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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 23 DE
SETEMBRE DE 2015
************************************************************
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 13:00 hores del
dia 23 de setembre de 2015, es reuneix l’Assemblea General de la Mancomunitat
presidida pel Sr. JOSEP POBLET I TOUS, president de la Mancomunitat, amb
l’assistència dels següents vocals:
SR. PERE GRANADOS CARRILLO
SR. JESÚS BARRAGÁN PASCUAL
SR. MARC MONTAGUT I PRATS
SRA. ESTELA BAEZA VAQUERIZO
SR. XAVIER FARRIOL I ROIGÉS
SRA. MANUELA MOYA MOYA
SR. JOSEP M. PUJALS VALLVÉ

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

Hi assisteix també l’interventor de la Mancomunitat, el Sr. CARLOS GARCÍA LUCAS.

El Sr. Poblet, president de la Mancomunitat, saluda i dóna la benviguda a tots els
membres assistents, especialment a la Sra. Estela Baeza i al Sr. Josep M. Pujals, per
ser nous membres de la Mancomunitat, escollits després de la celebració de les
eleccions locals del passat 24 de maig. La Mancomunitat representa uns aspectes
estratègics importants i posa de iure quelcom que de facto ja funcionava.

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

1.- 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 24 DE MAIG DE 2015

Fets
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1. Havent-se renovat les Corporacions Locals en virtut del procés electoral celebrat el
passat dia 24 de maig de 2015, procedeix l’actualització dels membres de l’Assemblea
General d’aquesta Mancomunitat.

Fonaments de dret
1. 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.
2. Acord del Ple de l’Ajuntament de Vila-seca, de data 10 de juliol de 2015, pel qual
s’aprova la designació dels seus representants a la Mancomunitat Gestora dels
Recursos Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca.
3. Acord del Ple de l’Ajuntament de Salou, de data 22 de juliol de 2015, aprovant la
designació dels seus representants a la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics
dels municipis de Salou i de Vila-seca.

Vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat resta
assabentada 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
Sr. XAVIER FARRIOL I ROIGÉS
Sra. MANUELA MOYA MOYA
Sr. JOSEP M. PUJALS VALLVÉ

*PER PART DE L’AJUNTAMENT DE SALOU:
SR. PERE GRANADOS CARRILLO, com alcalde de Salou
SR. MARC MONTAGUT PRATS
SR. JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL
En relació al representant que manca es repartirà de la següent manera:
Des del 13 de juny de 2015 fins al 13 de juny de 2016: SRA ESTELA BAEZA
VAQUERIZO
Des del 14 de juny de 2016 al 13 de juny de 2017: SRA. MARIA JOSÉ RODRÍGUEZ
ANDRADES
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Des del 14 de juny de 2017 al 13 de juny de 2018: SR. VICENTE MACÍAS MARTÍN DE
SOTO
Des del 14 de juny de 2018 fins al final de la legislatura: SRA. MARIA JOSÉ
RODRÍGUEZ ANDRADES

2.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE DATA 13 DE JULIOL DE
2015 RELATIVA A LA DESIGNACIÓ DE NOU SECRETARI DE LA
MANCOMUNITAT

Vista la resolució de la Presidència, de data 13 de juliol de 2015, que es transcriu tot
seguit:

“Fets
1. Per acord de l’Assemblea General de la Mancomunitat Gestora de Recursos
Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca, de data 13 de desembre de 2010,
es va aprovar el nomenament del Sr. Francisco Alijo Moyano com a secretari
d’aquesta Mancomunitat.
2. Atesa la jubilació del funcionari Sr. Francisco Alijo Moyano amb efectes 20 de
juny de 2015.

Fonaments de dret
1. Article 21 dels Estatuts reguladors de la Mancomunitat.

Resolució
1. Designar al Sr. Enric Ollé Bidó com a secretari de la Mancomunitat Gestora de
Recursos Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca.
2. Ratificar aquesta resolució en la propera sessió que es celebri de l’Assemblea
General de la Mancomunitat.”

Vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat la
RATIFICA, per unanimitat.
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3.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE DATA 22 DE DESEMBRE
DE 2014 RELATIVA A L’APROVACIÓ DELS PREUS UNITARIS DEL SERVEI PER
A L’EXERCICI 2015

Vista la resolució de la Presidència, de data 22 de desembre de 2014, que es transcriu
tot seguit:
“Vistos els informes tècnics dels Caps dels Serveis Tècnics d’Enginyeria tant de
l’Ajuntament de Salou, Sr. Lluís Via Roig, com de l’Ajuntament de Vila-seca, Sr. Josep
M. Rofes Sans.
Vist l’informe del Cap de Distribució de la concessionària del servei SOREA, el Sr. Alain
R. Anglès.
Vista la relació de preus que s’adjunta com a Annex núm. 1 a aquest document.
Atès que l’article 101 lletra i) dels Estatuts de la Mancomunitat estableix que
correspon a l’Assemblea General de la Mancomunitat exercir la potestat tarifària i
determinar els recursos propis relatius a taxes, preus públics i contribucions especials.
Vista la proposta formulada per la Secretaria de la Mancomunitat als regidors
d’Hisenda de l’Ajuntament de Salou, Sr. Jesús Barragán Pascual, i de l’Ajuntament de
Vila-seca, Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés.
Atès que no hi ha prevista la celebració de cap sessió ordinària de l’Assemblea General
de la Mancomunitat abans de que finalitzi el present any 2014.

RESOLC

Primer.- APROVAR els preus unitaris del servei que regiran per a l’exercici 2015.
Segon.- RATIFICAR aquesta resolució a la propera Assemblea General de la
Mancomunitat que es celebri.”

Vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat ho
RATIFICA, per unanimitat.

4.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2014
APROVADA PER RESOLUCIÓ
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Vista la resolució de la Presidència de la Mancomunitat, de data 14 d’abril de 2015, que
es transcriu tot seguit:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’estat de comptes de l’exercici 2014 de l’ empresa SOREA, SOCIEDAD REGIONAL
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A., en qualitat de concessionària d’aquesta
Mancomunitat per a la prestació del servei d’abastament d’aigua als municipis de Salou
i Vila-seca. Tanmateix i atenent que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent la realització de la
prestació.
Atesa la reestructuració de les partides pressupostàries als efectes de donar cobertura
a l’atenció de les seves necessitats configurades en l’exercici 2014.
Atesa la base cinquena del pressupost que estableix que quan algun servei, per
esguard de la seva execució, esdevingui esgotat, insuficient o no existeixi consignació
per atendre la despesa, s'acordarà la modificació de crèdit més escaient, respectant el
procediment establert al Reial Decret Llei 2/2004, de 5 de març, articles 34 i següents
del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril i disposicions concordants. Tanmateix i d’acord
amb la proposta presentada, l’aprovació de les transferències de crèdit entre partides
de la mateixa àrea de despesa, és competència del President, a proposta de
l’Interventor.
D’acord amb el que determina el Text Refós de la Llei d’Hisendes Local RDL 2/2004 de
5 de març, en el seu art. 191, i atès que la intervenció ha informat la liquidació de l’any
2014.

FONAMENTS
L’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 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.
L’article 191 el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals determina que el pressupost de cada exercici es liquidarà en quan a
la recaptació de drets i el pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural
corresponent.
D’acord amb els Estatuts de la Mancomunitat on s’estableixen les atribucions al
President i l’Assemblea de la Mancomunitat.

Per tot l´exposat, i en virtut de les facultats que m’han estat conferides per la
legislació vigent,
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RESOLC:
PRIMER.- Aprovar i validar la modificació de crèdit mitjançant transferències de crèdit
segons consta al document addicional 0.
SEGON.- Aprovar i validar els saldos del compte de la liquidació de l’any 2014
presentat per l’empresa concessionària SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A. d’acord amb el detall que s’adjunta com a
document addicional núm. 1.
TERCER.- Aprovar i validar els saldos de la liquidació del pressupost 2014 de la
Mancomunitat Gestora de Recursos Hídrics Salou/Vila-seca d’acord amb la informació
que s’adjunta com a document addicional núm. 2.
QUART.- Donar compte a l’Assemblea en la primera sessió que es celebri, d'acord
amb allò que disposa l'article 193 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals, així com
comunicar el present expedient al Ministeri d’Hisenda i la Generalitat de Catalunya.”

L’Assemblea General de la Mancomunitat en resta assabentada.

5.- DONAR COMPTE DEL REPARTIMENT DELS INGRESSOS PROCEDENTS DE
LA GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE ENTRE ELS
MUNICIPIS DE SALOU I DE VILA-SECA APROVAT PER RESOLUCIÓ

Vista la resolució de la Presidència, de data 16 de setembre de 2015, i que es transcriu
tot seguit:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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.
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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 l’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
pagaments i obligacions pròpies de la Mancomunitat en un període suficient que
garanteixi el normal desenvolupament de la gestió de la mateixa.
2n.- Que donat que aquest any 2015, ha estat aprovada la liquidació per la
Mancomunitat, del compte d’explotació de la concessionària de l’exercici anterior, i en
relació a la transferència corresponent al saldo resultant de la liquidació de l’exercici
2014, es podría realizar d’acord amb les obligacions de despeses aprovades amb la
liquidació de la Mancomunitat i amb un import de 179.220,75 €, és a dir:
- Ajuntament de Salou: 123.662,32 €.
- Ajuntament de Vila-seca: 55.558,43 €
3r.- Que en relació a la transferència del primer semestre de 2015, 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 420.779,25 €, és a dir:
-

Ajuntament de Salou: 290.337,68 €
Ajuntament de Vila-seca: 130.441,57 €,

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.

Per tot l´exposat, i en virtut de les facultats que m’han estat conferides per la
legislació vigent,
RESOLC:
PRIMER.- Transferir durant l’any en curs, una bestreta als Ajuntament de Salou i de
Vila-seca per import de 600.000,00 €.
SEGON.- Que d’acord amb l’article 26 dels Estatuts de la Mancomunitat les quantitats
a transferir seran les següents:
a) 414.000,00 € a l’Ajuntament de Salou (69%)
b) 186.000,00 € a l’Ajuntament de Vila-seca (31%).”

L’Assemblea General de la Mancomunitat en resta assabentada.

6.- DONAR COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER A
L’EXERCICI 2016 APROVADES PER RESOLUCIÓ
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Vista la resolució de la Presidència, de data 14 de setembre de 2015, i que es transcriu
tot seguit:
“1. ANTECEDENTS
1. El 9 d’octubre de 2014 l’Assemblea de la Mancomunitat va aprovar el pla
pressupostari a mig termini per al període 2016-2018.
2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcalde va sollicitar informe a
la Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar les línies
fonamentals del pressupost de l’exercici 2016:
3. En data 14 de setembre de 2015, l’Interventor va emetre informe sobre les línies
fonamentals del pressupost proposades per la Presidència.
2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies
fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als
requeriments de la normativa europea.
2. L’article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les corporacions locals
tenen l'obligació de remetre la següent informació al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques abans de l'1 d'octubre de cada any:
•
•
•

•

Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels estats
financers.
L'estat de previsió de moviment i situació del deute.
La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i
despeses de les línies fonamentals del Pressupost amb la capacitat o necessitat
de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de
Comptes.
L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat,
de la regla de la despesa i del límit del deute.

3. L’article 13.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera disposa que amb
caràcter anual i abans de l’1 d’octubre s’hauran de trametre les línies fonamentals dels
pressupostos per l’exercici següent i que han de contenir, almenys la següent
informació:
• Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb
indicació de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.
• Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu
d'estabilitat fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar
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•

•
•

el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i
necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del sistema
europeu de comptes.
Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos,
tant pel que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a
lliuraments a compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els
seus principals rúbriques.
Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.
Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.

4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació
econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que
exerceixi les seves funcions.
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,

RESOLC:

PRIMER.- Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent
detall:
LINIA FONAMENTAL DE LA PREVISIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2015
INGRESSOS

2016

DESPESES

Capítol 1

0,00

Capítol 1

50.500,00

Capítol 2

0,00

Capítol 2

229.000,00

Capítol 3

257.900

Capítol 3

0,00

Capítol 4

0,00

Capítol 4

750.900,00

Capítol 5
Ingressos corrents

822.500,00

Despeses corrents

1.080.400,00 Capítol 5

Capítol 6

Fons de contingència

Capítol 7

309.600,00

Capítol 6

Ingressos de capital

309.600,00

Capítol 7

Capítol 8

Despeses de capital

Capítol 9

Capítol 8

Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

0,00

2016

1.030.400,00
0,00
0,00
359.600,00
359.600,00

Capítol 9

0,00

Despeses financeres

0,00

1.390.000,00 DESPESES TOTALS

1.390.000,00

SEGON.- .Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici contempla el compliment
de l’estabilitat pressupostària, el compliment de la regla de la despesa, el compliment
de l’equilibri pressupostari,el compliment de l’anivellament pressupostari i per últim es
contempla l’objectiu del deute.
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TERCER. Donar compte a l’Assemblea d’aquesta resolució en la propera sessió que es
celebri.
QUART. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions
de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.”

L’Assemblea General de la Mancomunitat en resta assabentada.
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El Sr. Farriol, principalment, explica als assistents la proposta de modificació de les
tarifes del servei per a l’exercici 2016 i posa de manifest la introducció d’una tarifa
social.

7.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR
URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL C.R.T.
En data 31 de juliol de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de
Tarragona va aprovar inicialment el Pla director urbanístic de reordenació de l’àmbit
del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou.
En data 1 de setembre de 2015 es va publicar la part dispositiva de l’acord esmentat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i anuncis al Diari de Tarragona i al diari El
Punt, i quedant obert el tràmit d’informació pública pel termini de 45 dies.
En data 14 de setembre de 2015 es notifica a la Mancomunitat Gestora de Recursos
Hídrics l’acord de l’aprovació inicial del Pla director urbanístic de reordenació de l’àmbit
del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou.

L’Assemblea General de la Mancomunitat en resta assabentada.

8.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE
L’EXERCICI 2014
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 2014 s’han sotmès a
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen
aprovador en data 6 de maig de 2015 exposant el Compte General al públic en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 115, de data 19 de maig de 2015, pel període
reglamentari, en el qual no s’hi han formulat reclamacions, allegacions ni
observacions.
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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.
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

Vista la proposta de la Presidència de la Mancomunitat, l’Assemblea General de la
Mancomunitat ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- Donar conformitat a la programació econòmica per a l’any 2015 i 2016, i
aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2014 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 2014, 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 2014, 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.

9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOMENAMENT DE NOU PRESIDENT I
VICEPRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT

Fets
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1. Per resolució de data 19 de juny de 2013, ratificada per l’Assemblea General de la
Mancomunitat de data 4 de setembre de 2013, es va nomenar president de la
Mancomunitat al Sr. Josep Poblet i Tous i vicepresident al Sr. Pere Granados Carrillo.
2. D’acord amb el procés electoral celebrat el passat dia 24 de maig de 2015 s’han
renovat les dues Corporacions Locals.

Fonaments de dret
1. L’apartat 1 de 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.”
2. Acord del Ple de l’Ajuntament de Vila-seca, de data 10 de juliol de 2015, pel qual
s’aprova la designació dels seus representants a la Mancomunitat Gestora dels
Recursos Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca.
3. Acord del Ple de l’Ajuntament de Salou, de data 22 de juliol de 2015, aprovant la
designació dels seus representants a la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics
dels municipis de Salou i de Vila-seca.

Per tot l’anterior i vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la
Mancomunitat ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Donar compliment a l’establert a l’article 11.1 dels Estatuts de la Mancomunitat i
nomenar com a president de la Mancomunitat Gestora de Recursos Hídrics al Sr. PERE
GRANADOS CARRILLO, i com a vicepresident de la mateixa al Sr. JOSEP POBLET I
TOUS, ambdós nomenaments amb data d’efectes de 1 d’octubre de 2015, agraint-los
els serveis prestats en favor de la Mancomunitat.
2. Notificar aquest acord a les parts interessades.

El Sr. Granados agraeix la tasca de la Presidència i la bona feina feta. Comenta que la
Mancomunitat és una forma jurídica encertada de gestió i que funciona millor que
abans. També agraeix al Sr. Farriol i al Sr. Barragán la seva tasca i que escenifiquen la
bona entesa entre els dos municipis.
El Sr. Poblet vol reiterar la importància de la gestió de l’aigua i de les escombraries, i
que són exemples de bon funcionament.
El Sr. Farriol exposa que el bon funcionament de la Mancomunitat és resultat de la
bona entesa entre els dos municipis, i que funcionen molt bé, sent reflex d’això la
màxima qualitat de l’aigua al millor preu. També comenta que gràcies a les previsions
que s’han fet no hi haurà manca de subministrament.
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10.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

11.- 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 13:30 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

Josep Poblet i Tous

Enric Ollé Bidó

