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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 24 DE MAIG
DE 2017
************************************************************
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 10.30 hores del
dia 24 de maig de 2017, 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 19 DE DESEMBRE DE 2016
Vista i llegida l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 19 de desembre 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.
En aquest punt el secretari de la Mancomunitat comenta les resolucions relatives a les
aprovacions de la documentació tècnica i encàrrecs d’execució de les obres compreses
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dins del Fons de Reposició i Millores de l’any 2017. Exposa que ja va comentar al
senyor Rafel Torrico de SOREA que caldrà fixar un calendari d’execució d’aquestes
obres per tal que no coincideixin amb els mesos d’estiu i que també caldrà fer una
planificació en relació a les obres previstes per l’any 2018.

3.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT DEL COMPTE DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PRESENTAT PEL CONCESSIONARI SOREA
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016

Vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat resta
assabentada de l’estat del compte del servei de subministrament d’aigua presentat pel
concessionari Sorea corresponent a l’exercici 2016 segons el quadre resum que
s’adjunta.
QUADRE COMPARATIU ESTUDI DE TARIFES AMB LIQUIDACIÓ DE LA CONCESSIONÀRIA SOREA ANY 2016

Concepte

PREVISIÓ ESTUDI
DE TARIFES
LIQUIDACIÓ

DIFERÈNCIES

Ingressos
Liquidació ingressos no tarifaris

504.987,00

587.325,13

82.338,13 M*

7.998.446,00

7.882.861,09

-115.584,91 S*

313.272,00

308.679,59

-4.592,41 S

124.676,00

124.676,00 M

Fons reposició

309.652,00

309.652,00 M

Fons noves instal· lacions

700.000,00

700.000,00 M

64.124,58

64.124,58 M

Variació f acturació total
Més f acturació Portaventura
Ocupació via pública 1,5%
CÀNONS

Cànon concessió
TOTAL INGRESSOS

8.816.705,00

9.977.318,39

1.160.613,39

Despeses
Compra d'aigua

4.351.298,00

4.420.141,72

Magatzem

24.990,00

9.609,60

15.380,40 M

Cànon A.C.A consums municipals

80.000,00

198.418,08

-118.418,08 S

14.954,90

-14.954,90 S

72.770,00

72.743,58

26,42 M

4.529.058,00

5.022.231,18

-493.173,18

4.287.647,00

4.955.087,21

667.440,21

Projecte educatiu cicle integral de l'aigua
Certificacions manteniments, reposició i
millores
Certificacions d'obres
TOTAL DESPESES

RESULTAT
*M: diferència a favor de la Mancomunitat

306.363,30

1.296.197,53

*S: diferència a favor de Sorea
SALDO FINAL A FAVOR DE LA
MANCOMUNITAT
Bestretes a compte de la liquidació
ingressades a la Mancomunitat

628.757,32

A retornar a Sorea

-81.438,95

667.440,21
748.879,16

-68.843,72 S

-306.363,30 S
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4.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE DATA 10
D’ABRIL DE 2017 QUE APROVA LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 1/2016

Vist el punt primer de la resolució de la Presidència de data 10 d’abril de 2017 en el
qual s’aprova la modificació de pressupost 01/2016 de la Mancomunitat Gestora de
Recursos Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca corresponent a l’exercici 2016 i
vist l’acord adoptat al punt cinquè de la mateixa resolució. S’adjunta com a annex 1
aquesta resolució.
Vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat ACORDA,
per unanimitat, RATIFICAR el punt primer de l’esmentada resolució relatiu a l’aprovació
de la modificació de crèdit número 01/2016 del Pressupost de la Mancomunitat
Gestora de Recursos Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca.

5.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
2016 DE LA MANCOMUNITAT GESTORA DE RECURSOS HÍDRICS
Vista la resolució de la Presidència, de data 10 d’abril de 2017, per la qual es resolen
els següents punts:
“PRIMER.- Aprovar i validar la modificació de crèdit 001/2016 mitjançant
transferències de crèdit segons consta al document addicional 1.
SEGON.- Aprovar i validar els saldos del compte de la liquidació de l’any 2016
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. 2.
TERCER.- Aprovar la liquidació del pressupost 2016 de la Mancomunitat Gestora de
Recursos Hídrics Salou/Vila-seca d’acord amb la informació que s’adjunta com a
document addicional núm. 3.
QUART.- Aprovar la incorporació de romanents de crèdits procedents de l’exercici
2016, per un import total de 4.697,01€, d’acord amb el detall inclòs a l’annex 6 de
l’expedient.
CINQUÈ.- Sotmetre a ratificació de l’Assemblea la modificació de pressupost 001/2016
acordada al punt primer del present acord.
SISÈ.- 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.”
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6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REVISIÓ DE L’INVENTARI I SALDOS DE
BALANÇ DELS COMPTES PATRIMONIALS DE LA MANCOMUNITAT GESTORA
DE RECURSOS HÍDRICS A DATA 31/12/2016
A nivell normatiu, l’article 79 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local estableix que el patrimoni de les entitats locals està format pel conjunt de
béns, drets i accions de la seva pertinença, siguin de domini públic o patrimonials
(LRBRL).
L’article 86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 28 d’abril disposa que els ens
locals estan obligats a formar un inventari valorat de tots els seus béns i drets, del qual
es trametrà còpia a les administracions de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, que
s’haurà de rectificar anualment, i que es comprovarà al temps de renovar-se la
Corporació.
L’article 32 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques estableix l’obligació de les administracions públiques d’inventariar els seus
béns, amb detall suficient per identificar-los i per reflectir la seva situació jurídica i el
destí o ús a que estan dedicats.
De conformitat amb l’article 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per RL 2/2003, de 28 d'abril, que disposa que l’Inventari ha d’esser
objecte d’actualització continuada, sens perjudici de la seva rectificació que s’ha de fer
cada any i que correspon al Ple de la corporació la rectificació i, en aquest mateix
sentit, l’article 103 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre que disposa que “la rectificació de l'inventari general s'ha
de verificar anualment i s'hi han de reflectir les incidències de tota mena dels béns i
drets durant aquest període”.
Durant l’any 2015 s’encarrega a l’empresa Intervalor Consulting Group SA la revisió i
comprovació de l’inventari físic (immobilitzat material) dels béns que componen la
Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics dels municipis de Salou i Vila-seca que
presenta en el seu estudi el valor de reposició, el valor raonable i el valor històric dels
béns. Aquesta valoració es aprovada en data 30 de novembre de 2015 per l’Assemblea
General de la Mancomunitat.
Per resolució de la presidència de data 27 de desembre de 2016 s’encarrega a
Intervalor Consulting Group SA els serveis d’anàlisi de les certificacions d’obres
presentades per Sorea corresponents a l’any 2015 per a conciliar-les amb l’inventari
físic de la Mancomunitat a 31 de desembre de 2015 i el servei d’implantació d’un
sistema de control i gestió comptable de l’inventari. En data 07 de març de 2017
l’empresa presenta informe de l’anàlisi de les certificacions d’obres de l’any 2015 on es
fica de manifest la manca de la partida de seguretat i salut i mà d’obra a les
certificacions i que els preus de les mateixes estaven ajustats a valors de mercat.
Durant el mes de març de 2017 l’empresa finalitza la introducció de les dades
documentals de l’inventari físic realitzat a l’aplicació de gestió patrimonial (INTERVAL)
adquirida, i procedeix a la instal·lació de la mateixa a l’ordinador de la Mancomunitat.
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Per resolució de la presidència de data 07 d’abril de 2017 s’encarrega a Intervalor
Consulting Group SA una actualització de l’inventari a data 31 de desembre de 2016,
així com l’anàlisi de les certificacions d’obres presentades per Sorea corresponents a
l’any 2016 per a conciliar-les amb l’inventari físic de la Mancomunitat a 31 de
desembre de 2016. Durant el mes d’abril de 2017 l’empresa presenta informe de
l’anàlisi de les certificacions d’obres de l’any 2016 on es torna a ficar de manifest la
manca de la partida de seguretat i salut a les certificacions i que els preus de les
mateixes estaven ajustats a valors de mercat, així com l’actualització informàtica de
l’inventari a 31 de desembre de 2016.
S’adjunten a la proposta els llistats dels béns inventariats per ubicació, Salou i Vilaseca, que genera el programa INTERVAL on hi ha totes les dades. En el programa es
poden consultar les fitxes individualitzades dels béns i tota la informació que s’ha
introduït.
A més, s’adjunta el quadre del balanç dels comptes patrimonials classificats per
comptes comptables amb indicació del valor de cada compte i el total a 31/12/2016.

Vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat ACORDA,
per unanimitat, el següent:
PRIMER.- Aprovar la revisió de l’inventari i el saldo de balanç dels comptes
patrimonials de la Mancomunitat a data 31 de desembre de 2016.
SEGON.- Traslladar els comptes a l’Ajuntament de Salou i l’Ajuntament de Vila-seca
per a què realitzin la verificació de les estructures inventariades a la Mancomunitat i la
localització als respectius municipis i, si fos el cas, per a què realitzin les operacions
comptables corresponents.
TERCER.- Demanar al concessionari que faci un treball d’homogeneïtzació de
l’inventari per tal de fer-lo més intel·ligible i operatiu.
QUART.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció de Fons als efectes
oportuns.

7.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE
L’EXERCICI 2016 DE LA MANCOMUNITAT GESTORA DE RECURSOS HÍDRICS
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
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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 2016 s’han sotmès a
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen
aprovador en data 24 de maig de 2017 acordant exposar el Compte General al públic
en el Butlletí Oficial de la Província, pel període reglamentari per a què els interessats
puguin formular les reclamacions, al·legacions o observacions que estimin oportunes.
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, l’Assemblea General de la Mancomunitat ACORDA,
per unanimitat, el següent:

PRIMER.- Aprovar, i elevar a definitius si no es presenten al·legacions durant el
període d’exposició pública, els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2016
que s’han confeccionat seguint els requeriments de la Instrucció del model normal de
Comptabilitat de l’Administració Local, i contenen, referits a data de 31 de desembre
de 2016, 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 un cop passin a definitius,
esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2016, al Tribunal de Comptes
competent d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva.
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TERCER.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció de Fons als efectes
oportuns.

8.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 222/2017 DICTADA EN EL
PROCEDIMENT DEL RECURS ORDINARI 1254/2012

En data 3 d’abril de 2017 es notifica la sentència número 222/2017, de data 9 de
març de 2017, en el recurs contenciós administratiu núm. 1254/2012, interposat per
l’Associació Hotelera Salou, Cambrils, La Pineda contra la Mancomunitat Gestora de
Recursos Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca i contra Sorea, Sociedad
Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.
Constitueix l’objecte d’aquest recurs l’acord de la Mancomunitat Gestora de Recursos
Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca, adoptat en la sessió de l’Assemblea
General de data 13 de juny de 2012 i publicat al BOPT número 200, de 28 d’agost de
2012, pel qual s’aprova la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable per a l’exercici 2012 i següents, sent un recurs directe
contra els seus articles 2, 3, 5 i 7.
La Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia sentencia el
següent:

“Se desestima el recurso contencioso administrativo número 1254/2013 interpuesto
por la entidad ASOCIACIÓN HOTELERA, SALOU, CAMBRILS, LA PINEDA , contra el
acuerdo de la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics dels municipis de Salou i
Vila-Seca por el que se aprueba la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por suministro de agua potable para el ejercicio 2012, en sus artículos 2,3, 5 y 7,
aprobado por su Asamblea General, en sesión celebrada el 13 de junio de 2012. Con
imposición en costas a la demandante hasta el límite máximo de mil euros.”
Vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat en resta
assabentada.

9.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

10.- TORN DE PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
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I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la
sessió essent les 10.35 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

