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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 23 DE
NOVEMBRE 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 14:00 hores
del dia 23 de novembre 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. CARLOS GARCÍA LUCAS.

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

Una vegada oberta la sessió per la Presidència, el Sr. Josep Poblet, alcalde de Vilaseca, demana la paraula i presenta al Sr. Carlos García Lucas, interventor de
l’Ajuntament de Vila-seca, que en aquest acte pren possessió del seu càrrec
d’interventor de la Mancomunitat com a conseqüència de la renúncia manifestada pel
Sr. Pere-Manel Ferré i Pujol a la darrera sessió.
El Sr. Pere Granados, president de la Mancomunitat i alcalde de Salou, li dóna la
benvinguda i li desitja sort en la seva gestió.

100.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
CELEBRADA EL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2011
Vista i llegida l’acta de la sessió ordinària de l’Assemblea General celebrada el dia 15
de setembre de 2011, l’Assemblea General de la Mancomunitat l’APROVA per
unanimitat.
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200.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 74 DEL
REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
DELS MUNICIPIS DE SALOU I DE VILA-SECA
Aquest punt de l’ordre del dia es deixa damunt la taula.

Una vegada llegida la proposta pel senyor secretari i exposades les raons de la
modificació d’aquest article, aconsellada per la concessionària i amb l’objecte d’evitar
fraus que a l’actualitat s’estan produint en el consum de l’aigua es produeix un llarg
debat amb la participació del Sr. Granados, del Sr. Poblet, del Sr. Farriol, del Sr.
Barragán i del Sr. Graset. Després d’aquest debat es considera procedent deixar
aquest assumpte damunt la taula i sol·licitar més informació a l’empresa
concessionària i que una vegada analitzada la mateixa ja es decidirà la procedència o
no d’aquesta modificació.

300.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL REPARTIMENT DELS INGRESSOS
PROCEDENTS DE LA GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
ENTRE ELS MUNICIPIS DE SALOU I DE VILA-SECA
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.
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 lo 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
pagament 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 2011, en que entra en funcionament la Mancomunitat, i
per tant la liquidació dels comptes de l’any 2010, realitzats per l’empresa
concessionària del servei, s’han tramès i liquidat directament als respectius
Ajuntaments de Salou i de Vila-seca, es podria considerar realitzada la transferència
del primer semestre de 2011.
3r.- Que en relació a la transferència del segon semestre de 2011, corresponent a
l’any en curs, es podria realitzar d’acord amb el pressupost aprovat de la
Mancomunitat i amb un import equivalent al 50% de les quantitats consignades, és a
dir:
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Ajuntament de Salou: 313.400 €.
Ajuntament de Vila-seca: 140.800 €,

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.

Vista la proposta de la Presidència de la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics,
l’Assemblea General ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- Transferir durant el quart trimestre de l’any en curs, una bestreta als
Ajuntament de Salou i de Vila-seca, del 50% del pressupost per 2011.
SEGON.- Que d’acord amb l’article 26 dels Estatuts de la Mancomunitat les quantitats
a transferir seran les següents:
a) 313.400 € a l’Ajuntament de Salou (69%).
b) 140.800 € a l’Ajuntament de Vila-seca (31%).
TERCER.- Una vegada resulti aprovat definitivament, se’n trametrà una còpia a
l’Ajuntament de Salou i a l’Ajuntament de Vila-seca.

400.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ
DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE PER A L’EXERCICI 2012 I SEGÜENTS

FETS
Atès que l’Assemblea General, en sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2011, va
aprovar la modificació de l’ordenança fiscal referida a la taxa de subministrament
d’aigua potable per a l’exercici fiscal 2012.
Atès que en data 19 d’octubre de 2011, Esteve Martí i Salvadó, en representació
d’EMPRIUS VILA-SECA SL, sol·licita la revisió de la tarifa referent a l’excés de mínim,
1,1207€/m3, establerta en l’article 5è de la ordenança fiscal objecte de modificació.
Atès que revisat l’expedient i els informes que en ell figuren resulta que s’estableix una
tarifa a aplicar anomenada preus de subministrament fins al mínim de 0,5340 €/m3 i
un cop superat aquest mínim s’augmenta a 1,1207€/m3. Tanmateix s’ha pogut
comprovar que per la seva determinació, en relació a les tarifes assenyalades, s’ha
tingut en consideració les despeses directes i indirectes que contribueixin a la formació
del cost total del servei o activitat, inclòs les de caràcter financer, amortització del
immobilitzat i generals que siguin de aplicació, tal com determina l’article 24 del Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i que han motivat l’establiment d’aquelles per tal de mantenir
l’equilibri econòmic de la concessió.
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Atès que d’acord amb l’article 17 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que un
cop transcorregut el període d’exposició pública caldrà l’acord de l’adopció definitiva,
de forma expressa, resolent les reclamacions presentades a tal efecte per tal que
pugui publicar-se en temps i forma l’aprovació de l’ordenança fiscal.

FONAMENTS DE DRET
•

Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que estableix en els articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals i altres ingressos de dret públic.

•

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del Govern
Local, que modifica la, articles 22.2.d), e) i 47.1.

•

El 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, art. 52.2.d i f) i article 114.3.j).

Vista la proposta de la Presidència de la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics,
l’Assemblea General de la Mancomunitat ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- Desestimar les reclamacions presentades contra la taxa de subministrament
d’aigua potable per a l’exercici fiscal 2012, per considerar que la tarifa proposada
s’ajusta als criteris d’establiment previstos en el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
SEGON.- Aprovar definitivament el text de l’ordenança fiscal de la taxa de
subministrament d’aigua potable per a l’exercici fiscal 2012.
TERCER.- Publicar íntegrament el text modificat en el Butlletí Oficial de la Província.

El senyor interventor explica als membres de la Mancomunitat l’al·legació presentada i
les raons per les quals es considera inadmissible.

500.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER A L’ANY 2012
DE LA MANCOMUNITAT 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 2012, juntament amb les bases d’execució. Atès
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que el pressupost es troba anivellat en els estats de despeses i ingressos, amb un
import de 1.390.000 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 de la
Mancomunitat, 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 2012, d’acord amb
el següent resum per capítols:

INGRESSOS
CAPÍTOL

RESUM PER CAPÍTOLS

EUROS

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

237.400

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

843.000

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

309.600

TOTAL

1.390.000
DESPESES

CAPÍTOL

RESUM PER CAPÍTOLS

EUROS

1

DESPESES DE PERSONAL

2

DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS

158.580

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

901.820

6

INVERSIONS REALS

309.580

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL

20.000

20
1.390.000

SEGON.- Aprovar les bases d’execució del pressupost que han de guiar i regir el seu
desenvolupament i gestió durant l’exercici 2012.
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
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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 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.

600.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

700.- 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 14:50 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

