ACTA NÚM.152
ACTA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF, CELEBRAT EL DIA 1 DE
DESEMBRE DE 2015.
A Canyelles, quan són les vuit del vespre del dia u de desembre de dos mil quinze, es
reuneixen al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Canyelles 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. HUGUÉ OLIVA
SERVAND CASAS MATEO
LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO
PEDRO JUAN JUAN
MARTA VERDEJO SÁNCHEZ
JUAN DE DIOS RIOS CRESPI
CISCO DE LA CRUZ i MUÑOZ
ABIGAIL GARRIDO TINTA
ROSA Mª ESTEVE NADAL
POL PAGÈS i PONT
IMMA FERRET RAVENTÓS
JORDI MAS CASTELLÀ
PERE PONS VENDRELL
VÍCTOR CLIMENT ALBERT
AURELI RUIZ i MILÀ
GLÒRIA GARCIA
FRANCESC X. EDO VARGAS

AVINYONET DEL PENEDÈS
CASTELLET I LA GORNAL
CASTELLVÍ DE LA MARCA
CUBELLES
MEDIONA
OLÈRDOLA
OLESA DE BONESVALLS
OLIVELLA
PONTONS
SANT CUGAT SESGARRIGUES
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIUDEBITLLES
SANT QUINTÍ DE MEDIONA
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 per
l'Interventor de la mateixa, el Sr. Frederic Ràfols Barrufet.
Excusen la seva assistència el Sr. Lluís Ortega, el Sr. Francesc R. Olivella, el Sr. Jordi
Planas, representants dels Ajuntaments de Font-rubí, les Cabanyes i Sant Llorenç d’Hortons,
respectivament, i es troben absents el Sr. Santi Soler, el Sr. Lluís Valls, el Sr. Jordi
Capellades, el Sr. Josep Sogas, el Sr. David Masdeu, el Sr. Antoni Ventura, la Sra. Maria A.
Rosell, el Sr. Jordi Rius i la Sra. Sra Carbó, representants dels Ajuntaments del Pla del
Penedès, Gelida, la Granada, Pacs del Penedès, Puigdàlber, Sant Martí Sarroca, Sant
Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès i Torrelles de Foix, respectivament.
La Presidenta dóna la benvinguda als assistents.
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1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA DARRERA SESSIÓ
CELEBRADA EL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2015.

Es proposa l’aprovació de les actes de les darreres sessions, enviada juntament amb la
convocatòria de la sessió.
Queden aprovades, per unanimitat, les actes del Ple de Constitució i del Ple extraordinari del
dia 1 d’octubre de 2015.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 1 DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST DEL 2015.
El Secretari llegeix les següents propostes:
A) “Pel Decret de presidència de data 2 de novembre, s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit nº1, mitjançant crèdit extraordinari com a conseqüència de
noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic i sense que es
puguin demorar al proper, per això s’afegeixen les noves aplicacions pressupostàries, de
les quals no existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació:
 Remuneració representants Òrgans de Govern, a Serveis Centrals.
 Premi Mancomunitat Finança 2015 al Servei d’Iniciatives Econòmiques.
 Inversions del Laboratori.
es considera que es disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a la legislació
vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació de l’article 175.5 TRLRHL, també
mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que s’estableixen al precepte de
referència.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
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4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 1/2015, que cal finançar mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses generals i anul·lacions o baixes dels crèdits de
partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació: Remuneració repr.
Òrgans Govern, Premi Mancomunitat Finança 2015 i inversions del Laboratori, per a les
quals la consignació és inexistent en el pressupost ordinari actual, per tant, cal tramitar
l’expedient de crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant romanent de tresoreria
per a despeses generals i anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del
pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb
el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta
consignació

100.912.100.00 Remuneració repr. Òrgans Govern
250.241.479.00 Premi Mancomunitat Finança 2015
3200.311.626.00 Inversions
Total altes crèdits :

de
15.000,00
30.000,00
2.100,00
47.100,00

Finançament que es proposa:
1/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:

41.600,00

2/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida

Nom

100.912.230.00

Dietes
representants
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Es fa constar que aquestes anul·lacions no perjudiquen el funcionament normal dels
serveis.
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que
no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les”.
B) “Pel Decret de presidència data 2 de novembre. s’inicia l’expedient per a l’aprovació de
la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit com a conseqüència de majors i/o
noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic, sense que es
puguin demorar al proper, com a conseqüència dels motius següents: : despeses de
diverses aplicacions pressupostàries del laboratori d’anàlisi d’aigües i de reparació i
manteniment de la planta de compostatge i manutenció d’animals del CAAD, pels quals la
consignació pressupostària és insuficient o no ampliable, i considerant que es disposa
dels mitjans de finançament que es preveuen a la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació de l’article 175.5 TRLRHL, també
mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que s’estableixen al precepte de
referència.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
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1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 2/2015, que cal finançar mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses generals, majors i/o nous ingressos efectivament
recaptats / anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost
vigent de la corporació.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació: despeses de diverses
aplicacions pressupostàries del laboratori d’anàlisi d’aigües i de reparació i manteniment
de la planta de compostatge, per a les quals la consignació és insuficient o inexistent en el
pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de
finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, majors i/o nous
ingressos efectivament recaptats i anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de
despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions
vigents i d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
Partida

Nom

3200.311.213.00

Manteniment extern
instrumentació
Material consum
Material
consum
PDAP
Despeses diverses
Intercalibracions
Auditories
Diverses
analít.
Externes
Reparació
i
manteniment
Manutenció d’animals

3200.311.221.060
3200.311.221.061
3200.311.226.29
3200.311.227.06
3200.311.227.02
3200.311.227.99
3100.1623.213.00
533.170.221.13

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

2.500,00
25.000,00

6.500,00
25.775,00

9.000,00
50.775,00

8.000,00
2.200,00
3.400,00
3.000,00

12.000,00
7.800,00
100,00
2.000,00

20.000,00
10.000,00
3.500,00
5.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

150.000,00

35.500,00

185.500,00

65.000,00

16.000,00

81.000,00

Total altes crèdits :

115.675,00

Finançament que es proposa:
1/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:

35.500,00

2/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats, no afectats:
Partida

Nom
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3200.309.00
3200.309.01
3200.461.01
3200.466.04
3200.466.05
3200.466.07
533.462.01

Taxa membres
Taxa no membres
Diputació Conveni SAM
Analítiques
Sanejament
EDAR
Analítiques
inspeccions
Conveni
Control
de
col.lectors
Conveni sanejament
Convenis Ajuntaments

75.000,00
60.000,00
23.000,00

83.000,00
88.175,00
26.000,00

8.000,00
28.175.00
3.000,00

54.000,00

62.000,00

8.000,00

20.000,00

21.000,00

1.000,00

7.000,00
0,00

19.000,00
16.000,00
TOTAL

12.000,00
16.000,00
76.175,00

3/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida

Nom

3200.311.214.00

Reparació i manten.
vehicles
Combustibles
Neteja

3200.311.221.03
3200.311.227.00

Consignaci
ó inicial

Proposta a
la baixa

1.500,00
3.000,00
6.000,00
TOTAL

500,00
500,00
3.000,00
4.000,00

Consignació
definitiva
1.000,00
2.500,00
3.000,00

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que
no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les”.
El Sr. Aureli Ruiz fa l’explicació de les propostes en relació als elements més rellevants.
Queden aprovades per assentiment les propostes A) i B).
3.-PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER AL 2016.El Secretari llegeix la següent proposta:
“Es proposa la modificació de dues ordenances fiscals per a l’any 2016.
A) Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per al Servei de tractament de residus
municipals. 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 3,47% en els residus sòlids urbans, del 2,77% en els voluminosos i
de l’1,5% en els casos del servei de transferència de residus.
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Els residus vegetals provinents de la tala i/o esporga de palmeres (branques i
troncs):
TAXA MEMBRES (Ajuntaments membres de la Mancomunitat i/o empreses
subcontractades pels propis ajuntaments): 48,60 €/tona, en front dels 48,10 €/tona
actuals.
TAXA NO MEMBRES (Ajuntaments no membres de la Mancomunitat, empreses,
particulars i jardineria): 60,70 €/tona, en front dels 60,10 €/tona actuals

La tarifa de la taxa a satisfer pels ajuntaments i/o operadors, de fora de l’àmbit de la
Mancomunitat Penedès Garraf per les entrades de FORM i fracció vegetal a la
planta de compostatge de Sant Pere de Ribes, en funció del contingut d’impropis i
el percentatge de fracció vegetal, han estat en vigor, sense haver-hi aplicat cap
tipus d’increment des de l’any 2012, per la qual cosa, i tenint en compte les
variacions que ha sofert el Cànon aplicat per l’ARC (de 12 a 19,50 €/tona) i les
directrius de l’ARC quant a la qualitat de la form que entra a les plantes de
compostatge, es creu convenient la modificació de les taxes, amb un increment
substancial de la taxa per aquella form entrada amb un percentatge d’impropis
superior al 15%, i apliquem el mateix criteri quant al percentatge de fracció vegetal
contingut en la form entrada a la planta.
B) Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la inspecció i control d’abocaments
industrials i tramitació d’autoritzacions d’abocament d’aigües residuals industrials.:
un cop revisat l’article 5è referent a la Quota, s’ha trobat l’error següent: en la taxa
del procediment “Aixecament d’acta d’inspecció (menys de dues hores)” correspon
a la quantia del procediment “Aixecament d’acta d’inspecció de llarga durada (més
de dues hores)” i la taxa d’aquesta última a la primera.
Per tant, la quota corregida dels procediments descrits anteriorment quedaria de la
següent manera:
- Aixecament d’acta d’inspecció de llarga durada (més de dues hores): 301,25 €.
- Aixecament d’acta d’inspecció puntual (menys de dues hores): 89.55 €.
Per tot l’exposat proposem que es modifiqui la taxa dels procediments descrits
anteriorment, si escau.
Per tot el que s’ha exposat, la Comissió de Govern proposa al Ple l’adopció del següent
acord:
“L’aprovació amb vigència a partir d’1 de gener de 2016 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”.
Queda aprovada la proposta per assentiment.
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4.-PROPOSTA DE PRESSUPOST PER A 2016.La Sra. Rosa Huguet i Sugranyes, Presidenta de la Mancomunitat, diu que queda sobre la
taula per a poder-ho treballar millor.
5.-RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 49/2015, SOBRE L’ADHESIÓ A
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES.“La Mancomunitat Penedès Garraf considera l’existència de l’associacionisme municipal
com a instrument valuós i necessari per a aconseguir els objectius que no pot assolir la
nostra corporació local per si mateixa i tota sola.
Atès que l’ACM és l’organització més adequada per a aquest fi, per la seva tasca
encaminada a resoldre la problemàtica dels ens locals com el nostre i per la defensa que
fa de la personalitat intrínseca de tots i cascun dels municipis, així com de la identitat de
les nostres comarques i de la realitat nacional de Catalunya.
Atès que en els darrers mesos alguns serveis de la Mancomunitat ja s’han dirigit als
òrgans gestors de l’ACM amb la finalitat de servir-nos dels seus serveis assessorant-nos
en temes de contractació particularment en el subministrament d’energia elèctrica, havent
resultat els contactes plenament satisfactoris,
DISPOSO:
Primer.- Adherir-se a la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), acceptantne els Estatuts i els drets i obligacions que se’n deriven, així com la quota corresponent; al
mateix temps, facultar a la Sra. Presidenta de la Mancomunitat per a representar-nos a les
assemblees i ocupar-hi els càrrecs que ens hi puguin correspondre.
Segon.- Que el senyor secretari expedeixi abans de quinze dies el certificat d’aquest
acord i el trameti a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques”.
Queda aprovat per assentiment.
6.-RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 51/2015, SOBRE L’ADHESIÓ A
LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.“La Mancomunitat Penedès Garraf considera l’existència de l’associacionisme municipal
com a instrument valuós i necessari per a aconseguir els objectius que no pot assolir la
nostra corporació local per si mateixa i tota sola.
Atès que la Federació de Municipis de Catalunya és l’organització més adequada per a
aquest fi, per la seva tasca encaminada a resoldre la problemàtica dels ens locals com el
nostre i per la defensa que fa de la personalitat intrínseca de tots i cascun dels municipis,
així com de la identitat de les nostres comarques i de la realitat nacional de Catalunya,
DISPOSO:
Primer.- Adherir-se a la Federació de Municipis de Catalunya, acceptant-ne els Estatuts i
els drets i obligacions que se’n deriven, així com la quota corresponent; al mateix temps,
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facultar a la Sra. Presidenta de la Mancomunitat per a representar-nos a les assemblees i
ocupar-hi els càrrecs que ens hi puguin correspondre.
Segon.- Que el senyor secretari expedeixi abans de quinze dies el certificat d’aquest
acord i el trameti a la Federació de Municipis de Catalunya.
Tercer.- Aquest Decret haurà de ser ratificat pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri”.
Queda aprovat per assentiment.
7.-RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 54/2015, SOBRE LA CREACIÓ
DEL REGISTRE ELECTRÒNIC.“L’article 27.7 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, determina que les administracions públiques han d’utilitzar preferentment
els mitjans electrònics en les seves comunicacions amb altres administracions públiques i
que les condicions que regeixen aquestes comunicacions s’han de determinar entre les
administracions públiques participants. Així mateix, l’article 107.5 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya,
puntualitza que s’han d’utilitzar normalment els mitjans electrònics en les relacions i les
comunicacions amb les altres administracions, amb ple respecte al principi
d’interoperabilitat.
La Mancomunitat Penedès Garraf considera necessària la creació i regulació del registre
electrònic per a la recepció i remissió electrònica de sol·licituds, escrits i comunicacions
corresponents a serveis, procediments i tràmits que siguin competència de la
Mancomunitat, augmentant la seguretat d’accés a les dades i funcions per mitjà de perfils i
traçabilitat, disminuint períodes de tramitació i reduint la generació de documentació en
format paper.
Atès que el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) ofereix la possiblitat
d’adhesió al servei del programa ERES (Registre d’entrada i sortida) que permet als
organismes autònoms i entitats de dret públic vinculats o independents a la Mancomunitat,
als ciutadans i ciutadanes i empreses privades la utilització de mitjans electrònics en les
seves relacions amb la Mancomunitat Penedès Garraf.
Atès que el registre electrònic ERES es configura tècnicament com un accés electrònic al
registre general, totalment gratuït, i que s’integra en aquest a tots els efectes, l’accés al
registre electrònic es farà a través de la seu electrònica http://www.mancomunitat.cat.
Tanmateix els documents lliurats en format no electrònic de manera presencial a la
Mancomunitat podran ser digitalitzats pel mateix registre,
DISPOSO:
PRIMER.- Sol·licitar l’adhesió al servei ERES del Consorci AOC abans de l’1 de gener del
2016.
SEGON.- Aprovar una ordenança de creació i funcionament del registre electrònic i
sotmetre a informació pública, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Av. Cubelles, 88, 1r
08800 Vilanova i la Geltrú
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TERCER.- Aquest Decret haurà de ser ratificat pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri”.
Queda aprovat per assentiment.
8.-RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 55/2015, SOBRE LA CREACIÓ
DEL SERVEI DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA.“L’article 27.7 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, determina que les administracions públiques han d’utilitzar preferentment
els mitjans electrònics en les seves comunicacions amb altres administracions públiques i,
que les condicions que regeixen aquestes comunicacions s’han de determinar entre les
administracions públiques participants. Així mateix, l’article 107.5 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya,
puntualitza que s’han d’utilitzar normalment els mitjans electrònics en les relacions i les
comunicacions amb les altres administracions, amb ple respecte al principi
d’interoperabilitat.
La Mancomunitat Penedès Garraf considera necessària la utilització de les notificacions
per mitjans electrònics, d'actes administratius i altres tipus de comunicacions
administratives, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.
Concretament, queda establerta en els casos següents:

1 .Notificació de les convocatòries dels òrgans col·legiats de la Mancomunitat.
2 .Notificacions d’actes administratius al personal al servei de la Mancomunitat, sempre
que aquests tinguin la condició d’interessats.
3. Comunicacions generals al personal de la Mancomunitat.
4 Les notificacions i les comunicacions en els procediments de contractació administrativa.
5 .Les notificacions i les comunicacions en els procediments de concurrència pública, com
ara els concursos i premis, entre altres, i en general en aquells tràmits administratius i
comunicacions que sigui possible, s’efectuaran mitjançant l’ús dels mitjans electrònics. Les
bases reguladores inclouran l’obligatorietat sempre que sigui possible per raó dels
destinataris.

Atès que el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) ofereix la possibilitat
d’adhesió al servei del programa e-NOTUM que permet trametre les notificacions per
mitjans electrònics,
DISPOSO:

PRIMER.- Sol·licitar l’adhesió al servei e-NOTUM del Consorci AOC abans de l’1 de gener
del 2016.
SEGON.- Aprovar l’ordenança de creació i funcionament de la notificació electrònica, i
sotmetre a informació pública, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Av. Cubelles, 88, 1r
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TERCER.- Aquest Decret haurà de ser ratificat pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri”.
Queda aprovat per assentiment.
9.-ALTRES TEMES A CONSIDERACIÓ.a) Excuses assistència: la Sra. Presidenta dóna compte de les persones que han excusat
l’assistència.
b) La Sra. Presidenta informa que hi haurà Ple extraordinari aquest mes per a l’aprovació
del pressupost.
c) La Sra. Presidenta felicita a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per l’Escola
Verda i també a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i demanen que es traslladi a
l’escola.
d) La Sra. Presidenta informa que properament farem canvis estructurals a la pròpia
Mancomunitat.
e) La Sra. Presidenta informa que estem convidats el dia 18 de desembre d’enguany , a les
13:00, hores a una recepció per a conèixer els treballadors de la Mancomunitat. Pensa
que serà interessant per als representants polítics de la Mancomunitat, perquè els
permetrà conèixer el personal i les instal·lacions.
10.-PRECS I QÜESTIONS.a)

El representant de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona diu que el passat 5 de
novembre, els alcaldes de Sant Pere de Riudebitlles i Sant Quintí de Mediona van
presentar un escrit sobre què passava amb l’informe de la Sindicatura de Comptes;
han parlat amb els responsables polítics i entenen que s’ha estat treballant en
aquest tema i s’ofereixen per a col·laborar en tot allò que s’hagi d’arreglar i que no
es feia de manera correcta. Que el govern compti amb la seva col·laboració.

La Sra. Rosa Huguet agraeix la intervenció i diu que procurarà servir i fer el millor possible
i tot el que sigui necessari, que les portes estan obertes en tot el procés i que es
compromet amb la màxima transparència.
b)

La Presidenta, la Sra. Rosa Huguet, diu que va visitar la Diputació de Barcelona i se
li va oferir perquè li traslladessin tots els neguits per a fer els convenis que siguin
necessaris

I no havent més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió quan són dos quarts de 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
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