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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 28 DE
NOVEMBRE DE 2013
**************************************************************************************************
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 13:30 hores
del dia 28 de novembre de 2013, 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. MARIO GARCIA VIDAL
SR. JESÚS BARRAGÁN PASCUAL
SR. MARC MONTAGUT I PRATS
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:

100.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
CELEBRADA EL DIA 4 DE SETEMBRE DE 2013
Vista i llegida l’acta de la sessió ordinària de l’Assemblea General celebrada el dia 4
de setembre de 2013, l’Assemblea General de la Mancomunitat l’APROVA per
unanimitat.

200.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE PER A
L’EXERCICI 2014 I SEGÜENTS
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FETS
L’Assemblea en data 13 de juny de 2012 va aprovar provisionalment l’expedient de
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua
potable per a l’exercici 2012 i següents, per tal d’adaptar-se a la nova configuració del
cànon de l’aigua que implicava l’entrada en vigor de la nova Llei 5/2012 de 20 de març de
mesures fiscals i financeres i de creació de l’impost sobre les estades en establiments
turístics. En data 28 d’agost de 2012 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona l’aprovació definitiva de l’esmentada modificació.
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 2014 i següents s’acompanya la
informació addicional a l’estudi econòmic-financer sobre els costos i els rendiments de la
mateixa.
Les 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 2014 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,

Per tot l’anterior, i vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la
Mancomunitat ACORDA, per unanimitat, el següent:

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa pel subministrament d’aigua potable per a l’exercici de 2014 i següents.

CONCEPTES
PREU
SUBMINISTRAMENT
Fins mínim
Excés sobre mínim
CONSERVACIÓ
ESCOMENESE I
COMPTADORS,
MENSUAL:
De 13 mm

ACTUAL

REVISIÓ PROPOSTA

€/m3
0,5793

%
2,43%

€/m3
0,5903

1,2157

2,43%

1,2388

€/ab/mes
0,85

%
3,53%

€/ab/mes
0,88
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De 20 mm

1,13

1,77%

1,15

De 25 mm

1,55

1,94%

1,58

De 30 mm

2,05

1,95%

2,09

De 40mm

2,58

1,94%

2,63

De 50 mm

3,35

2,09%

3,42

De 65 mm

4,43

2,03%

4,52

De 80 mm

5,15

1,94%

5,25

De 100 mm

5,97

2,01%

6,09

SEGON.- Aprovar la Memòria econòmico-administrativa relativa a la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable per a
l’exercici de 2014 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 provisional, així com el text de l’Ordenança fiscal annexa al
mateix, s’exposaran al públic 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 el
seu defecte s’establirà l’elevació automàtica a definitiu de l’acord provisional donant lloc a
la publicitat definitiva a l’acord adoptat.
.
CINQUÈ.- Publicació íntegra del text modificat i aprovat definitivament en el Butlletí Oficial
de la Província.

El Sr. Farriol, regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Vila-seca, explica als membres de
l’Assemblea General les novetats que contenen les ordenances fiscals pel proper
exercici. Aquestes ordenances contemplen una pujada percentual inferior al 2% que
ve derivada fonamentalment de l’increment de l’aigua en alta que ens subministra el
Consorci d’Aigües de Tarragona, pujada més que acceptable i molt inferior als
increments que molts altres municipis han tramitat.
Així mateix, explica que si bé la pujada de la tarifa és molt prudent, segons les
informacions que es tenen, els increments que es contemplen a la Llei
d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya són
considerablement més alts i que el gestor del servei haurà d’aplicar als consumidors
per imperi de la llei. Una vegada es coneguin les mateixes s’analitzaran i s’estudiaran.
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300.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA
MANCOMUNITAT PER A L’ANY 2014 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 2014, 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 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.
Per tot l’anterior, i 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 2014, d’acord amb el següent
resum per capítols:

INGRESSOS
CAPÍTOL

RESUM PER CAPÍTOLS

EUROS

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

257.900,00

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

822.500,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

309.600,00

TOTAL

1.390.000,00
DESPESES

CAPÍTOL

RESUM PER CAPÍTOLS

EUROS

1

DESPESES DE PERSONAL

2

DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS

216.000,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

750.900,00

6

INVERSIONS REALS

372.600,00

TOTAL

50.500,00

1.390.000,00
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SEGON.- Aprovar les bases d’execució del pressupost que han de guiar i regir el seu
desenvolupament i gestió durant l’exercici 2014.
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.

El Sr. Interventor fa una breu explicació de les diferents partides pressupostàries
posant de relleu el caràcter continuista respecte a l’exercici anterior i no existint
diferències substancials a destacar sinó actualització i concreció de temes puntuals.

400.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
500.- 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 13:45 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

Francisco Alijo Moyano

