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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 29 DE MAIG
DE 2014
************************************************************
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 29 de maig de 2014, 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.
SR.
SR.
SR.
SR.
SR.

PERE GRANADOS CARRILLO
MARIO GARCIA VIDAL
JESÚS BARRAGÁN PASCUAL
MARC MONTAGUT I PRATS
XAVIER FARRIOL I ROIGÉS
XAVIER GRASET MORELL

Excusa la seva absència:
SRA. MANUELA MOYA MOYA

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 28 DE NOVEMBRE DE 2013
Vista i llegida l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 28 de novembre de 2013,
l’Assemblea General de la Mancomunitat l’APROVA, per unanimitat.
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200.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL SECRETARI, DE DATA 31 DE MARÇ
DE 2014, RELATIU AL QUE S’ESTABLEIX A LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
ONZENA DE LA LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
Atès que els municipis de Salou i de Vila-seca van constituir una Mancomunitat Gestora
de Recursos Hídrics havent-se aprovat els Estatuts de la mateixa pel Ple de
l’Ajuntament de Salou de data 6 d’octubre de 2010 i pel Ple de l’Ajuntament de Vilaseca de data 24 de setembre de 2010, publicats al BOP de Tarragona núm. 239, de
data 18/10/2010 i al DOGC núm. 5736, de data 18/10/2010.
Atès que la constitució d’aquesta Mancomunitat es va portar a terme de conformitat al
procediment legalment establert als articles 31 a 39 del Reial Decret 1690/1986, de 11
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les
entitats locals.
Atès que la Disposició Transitòria onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, estableix que:
“En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les
mancomunitats de municipis hauran d’adaptar els seus estatuts al que es
preveu en l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, per tal de no incórrer en causa de dissolució.”
Atès que l’article 91 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, estableix:
“1. Els municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents:
a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus,
neteja viària, proveïment domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als
nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.”
De la Disposició Transitòria onzena es desprèn que el legislador estableix que les
competències de les Mancomunitats estaran orientades exclusivament a les obres i
serveis que el legislador els hi ha atribuït a les mateixes, sent així que l’art. 9 de la Llei
27/2013 atribueix com un servei mínim i obligatori per a tots els municipis el
proveïment domiciliari d’aigua potable i clavegueram.
Dels fins atribuïts a la Mancomunitat Gestora de Recursos Hídrics dels municipis de
Salou i de Vila-seca queda meridianament clar que es tracta d’una Mancomunitat per la
prestació d’un servei obligatori i essencial en la vida municipal, servei obligatori per a
tota classe de municipis.
Per tot l’anterior, i vista la proposta de la Presidència, l’Assemblea General de la
Mancomunitat, es dóna per assabentada de l’informe del secretari de la Mancomunitat,
de data 31 de març de 2014, en el qual s’informa que els Estatuts de la Mancomunitat
Gestora de Recursos Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca s’adequan
plenament als fins i serveis que la llei atribueix i conseqüentment no són causa de
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dissolució de conformitat a la previsió continguda a la Disposició Transitòria Onzena de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local.

El secretari de la Mancomunitat explica el contingut de l’informe relatiu a la Disposició
Transitòria onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local. Prèviament ja havia informat detalladament del
mateix als Srs. Farriol i Barragán.

300.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA
MANCOMUNITAT EXERCICI 2013
Vista la resolució de la Presidència de la Mancomunitat, de data 16 de maig de 2014,
que tot seguit es transcriu:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’estat de comptes de l’exercici 2013 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 2013.
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
2013.

FONAMENTS
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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,
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 2013
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 2013 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.

400.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 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 de 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:
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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 de 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 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 2014, 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
2013, es podría realitzar d’acord amb el pressupost aprovat de la Mancomunitat i amb
un import equivalent de bestreta per import de 113.519,07 €, és a dir:
-

-

Ajuntament de Salou: 78.328,16 €
Ajuntament de Vila-seca: 35.190,91 €

3r.- Que en relació a la transferència del primer semestre de 2014, 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 486.480,93 €, és a dir:
-

Ajuntament de Salou: 335.671,84 €
Ajuntament de Vila-seca: 150.809,09 €

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, l’Assemblea General de la Mancomunitat ACORDA,
per unanimitat, el següent:
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%)

6

500.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

600.- 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 14:15 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

