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MANCOMUNITAT D’AIGÜES DE LES GARRIGUES 

JUNTA GENERAL 

______________ 

 

  

  

ACTA Núm. 2/2022 

 

DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA GENERAL  

CELEBRADA EL DIA EL DIA 2 DE NOVEMBRE 2022 

__________________________________________________ 

 

 

ASSISTEIXEN 

  

 
President 

 

 FRANCESC J. ESQUERDA TAMARIT GRANYENA DE LES G. 

 
 

1 VICTOR MASIP ROMERO L´ALBAGES 

2 JAUME FARRÉ MESEGUE L’ALBI 

3 M. JOSEP SANFELIU BALAGUER L’ALBI 

4 RAMON MARIA LLIMOS MONTAGUT L´ALBAGES  (19:15h) 

5 VICTOR MASIP ROMERO L´ALBAGÉS (19:15h) 

6 JAUME MESSEGUE FARRAN ALCANÓ 

7 ANTONI FARRUS FARRAN ALCANÓ 

8 FERMIN MASOT AYMI ASPA 

9 RAMON XAVIER VIDAL PIÑOL BELLAGUARDA 

10 ÒSCAR R. ACERO GIRAL BOVERA 

11 MIQUEL ANGEL MASIP FARRÉ BOVERA 

12 JOSEP MARIA MORAGUES PERRAMON CERVIÀ DE LES G. 

13 ANNA TORRES FERNANDEZ COGUL 

14 JOSEP CIVIT ORO COGUL 

15 JOSEP CUNILLERA BOLDÚ ESPLUGA CALBA 

16 RAMON M. ANDRES MIRO LA FLORESTA  

17 ARNAU SALAT TORRES LA FLORESTA  

18 ELENA LLAURADO POMAR LA GRANADELLA  

19 IGNASI VIDAL BALTASAR GRANYENA DE LES G. 

20 CARLOS TOST PERELLÓ JUNCOSA 

21 LLUIS DALMAU ALMACELLAS JUNCOSA 

22 MARC SALTO TOUS  SENAN 

23 RAMON AIXALA SOLE  ELS OMELLONS  

24 TERESA CULLERES SARROCA DE LLEIDA 

25 MERITXELL RIBES REVES SARROCA DE LLEIDA 

26 MANEL MARÇAN EL SOLERÀS  

27 RAMON MARIA ARBÓS PALAU TARRÉS 

28 RAMON VALLVERDU ARBOS TARRÉS 
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29 ENRIC RIUS ORTIZ ELS TORMS  

30 JOSEP BARDIA PREIXENS ELS TORMS  

31 ENRIC RIUS ORTIZ  TORREBESSES 

32 MARIO URREA MARSAL TORREBESSES 

33 MARIA ROSA ALEMANY GINÉ EL VILOSELL  

34 MARTA LLADO TERES EL VILOSELL  

35 JOSEP MARIA TARRAGO CLIVILLE VINAIXA 

 
Secretària 

 
Eva Llerins Sánchez 

 

Nombre legal de membres de la Junta General .................................... 50 

Nombre de membres que assisteixen a la sessió de la Junta .................. 36 

: 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

1.- Aprovació, si s’escau, del acta de la sessió anterior. 

 

- Junta general ordinària 1/2022 de 29 de juny de 2022  

 

2.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de pressupost nº 2/2022 per suplement 

de crèdit. 

 

3.- Aprovació, si s’escau de modificació Ordenança Fiscal per la prestació del servei 

d´abastament d´aigua en regim d´alta als municipis que la integren. 

 

4.- Informes de presidència.  

 

5.- Precs i preguntes. 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIO 

 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR. 

 

- JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 1/2022 DE 29 DE JUNY  

 

 

 

Es donen per llegides les actes del sessió anterior 1/2022 sense cap esmena es 

aprovada per UNANIMITAT dels 34 membres presents. 
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2.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST Nº 2/2022 PER 

SUPLEMENT DE CREDIT 

 

Ates la necessitat de consignat crèdit per fer front a la despesa que es 
necessari suplementar partides dels capítols II, tot respecte del vigent 
pressupost de despeses i per un total de 235.000€. 

Atès que existeix finançament per aquesta modificació pressupostària, per 
l’aplicació de del romanent de tresoreria de l’any 2021. 

Vista la proposta de modificació pressupostària, la qual ascendeix a la 
quantitat total de 235.000€, i que el seu finançament està acreditat en 
l’expedient. 

La Junta General, per unanimitat, acorda: 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 2/2022, de modificació del 
pressupost vigent de la Mancomunitat per a l’exercici 2022, per un import 
total de 235.000€ amb el següent detall. 

 

DESPESES A FINANÇAR AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 

GENERALS 

 

Aplicació Descripció Import 

452 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 160.000€ 

452 22100 Energia elèctrica 50.000€ 

920 22799 Altres treballs realitzats 22.000€ 

912 23000 Dels membres dels òrgans de govern 3.000€ 

TOTAL DESPESES 
235.000€ 

 

 

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública. En el supòsit de que, 
durant el termini d’informació pública, no es presentés cap reclamació, 
l’expedient es considerarà definitivament aprovat. 

El Sr. Josep Maria Tarragó Cliville pregunta com es van fer els ingressos al 
pressupost perquè no entén com es podran assumir aquest 160.000€. 



 

4 

 

El Sr. Ramon Maria Arbós  pregunta a que fa referència les despeses de de 
dietes i locomoció, la Sra. Elena Llauradó explica que fan referència als viatjes i 
dietes i que estan a la secretaria a disposició de tots. 

 
3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL PER LA PRESTACIÓ 

DEL SERVEI D´ABASTAMENT D´AIGUA EN REGIM D´ALTA ALS MUNICIPIS QUE 

LA INTEGRAN. 

 

Aquesta Mancomunitat està tramitant l’aprovació de la modificació de 
l’Ordenança fiscal que regula el Servei d´Abastament d´aigua en regim d´alta 
als municipis que la integren. 

 

Per aquest motiu aquesta presidència va substanciar una consulta pública, a 
través del portal web de la Mancomunitat per la modificació de la mencionada 
Ordenança fiscal. 

 

Un cop redactat l’avantprojecte s’ha seguit la tramitació que estableix la 
normativa aplicable. 

 

Fonaments jurídics 

 

L’art. 17 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 estableix, en els termes 
del que disposen els arts. 22 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei Fiscal i de règim local de Catalunya i 63 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, que el Ple és l’òrgan competent per aprovar i 
modificar les Ordenances fiscals. 

 

Part dispositiva 

 

Per tot això, la Junta General ha acordat, en la sessió extraordinària de data 2 
de novembre, per unanimitat: 
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Aprovar inicialment la modificació el text de l’Ordenança fiscal reguladora de 
Servei d´Abastament d´aigua en regim d´alta als municipis que la integren, que 
té la redacció següent:  

Article 12:Les tarifes que regiran son les següents 

Consum mínim: 1.02€/m3 

Excés de consum:  1.20€/m3 

Publicar aquest acord d’aprovació inicial de la modificació del text de 
l’Ordenança fiscal reguladora de Servei d´Abastament d´aigua en regim d´alta 
als municipis que la integren  mitjançant edicte que s’ha de publicar en el 
Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis de la Corporació, així com 
en el portal de transparència d'aquest Ajuntament, al web 
www.magarrigues.cat.  En aquest edicte s’ha de donar audiència als 
interessats per un període de 30 dies des del següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual podran 
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 

En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord 
d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord 
inicial elevat a definitiu més el text íntegre de l’aprovació de l’Ordenança s’han 
de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el portal de 
transparència d'aquest Ajuntament, al web www.magarrigues.cat. 

 

 

El Sr. Josep Maria Tarragó diu que no es tindrà temps als ajuntaments per 
modificar les ordenances i que es pot establir una modificació del meritament o 
be establir una bonificació perquè fins al segon trimestre. 

El Sr. Francesc Esquerda explica als presents que a la Comissió Gestora 
sempre es planteja el preu de les tarifes i que s´estudiarà. 

 

4.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA.  

El President informa als presents que avui s´ha rebut confirmació de la 
subvenció de la Diputació de Lleida. 

El President informa als presents que havent fet reunions amb l´ACA es 
va acordar de fer la contractació de la prestació del servei amb les noves 
actuacions necessàries per actualitza la Planta.   Els tècnics de l´ACA amb 
reunió el dia 12 de setembre van aconsellar que el primer que s´havia de fer es 
la redacció del Projecte.  Per tant s´ha contractat aquesta redacció. 

http://www.magarrigues.cat/
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 El President informa que s´està tramitant expedient de responsabilitat 
patrimonial al Ajuntament de Lleida, que fins ara ens han demanat mes 
informació. 
 
 El President informa que ens em assabentat que Fiscalia investigarà la 
incidència dels plaguicides. 
 
 El President comunicar als presents que seria interesant que els 
municipis aprovessin una bonificació a l´ordenança del ICIO per quan la 
Mancomunitat tingui que fer obres. 
 
 El President informa als presents que es va passar la proposta de 
modificació dels Estatuts i que si algú te alguna aportació ho hauria de enviar 
perquè al ple de final d´any es te previst incloure la modificació. 

 

 

5.- PRECS I PREGUNTES. 

 

El Sr. Josep Maria Tarragó apunta que es podria fer un quadrant de tots el 

ajuntaments per fer cada mes un municipi una analítica complerta. 

 

 

I sense mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 20:10 del vespre.  
 
 
                                                                                           Ho certifico, la Secretaria 

                                         

                   VIST-i-PLAU 

                  EL PRESIDENT 

 

 

  

       Francesc Josep Esquerda Tamarit 
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