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ACTA NÚM.148
ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF, CELEBRAT
EL DIA 2 D’OCTUBRE DE 2014.

A Sitges, quan falten cinc minuts per tres quarts de vuit del vespre del dia dos d’octubre de
dos mil catorze, es reuneixen al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Sitges les persones
relacionades al marge, totes elles membres de la Mancomunitat Penedès Garraf,
representants dels Ajuntaments que s’indiquen a continuació del seu nom:
PERE PUJOL MONTSERRAT
FREDERIC MANZANARES ELÍAS
JOAN GONZÁLEZ ESCOFET
SANTI SOLER VIVES
XAVIER LLUCH LLOPART
JOAN COLS CANALS
AGUSTÍ VALLVERDÚ GIL
SERVAND CASAS MATEO
JOSEP TORT MIRALLES
JAUME CUSCÓ MARTÍNEZ
JORGE DÍAZ CÁNOVAS
CRISTINA CARDENETE SURIOL
DOMÈNECH COLET ALÀS
LLUÍS GIRALT VIDAL
IMMA FERRET RAVENTÓS
ELENA REDONDO TORREGROSA
LLORENÇ ROS PEIRON
VÍCTOR CLIMENT ALBERT
AURELI RUIZ MILÀ
ARIADNA LLORENS GARCIA
SANTI MESTRES OLIVELLA

CASTELLVÍ DE LA MARCA, que
presideix la sessió.
AVINYONET DEL PENEDÈS
CANYELLES
EL PLA DEL PENEDÈS
FONT-RUBÍ
LA GRANADA
LES CABANYES
MEDIONA
OLÈRDOLA
OLESA DE BONESVALLS
PONTONS
SANT CUGAT SESGARRIGUES
SANT MARTÍ SARROCA
SANT PERE DE RIBES
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
SITGES
SUBIRATS
TORRELAVIT
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
VILANOVA I LA GELTRÚ
VILOBÍ DEL PENEDÈS

Són assistits pel Secretari de la Mancomunitat, el Sr. Francesc Torres Ferrando i l’Interventor
de la mateixa, el Sr. Frederic Ràfols Barrufet.
Excusen la seva assistència: el Sr. Joaquim Mas Rius, representant d’Olivella, i la Sra. Maria
Rosell Medall, representant de Sant Sadurní d’Anoia.
0.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.Es llegeix la següent proposta per tractar el tema de l’informe de la Diputació de Barcelona
sobre la modificació dels estatuts:
“Els últims dies s’han rebut els darrers informes i certificats referents a la tramitació de la
modificació dels Estatuts de la Mancomunitat aprovats per aquest Ple en data 6 de març
de 2014.
A partir d’aquí correspon al Ple la resolució de les al·legacions formulades.
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Amb la voluntat de dinamitzar el procés i poder-lo cloure dins l’actual mandat es proposa
la declaració d’urgència de la proposta de resolució d’al·legacions a la proposta de
modificació dels Estatuts de la Mancomunitat.
PROPOSTA:
“S’acorda la declaració d’urgència de la resolució d’al·legacions a l’acord de modificació
dels Estatuts de la Mancomunitat de data 6 de març de 2014”.
S’aprova la urgència amb el vot unànime dels assistents.
0.0- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS.Es llegeix la següent proposta:
“En data 6 de març de 2014 el Ple de la Mancomunitat va aprovar la proposta de
modificació dels Estatuts amb la finalitat d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de racionalització
i sostenibilitat de l’Administració Local. S’han rebut els informes preceptius dels Consells
Comarcals de l’Alt Penedès i del Garraf i de la Diputació. Els dels Consells són favorables
però el de la Diputació, malgrat ser-ho també, ens suggereix una modificació al text
aprovat.
Concretament el text de l’article 4, apartat b) aprovat per aquest Ple diu:
“Altres facultats o activitats concretes que es puguin encomanar a la Mancomunitat per
altres Administracions amb transferència de la competència o sense”.
Mentre que la Diputació ens suggereix que digui:
“Altres facultats o activitats concretes que es puguin encomanar a la Mancomunitat per
altres municipis que s’adhereixin amb transferència de la competència o sense”.
O sigui, la substitució de l’expressió “altres administracions” per “municipis”. Ho justifica
dient que “l’àmbit competencial a desenvolupar (per les mancomunitats) es limita al propi
dels municipis que formen part de les mancomunitats” mentre que aquí considerem
adequada l’expressió “altres administracions” amb la finalitat d’encabir també les facultats
o activitats que puguin venir encomanades mitjançant una llei sectorial d’una altra
administració. És el que actualment passa amb els serveis del CAS i del CAAD i
considerem que així hi donem una millor cobertura no només des del punt de vista
estatutari sinó també per a la major tranquil·litat dels treballadors d’aquests serveis.
Per tot el que s’ha exposat
PROPOSO:
Al Ple de la Mancomunitat l’adopció del següent acord:
“1.- Deixar sense efecte el suggeriment de la Diputació de Barcelona referent al redactat
de la modificació de l’article 4, apartat b) dels Estatuts de la Mancomunitat mantenint la
proposta aprovada per aquest Ple en data 6 de març de 2014 que diu:
“Altres facultats o activitats concretes que es puguin encomanar a la Mancomunitat per
altres Administracions amb transferència de la competència o sense”
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2.- Continuar amb la tramitació del text dels Estatuts aprovats per aquest Ple en data 6 de
març de 2014 i enviar-los a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per a que n’emeti l’informe corresponent”.
S’aprova per unanimitat dels assistents la proposta presentada.
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA DARRERA SESSIÓ CELEBRADA EL
DIA 6 DE MARÇ DE 2014.
Es proposa l’aprovació de l’acta de la darrera sessió, enviada juntament amb la convocatòria
de la sessió.
El President de la Mancomunitat pregunta si hi ha alguna intervenció en relació a l’acta de la
sessió anterior.
No havent-hi cap, s’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la darrera sessió,
celebrada el 3 de març de 2014.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DELS COMPTES ANUALS DE 2013.El President de la Mancomunitat dóna la paraula al Sr. Servand Casas que explica la
següent proposta:
“La Comissió Especial de Comptes va aprovar inicialment el Compte General de l'any
2013, d’aquesta Mancomunitat Penedès Garraf, en sessió celebrada el 20 de maig de
2014.
Vista la publicació al BOPB del 30 de maig de 2014 de l'Edicte d'aprovació inicial dels
Comptes Anuals de 2013 d’aquesta Mancomunitat Penedès Garraf, i vist que durant el
termini reglamentari d’exposició pública, no s'ha produït cap reclamació.
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la
tramitació i el contingut, a proposició de la Comissió Especial de Comptes, es proposa al
Ple l’adopció del següent acord:
1.-

Aprovar definitivament els Comptes anuals de 2013 de la Mancomunitat Penedès
Garraf.

2.

Donar compte de la Liquidació del pressupost de 2013”.

El President de la Mancomunitat pregunta si hi ha alguna intervenció en relació a la proposta
presentada.
No havent-hi cap, s’aprova per unanimitat dels assistents la proposta presentada.
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3.- PROPOSTA DE PETICIÓ AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT EN REFERÈNCIA AL
CAS.El President de la Mancomunitat dóna la paraula al Sr. Josep Font que explica la següent
proposta:
“1.- La Mancomunitat Penedès Garraf (MPG) va posar en marxa l’any 1987 el Centre
d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS), amb el suport dels municipis
d’ambdues comarques per donar una resposta a aquelles demandes de tractament per
toxicomania que no estaven cobertes en cap municipi ni per cap altra servei o institució.
El CAS forma part de la xarxa d’atenció a les drogodependències de la Generalitat de
Catalunya i és un dels centres anomenats de primer nivell, atès que s’acull les demandes
d’assistència mèdica, psicològica i social de totes aquelles persones afectades per
problemes de drogodependència (heroïna, cocaïna, alcohol, cànnabis, etc.), alhora que
dóna suport a tot tipus de demandes d’assessorament i treball relacionats amb el tema, ja
siguin de caire preventiu o informatiu.
Es tracta, doncs, d’un servei de titularitat pública i amb vocació de servei públic, que
ofereix els seus serveis de manera ambulatòria i que compta amb els recursos específics
de la xarxa pública.
La persona és l’eix d’interès dels professionals que treballen al CAS, que donen una
atenció individualitzada, professional i humana, tenint com a objectiu la cura i el benestar
del pacient, tractant aquest i les famílies, amb diligència, correcció, interès, dedicació i
honestedat, respectant la seva opinió i les decisions del pacient i buscant sempre
l’actuació terapèutica més adient.
El treball en equip i la cooperació entre companys ha permès que sigui un servei de
referència al territori molt ben acceptat i sense que, en més de 25 anys de funcionament,
hi hagi hagut cap denúncia per mal funcionament o manca d’atenció.
A nivell sanitari es fa un treball de proximitat tant amb els metges de família com amb els
hospitals de referència per tot el seguiment de les patologies orgàniques associades.
També fa ús dels recursos específics, Unitats Hospitalàries de Desintoxicació i Patologia
Dual.
A nivell social es coordinen amb els serveis socials dels diferents municipis, fent un treball
de seguiment de casos quan així es valora. També es fa ús dels recursos específics com
són les comunitats terapèutiques, els pisos de reinserció i els centres de dia.
Tota aquesta feina és portada a terme per un equip multidisciplinar de 15 treballadors, que
al llarg de l’any 2013 han fet, per exemple, 271 primeres visites, 6.617 visites a persones
historiades i han atès 1.957 familiars/amics, entre altres moltes activitats, amb una
població de referència de més de 250.000 persones, usuaris de 33 municipis de la
Mancomunitat Penedès Garraf.
2.- L’any 2011, el Decret 66/2010, de 25 de maig, regula l’establiment de convenis i
contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de la Salut i el
Conveni signat amb la Mancomunitat de data 2 de gener de 1996, que s’havia anat
prorrogant any a any, passa a ser improrrogable a partir del dia 31 de desembre de 2011.
De llavors ençà s’han produït diverses reunions amb el referit CatSalut explorant diverses
alternatives amb la finalitat que la Mancomunitat podés continuar prestant el servei
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adaptant l’antic conveni als nous requeriments del citat Decret 66/2010. També s’han fet
gestions davant els Consorcis Sanitaris que operen a les comarques de l’Alt Penedès i el
Garraf per a que, en el cas de la impossibilitat d’adaptació del conveni amb la
Mancomunitat el servei es pugui prestar mitjançant un o altre d’aquests consorcis.
En reunió de data 9 de gener de 2014 a la seu del CatSalut se’ns manifesta de forma
taxativa la impossibilitat de la pròrroga del conveni més enllà del proper dia 31 de
desembre de 2014 i la impossibilitat de que el servei del CAS pugui ser prestat pels
referits consorcis territorials també per incompliment dels requeriments del mateix Decret
66/2010. En conseqüència, durant l’any corrent s’obrirà un procés de concurs públic per a
l’adjudicació dels serveis a un nou proveïdor a partir del dia 1 de gener de 2015 o bé es
podria intentar que alguna entitat que compleixi els requisits exigits al Decret i que ja sigui
adjudicatària de serveis del CatSalut assumeixi la prestació dels serveis del CAS a les
comarques de l’Alt Penedès i Garraf.
Davant d’aquest plantejament es proposa al Ple de la Mancomunitat l’adopció del següent
acord:
“S’acorda:
PRIMER: Manifestar la voluntat de la Mancomunitat Penedès Garraf de continuar prestant
els serveis del Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències com ha fet al llarg
dels darrers 27 anys posant-nos a disposició del Servei Català de la Salut per a realitzar
les adaptacions administratives i de gestió necessàries.
SEGON: En el cas d’impossibilitat manifesta de compliment del punt anterior, instar al
Servei Català de la Salut perquè encarregui la gestió d’aquest Servei a una de les entitats
que formen part del model de finançament en base poblacional i que ja presten
actualment serveis a la comarca, en base a criteris de qualitat i eficiència.”
Per part del President es proposa modificar la proposta en el sentit d’aprovar només el
primer paràgraf.
Per a la Sra. Ariadna Llorens, representant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, es
manifesta que és important que a la proposta digui que es demana que es presti en règim de
servei públic, com s’està fent fins ara i que tan bons resultats està donant
El President resumeix com queda la part dispositiva de la proposta:
“Manifestar la voluntat de la Mancomunitat Penedès Garraf de continuar prestant els
serveis del Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències com ha fet al llarg dels
darrers 27 anys posant-nos a disposició del Servei Català de la Salut per a realitzar les
adaptacions administratives i de gestió necessàries”.
S’aprova per unanimitat dels assistents la proposta presentada.
4. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ DEL
CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’ASSISTÈNCIA EN LA
GESTIÓ ECONÒMICA (ASGEL).El President de la Mancomunitat dóna la paraula al Sr. Servand Casas que explica la
següent proposta:
Av. Cubelles, 88, 1r
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 810 06 98 | Fax 93 815 46 76
CIF: P 0800008 E

www.mancomunitat.cat
info@mancomunitat.cat

6
“La Junta de Govern proposa al Ple de la Mancomunitat Penedès Garraf, la ratificació del
Decret de Presidència aprovant el Conveni amb la Diputació de Barcelona per a
l’assistència en la gestió econòmica (ASGEL), el text literal del qual és el següent:
“Vista l'existència d'una necessitat de la Corporació de suport en la gestió econòmica, en
un àmbit marcat per una constant adaptació normativa i d'adequació a noves formes de
gestió.
Vista la necessitat d’actualització dels mitjans tècnics per a la gestió informatitzada de la
comptabilitat i d'altres eines de gestió econòmica, amb els requisits d’actualització i
manteniment, que actualment exigeixen les modernes aplicacions, per tal d’assegurar la
confidencialitat i seguretat de dades.
Vist que la Diputació de Barcelona presta l’Assistència a la Gestió Econòmica Local
(ASGEL) amb l’objectiu de contribuir a la millora de la gestió econòmica municipal i que,
per tant, posa a disposició dels ens locals de la província una sèrie de serveis que
incideixen especialment en els sistemes d’informació de l’àmbit econòmic i financer.
Vista la carta dirigida al President de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies de la Diputació de Barcelona, Sr. Carles Rossinyol i Vidal, formulada per
aquesta presidència en data 17 de març d’enguany sol·licitant assistència econòmicofinancera.
Vist la resposta positiva del cap del Servei de l’ASGEL de la Diputació de Barcelona i el
Conveni tipus sobre l’assumpció de funcions de la mencionada assistència.
Vist l'article 31 i 36 de la Llei 7/85 reguladora de les bases del règim local i l'article 15 de
la Llei 30/1992 reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el
procediment administratiu comú.
D I S P O S O:
1.- Aprovar el Conveni sobre l'Assumpció de Funcions d'Assistència en la Gestió
Econòmica Local (ASGEL) amb la Diputació de Barcelona.
2.- Aquest Decret haurà de ser ratificat pel Ple de la Corporació en la propera
sessió ordinària que tingui lloc.”
El President de la Mancomunitat pensa que és important adherir-se al sistema de
comptabilitat pública amb el suport de la Diputació de Barcelona.
S’aprova per unanimitat dels assistents la proposta presentada.
5. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE SOL·LICITUD
D’AJUTS PER A LA IDENTIFCACIÓ I ESTERILITZACIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA.El President de la Mancomunitat llegeix la següent proposta:
“La Junta de Govern proposa al Ple de la Mancomunitat Penedès Garraf, la ratificació del
Decret de Presidència aprovant les bases reguladores dels ajuts per fomentar la
identificació esterilització i adopció dels animals de companyia, el text literal del qual és el
següent:
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“Vist l’Ordre AAM/128/2014, de 2 d’abril, del Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural pel qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per fomentar
la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia i es convoquen els
corresponents a 2014.
D I S P O S O:
1. Sol·licitar la participació en la convocatòria i concórrer a la mateixa.
2. Que aquest Decret sigui ratificat pel Ple de la Mancomunitat Penedès Garraf en la primera
sessió que celebri.”
El President de la Mancomunitat pregunta si hi ha alguna intervenció en relació a la proposta
presentada.
No havent-hi cap, s’aprova per unanimitat dels assistents la proposta presentada.
6. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA APROVANT EL TEXT
DEL CONVENI AMB L’ACA PER AL FINANÇAMENT DE LA GESTIÓ DE L’EDAR DEL
NUCLI DE CAN PERE DE LA PLANA DE SANT PERE DE RIBES.El President de la Mancomunitat llegeix la següent proposta:
“La Junta de Govern proposa al Ple de la Mancomunitat Penedès Garraf, la ratificació del
Decret de Presidència aprovant el text del Conveni amb l’ACA, el text literal del qual és el
següent:
“Atès que s’ha rebut de l’Agència Catalana de l’Aigua el conveni relatiu al finançament de la
gestió i la prestació eficient del servei del sistema de sanejament de l’EDAR del nucli de Can
Pere de la Plana, al terme municipal de Sant Pere de Ribes.
Vist que el punt VIII de l’esmentat conveni diu: “De conformitat amb l’article 29 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 l’article 39 i 40 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el reglament dels serveis públics de sanejament, totes les parts han convingut les
condicions per les quals s’efectuarà la gestió de les instal·lacions de sanejament en alta i
l’atribució de recursos per a la prestació eficient del servei”.
DISPOSO:
1.- Aprovar el text del conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i la Mancomunitat
Penedès Garraf per al finançament de la gestió i la prestació eficient del servei del sistema
de sanejament de l’EDAR del nucli de Can Pere de la Plana, al terme municipal de Sant
Pere de Ribes.
2.- Aquest Decret serà ratificat pel Ple de la Mancomunitat Penedès Garraf, en la primera
sessió que celebri.”
El Sr. Lluís Giralt Vidal, representant de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, agraeix que
s’hagi tancat el conveni de Can Pere de la Plana.
S’aprova per unanimitat dels assistents la proposta presentada.
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7. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA D’ADHESIÓ AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS I ECOVIDRIO PER A
LA GESTIÓ DELS ENVASOS DE VIDRE.El President de la Mancomunitat llegeix la següent proposta:
“La Junta de Govern proposa al Ple de la Mancomunitat Penedès Garraf, la ratificació del
Decret de Presidència d’adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus i
Ecovidrio per a la gestió d’envasos de vidre, el text literal del qual és el següent:
“En aplicació al que disposa el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus i el Programa de gestió de residus vigent en
cada moment, cal optimitzar la valorització de residus, fomentant la recollida selectiva.
Atès que la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus d’envasos, incorpora a
l’ordenament jurídic estatal les prescripcions de la Directiva 94/1962 CE que estableix la
responsabilitat dels productors i distribuïdors d’envasos en la gestió dels residus que
generen com a conseqüència de la seva posada al mercat.
Atès el que preveu la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus d’envasos,
la gestió dels envasos afectats per les obligacions del capítol IV de la mateixa ha d’acollir-se
necessàriament al sistema de dipòsit, devolució i retorn o bé al Sistema Integrat de Gestió
dels envasos i residus d’envasos.
Atès que el Sistema Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos es configura com a
modalitat voluntària a la que es poden acollir els agents econòmics responsables de la
posada al mercat dels envasos, responsabilitzant-se del compliment dels objectius fixats a la
Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus d’envasos, i, per tant, quedarien
exempts del sistema obligatori de dipòsit, devolució i retorn previst.
Atès que la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus d’envasos, preveu que
les aportacions econòmiques fetes per la posada al mercat dels envasos hauran de ser
suficients per cobrir com a mínim els costos addicionals en què incorrin les Administracions
Locals que participin voluntàriament en el sistema i, per tant, evitar riscos improcedents als
Ens Locals que s’adhereixen al mateix Sistema Integrat de Gestió d’envasos i residus
d’envasos.
Atès que l’entitat gestora ECOVIDRIO, constituïda sense ànim de lucre, compta amb la
renovació de l’autorització com a Sistema Integrat de Gestió dels envasos i residus
d’envasos per a l’àmbit territorial de Catalunya, en virtut de la Resolució del President de
l’Agència de Residus de Catalunya.
Atès que al disposar a Catalunya d’un Programa de gestió de residus municipals, correspon
a l’Agència de Residus de Catalunya l’atorgament del Conveni de col·laboració a subscriure
amb la societat ECOVIDRIO, per tal d’establir les condicions econòmiques que garanteixin la
viabilitat del Sistema Integrat de Gestió.
Atès que el passat 2 d’abril l’Agència de Residus de Catalunya i ECOVIDRIO van signar el
nou conveni de col·laboració pels anys 2013-2018, que té per objecte regular el
funcionament del Sistema Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos de vidre amb la
finalitat de garantir el compliment de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i
residus d’envasos, i optimitzar la gestió d’aquesta fracció i el seu finançament, per tal de
garantir la seva viabilitat tècnica.
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DISPOSO:
1.- L’adhesió de la Mancomunitat Penedès Garraf al nou conveni de col·laboració entre
l’Agència de Residus de Catalunya i la societat ECOVIDRIO, de conformitat amb el pacte
cinquè, el qual inclou l’assumpció dels compromisos mínims continguts a l’últim paràgraf del
pacte esmentat.
2.- Aquest Decret haurà de ser ratificat pel Ple de la Corporació en la propera sessió
ordinària que tingui lloc.”
El President de la Mancomunitat pregunta si hi ha alguna intervenció en relació a la proposta
presentada.
No havent-hi cap, s’aprova per unanimitat dels assistents la proposta presentada.
8.- PRECS I QÜESTIONS.El Sr. Agustí Vallverdú Gil, representant de l’Ajuntament de les Cabanyes, proposa que es
gestioni amb l’empresa de la recollida de brossa el següent: a) respecte per les normes de
circulació i b) la brossa que queda a la via pública del propi camió.
Responen que es faran les gestions oportunes.
El Sr. Joan Cols Canals, representant de l’Ajuntament de la Granada, ratifica la queixa del
Sr. Vallverdú Gil, representant de l’Ajuntament de les Cabanyes, sobre la recollida
d’escombraries i afegeix fotografies de contenidors destrossats que tenen un preu i els
destrossa l’empresa en fer la recollida.
El Sr. Santi Soler Vives, representant de l’Ajuntament del Pla del Penedès, s’adhereix a la
queixa dels danys a contenidors i a la brossa orgànica que queda escampada pel terra en
fer la recollida i contenidors mal agafats.
I no havent més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió quan són les vuit i tres minuts del
vespre del dia assenyalat, estenent-se la present acta que signa el President, amb mi el
Secretari.
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