2016, i que s’annexarà al trasllat d’aquesta resolució.
2.- Donar trasllat de la present resolució a la Comissió Territorial d’Urbanisme del
Camp de Tarragona, per tal que es tinguin per presentades les al·legacions dins del
termini establert, així com que s’acordi procedir a la seva estimació.
3.- Sotmetre les esmentades al·legacions a la ratificació, si s’escau, de l’Assemblea
General de la Mancomunitat.”

L’Assemblea General de la Mancomunitat ACORDA, per unanimitat, la seva
RATIFICACIÓ.
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4.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA
MANCOMUNITAT PER A L’EXERCICI 2017 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 2017, juntament amb les Bases d’execució.
Atès que el pressupost es troba anivellat en els estats de despeses i ingressos, amb
un import de 1.390.000,00 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
d’acord amb allò previst en l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es
modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
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 2017, d’acord amb
el següent resum per capítols:

INGRESSOS
CAPÍTOL

RESUM PER CAPÍTOLS

EUROS

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

284.600,00

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

795.748,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

309.652,00

TOTAL

1.390.000,00
DESPESES

CAPÍTOL

RESUM PER CAPÍTOLS

EUROS

1

DESPESES DE PERSONAL

50.934,12

2

DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS

269.000,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

750.900,00
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5

FONS DE CONTINGÈNCIA

6

INVERSIONS REALS
TOTAL

9.513,88
309.652,00
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 2017.
TERCER.- Aprovar l’annex d’inversions per un import global de 309.652,00€ amb el
detall dels projectes a executar a cada municipi que consten a l’expedient.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- 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.

5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I EL CATÀLEG
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L’ANY 2017 DE LA MANCOMUNITAT
Atès que l’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL),
estableix que la plantilla de personal de les entitats locals està integrada per la
relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les
places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual
agrupades,
indicant
la
denominació d’aquests, el nombre de places que les
constitueixen, el nombre de les que es troben vacants i el grup a què pertanyen.
Atès que l’article 26 de l’RPEL disposa que l’entitat local ha d’aprovar
anualment la plantilla en la mateixa sessió en què s’aprovi el pressupost.
Un exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que se’n
dedueixi i de la relació de llocs serà un dels documents que integren el
pressupost.
Atès el que disposa l'article 90 de la Llei 7/85, de 2 d'abril de Bases de Règim Local i
l'article 283.1 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, on es prescriu l'obligatorietat dels
ens locals d'aprovar la seva plantilla, en la mateixa sessió en què s'aprovi els
pressupost.
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Atès el que disposen els articles 21 i 23 dels Estatuts de la Mancomunitat respecte el
seu personal.
Atès la compatibilitat reconeguda a les funcionaries que realitzen les funcions de
suport administratiu a la Mancomunitat com personal col·laborador als catàlegs de llocs
de treball dels respectius Ajuntaments Mancomunats.
Atès el que disposa la Base 21 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Mancomunitat Gestora de Recursos Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca per a
l’exercici 2016.
Vist també l'article 168 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que estableix que un
dels documents que s'ha d'unir al Pressupost General és un annex del personal de la
Mancomunitat.
Vista la proposta de la presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat ACORDA,
per unanimitat, el següent:
PRIMER.- Aprovar la plantilla i el catàleg-relació de llocs de treball de la
Mancomunitat Gestora de Recursos Hídrics de Salou i Vila-seca, per a l'exercici de
2017.
SEGON.- Aprovar les retribucions de la plantilla amb l’increment de l’1% dels imports
previstos a l’article 21 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Mancomunitat, per
tal d’equiparar el personal adscrit a l’increment que s’ha efectuat aquest any 2016 al
personal funcionari local en aplicació de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.
TERCER.- Publicar la plantilla de personal, en el termini dels trenta dies següents al
de la seva aprovació junt amb el resum del Pressupost, en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat.
QUART.- Trametre còpies de l'esmentada plantilla a l'Administració de l'Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat, en el termini de trenta dies des de la
seva aprovació.

6.- APROVACIÓ DEL PERSONAL ADSCRIT A LA MANCOMUNITAT GESTORA
DE RECURSOS HÍDRICS DE SALOU I VILA-SECA, PROVINENT DE
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA
Vist l’acord pres per l’Assemblea General de la Mancomunitat en data 13 de desembre
de 2010 en el qual es dóna compte del nomenament, com personal col·laborador
adscrit a la Mancomunitat, de la Sra. E. N. M. administrativa de l’Ajuntament de Vilaseca.
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Atès que la funcionària de l’Ajuntament de Vila-seca que presta els seus serveis a
aquesta Mancomunitat com a personal col·laborador és la Sra. B. M. S.
Atès que l’article 23 dels Estatuts de la Mancomunitat disposa que la resta de personal
que a temps parcial o total sigui necessari, serà aportat pels ajuntaments d’entre el
seu propi personal.
Atès que l’article 52 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les
Administracions Públiques determina la possibilitat que la falta d’autorització pugui ser
validada mitjançant l’atorgament de la mateixa mitjançant l’òrgan competent.

Vista la proposta de la presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat ACORDA,
per unanimitat, el següent:
PRIMER.- Revocar l’adscripció de la Sra. E. M. N. M., funcionària de l’Ajuntament de
Vila-seca com administrativa responsable d’Intervenció.
SEGON.- Nomenar a la Sra. B. M. S., funcionària de l’Ajuntament de Vila-seca com
administrativa de suport administratiu a l’Interventor, validant alhora els serveis
prestats des de la data de la baixa efectiva de la Sra. E. M. N. M. fins a la data del
present nomenament.
TERCER.- Comunicar a les interessades i als ajuntaments mancomunats la present
resolució.

7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE PER
A L’EXERCICI DE 2017 I SEGÜENTS
El senyor interventor proposa un aclariment en la redacció del títol del punt de l’ordre
del dia, als efectes de fer-ho més descriptiu i acurat en relació a l’objecte de l’acte
administratiu. La presidència exposa aquesta petició i tots els presents, per unanimitat,
mostren la seva conformitat.

FETS
L’Assemblea General, en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2013, va adoptar
l'acord d'aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la TAXA PEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE, per a l'exercici de 2014 i següents. En data 01
de febrer de 2014 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona l’aprovació
de l’esmentada modificació.
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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 2017 i següents s’acompanya la
informació addicional a l’estudi econòmic-financer sobre els costos i els rendiments de la
mateixa.
S’incorpora una tarifa social i la resta de 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 l’any 2017 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 inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa
pel subministrament d’aigua potable i el text íntegre de la mateixa, que s’incorpora com a
annex, per a l’exercici 2017 i següents, i que dóna com a resultat les següents tarifes:

CONCEPTES

ACTUAL

REVISIÓ

PROPOSTA

PREU SUBMINISTRAMENT

€/m3

%

€/m3

Fins mínim

0,5903

2,83%

0,6070

Excés sobre mínim

1,2388

2,83%

1,2739

Tarifa social fins el mínim
CONSERVACIÓ
ESCOMENESE I
COMPTADORS, MENSUAL:

NOVA CREACIÓ

€/ab/mes

%

0,3035

€/ab/mes

De 13 ó 15 mm

0,88

5,68%

0,93

De 13 mm telemesura

1,62

12,96%

1,83

De 20 mm

1,15

0,87%

1,16

De 25 mm

1,58

0,63%

1,59

De 30 mm

2,09

0,48%

2,10

De 40mm

2,63

0,38%

2,64
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De 50 mm

3,42

0,58%

3,44

De 65 mm

4,52

0,44%

4,54

De 80 mm

5,25

0,57%

5,28

De 100 mm

6,09

0,49%

6,12

SEGON.- Aprovar la Memòria econòmic-administrativa relativa a la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable per a
l’exercici de 2017 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 d’aprovació inicial, així com el text íntegre de l’Ordenança fiscal
annexa al mateix, s’exposaran al públic en el Butlletí Oficial de la Província i 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 cas
que no se’n presentin, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu procedint-se a la
publicació, en el Butlletí Oficial de la Província, del text íntegre de la modificació.

ANNEX
“ORDENANÇA FISCAL
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

Article 1r.
Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aquesta
Mancomunitat gestora dels recursos hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca
estableix la taxa pel subministrament d’aigua potable a la població, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 20.4 i
57 de l’esmentat RDL 2/2004.
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Article 2n.
Naixement de l’obligació de satisfer la taxa.
Neix en el moment en què se sol·licita la concessió del subministrament d’aigua potable i
demés actes o operacions relacionades amb aquest servei, o en els supòsits que les
tarifes puguin especificar.
Aquest servei es declara de recepció obligatòria.

Article 3r.
Subjectes
Els abonats o usuaris del servei, siguin o no propietaris de l’immoble i els titulars de drets
de propietat.

Article 4t.
Mínims de consum
Mínims de consum: 15 m3/ut. de consum/mes.
Comptadors divisionaris: 1 ut. consum per comptador.
Comptadors generals: 1 ut. consum per habitatge o local subministrat.
Hotels: 1 ut. consum per cada dues habitacions.
Càmpings: 1 ut. consum per cada 4 unitats d'acampada.
Subministraments especials: segons contracte.

Article 5è.
Tarifes de subministrament d’aigua potable.
Preu del subministrament:
Fins el mínim................................................................... 0,6070 €/m3
Excés sobre el mínim....................................................... 1,2739 €/m3
Tarifa social fins el mínim................................................. 0,3035 €/m3
Conservació escomeses i comptadors, mensual:
De 13 ó 15 mm.................................................................. 0,93 €
De 20 mm......................................................................... 1,16 €
De 25 mm......................................................................... 1,59 €
De 30 mm......................................................................... 2,10 €
De 40 mm......................................................................... 2,64 €
De 50 mm......................................................................... 3,44 €
De 65 mm......................................................................... 4,54 €
De 80 mm......................................................................... 5,28 €
De 100 mm....................................................................... 6,12 €
Compt. 13 mm. telemesura.............................................. 1,83 €
Taxa canvis de titularitat.......................................................21,60 €

15

Taxa de connexió a la xarxa d’aigua:
Per cada habitatge unifamiliar o xalet............................ 188,50€
Per cada habitatge (comunitari) o local..........................149,40 €
Per cada habitació d’hotel................................................75,50 €
Per cada plaça de càmping................................................7,30 €
Per cada plaça de pàrquing, garatge (cobert)...................38,10 €
Per cada provisional d’obres....................................................170 €
Tall de subministrament:
Taxa de reconnexió..........................................................74,20 €

Article 6è.
Facturació.
Els sistema de facturació serà trimestral.

Article 7è.
Bonificacions
Per les unitats de convivència nombroses, és a dir, més de tres persones convivint al
domicili familiar, s’estableix la següent bonificació:
Per a cada persona de més que sobrepassi el límit de 3 persones que convisquin al
domicili de l’abonat el mínim de consum s’incrementarà en 3 m3/mes. Aquesta bonificació
s’aplicarà sistemàticament als abonats que gaudeixen de l’ampliació de trams al cànon de
l’ACA.
També gaudiran de bonificació els edificis i centres que allotgin serveis públics, de
beneficència, de seguretat, de docència pública i els municipals.

Article 8è.
Normes subsidiàries.
En tot el no previst en aquesta Ordenança Fiscal s’estarà al que disposi la legislació
vigent.

Article 9è.
Els criteris d’accés a la tarifa social quedaran determinats per un acord específic de la
Mancomunitat en el qual prendran com a referencia els criteris establerts per la
Agencia Catalana de l’Aigua.

Disposició final.
Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o
derogació expressa.”
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8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA TARIFA SOCIAL PER A L’EXERCICI 2017
I DELS SEUS CRITERIS I RÈGIM D’APLICACIÓ

Els municipis de Vila-seca i Salou, mitjançant la Mancomunitat Gestora de Recursos
Hídric dels dos municipis, som sensibles a les dificultats que tenen algunes famílies per
fer front a les despeses bàsiques de la llar, entre les quals s’hi inclou el
subministrament d’aigua potable.
Per tal d’alleugerir aquesta càrrega, en la revisió de les tarifes per a l’exercici 2017 s’hi
introdueixen uns criteris de tarifació social que incorporen una bonificació econòmica
en el servei d'aigua per a aquells col·lectius més desfavorits.
L’objectiu de la dita mesura, doncs, és garantir la cobertura de les necessitats bàsiques
d’aigua i estableix un valor de la tarifa de l’aigua adaptat a les situacions de
vulnerabilitat de la població menys afavorida.
La tarifa, estarà dirigida, concretament, a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en
situació d’atur.
Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i
invalidesa.
Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció
(RMI).
Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre
determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).
Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
Perceptors del fons de la Llei d’Integració Socials dels Minusvàlids (LISMI).

Vista la proposta de la presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat ACORDA,
per unanimitat, el següent:

PRIMER.- Aprovar la tarifa social en la revisió per a l’exercici 2017 per a aquells
col·lectius més desfavorits.
SEGON.- Encarregar a la Presidència de la Mancomunitat Gestora de Recursos Hídrics
la concreció del règim d’aplicació de la tarifa social, si fos el cas.
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9.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

10.- 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 12.17 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el
secretari, en dono fe i estenc la present acta, que signo amb el senyor president.

EL PRESIDENT

EL SECRETARI

Pere Granados Carrillo

Enric Ollé Bidó

