ACTA NÚM.151

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF,
CELEBRAT EL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2015.
A Vilafranca del Penedès, quan passen cinc minuts de tres quarts de nou del vespre del dia
u d’octubre de dos mil quinze, es reuneixen al Saló de Sessions de l'Ajuntament de
Vilafranca de Penedès les persones relacionades al marge, totes elles membres de la
Mancomunitat Penedès Garraf.
ROSA HUGUET i SUGRANYES

CANYELLES, que presideix la sessió.

LLUÍS CARSÍ FARIGOLA
MIGUEL DELGADO ALMANSA
XAVIER RAMOS PUJOL
JOSÉ M. ARDILA CONTRERAS
SANTI SOLER VIVES
LLUÍS ORTEGA i REY
SERVAND CASAS MATEO
LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO
PEDRO JUAN JUAN
MARTA VERDEJO SÁNCHEZ
JUAN DE DIOS RIOS CRESPI
CISCO DE LA CRUZ i MUÑOZ
JORDI PLANAS MAS
ABIGAIL GARRIDO TINTA
ROSA Mª ESTEVE NADAL
POL PAGÈS i PONT
JOSEP M. RIBAS FERRER
IMMA FERRET RAVENTÓS
JORDI MAS CASTELLÀ
PERE PONS VENDRELL
VÍCTOR CLIMENT ALBERT
JORDI TORNÉ SOLÉ
AURELI RUIZ i MILÀ
NEUS LLOVERAS MASSANA
FRANCESC X. EDO VARGAS

AVINYONET DEL PENEDÈS
CASTELLET I LA GORNAL
CASTELLVÍ DE LA MARCA
CUBELLES
EL PLA DEL PENEDÈS
FONT-RUBÍ
MEDIONA
OLÈRDOLA
OLESA DE BONESVALLS
OLIVELLA
PONTONS
SANT CUGAT SESGARRIGUES
SANT LLORENÇ D’HORTONS
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIUDEBITLLES
SANT QUINTÍ DE MEDIONA
SANT SADURNÍ D’ANOIA
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 per
l'Interventor de la mateixa, el Sr. Frederic Ràfols Barrufet.
Es troben absents el Sr. Lluís Valls, el Sr. Jordi Capellades, el Sr. Francesc R. Olivella, el Sr.
Josep Sogas, el Sr. David Masdeu, el Sr. Antoni Ventura i el Sr. Jordi Rius, representants
dels Ajuntaments de Gelida, la Granada, les Cabanyes, Pacs del Penedès, Puigdàlber, Sant
Martí Sarroca i Santa Fe del Penedès, respectivament.
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1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT
A L’EXERCICI 2014.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atès que la Comissió Especial de Comptes va aprovar inicialment el Compte General de
l'any 2014, d'aquesta Mancomunitat Penedès i Garraf, en sessió celebrada el 29 d’abril de
2014.
Vista la publicació al BOPB de 26 de maig de 2015 de l'Edicte d'aprovació inicial dels
Comptes Anuals de 2014 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 2014 de la Mancomunitat Penedès
Garraf.”

El Sr. Pol Pagès, representant de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, fa referència a
l’informe de la Sindicatura de Comptes i a les irregularitats en la gestió, i espera que els
Serveis Tècnics de la casa i el nou equip esmenin les contradiccions que descriu la
Sindicatura de Comptes i pregunta com les vol esmenar l’equip directiu.
Destaca que la Mancomunitat no disposa d’inventari.
Que és incompatible el càrrec de gerent amb el d’interventor i s’ha d’esmenar.
Els pagaments no es corresponen a la realitat, com el de l’IRPF.
Demana que el nou equip directiu i el tècnic expressin el compromís clar de superar els
problemes de gestió detectats. Per als ajuntaments petits la Mancomunitat és una eina de
gran importància; si s’acabés tancant la Mancomunitat tindrien un gran problema els
ajuntaments petits i els treballadors de l’ens. Aprofita per dir aquestes paraules i que constin
en acta, així com el seu desig de que es faci funcionar a la perfecció l’ens, com tots els que
es fan funcionar amb diners públics.
La Sra. Rosa Huguet i Sugranyes agafa el compromís d’iniciar la tasca de supervisió de
totes les àrees, i esmenar el tema de la figura de l’interventor i gerent, així com l’inventari, ho
troba important i accepta el repte i el compromís de donar comptes de tot.
S’aprova per unanimitat dels assistents el compte general de 2014.

2.-PROPOSTA DE DIETES PER ALS PRESIDENTS DE COMISSIONS.La Presidenta llegeix la següent proposta:
“Atès que a l’inici del mandat el Ple ha d’aprovar els criteris aplicables sobre les
retribucions, assistències i indemnitzacions aplicables als càrrecs electes durant aquest
mandat municipal.

Atès que d’acord amb la llei alguns membres dels òrgans de govern de la Mancomunitat
poden exercir el càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, causant alta a la Seguretat
Social. Només els membres sense dedicació exclusiva ni parcial poden percebre
assistències per la concurrència efectiva als òrgans col·legiats de la Mancomunitat, en els
termes acordats pel Ple.
Per això, s’ACORDA:
1) S’aplicaran les retribucions següents:
- Retribució mensual del/la President/a, que té reconegut el règim de dedicació parcial del
25% de la seva jornada (12 pagues cada any): 800,00 €.
2) Es reconeixeran assistències per concurrència efectiva a sessions dels òrgans
col·legiats de la Mancomunitat (aplicables únicament als càrrecs electes sense dedicació
exclusiva o parcial, ja que els càrrecs amb dedicació reconeguda no tindran dret a
assistències):
S’apliquen les quantitats següents per cada sessió del Ple, Comissió Informativa i
Comissió de Govern, d’acord amb les quantitats següents:
Ple.......................................
60,- €
Comissió Informativa............... 60,- €
Comissió de Govern................100,- €
Les quantitats esmentades en concepte d’assistència es percebran només per la
concurrència efectiva a les sessions del Ple, de les Comissions Informatives o de la de la
Comissió de Govern.
3) Les quantitats establertes en els apartats anteriors s’entenen íntegres o brutes, estan
subjectes a la retenció adient corresponent a l’IRPF, es meriten a partir de la data de la
constitució de la Mancomunitat sempre que en cada cas s’hagi exercit de forma efectiva el
càrrec). Quan es percebin retribucions, es produirà l’alta de les persones interessades en
el règim general de la Seguretat Social. D’altra banda, els càrrecs electes no poden
percebre de la Mancomunitat cap altra quantitat diferent de la prevista en aquest acord,
sens perjudici de les indemnitzacions procedents per despeses efectives inherents al
càrrec (desplaçaments fora de l’àmbit territorial on exerceix la Mancomunitat, allotjament i
manutenció en cas de desplaçament, etc.).
5) Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província i a la pàgina web de la
Mancomunitat.”
La Sra. Rosa Huguet i Sugranyes explica que aquest acord es fa ja en aplicació d’una de les
consideracions de l’informe.
S’aprova la proposta presentada per assentiment dels assistents.
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I no havent més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió quan passen cinc minuts de les nou
del vespre del dia assenyalat, estenent-se la present acta que signa la Presidenta, amb mi el
Secretari que ho certifico.

Rosa Huguet i Sugranyes

Francesc Torres Ferrando

