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L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA MANCOMUNITAT GESTORA DE RECURSOS
HÍDRICS DELS MUNICIPIS DE SALOU I DE VILA-SECA, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, CELEBRADA EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2019, VA ADOPTAR,
ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:

4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DELS NOUS MEMBRES DE LA
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE LA MANCOMUNITAT (EXPEDIENT
NÚMERO 16/2019).

Identificació de l’expedient:
Expedient número 16/2019, relatiu a la designació dels nous membres de la Comissió
Especial de Comptes de la Mancomunitat.
Tràmit: acord de l’Assemblea General.

Fets
1. Atès que l’article 116 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 estableix que les
mancomunitats tenen la naturalesa d'ens locals amb personalitat i amb capacitat
jurídica per al compliment de llurs fins específics i es regeixen per llurs estatuts.
2. Atenent l’article 14·1 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 substituirla.
3. Atès que 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
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.
4. Atenent allò establert en l’article 14·2 dels Estatuts on es determina que el nombre
màxim de membres de la Comissió de Comptes serà de quatre, dos representants per
cada Ajuntament, escollits per l'Assemblea General d'entre els seus membres
mitjançant acord adoptat per majoria simple.
5. Atès que en data 15 de juny de 2019 es van constituir les noves Corporacions
Locals després de les eleccions celebrades el 26 de maig de 2019. Vist l’acord del Ple
de l’Ajuntament de Vila-seca de data 18 de juliol de 2019 de nomenament de nous
representants a la Mancomunitat. I vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Salou de
data 22 d’octubre de 2019 de nomenament de representants a aquesta Mancomunitat.
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Fonaments de dret
1. 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.
2. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.
3. Estatuts de la Mancomunitat Gestora de Recursos Hídrics.

Acord
Vista la proposta de la presidència, l’Assemblea General de la Mancomunitat acorda,
per unanimitat, el següent:
1. Designar els nous membres de la Comissió Especial de Comptes que a continuació
es relacionen:
2 representants per l’Ajuntament de Salou: SR. PERE GRANADOS CARRILLO
SR. YERAY MORENO MACÍAS
2 representants per l’Ajuntament de Vila-seca: SR. PERE SEGURA XATRUCH
SR. XAVIER FARRIOL I ROIGÉS
2. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció de la Mancomunitat als efectes
oportuns.

Cosa que us comunico per el vostre coneixement i efectes oportuns.
Atentament,
El secretari de la Mancomunitat

Enric Ollé Bidó
Salou, 19 de desembre de 2019

