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REGLAMENT del CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
Llevat de les matèries reservades a la competència de l’Assemblea
General, el Consell d'Administració és el màxim òrgan de decisió de l’ens.

CAPÍTOL PRIMER
SESSIONS, CONVOCATÒRIA, ORDRE DEL DIA, QUÒRUM i VOTACIONS
Article 1. Sessions
D’acord amb l’article 13è dels Estatuts, “el Consell d’Administració es reunirà,
com a mínim, un cop al trimestre”.
Això no obstant, a fi d’aprofundir en els assumptes i dur a terme un seguiment
més curós de totes les activitats del Consorci, es considera més adient acordar
una freqüència mensual, el tercer dimarts de cada mes, a excepció del mes
d’agost i en funció de les dates de Setmana Santa per als mesos de març o abril.
A la darrera sessió de l’any el President presentarà una proposta de calendari
per a l’any següent.

Article 2. Convocatòria
1. La convocatòria la realitzarà el Secretari, per ordre del President, amb un
mínim de cinc (5) dies hàbils d’antelació.
2. Amb la convocatòria es trametrà l’ordre del dia i la documentació que
es comentarà a la sessió i que contindrà els elements necessaris per a
que els consellers puguin formar-se opinió sobre l’assumpte a tractar.
3. La documentació s’enviarà via “e-mail”.

Article 3. Ordre del dia
A cada sessió el Consell d’Administració serà informat, com a mínim, dels
següents aspectes:
1. L’aprovació de l’acta de la sessió anterior, que requerirà el recordatori
dels acords presos a l’esmentada sessió.
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2. Informe del President, dels aspectes que aquest consideri oportuns i pel
coneixement general dels membres del Consell.
3. Els pagaments de més de 20.000 € de cop (a una sola persona jurídica o
física) i els de compliment de les obligacions de caire tributari i de
Seguretat Social, relatives a recaptació d’impostos o cotitzacions.
4. Les dades d’explotació del mes anterior: consums anuals dels
ajuntaments, de les indústries, agregat de l’any, i la relació amb les
dotacions efectives
5. Sol·licituds de col·laboracions, si s’escau.
6. A banda dels punts anteriors, i en les sessions que es proposen, informe
especial sobre els assumptes següents:
gener

Dades d’explotació any anterior

febrer

Medi Ambient i Informe d’Energia any anterior

març

Resultats dels estats financers any anterior

abril

Qualitat de l’aigua any anterior

maig

Informe Compliance i assumptes jurídics

juny

Infraestructures Crítiques, seguretat Industrial i
Prevenció de Riscos Laborals

juliol

Finançament i previsió econòmica exercici

agost

Sense sessió

setembre
octubre

Avanç pressupost
Pressupostos i Tarifa any següent

novembre

Situació tributària (cànons i altres)

desembre

Previsió tancament econòmic exercici

7. Obres i Contractes. Aprovació de l’inici del procés de licitació i de
l’adjudicació de contractes superiors a 20.000 € referents a obres, serveis
i subministraments
8. Altres assumptes a tractar
9. Precs i preguntes
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Article 4. Quòrum
D’acord amb l’article 14.2 dels Estatuts del Consorci, “la vàlida constitució del
Consell d’Administració exigirà la presència de la majoria absoluta dels seus
components. Si no existís aquest quòrum, el Consell es constituirà en segona
convocatòria vint-i-quatre hores després de l’assenyalada per a la primera. Per
a això serà suficient l’assistència de la tercera part del seus membres, i en tot
cas, en un nombre no inferior a tres.”

Article 5. Votacions
D’acord amb allò previst a l’article 15è. 3. dels Estatuts, “els acords del Consell
d’Administració seran adoptats per majoria d’assistents, i dirimirà els empats el
vot del President”.
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CAPÍTOL SEGON
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ, COMISSIONS i PRESIDENT
Article 6. Competències del Consell d’Administració
a) Nomenar al Director-gerent, amb les seves funcions i condicions, exercint
la supervisió efectiva de la seva funció.
b) Atorgar facultats i poders a la Direcció per a la correcta gestió de l’Ens.
c) Nomenar el Secretari dels òrgans col·legiats, d’acord amb l’article 9.1
dels Estatuts.
d) La formulació dels estats financers i la seva presentació a l’Assemblea
General, prèvia la seva signatura.
e) Convocar eleccions per escollir el segon representant de les entitats
municipals, d’acord amb allò previst a l’article 15 d’aquest reglament.
f)

Convocar eleccions dels representants industrials per escollir els seus
representants al Consell d’Administració del CAT, si canviés la majoria de
representació de l’AEQT.

Article 7. Normativa sobre col·laboracions.
1. El Consell d’Administració podrà atorgar col·laboracions en aquelles activitats
en les que l’aigua, com a recurs natural, sigui el principal objecte d’aquestes
(abastament urbà i així com qualsevol altra relacionada amb les aigües
continentals).
2. L’activitat ha de tenir com a objectiu la divulgació amb una finalitat
acadèmica, científica, estadística, sanitària, econòmica, geogràfica, històrica,
etc.
3. L’activitat pot adoptar qualsevol forma, com ara conferències, l’edició d’un
llibre, la participació en fires o fòrums, les visites a instal·lacions, les activitats
educatives o formatives, així com altres tipus d’ activitats.
4. L’activitat haurà de produir-se dintre de l’àmbit territorial del Consorci. Pot tenir
un àmbit municipal o supramunicipal. En el cas de congressos, jornades i
seminaris del sector de l’aigua, el Consell d’Administració podrà realitzar una
aportació adequada en funció de la rellevància de l’esdeveniment malgrat no
es realitzin a l’àmbit del CAT.
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5. La quantitat màxima unitària serà de 3.000 € i no podrà tenir caràcter
plurianual ni repetir-se en el mateix exercici o posteriors. Un mateix peticionari
podrà optar solament a un ajut
6. Els pressupostos anuals fixaran anualment en una partida la quantitat per
destinar a l’activitat de col·laboracions, com a responsabilitat social
corporativa. Aquests pressupostos són informats favorablement pel propi Consell
i han de ser aprovats per l’Assemblea General de la tardor.
L’atorgament de col·laboracions té com a límit temporal l’exercici anual i com
límit quantitatiu l’import previst als Pressupostos. No s’admetrà cap sol·licitud un
cop esgotat qualsevol dels dos límits.

7. Les col·laboracions atorgades hauran d’aportar una documentació
justificativa en el moment de la sol·licitud (memòria, pressupost) junt amb la
proposta de visualització de la participació del CAT i que una vegada atorgada
la col·laboració haurà de ser consensuada abans de portar-la a terme.

8. L’Àrea de Responsabilitat Social Corporativa realitzarà un seguiment de
l’activitat per l’ens que rep la col·laboració assegurant-se de l’adequació a allò
demanat i confeccionant un informe final sobre l’activitat i assoliment de la
col·laboració.

Article 8. Comissions amb competències específiques.
La Comissió Permanent té com finalitat la preparació dels assumptes a tractar a
la sessió mensual del consell d’administració. Es fixa l’ordre del dia, l’estudi i
debat de les propostes d’acord i la preparació de documentació rellevant. Està
formada pel President, Vice-president, Director Gerent, Secretari i, si s’escau, per
la temàtica a tractar, d’un altre o altres consellers escollits entre ells.
La Comissió de Seguiment té assignada com a una de les principals funcions dur
a terme el seguiment d’aspectes jurídics amb una important transcendència
econòmica, com també altres assumptes per a una millor gestió dels serveis del
CAT. Està formada pel President, Secretari i, si s’escau, per la temàtica a tractar,
d’un altre conseller escollit entre ells. També hi podrà assistir el Director Gerent.
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Article 9. Competències del President
Al President, que és el màxim responsable de l’eficaç funcionament del Consell
d’Administració, li correspon la facultat ordinària de convocar i presidir el Consell
d'Administració, fixant l'ordre del dia de les reunions i estimular les deliberacions,
els debats i la participació activa dels Consellers durant les sessions,
salvaguardant la seva lliure presa de decisió i opinió.
El President vetllarà perquè els Consellers rebin, amb caràcter previ, prou
informació per deliberar sobre els punts de l’ordre del dia.

Article 10. Dietes per assistència
En virtut de l’acord del Consell d’Administració del CAT pres a la sessió de 19 de
juliol de 1985, els membres del consell d’administració percebran una dieta de
509,93 €/sessió per assistència a les sessions del Consell d’Administració i de les
Comissions aprovades. Aquesta indemnització no té caràcter fix i en cap cas es
percebrà si no s’assisteix.
Aquesta dieta la percebran els consellers per la seva assistència a les sessions
corresponents de l’Assemblea General.

Article 11. Despeses de representació
El President, en virtut de l’acord del Consell d’Administració del CAT pres a la
sessió de 19 de juliol de 1985, percebrà una assignació mensual per a despeses
de representació de 1.981,30 €/mes.
L’assignació serveix per cobrir despeses de locomoció, desplaçament, altres
desemborsaments, així com la responsabilitat derivada de les seves funcions i el
temps de dedicació.
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CAPÍTOL TERCER
ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS MUNICIPIALS i INDUSTRIALS AL CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ
Article 12. Elecció representants al Consell d’Administració
L’article 7è. 1. dels Estatuts preveu que “el Consell d’administració estarà
constituït pel President i els membres següents”:
a) Dos representants de l’Administració de la Generalitat, designats per
l’esmentada Generalitat, entre els seus vocals de l’Assemblea General.
b) Dos representants de les Entitats Locals, dels quals un serà I ‘Alcalde de
l’Ajuntament amb un consum més gran d’aigua, i l’altre serà elegit pels
restants Ajuntaments consorciats i serà el mateix mentre una nova elecció
no el revoqui.
c) Dos representants de les empreses industrials o grups d’empreses
designats lliurement per elles.

Article 13. Vot ponderat
Per la elecció dels representants de les Entitats Locals i de les empreses industrials,
i per analogia allò previst a l’article 15è. 1. b), “el vot de les entitats locals i
empreses industrials consorciades serà proporcional al cabal que,
respectivament tinguessin assignat”, és a dir, la dotació efectiva assignada.

Article 14. Representació Industrial
Atès que la majoria de les indústries estan integrades a l’Associació Empresarial
Química de Tarragona (AEQT), la representació serà designada per aquesta
entitat.
En conseqüència, no caldrà convocatòria dels representants industrials per a
l’elecció dels seus representants al Consell d’Administració del CAT, llevat d’allò
esmentar a l’article 6, punt f.
Es relaciona a l’annex 2 la distribució dels vots de les indústries, en base a les
dotacions efectives de l’1 de setembre de 2017.

Reglament del Consell d’Administració del CAT

[7]

Article 15. Elecció del segon representant municipal
1. El Consell d’Administració haurà de convocar les eleccions per escollir
nou representant:
▪

En cas que el representant nomenat perdi la condició de regidor
municipal (per no reelecció, dimissió, etc.) i l’ajuntament al que
pertanyi no designi nou representant, en un termini de 15 dies.

▪

Per petició d’un número d’ajuntaments superior a 5, sempre que,
entre tots, representin un 30% dels vots d’acord amb el cabal.

2. L’expressió “...serà el mateix mentre una nova elecció no el revoqui”,
s’interpreta com manifestació de voluntat de permanència, per la qual
cosa, s’entén que no és obligació que el Consell d’Administració
convoqui eleccions cada quatre anys coincidint amb l’any d’eleccions
municipals.
3. Per a ser candidat i escollit, no caldrà tenir la condició d’alcalde.
4. No serà admissible la suma de consums de diversos ajuntaments per tenir
la consideració “d’ajuntament amb un consum més gran d’aigua”,
5. El vot no serà delegable.
6. Per al vot dels ajuntaments de Salou i Vila-seca, es considera que la
dotació efectiva està dividida entre els dos ajuntaments a parts iguals,
llevat acord entre les dues entitats locals o impugnació per alguna
d’elles.
7. Per al vot de l’Ajuntament de La Canonja, es considera integrat a
l’Ajuntament de Tarragona, a excepció de que el municipi de La
Canonja es donés d’alta com a consorciat amb una dotació concreta.
8. Pel que fa al vot de la Mancomunitat Intermunicipal Deltatres, el seu
representant exercirà un únic vot.
9. Allò previst als anteriors apartats 6, 7 i 8 s’aplicarà a les sessions de
l’Assemblea General.
10. Es relaciona a l’annex 2 la distribució dels vots dels municipis, en base a
les dotacions efectives a 1 de setembre de 2017.
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CAPÍTOL QUART
REPRESENTANTS de les COMUNITATS DE REGANTS
Article 16. Representants de les Comunitats de Regants
D’acord amb allò previst a l’article 14. 2. dels Estatuts, “intervindran també, amb
veu i vot en totes les sessions del Consell d’administració, els dos vocals de
l’Assemblea proposats per les Comunitats de regants dels canals dels quals se’n
deriva l’aigua objecte de la concessió, amb la finalitat de coordinar tot el que
faci referència a temes d’interès comú”.
Des de 1985 han estat convocats i intervingut en totes les sessions del Consell
d’Administració, donat que el funcionament ordinari i integral del Consorci és
d’interès de les Comunitats de Regants.
De la mateixa manera, el Consorci disposa de un representant als òrgans de
govern de les dues Comunitats de Regants.

Disposició Transitòria Primera
En el moment d’aprovació del present Reglament, el segon representant
municipal és l’Il·lm. Sr. Carles Pellicer i Punyed, en la seva condició d’alcalde de
Reus, d’acord amb el resultat de l’assemblea de municipis celebrada a les
instal·lacions del CAT, en data, 17 de juliol de 2011.
Disposició Transitòria Segona
Entre altres assumptes, la Comissió de Seguiment tractarà, mentre no es
resolguin, els següents assumptes:
▪ el compliment de la disposició addicional 22 de la Llei 21/2001, de 28 de
desembre, de mesures fiscals i administratives, per als períodes 2012 i
següents (2,25 M€/any) i la subjecció com subjecte passiu al cànon de
l’aigua (0,8 M/any).
▪ la constitucionalitat del cànon de derivació, la seva eventual
impugnació i/o la consecució de la modificació del règim del cànon de
derivació i el seu increment previst a l’article 3 de la Llei 18/1981
(3M€/any).
▪ l’obtenció d’ajuts per a obres d’abastament en alta, d’acord amb allò
previst a la Disposició Transitòria Primera del Decret Legislatiu 3/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya i del Pla de gestió de Conca redactat per
l’Agència Catalana de l’Aigua.
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▪ La naturalesa jurídica del Consorci així com la seva configuració
d’acord amb la normativa vigent.
▪ seguiment d’obres, serveis i afeccions de major transcendència per al
CAT,
La comissió de seguiment incorporarà també els assumptes derivats del sistema
de Compliance Penal, llevat que el Consell d’Administració acordi, en funció de
l’arquitectura de la funció de Compliance la creació d’un comitè específic amb
els components que determinin.
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ANNEXOS
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Annex 1. Vot de les indústries a 1 de setembre de 2017 (*)
CABAL
m³/any

INDÚSTRIA

VOTS

1

ASESA

AEQT

539.117

1,4511%

2

BASELL

AEQT

1.248.592

3,3607%

3

BASF

AEQT

1.564.743

4,2116%

4

COVESTRO

AEQT

1.466.201

3,9464%

5

BIC IBERIA

AEQT

37.439

0,1008%

6

CARBUROS METÁLICOS

AEQT

378.255

1,0181%

7

CLARIANT

AEQT

224.264

0,6036%

8

DOW

AEQT

10.240.865

27,5642%

9

VIESGO GENERACIÓN

AEQT

150.000

0,4037%

10 ERCROS INDUSTRIAL

AEQT

3.182.655

8,5664%

11 RPK METAL

AEQT

2.500

0,0067%

12 IQOXE

AEQT

1.704.707

4,5884%

13 MESSER CARBUROS

AEQT

254.627

0,6854%

14 CEPSA

AEQT

13.478

0,0363%

15 REPSOL BUTANO

AEQT

45.000

0,1211%

16 REPSOL PETRÓLEO

AEQT

6.607.456

17,7845%

17 REPSOL QUÍMICA

AEQT

18 ANA VANDELLÒS II

7.088.388

19,0790%

34.748.287

93,5280%

636.457

1,7131%

19 ACESA

26.502

0,0713%

20 ADIF

15.767

0,0424%

21 CÀMPING L'AMETLLA

24.633

0,0663%

22 CARGILL

177.072

0,4766%

23 COMUNIDAD BIENES C.N. VANDELLÒS II

636.457

1,7131%

18.250

0,0491%

851.137

2,2909%

24 HORMICEMEX
25 SCA
26 NORDVERT

Total indústries

18.250

0,0491%

2.404.525

6,4720%

37.152.812

100,0000%

(* cabal variable d’acord amb les modificacions que es produeixin a partir data)
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Annex 2. Vot dels ajuntaments a 1 de setembre de 2017 (*)
AJUNTAMENT

CABAL
m³/any

VOTS

1

ALBIOL

52.840

0,1311%

2

ALCANAR

230.000

0,5708%

3

ALCOVER

24.080

0,0598%

4

ALDEA

18.250

0,0453%

5

ALMOSTER

108.418

0,2691%

6

ALTAFULLA

730.054

1,8119%

7

AMETLLA

1.407.461

3,4931%

8

AMPOLLA

379.237

0,9412%

9

AMPOSTA

54.750

0,1359%

10 ARBOÇ

360.225

0,8940%

11 BANYERES DEL PENEDÈS

182.500

0,4529%

12 BELLVEI

292.000

0,7247%

13 BLANCAFORT

36.365

0,0903%

14 CALAFELL

4.102.306

10,1813%

15 CAMBRILS

3.742.287

9,2878%

16 CASTELLVELL

315.134

0,7821%

17 CATLLAR

179.928

0,4466%

18 CONSTANTI

492.339

1,2219%

19 CREIXELL

462.963

1,1490%

2.190.162

5,4356%

147.778

0,3668%

43.345

0,1076%

127.750

0,3171%

24 MASPUJOLS

47.619

0,1182%

25 MONTBLANC

204.954

0,5087%

26 MONTBRIÓ

109.500

0,2718%

27 MONTROIG

809.213

2,0083%

28 MORELL

216.769

0,5380%

29 PALLARESOS

500.275

1,2416%

30 PERAFORT

176.836

0,4389%

31 PERELLÓ

223.860

0,5556%

36.500

0,0906%

203.607

0,5053%

20 CUNIT
21 DELTA 3
22 GARIDELLS
23 LLORENÇ DEL PENEDÈS

32 PLA DE SANTA MARIA
33 POBLA DE MAFUMET
34 PUIGPELAT
35 REUS
36 RIUDOMS
37 RODA DE BERÀ
38 ROURELL

36.500

0,0906%

4.244.242

10,5335%

187.194

0,4646%

1.089.212

2,7033%

24.162

0,0600%

39 SALOU

4.378.619

10,8670%

40 SANT CARLES DE LA RÀPITA

1.485.835

3,6876%

18.250

0,0453%

42 SANT JAUME DELS DOMENYS

255.500

0,6341%

43 SANTA OLIVA

109.500

0,2718%

44 SARRAL

120.450

0,2989%

45 SELVA DEL CAMP

635.685

1,5777%

37.678

0,0935%

1.622.342

4,0264%

15.767

0,0391%

50 VALLMOLL

301.554

0,7484%

51 VALLS

513.848

1,2753%

52 VANDELLÒS

217.480

0,5398%

2.160.163

5,3612%

41 SANT JAUME D'ENVEJA

46 SOLIVELLA
47 TARRAGONA
48 TORREDEMBARRA
49 TORTOSA

53 VENDRELL
54 VILALLONGA DEL CAMP
55 VILA-SECA I SALOU
56 VINYOLS I ELS ARCS
Total ajuntaments
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98.129

0,2435%

4.378.619

10,8670%

152.622

0,3788%

40.292.656

100,0000%
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Annex 4. Llei 18/1981
Artículo primero
Uno. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, redactará y ejecutará el Plan de obras de acondicionamiento y mejora de la infraestructura
hidráulica del Delta del Ebro, que permita una mayor eficacia en la distribución del agua y en su
aprovechamiento agrícola, recuperando las pérdidas que en la actualidad se producen en dicha
zona.
Dos. Podrá destinarse al abastecimiento urbano e industrial de los municipios de la provincia de
Tarragona un caudal equivalente al recuperado, con el límite máximo de cuatro metros cúbicos
por segundo, previa concesión administrativa, cuyo otorgamiento no comprometerá volúmenes
de agua del Ebro adicionales a los actualmente otorgados para los regadíos del Delta; a cuyos
efectos se realizarán, en su caso, los necesarios reajustes de las actuales concesiones. 1

Artículo segundo
Uno. La concesión a que se refiere el artículo anterior será solicitada y, en su caso, obtenida por
los Ayuntamientos e industrias constituidos en un Ente con personalidad jurídica propia, cuyos
Estatutos, en tanto que definidor de un concesionario de aguas públicas, habrán de ser
aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sin perjuicio de las aprobaciones que,
previamente, resultasen procedentes en razón de la naturaleza y fines del Ente, por otros órganos
de la Administración Pública local o estatal y, en particular, de la Generalidad de Cataluña.
Dos. Las aguas concedidas deberán destinarse exclusivamente a los fines definidos en la presente
Ley.
Tres. El aprovechamiento de las aguas de dicha concesión deberá realizarse, en su caso, sin
aportación económica alguna con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo tercero
Uno. El agua a que se refiere el artículo primero devengará un canon de cinco pesetas por metro
cúbico, que se repercutirá en la tarifa de suministro. Dicho canon se revisará por el Gobierno cada
dos años, a propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Dos. El importe total del canon se liquidará por la Confederación Hidrográfica del Ebro y se
recaudará por la Generalitat de Catalunya. El canon se destinará, en primer lugar al Plan de Obras
de Acondicionamiento y Mejora de las Infraestructuras Hidráulicas del Delta del Ebro, cuyo sistema
de amortización será proporcional a la inversión efectivamente realizada por cada
Administración y al volumen de recaudación; ello sin perjuicio de los recursos que en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado puedan ser asignados al mencionado Plan.
Una vez amortizadas las inversiones realizadas por el Estado y la Generalitat y completadas las
obras y actuaciones en el Delta del Ebro, el 80 por cien del canon previsto en el artículo 3.1.
revertirá a la Confederación Hidrográfica del Ebro, y el 20 por cien restante lo retendrá la
Generalitat de Catalunya para aplicarlo a la ejecución de las obras que permitan un mejor
aprovechamiento de los recursos hídricos objeto de concesión, en la parte de la Cuenca del Ebro
situada en su territorio.2
Tres. Si las aguas concedidas utilizaran compartidamente obras de instalaciones existentes, se
incrementaría el canon en la parte proporcional de los costes de conservación y mantenimiento
de las mismas que corresponda al caudal concedido.

1

Artículo 1. Dos redactado por el apartado 1 de la disposición adicional segunda de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional («B.O.E.» 6 julio), en la redacción dada al mismo por el apartado duodécimo del artículo único de la Ley 11/2005, de 22 de junio,
por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional («B.O.E.» 23 junio).
2

Número 2 del artículo 3 redactado por la Disposición Adicional 2.ª de la Ley 10/2001, 5 julio, del Plan Hidrológico Nacional
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