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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 26 DE MARÇ
DE 2018
************************************************************
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 13.30 hores del
dia 26 de març de 2018, 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. 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

Excusa la seva absència:
SR. MARC MONTAGUT I PRATS

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 CARLOS GARCÍA LUCAS.

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 25 DE SETEMBRE DE 2017
Vista i llegida l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 25 de setembre de 2017,
l’Assemblea General de la Mancomunitat l’APROVA, per unanimitat.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA
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Es dóna compte de les resolucions de la Presidència. L’Assemblea General de la
Mancomunitat en resta assabentada.

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE TRAMITACIÓ D’UNA
MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 21 DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT I
DE PRÒRROGA EN LA CONTINUÏTAT DE LES PERSONES QUE ACTUALMENT
DESENVOLUPEN ELS CÀRRECS DE SECRETARI I INTERVENTOR DE LA
MANCOMUNITAT (EXPEDIENT NÚMERO 1/2018)

Identificació de l’expedient
Expedient número 1/2018, relatiu a la tramitació de la modificació de l’article 21 dels
estatuts de la Mancomunitat Gestora de Recursos Hídrics.
Tràmit: Acord de l’Assemblea General.

Fets
1.

La Junta de Direcció del Consorci del CRT, en sessió realitzada el dia 27 de
novembre de 2017, va adoptar entre d’altres, el següent acord:

1.- Els estatuts, en el seu article 24, han establert sempre que els càrrecs de
Secretari i Interventor del Consorci serien per períodes de 2 anys i proveïts pels
respectius de Vila-seca i de Salou, de tal forma que el Secretari fos d’un
ajuntament i l’Interventor de l’altre, i així alternativament.
2.- En aplicació d’allò establert per la LARSAL que obligava a adscriure els
Consorcis a una administració de les que l’integren, es va determinar que, en
aplicació dels criteris legals i objectius establerts a la LARSAL, el Consorci restés
adscrit a l’Ajuntament de Salou. Amb aquesta finalitat es van modificar els estatuts
que van ser publicats al DOGC el 18 de desembre de 2014.
3.- Segons la LARSAL, aquest règim d’adscripció comporta la subjecció al règim
jurídic de l’administració a la que està adscrit pel que fa especialment al règim de
pressupostació, comptabilitat i control, així com la inclusió del Consorci en el
compte general de l’administració a la que està adscrit.
Aquest fet comporta lògicament una mecànica de funcionament que fa molt difícil
o molt complicada l’alternança en el càrrec d’Interventor, ja que seria l’Interventor
d’un altre ajuntament el que hagués de verificar totes aquestes qüestions en un
ajuntament diferent del seu.
4.- Per tant i com s’exposa a l’informe Jurídic - Econòmic que consta en
l’expedient, cal concloure que esdevé necessari que l’interventor del Consorci sigui
el de l’ajuntament al qual aquest ens estigui adscrit i que el Secretari sigui el
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titular de l’altre Ajuntament, per la qual cosa cal modificar els Estatuts del
Consorci. Així mateix i en tant aquesta modificació no entri en vigor, cal prorrogar
el nomenament de les persones que actualment ocupen els càrrec de Secretari i
Interventor del Consorci fins aquell moment
Per tot l’anterior la Junta de Direcció del Consorci del C.R.T. adopta, per
unanimitat, el següent acord:
Primer.- Encomanar als Serveis Jurídics i Econòmics del Consorci l’ elaboració
d’una proposta de modificació del l’article 24 dels Estatuts, en el sentit que
l’interventor del Consorci ho serà qui ocupi aquest càrrec en l’Ajuntament al qual
estigui adscrit el Consorci, i que el secretari ho sigui el que ocupi aquest càrrec en
l’altre Ajuntament al qual no estigui adscrit el Consorci.
Segon.- Acordar que un cop estigui elaborada aquesta proposta de modificació
dels Estatuts i es disposi de tots els informes corresponents, es sotmeti a
l’aprovació inicial per part d’aquesta Junta de Direcció per a la seva posterior
tramitació i aprovació definitiva, si s’escau.
Tercer.- Acordar prorrogar el nomenament de les persones que actualment
desenvolupen els càrrecs de secretari i interventor del Consorci, fins que no entri
en vigor l’esmentada modificació de l’article 24 dels Estatuts del Consorci.
2. En el mateix sentit i d’acord amb els mateixos arguments, cal que la Mancomunitat
Gestora de Recursos Hídrics procedeixi segons correspongui en relació amb els
seus estatuts.

Fonaments de dret
1.

Estatuts. Article 21.- Funcionaris amb habilitació estatal. 1. Els llocs de treball de
Secretaria i d’Intervenció-Tresoreria, reservats a funcionaris d'administració local
amb habilitació de caràcter estatal, seran proveïts d'acord amb allò que disposa la
legislació de règim local. 2. Els referits llocs de treball seran servits en acumulació
temporal per algun dels titulars dels municipis mancomunats. El secretari i
l’interventor dels municipis de Salou i de Vila-seca ho seran successivament de la
mancomunitat per períodes de dos anys, de forma tal que cada període sigui
secretari de la mancomunitat el d’un municipi i interventor el de l’altre.

Acord
Vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat ACORDA,
per unanimitat, el següent:
1.

Encomanar als Serveis Jurídics i Econòmics de la Mancomunitat l’elaboració d’una
proposta de modificació de l’article 21 dels Estatuts, en coherència amb el redactat
de l’article 24 dels Estatuts del Consorci del Centre Recreatiu i Turístic.
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2.

Acordar que un cop estigui elaborada aquesta proposta de modificació dels
Estatuts i es disposi de tots els informes corresponents, es sotmeti a l’aprovació
inicial per part d’aquesta Assemblea General per a la seva posterior tramitació i
aprovació definitiva, si s’escau.

3.

Acordar prorrogar el nomenament de les persones que actualment desenvolupen
els càrrecs de secretari i interventor de la Mancomunitat, fins que no entri en vigor
l’esmentada modificació de l’article 21 dels Estatuts de la Mancomunitat.

Peu de Recurs
Si es vol impugnar el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent de la seva notificació.

4.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2017 (EXPEDIENT
NÚMERO 3/2018)

Vist el decret de la Presidència de data 21 de març de 2018, que es transcriu a
continuació:

Identificació de l’expedient
Expedient número 3/2018, relatiu a la liquidació de l’exercici 2017.
Tràmit: Acord de l’Assemblea General de la Mancomunitat.

“Exposició de motius
Vist l’estat de comptes de l’exercici 2017 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.
Vist que per resolució de la presidència de data 10 d’abril de 2017 es van 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.U,
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així com els saldos de la liquidació del pressupost 2016 de la Mancomunitat Gestora de
Recursos Hídrics de Salou/Vila-seca.
Vist que de la liquidació aprovada resta pendent de pagament un saldo a favor de
SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U per import de
81.438,95€,
pressupostat
en
l’aplicació
pressupostària
16100.22101
“SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL” (Exercicis tancats 2016).
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
2017.
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.
L’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les
obligacions haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent la
realització de la prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van
autoritzar i comprometre la despesa. Així mateix, disposa que correspon al president
de l’entitat local o l’òrgan facultat estatutàriament per allò, en el cas dels organismes
autònoms dependents, el reconeixement i la liquidació d’obligacions derivades dels
compromisos de despesa legalment adquirits.
Per tot l’exposat, i en virtut de les facultats que m’han estat conferides per la legislació
vigent,
Resolc,
PRIMER.- Aprovar i validar els saldos del compte de la liquidació de l’any 2017
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 i requerir-li l’ingrés a favor de la Mancomunitat del saldo resultant de la
mateixa per import de 1.083.708,21€.
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SEGON.- Acordar el lliurament en favor de SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U de la quantitat de 81.438,95€ corresponents a la
liquidació per la gestió concessional del servei d’aigua corresponent a l’exercici 2016
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16100.22101 “SUBMINISTRAMENT AIGUA
MUNICIPAL” (Exercicis tancats 2016).
TERCER.- Acordar fer el pagament per import de 81.438,95€, previst en el punt
segon, mitjançant la seva compensació amb càrrec al saldo resultant del compte de la
liquidació de l’any 2017 a favor de la Mancomunitat prevista al punt primer, restant
pendent d’ingrés a favor de la Mancomunitat l’import de 1.002.269,26€.
QUART.- Aprovar la liquidació del pressupost 2017 de la Mancomunitat Gestora de
Recursos Hídrics Salou/Vila-seca d’acord amb la informació que s’adjunta.
CINQUÈ.- Aprovar la incorporació de romanents de crèdits procedents de l’exercici
2017, per un import total de 1.089,00€, d’acord amb el detall inclòs a l’annex 6 de
l’expedient.
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.
SETÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U i a la Intervenció per tal de procedir a la seva
comptabilització als efectes oportuns.”

L’Assemblea General de la Mancomunitat en resta assabentada.

5.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA
MANCOMUNITAT PER A L’EXERCICI 2018 JUNTAMENT AMB LES BASES
D’EXECUCIÓ (EXPEDIENT NÚMERO 4/2018)

Identificació de l’expedient
Expedient número 4/2018, relatiu al pressupost de la Mancomunitat per a l’exercici
2018.
Tràmit: Acord de l’Assemblea General.

Fets
Vist el pressupost de la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics dels municipis de
Salou i de Vila-seca per a l’any 2018, juntament amb les Bases d’execució.
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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.

Fonaments de dret
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.

Acord
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 de Recursos
Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca per a l’any 2018, 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

1

DESPESES DE PERSONAL

2

DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL

EUROS
60.419,00
269.029,00
750.900,00
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 2018.
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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
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.

6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ENCÀRREC
D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DE L’EXERCICI 2018 (EXPEDIENT
NÚMERO 2/2018)

Identificació de l’expedient
Expedient número 2/2018, relatiu a l’execució de les actuacions de l’exercici 2018.
Tràmit: Acord de l’Assemblea General.

Fets
1.

El dia 8 de febrer de 2018, amb número 3 de Registre d’entrada a la
Mancomunitat, SOREA entrega la documentació tècnica relativa a les següents
actuacions, i amb els imports que es relacionen. En aquesta documentació tècnica
hi consta el vistiplau i acceptació del tècnic municipal competent.
Aquet vistiplau i acceptació del tècnic municipal competent determina la validesa i
l’adequació de la documentació presentada per la concessionària és a dir, que és
suficient per a la correcta execució de les obres i que aquestes són de conservació
i manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions complementàries pel
que, per tant, correspon l’aplicació de l’article 37.6 del ROAS.

MEMÒRIES DEL MUNICIPI DE SALOU
1.- Millora del control i vigilància de les instal·lacions del dipòsit Núria.
2.- Millora de la xarxa del carrer Murillo per al compliment del RD 140/2003.
3.- Renovació de la canonada de fibrociment del carrer Nord de Salou.
4.- Legalització de les concessions dels pous de Salou.
5.- Millora de la qualitat de l’aigua de la zona del casc urbà de Salou.
6.- Renovació de la canonada de fibrociment del carrer Pla de l’Era de Salou.
7.- Sectorització del municipi de Salou per a la millora dels rendiments
hidràulics.
8.- Renovació de la canonada de fibrociment de la carretera del Far de Salou.

IMPORT
(IVA exclòs)
7.157,20 €
9.993,02 €
51.664,18 €
12.007,23 €
13.701,56 €
39.995,17 €
39.684,98 €
24.588,04 €

9

9.- Millora del control de l’aigua subministrada de la sortida de 450 del dipòsit
Ebre-Salou.
MEMÒRIES DEL MUNICIPI DE VILA-SECA
1.2.3.4.-

Renovació de la xarxa d’aigua potable de fibrociment de Vila-seca.
Millora del control i vigilància de les instal·lacions del dipòsit Nord.
Millora de la qualitat de l’aigua de la zona del polígon de Vila-seca.
Millora i adequació de les instal·lacions del centre de control de reg.

13.261,56 €
IMPORT
(IVA exclòs)
66.288,30 €
7.532,12 €
8.050,85 €
15.171,55 €

Fonaments de dret
1. Informe jurídic extern, de maig de 2016, emès pel senyor Joan Perdigó Solà, les
conclusions del qual són les següents:

“Primera.-Originalment, el contracte adjudicat per l’extint Ajuntament de Vila-seca
i Salou amb SOREA té la naturalesa de concessió de servei públic amb execució
d’obres i prestació del servei. En principi, per tant, les obres les ha d’executar el
concessionari, sens perjudici de les precisions que pugui fer el Plec de condicions
económico-administratives particulars, PCEAP.
Segona.- Amb caràcter general, el PCEAP original estableix que les diferents
classe d’obres les ha d’executar el concessionari i només de l’article 16.2 es podria
interpretar que l’Administració concedent té la facultat d’encomanar les grans obres
d’ampliació de l’abastament al mateix concessionari o bé adjudicar-les a tercers,
com a contractes d’obres, prèvia la corresponent licitació pública.
Tercera.- Tanmateix, tant les obres a finançar amb el Fons de reposició
d’inversions del Plec com amb el Fons de reposició d’inversions posteriors
al Plec, de la Clàusula 4 de la Novació contractual, de 7 de febrer de 2011,
difícilment es poden enquadrar en les obres d’ampliació de l’abastament de l’article
16.2 del PCEAP i tenen un millor encaix en les obres de renovació de les
canonades de la xarxa, l’execució de les quals els articles 2.3 i 6.2 del
mateix Plec atribueixen expressament al concessionari.
Quarta.- De totes formes i de conformitat amb la qualificació de concessió
d’obres hidràuliques que del contracte adjudicat a SOREA per l’extint
Ajuntament de Vila-seca i Salou fa la Clàusula 1 de la Novació contractual, de 7 de
febrer de 2011, que no és diferent d’una concessió de gestió del servei
públic amb execució d’obres, totes les obres han de ser executades pel
concessionari, fins i tot aquelles a les quals es refereix l’article 16.2 del PCEAP
original, llevat el supòsit que poguessin correspondre al Consorci d’Aigües de
Tarragona. A aquests efectes i tal i com es desprèn de la seva Clàusula 9, el
contingut de la Novació s’imposa a les previsions que de contrari pogués fer el
PCEAP.
Cinquena.- En qualsevol cas, SOREA ha d’adjudicar els contractes d’execució
d’obres, afectes al servei concedit per la Mancomunitat, en aplicació dels
procediments establerts a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de
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contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals i,
en cas de dubte, en aplicació d’aquells preceptes de la Directiva 2014/25/UE del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, que siguin susceptibles
d’aplicació directa un cop que, el 18 d’abril d’enguany, va vèncer el seu termini de
transposició al Dret intern dels Estats membres.
Sisena.- Atès que la Mancomunitat ha d’aprovar un Reglament del servei de
subministrament d’aigua potable, que substitueixi al que van aprovar els
Ajuntaments de Salou i Vila-seca, el 26 i el 27 de juny de 2008, respectivament –
encara vigent–, aquest nou Reglament podria precisar que les obres afectes al
servei pertoquen a l’ens gestor que correspongui en cada moment, sens perjudici
que, com empresa del sector de l’aigua, estarà subjecte als procediments de
contractació establerts per la normativa comunitària, europea i estatal, d’aplicació
en aquest sector”.
2. L’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), regula el procediment al qual
s’ha d’ajustar l’aprovació dels projectes d’obres locals ordinàries. El seu punt 6
estableix que per a les obres de conservació i manteniment, reparacions menors o
meres instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals, és suficient que
l’òrgan competent de la corporació aprovi la documentació a què es refereixen els
articles 34 i 35 d’aquest Reglament, sens perjudici del que disposa l’article 46
d’aquest, en allò que sigui aplicable.
3. Bases d’execució del pressupost per a l’exercici corrent.

Acord
Vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat ACORDA,
per unanimitat, el següent:
1.

Aprovar, en aplicació de l’article 37.6 del ROAS, la documentació tècnica relativa a
les actuacions per a l’exercici 2018 relacionada anteriorment, i amb els imports
indicats. En aquesta documentació tècnica hi consta el vistiplau i acceptació del
tècnic municipal competent.

MEMÒRIES DEL MUNICIPI DE SALOU
1.- Millora del control i vigilància de les instal·lacions del dipòsit Núria.
2.- Millora de la xarxa del carrer Murillo per al compliment del RD 140/2003.
3.- Renovació de la canonada de fibrociment del carrer Nord de Salou.
4.- Legalització de les concessions dels pous de Salou.
5.- Millora de la qualitat de l’aigua de la zona del casc urbà de Salou.
6.- Renovació de la canonada de fibrociment del carrer Pla de l’Era de Salou.
7.- Sectorització del municipi de Salou per a la millora dels rendiments
hidràulics.
8.- Renovació de la canonada de fibrociment de la carretera del Far de Salou.
9.- Millora del control de l’aigua subministrada de la sortida de 450 del dipòsit

IMPORT
(IVA exclòs)
7.157,20 €
9.993,02 €
51.664,18 €
12.007,23 €
13.701,56 €
39.995,17 €
39.684,98 €
24.588,04 €
13.261,56 €
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Ebre-Salou.
MEMÒRIES DEL MUNICIPI DE VILA-SECA
1.2.3.4.-

Renovació de la xarxa d’aigua potable de fibrociment de Vila-seca.
Millora del control i vigilància de les instal·lacions del dipòsit Nord.
Millora de la qualitat de l’aigua de la zona del polígon de Vila-seca.
Millora i adequació de les instal·lacions del centre de control de reg.

IMPORT
(IVA exclòs)
66.288,30 €
7.532,12 €
8.050,85 €
15.171,55 €

2. Aprovar l’expedient ordinari de l’encàrrec a la concessionària per a l’execució de les
actuacions recollides en la documentació tècnica aprovada en el punt anterior, que
consta en l’expedient, i amb la finalitat de satisfer les necessitats que s’hi
descriuen.
3. Aprovar la despesa màxima derivada d’aquest encàrrec.
4. Designar responsable d’aquest encàrrec als tècnics municipals senyor Miguel
Bermúdez Muiño, per part de l’Ajuntament de Salou i el senyor Josep Maria Rofes
Sans, per part de l’Ajuntament de Vila-seca per tal que en supervisin i controlin
l’execució, adoptin les decisions i dictin les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament, per a cadascun dels
municipis.
5. Abonar al concessionari el preu de l’encàrrec dins del termini legal, prèvia recepció
de la prestació encarregada i conformitat de la factura corresponent per part del
responsable del contracte, una còpia de la qual s’incorporarà a l’expedient
d’encàrrec. El responsable de l’encàrrec vetllarà que la factura presentada
compleixi amb els requisits legals pertinents.
6. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les
qüestions litigioses relatives a l’encàrrec, efectes, compliment i extinció.
7. Notificar aquesta resolució per correu electrònic al concessionari, amb l’advertiment
dels recursos que s’hi poden interposar en contra.

Peu de recurs
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
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7.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

8.- 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 13.50 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

