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ACTA NÚM.149
ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF, CELEBRAT
EL DIA 4 DE DESEMBRE DE 2014.

A Santa Margarida i els Monjos, quan falten deu minuts per a tres quarts de vuit del vespre
del dia quatre de desembre de dos mil catorze, es reuneixen a la Sala de Plens de
l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 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
MIGUEL DELGADO ALMANSA
JOAN COLS CANALS
AGUSTÍ VALLVERDÚ GIL
SERVAND CASAS MATEO
JOSEP TORT MIRALLES
JAUME CUSCÓ MARTÍNEZ
JOSEP SOGAS RAVENTÓS
CRISTINA CARDENETE SURIOL
FRANCESC MÚRRIA FARNÓS
DOMÈNECH COLET ALÀS
LLUÍS GIRALT VIDAL
RAIMON OLIVELLA PASCUAL
IMMA FERRET RAVENTÓS
ELENA REDONDO TORREGROSA
LLORENÇ ROS PEIRON
VÍCTOR CLIMENT ALBERT
SIRA CARBÓ CABEZA
AURELI RUIZ MILÀ
ARIADNA LLORENS GARCIA
SANTI MESTRES OLIVELLA

CASTELLVÍ DE LA MARCA, que
presideix la sessió.
AVINYONET DEL PENEDÈS
CANYELLES
CASTELLET I LA GORNAL
LA GRANADA
LES CABANYES
MEDIONA
OLÈRDOLA
OLESA DE BONESVALLS
PACS DEL PENEDÈS
SANT CUGAT SESGARRIGUES
SANT LLORENÇ D’HORTONS
SANT MARTÍ SARROCA
SANT PERE DE RIBES
SANTA FE DEL PENEDÈS
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
SITGES
SUBIRATS
TORRELAVIT
TORRELLES DE FOIX
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.
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA DARRERA SESSIÓ CELEBRADA EL
DIA 2 D’OCTUBRE 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.
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No havent-hi cap, s’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la darrera sessió,
celebrada el 2 d’octubre de 2014.
2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014.El President de la Mancomunitat dóna la paraula al Sr. Servand Casas que explica la
següent proposta:
“L’import total de la modificació puja a 1.314.447,95 euros.
A) El concepte més significatiu és la dotació d’un crèdit extraordinari per a
l’automatització de la Planta de Selecció d’Envasos de Vilafranca del Penedès per
import d’1.262.547,95€. Com s’ha anat comentant al llarg del darrer any, la
modificació del Conveni Marc de Col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya i Ecoembes empitjora les condicions de finançament de les plantes
manuals com la nostra i si volem mantenir l’actual equilibri financer no tenim altre
remei que invertir i automatitzar la Planta de Vilafranca. De fet i segons el dit
Conveni, el canvi de sistema de finançament es produeix a partir del proper dia 31
de juliol per la qual cosa en el decurs d’aquest any hem mantingut converses amb
l’Agència i Ecoembes per a una pròrroga particular que finalment ens ha estat
concedida. Així, disposarem del vell sistema fins a 31 de desembre de 2015 i
posteriorment encara 6 mesos més amb condicions avantatjoses encara que
decreixents. Les nostres previsions són que l’automatització entri en funcionament
la propera tardor amb la qual cosa no quedaríem perjudicats per l’aplicació del nou
Conveni Marc.
D’acord amb l’informe emès per l’Interventor i que consta a l’expedient, el
finançament d’aquesta inversió anirà a càrrec de:
1. La subvenció concedida per la Diputació de Barcelona l’any 2014 dins
del Programa Xarxa de Municipis per import de 553.892,-€.
2. El Fons de Reserva per a Inversions de la Mancomunitat constituït per
l’acord del Ple de la Mancomunitat de data 8 de juliol de 2008, aplicant la
totalitat del seu saldo a 31 de desembre de 2013 que ascendeix a la
suma de 708.655,95€. Aquest fons s’haurà de restituir en el futur quan es
facin efectives les subvencions de l’Agència de Residus (658.048,- €) i de
la Diputació (50.607,95 €), la primera ja compromesa i la segona amb
càrrec a la futura convocatòria en el marc de la Xarxa de Municipis.
Altrament, es proposen modificacions pressupostàries per import de 170.000,00€ a
la Planta de Compostatge, dedicant més diners a manteniment doncs s’han hagut
de fer noves intervencions per a l’abatiment d’olors a la bassa de lixiviats.
B) També es destinen 30.000€ a la dotació del premi Mancomunitat Finança que es va
concedir el mes de maig passat. A la convocatòria del premi ja es deia que es
dotaria en base al romanent positiu que es generés. (Amb referència a aquest
Premi que s’instrumentava mitjançant dos crèdits concedits als dos projectes
empresarials guanyadors podem fer constar que, fins a la data, les dues empreses
han complert puntualment amb els terminis de devolució de les quotes). Al mateix
Servei d’Iniciatives es desglossen les partides de sous i seguretat social amb la
finalitat de que figurin explícitament les despeses referents al programa Catalunya
Emprèn.
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C) S’efectuen diversos moviments interns al servei de Laboratori, ajustant les partides
als moviments reals que s’han produït durant l’exercici. Els suplements i
disminucions de crèdit per un import total de 21.900€ es compensen entre si.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Mancomunitat l’adopció del següent
acord:
“S’acorda efectuar modificacions al Pressupost 2014 de la Mancomunitat per import
d’1.314.447,95 euros segons el detall que figura en el quadre annex.”
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.
3.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’AUTOMATITZACIÓ DE LA
PLANTA DE SELECCIÓ DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS.El President de la Mancomunitat dóna la paraula al Sr. Aureli Ruiz que explica la següent
proposta:
“Vist el concurs convocat per aquesta Mancomunitat Penedès Garraf per a l’adjudicació
del “CONTRATO DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA, PREVIO SU DISEÑO, SU
POSTERIOR INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, PARA LA CONVERSIÓN DE LA
ACTUAL PLANTA DE SELECCIÓN MANUAL DE ENVASES DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS EN UNA PLANTA DE SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE 3 TONELADAS/HORA”
Vist que s'han presentat les següents proposicions:
1. El Sr. Luis Alonso de Pedro en representació de l'empresa INDUSTRIAS
LEBLAN, SL ofereix la següent quantitat, IVA no inclòs: UN MILIÓ SEIXANTANOU MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS.euros (1.069.522,00.€)
2. El Sr. Luis Sánchez Vela en representació de l'empresa STADLER
SELECCIONA, SLU ofereix la següent quantitat, IVA no inclòs: UN MILIÓ DOSCENTS VINT-I-QUATRE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS.euros (1.224.366,00.€)
3. El Sr. Jesús Algueró Fornos i els Sr. Vicente Seguí Pascual en representació
de l'UTE CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU-PICVISA MACHINE VISION
SYSTEMS, SL ofereix la següent quantitat, IVA no inclòs: UN MILIÓ VUITANTA
MIL VUIT-CENTS SET.euros (1.080.807,00.€)
4. El Sr. Jordi Sala Lladó en representació de l'empresa MASIAS RECYCLING,
SL ofereix la següent quantitat, IVA no inclòs: UN MILIÓ DOS-CENTS SIS MIL
NORANTA-UN euros (1.206.091,00.€)
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Després d’avaluar la documentació dels sobres núm. 2 i 3, propostes tècniques i
econòmiques, respectivament, de les ofertes presentades, la puntuació final resultant és
la següent:

Empresa

Puntuació
SOBRE
núm. 3

Puntuació
sobre
núm. 2

PUNTUACIÓ
FINAL

UTE CONSTRUCTORA CALAF - PICVISA

49,48

27,36

76,84

INDUSTRIAS LEBLAN

50,00

31,42

81,42

MASIAS RECYCLING

44,34

37,80

82,14

STADLER SELECCIONA

43,68

44,14

87,82

Vist l’informe tècnic emès pel Sr. Pere Sansa, Cap del Servei de R.S.U. de la
Mancomunitat, segons el qual, i en funció de la puntuació de la taula anterior, es desprèn
que la proposició més adequada és la que presenta l'empresa STADLER SELECCIONA,
S.L.U
La Junta de Govern proposa al Ple de la Mancomunitat Penedès Garraf,
1. Adjudicar a STADLER SELECCIONA, S.L.U el “CONTRATO DE SUMINISTRO DE
MAQUINARIA, PREVIO SU DISEÑO, SU POSTERIOR INSTALACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA, PARA LA CONVERSIÓN DE LA ACTUAL PLANTA DE SELECCIÓN
MANUAL DE ENVASES DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS EN UNA PLANTA DE
SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE 3 TONELADAS/HORA” amb els terminis indicats al
Plec de Clàusules Administratives, per un import total de 1.224.366,00 € (IVA no
inclòs).
2. Notificar a l'adjudicatari el present acord, requerint-lo perquè, en el termini de deu (10)
dies, dipositi la fiança definitiva i signi el corresponent contracte.
3. Notificar aquests acords als licitadors i retornar-los les garanties provisionals.
4. Facultar a la Junta de Govern de la Mancomunitat per a resoldre els possibles
recursos que es puguin presentar fins a assolir la plena efectivitat d’aquest acord.
5. Facultar al President de la Mancomunitat Penedès Garraf per a signar el contracte
d'adjudicació, d'acord amb el Plec de Condicions i l'oferta presentada, així com per a
fixar la data d'inici dels treballs”.
La Sra. Cristina Cardenete, representant de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, vol
saber què està previst fer amb les vuit persones que potser sobren amb motiu de
l’automatització de la planta.
El Sr. Aureli Ruiz li respon que es poden ubicar en altres serveis i, també, que es pot mirar
d’incentivar baixes, indemnitzar o, finalment, en algun ajuntament.
S’aprova per unanimitat dels assistents la proposta presentada.
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4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER AL 2015.El President de la Mancomunitat dóna la paraula al Sr. Frederic Ràfols que explica la
següent proposta:
“Es proposa la modificació de tres ordenances fiscals per a l’any 2015.
A) Els ingressos del Laboratori passen a regular-se mitjançant dues ordenances
fiscals, una per a les taxes i una altra per als preus públics.
De l’Ordenança anterior es desglossa i modifica el que era la Tarifa 5 que passa a
anomenar-se Anàlisis tòxics i es regula com a preu públic mitjançant una
ordenança independent. També es modifiquen els imports i les analítiques de
cocaïna, opiacis i benzodiazepina en orina i de cànnabis, que tindran una tarifa de
3,75€ per les 11.000 primeres determinacions i d’1’95€ per les següents.
A l’ordenança anterior reguladora de la taxa desapareix el que era la tarifa 5.
S’afegeix un paràmetre per a les analítiques referents a la legionel·la, han baixat
les determinacions necessàries en el control de les piscines, per la qual cosa baixa
el cost i la tarifa d’aquests controls, i es proposen diferents reajustaments en les
analítiques de compostos orgànics de les aigües naturals.
B) Ordenança Fiscal reguladora dels preus públics del Servei de Residus. S’adapten
les tarifes per als particulars i ajuntaments no membres de la Mancomunitat com a
conseqüència de l’increment del cànon d’entrada a abocador. El cànon s’apuja un
20% i la repercussió d’aquest factor a les tarifes de les diferents tipologies és del
4,15% en els residus sòlids urbans, del 3,24% en els voluminosos i del 5,35% en
els casos del servei de transferència de residus.
C) Ordenança fiscal reguladora de la inspecció i control d’abocaments industrials i
tramitació d’autoritzacions. El passat mes de març de 2014, l’Agència Catalana de
l’Aigua ens va instar a integrar les Autoritzacions d’Abocaments d’aigües residuals
de les activitats a les corresponents autoritzacions o llicències ambientals, segons
la Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats. Per tant, la
tramitació d’obtenció d’Autorització d’Abocament és diferent i fa necessari sol·licitar
un desglossament de conceptes per tal d’adaptar-los al nou procediment, segons la
llei abans esmentada. D’altra banda, el mes de maig l’ACA ens va comunicar que
deixarien de subministrar els impresos de declaració dels abocaments efectuats
mitjançant vehicles cisterna a sistemes de Sanejament.
Atès que els abocaments a depuradores mitjançant vehicles cisterna han de ser
autoritzats per l’administració actuant responsable de la gestió del sistema de
sanejament, ens veiem en l’obligació d’emetre uns impresos semblants als utilitzats
fins ara.
El preu de la impressió és de 224 euros. La gestió d’encàrrec, distribució i venda dels
blocs als diferents transportistes l’avaluem en 76 euros per any, per la qual cosa el
cost total serà de 300 euros per 20 blocs d’impresos de 50 unitats, o sigui un cost de
15€ per a cada bloc de 50 unitats per a l’abocament mitjançant cisternes, import que
tarifem a l’ordenança.
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Per tot el que s’ha dit proposem que s’aprovi el desglossament de conceptes per la
nova tramitació d’Autorització d’Abocament, i la taxa per a l’obtenció dels impresos de
sol·licitud d’abocament mitjançant cisternes de 15 euros per cada bloc de 50
exemplars, si escau.
Per tot el que s’ha exposat es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
“S’acorda l’aprovació, amb vigència a partir de l’1 de gener de 2015, de la nova redacció
de les Ordenances Fiscals reguladores de:
• Taxa per al Servei de Tractament de Residus municipals.
• Taxa per la inspecció i control d’abocaments industrials i tramitació d’autoritzacions
d’abocament d’aigües residuals industrials i emissió d’informes i certificats del
Servei de Sanejament.
• Taxa per al Servei de Laboratori.
• Preu públic per al Servei de Laboratori”.
S’aprova per unanimitat dels assistents la proposta presentada.
5. PROPOSTA DE PRESSUPOST PER A 2015.El President de la Mancomunitat dóna la paraula al Sr. Servand Casas, que llegeix la
següent proposta:
“La Junta de Govern, a proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda, proposa al Ple de
la Mancomunitat Penedès Garraf, l’adopció dels següents acords:
1.-

Aprovar inicialment el projecte de Pressupost General per a l’any 2015, que
ascendeix a l’import de 22.567.562,17 €, tant a l’estat d’ingressos com al de
despeses.

2.-

Aprovar les Bases d’execució del Pressupost 2015.

3.-

D’acord amb l’article 90 de la vigent Llei 7/85 de 2 d’abril, aprovar la plantilla i el
catàleg de llocs de treball de la Mancomunitat del Penedès Garraf.

4.-

Autoritzar al President de la Mancomunitat Penedès Garraf per a subscriure
operacions de tresoreria amb les següents condicions:
a) Es podran contractar operacions de tresoreria durant l’exercici de vigència
d’aquest pressupost a nom de la Mancomunitat Penedès Garraf per a la seva
disposició, sempre que en el seu conjunt no superin el 30% dels ingressos
liquidats consolidats per operacions corrents en el darrer exercici de l’entitat.
b) Totes les operacions tindran un termini màxim d’un any a comptar des de la data
de la formalització de la pòlissa.
c) Oferir, com a garantia de les operacions, la part suficient dels recursos de la
Mancomunitat Penedès Garraf.
d) Fixar els tipus d’interès màxim dels crèdits, que no superarà l’Euribor més 6 punts
o el 10% si es tracta de tipus fix, i la comissió d’obertura no superarà el 2%.
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e) Fer constar que les operacions de tresoreria no superen el 30% dels recursos
ordinaris liquidats en la darrera liquidació pressupostària.
f) Fer constar que existeix consignació suficient en el pressupost corrent de la
Mancomunitat Penedès Garraf, per a fer front a les despeses que generin
aquestes operacions de tresoreria.
g) Autoritzar al President de la Mancomunitat Penedès Garraf per a aprovar les
condicions particulars de l’operació, dins dels límits expressats, i per a signar la
corresponent pòlissa i els documents necessaris per a l’efectivitat de l’operació.
5.-

Exposar aquests acords al públic per un termini de quinze dies hàbils, mitjançant
l’anunci al BOP i a la secretaria de la Mancomunitat Penedès Garraf.”

El President de la Mancomunitat pregunta si hi ha alguna intervenció en relació a la proposta
presentada.
La Sra. Cristina Cardenete, representant de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, està
en desacord amb el pressupost per la manera en què se’ls ha informat a ells s’han hagut
d’aclarir temes a última hora. Diu, en relació als polítics, que no estan a l’alçada de les
persones que els han votat, demana més implicació per donar millor servei al ciutadà.
El Sr. Pere Pujol, President de la Mancomunitat, li respon que mirarà a quantes Comissions
Informatives de preparació del Ple ha assistit l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
Potser si tingués tota la informació canviaria d’opinió.
La Sra. Cristina Cardenete contesta que ella parlava en general. Potser caldria pensar en
altres fórmules diferents de les Comissions Informatives.
El Sr. Servand Casas comenta que l’aportació de la Sra. Cristina Cardenete és en positiu i
podrien fer-ho servir per a reflexionar.
S’aprova la proposta presentada amb tots els vots a favor, excepte el de la Sra. Cristina
Cardenete, representat de St. Cugat Sesgarrigues, que vota en contra.
6.- PRECS I QÜESTIONS.No n’hi ha.
I no havent més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió quan són les vuit del vespre del dia
assenyalat, estenent-se la present acta que signa el President, amb mi el Secretari.
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