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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. 
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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. 

 

Article 2.  Convocatòria 

1. La convocatòria la farà 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, amb les propostes d’acord,  

i la documentació 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” o serà accessible mitjançant un 

enllaça la intranet corporativa.  

 

Article 3.  Ordre del dia 

A cada sessió el Consell d’Administració s’aprovarà, si s’escau, i serà informat, 

com a mínim, dels  aspectes següents: 

1. L’aprovació de l’acta de la sessió anterior d’acord amb l’article 13. 3 dels 

Estatuts, que requerirà el recordatori dels acords presos a l’esmentada sessió.  

2. Informe de la presidència, dels aspectes que aquesta consideri oportuns i 

per al coneixement general dels membres del consell 

3. Informe d’explotació: consums, qualitat, quantitat, peticions de cabals i 

altres assumptes relacionats. 

4. Assumptes jurídics.   

5. Informe control organització.  

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 
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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 Avanç pressupost 

 

octubre Pressupostos i Tarifa any següent 

novembre Situació tributària (cànons i altres) 

desembre Previsió tancament econòmic exercici 

 

6. Obres, contractes i convenis.  

6.1. Propostes de licitació 

6.2. Propostes d’adjudicació 

6.3. Modificacions, pròrrogues, terminis d’execució, liquidacions d’obra i 

revisions de preus. 

6.4. Informació sobre inicis de licitació i adjudicacions amb delegació a la 

presidència i direcció gerència 

6.5. Convenis i altres assumptes 

7. Informació econòmica 

8. Precs i preguntes 

 

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.  

PRESIDENT, CONSELL D’ADMINISTRACIÓ i COMITÉS  

 

Article 6.  Competències del President 

Al President, que és el màxim responsable de l’eficaç funcionament del Consell 

d’Administració, li correspon: 

 

a)  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.  

b) Publicar, executar i fer complir els acords dels òrgans col·legiats i dictar les 

disposicions particulars que exigeix el seu millor compliment. 

c) Dirigir i inspeccionar la realització de les obres, instal·lacions i serveis, tot 

prenent a l’efecte les disposicions convenients, sens perjudici de les 

competències que corresponguin a l’Administració. 

d) Desenvolupar la gestió econòmica, ordenar els pagaments i donar comptes 

de l’administració i de la gestió del Pressupost. 

e) Exercir el govern immediat dels serveis i del seu personal, si no es crea una 

direcció executiva de l’ordre que sigui. 

f) Representar judicialment i administrativament el Consorci amb facultat per 

conferir mandats a Procuradors i Lletrats que representin i defensin el 

Consorci en els casos en què fos necessari. 

g) El President, assistit pel Secretari i direcció Gerència, haurà de vetllar per a 

que els membres del Consell es comprometin en les funcions i rebin la 

informació necessària, en quantitat i qualitat, de manera que els consellers 

puguin participar de manera activa en les deliberacions sobre els punts de 

l’ordre del dia.  

h) El President convocarà una sessió del Consell per reflexionar, al menys un 

cop a l’any, a poder ser en sessió monogràfica sobre el seu propi 

funcionament. 

i) A la darrera sessió de l’any el President presentarà una proposta de 

calendari per a l’any següent.  

 

Article 7.  Competències del Consell d’Administració 

Al Consell d’Administració, a banda de les expressament previstes als Estatuts, li 

correspon: 
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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 8. Comitès 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, i es reunirà el SEGON dimarts de cada mes, és a dir, la setmana anterior a la 

prevista per a la sessió del consell. 

 

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, assumptes de personal i pressupostaris i de tarifes, així com també 

altres assumptes per a una millor gestió dels serveis del CAT.  

 

Està formada pel President, Secretari, dos membres del consell d’administració 

que seran rotatius per semestre i atendran a un equilibri entre els representants 

nomenats per l’Administració de la Generalitat, les comunitats de regants, la 

indústria i el món local. Les reunions tindran caràcter mensual.  

 

Article 9.  Sense contingut 

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. 
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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 tant la 

responsabilitat derivada de les seves funcions com el temps de dedicació. Les 

despeses de locomoció, de desplaçament i derivades de les seves funcions 

seran objecte de rescabalament d’acord amb el conveni col·lectiu. 
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CAPÍTOL TERCER 

ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS MUNICIPIALS i INDUSTRIALS AL 

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Article 12. Sense contingut. 

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. 

 

La Direcció Gerència mantindrà actualitzades les dotacions efectives individuals 

després d’eventuals canvis aprovats a les sessions de l’Assemblea General i que 

servirà de base per a la distribució de vots d’ajuntaments i indústries. A mes títol 

d’exemple s’incorporen al present Reglament les dotacions efectives i 

distribució de vots a 1 de gener de 2022. 

 

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. 

 

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”, 
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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.  

 

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. 
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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. 

▪ 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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Annex 1.  Vot ajuntaments i indústries a 1 de setembre de 2022 
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Annex 2.  Articles 10 i 11. Estatuts del CAT 
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Annex 3.  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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