ACTA NÚM.153

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF,
CELEBRAT EL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2015.
A Canyelles, quan són dos quarts de vuit del vespre del dia vint-i-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. ARDILA
SANTI SOLER VIVES
LLUÍS ORTEGA REY
LLUÍS VALLS
SERVAND CASAS MATEO
PEDRO JUAN JUAN
MARTA VERDEJO SÁNCHEZ
CISCO DE LA CRUZ i MUÑOZ
ABIGAIL GARRIDO TINTA
ROSA Mª ESTEVE NADAL
POL PAGÈS i PONT
IMMA FERRET RAVENTÓS
PERE PONS VENDRELL
VÍCTOR CLIMENT ALBERT
AURELI RUIZ i MILÀ
FRANCESC X. EDO VARGAS

AVINYONET DEL PENEDÈS
CASTELLET I LA GORNAL
CASTELLVÍ DE LA MARCA
CUBELLES
EL PLA DEL PENEDÈS
FONT-RUBÍ
GELIDA
MEDIONA
OLESA DE BONESVALLS
OLIVELLA
SANT CUGAT SESGARRIGUES
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIUDEBITLLES
SANT QUINTÍ DE MEDIONA
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
SUBIRATS
TORRELAVIT
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
VILOBÍ DEL PENEDÈS

Són assistits pel Secretari de la Mancomunitat, el Sr. Francesc Torres Ferrando.
Excusen la seva assistència el Sr. Francesc R. Olivella, el Sr. Lucas Ramírez, el Sr. Jordi
Planas, el Sr. Jordi Mas i la Sra. Neus Lloveras, representants dels Ajuntaments de les
Cabanyes, Olèrdola, Sant Llorenç d’Hortons, Sitges i Vilanova i la Geltrú, respectivament, i
es troben absents el Sr. Jordi Capellades, el Sr. Josep Sogas, el Sr. Juan de Dios Rios, el
Sr. David Masdeu, el Sr. Antoni Ventura, la Sra. Maria A. Rosell, el Sr. Jordi Rius, el Sr. Pere
Pons i la Sra. Sira Carbó, representants dels Ajuntaments de la Granada, Pacs del Penedès,
Pontons, Puigdàlber, Sant Martí Sarroca, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès,
Subirats i Torrelles de Foix, respectivament.
1.- PROPOSTA DE PRESSUPOST PER A 2016.La Presidenta demana la lectura de la proposta al Secretari.
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“Es 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 2016, ascendeix a
l’import de 23.821.988,66 €, tant a l’estat d’ingressos com al de despeses.

2.-

Aprovar les Bases d’execució del Pressupost 2016.

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 i Garraf.

4.-

Autoritzar la Presidenta de la Mancomunitat Penedès i 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 i 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 i Garraf.
d) Fixar els tipus d’interès màxim dels crèdits, que no superarà l’Euribor més 6 punts
ó el 10% si es tracta de tipus fix i la comissió obertura no superarà el 2%.
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 i Garraf, per a fer front a les despeses que generin
aquestes operacions de tresoreria.
g) Autoritzar a la Presidenta de la Mancomunitat Penedès i 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 i Garraf.”

A continuació dóna la paraula al Sr. Aureli Ruiz.
El Sr. Ruiz destaca l’augment considerable del pressupost i n’explica les raons:
 L’increment de l’1 % de les retribucions al personal segons la LPGE.
 Sanejament per obra puntual que paga l’ACA.
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 Pel que fa als residus, a tota l’àrea en conjunt hi ha un increment de tones i del
cànon d’entrada a l’abocador (es preveu que passa de 18 a 24 €/tona).
 L’IVA dels serveis de residus, que fins ara s’havia deduït al 100%, Hisenda demana
que no es dedueixi, i això és una de les coses que fa que s’incrementi el pressupost.
 Les següents inversions: 50.000 € a la Planta de Compostatge i, a Sanejament,
millores al col·lector de Rocamar, al terme municipal de Sant Pere de Ribes, per un
import de 130.000 €.
És el primer pressupost de la nova legislatura.
Comenta que al Servei d’Iniciatives Econòmiques només hi estan adherits 18 ajuntaments, i
cal pensar què es fa. Així com també s’imposa una reflexió pel que fa a la gossera, perquè
s’incrementen els costos.
Quant a la plantilla de personal, s’amortitza la plaça del Gerent; es contractarà un Director
Tècnic General: el Sr. Josep Cortés; la part de contractació es reforçarà tant a la part de
coordinació general com de tècnics. Hi haurà un tècnic de contractació i gestió general. I
falta prevenció de riscos.
L’àrea administrativa del servei de sanejament i del CAAD s’intentarà internalitzar.
El Cap del Servei de residus se seleccionarà per jubilació.
En total hi ha 85 places a la Mancomunitat Penedès Garraf.
Als costos dels residus de la Planta de Compostatge hi ha el tema dels impropis de la brossa
orgànica: hi ha municipis que superen els llindars mínims; si no es poden acollir a la planta
s’ha de retornar i s’incrementen els costos de transport; hi ha disposició dels ajuntaments per
a posar tècnics per reforçar amb campanyes per a reciclar bé.
La Presidenta, la Sra. Rosa Huguet i Sugranyes, comenta que els increments van
acompanyats de millores als serveis, de millors serveis a la comunitat amb campanyes
d’educació, de sanitat.
Hi haurà un calendari per a fer jornades de treball municipals. Durant el mes de gener
trametrem allò que es pot fer en relació amb el fred que podrà ajudar a les regidories dels
municipis integrants.
Es treballa per a negociar el conveni amb els treballadors, i hi ha el compromís amb fer
promoció interna amb els treballadors.
I, en resum, pensa que l’increment anirà acompanyat de millor servei i de compromís.
La Sra. Presidenta proposa una votació de la proposta del pressupost 2016, que s’aprova
per assentiment, sense cap posició en contra.
2.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚMERO 46/205, SOBRE
L’ORGANIGRAMA POLÍTIC I DE GESTIÓ DE LA MANCOMNITAT.Av. Cubelles, 88, 1r
08800 Vilanova i la Geltrú
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Es dóna compte del següent Decret:
“Atès que l'organigrama d’estructura i funcionament de la Mancomunitat pressuposa
l'existència d’Àrees de direcció política i de gestió de serveis, com a responsable de
cadascuna de les quals hi ha d’haver un/a vicepresident/a de la Mancomunitat que sigui
membre de la Comissió de Govern.
Atès que, d’acord amb l’article 11 dels estatuts de la Mancomunitat, el/la president/a
designarà vicepresidents entre els membres de la Comissió de Govern.
Atès que correspon a la presidenta nomenar les diferents persones que han d’assumir la
condició de vicepresidents i les seves delegacions, i que s’estima adient que les
responsabilitats de direcció i coordinació de les àrees siguin assumides per diferents
vicepresidents, emprant aquesta denominació específica.
Per tot això,
DISPOSO:
1. S’estableix l’organigrama polític i de gestió de la Mancomunitat Penedès Garraf, amb les
diferents Àrees que les conformen. Les Àrees són les següents, amb les denominacions que
s’esmenten i els serveis que la composen:
1) ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Gabinet de Presidència
Comunicació
Pla de Drogues de l’Alt Penedès
2) ÀREA DE SERVEIS CENTRALS
Secretaria i Serveis Jurídics
Recursos Humans
Compres i contractació
Hisenda
3) ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS URBANS
Recollida de residus sòlids urbans
Plantes de tractament d’envasos i de compostatge
Transferència als abocadors de residus
Deixalleries
Educació Ambiental
4) ÀREA DE LABORATORI
Laboratori
Seguretat Alimentària
5) ÀREA DE PORTADA D’AIGÜES
Portada d’aigües en alta
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6) ÀREA DEL CAAD
Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD)
7) ÀREA DE SANEJAMENT
Sanejament d’Aigües residuals
Depuradores
8) ÀREA D’INICIATIVES ECONÒMIQUES
Creació d’empreses i foment de l’emprenedoria
Observatoris de desenvolupament econòmic local
2. Es nomenen vicepresidents primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè d'aquesta
Mancomunitat a Miguel Delgado i Almansa, Aureli Ruiz i Milà, Abigail Garrido i Tinta, Neus
Lloveras i Massana, Cisco de la Cruz i Muñoz i Xavier Ramos i Pujol, respectivament. En els
supòsits d’absència, de vacant o de malaltia de la presidenta, s’ha d’establir per decret
quin vicepresident el substitueix i, en el cas que no s’hagi dictat un decret exprés, la
substitució es farà automàticament seguint l’ordre de nomenament entre els
vicepresidents presents a la Mancomunitat.
3. Amb l’excepció de l’Àrea de Presidència i l’Àrea d’Iniciatives Econòmiques, de la qual es
responsabilitzarà directament la Presidenta, cadascuna de les Àrees previstes en el punt 1
d’aquest decret serà responsabilitat d’un/a vicepresident/a que tindrà una delegació general
d’atribucions de direcció i gestió dels assumptes de la seva àrea d’actuació.
Es porten a terme els nomenaments següents vicepresidents de cada Àrea:
- Vicepresident de l’Àrea de Serveis Centrals: Aureli Ruiz i Milà.
- Vicepresident de l’Àrea de Residus Sòlids Urbans: Miguel Delgado i Almansa.
- Vicepresidenta de l’Àrea de Laboratori: Abigail Garrido i Tinta
- Vicepresidenta de l’Àrea de Portada d’Aigües: Neus Lloveras i Massana.
- Vicepresidenta de l’Àrea del CAAD: Cisco de la Cruz i Muñoz
- Vicepresident de l’Àrea de Sanejament: Xavier Ramos i Pujol
4. Els vicepresidents responsables d’Àrea esmentats i nomenats en el punt anterior
assumeixen la direcció política de l’Àrea corresponent de la qual són responsables, tal com
resta descrita en aquest decret.
Tanmateix, la presidència ha de rebre informació detallada de la gestió i ha de ser informada
i consultada sobre les decisions de transcendència abans de la seva adopció.
5. Donar compte d'aquest decret al Ple municipal en la primera sessió que celebri, notificar-lo
a les persones interessades, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província”.
3.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚMERO 47/205, SOBRE LES
COMPETÈNCIES DE LA COMISSIÓ DE GOVERN.Es dóna compte del següent Decret:
“Atès que, d’acord amb l’article 6 dels estatuts de la Mancomunitat, la Presidenta de la
Mancomunitat podrà establir delegacions concretes a la Comissió de Govern.
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Atès que, d’acord amb la legislació vigent, es poden també conferir delegacions específiques
a favor de determinats vicepresidents.
Per tot això,
DISPOSO:
1. Establir que la Comissió de govern tindrà les competències següents:
A) En matèria de contractació
- Contractació administrativa d’obres i instal·lacions, gestió de serveis públics,
subministraments, serveis i altres contractes administratius de quantia superior a 18.000
euros (IVA a part), observant els procediments i les formes en cada cas aplicables d’acord
amb la llei, sense que els contractes superin els límits de la competència que la llei atribueix
a la presidència (10% dels recursos ordinaris del pressupost, 6.000.000 d’euros o quatre
anys de durada del contracte). La competència delegada comporta l’atribució a la Comissió
de Govern de les facultats d’aprovació dels projectes, de l’expedient de contractació amb
l’aprovació de la despesa, dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques, de les adjudicacions i de l’exercici de totes les facultats que la legislació atribueix
a l’òrgan de contractació quant a la interpretació, inspecció, modificació i resolució del
contracte.
- Contractació d’arrendaments i concertació d’altres contractes subjectes al dret privat de
quantia total superior a 18.000 euros (IVA a part).
B) En matèria de personal i funció pública
- Aprovació de l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovades
pel Ple.
- Acords sobre modificacions substancials i col·lectives de condicions de treball i matèries
anàlogues, sens perjudici de les competències del Ple.
C) En matèria d’hisenda i gestió tributària
- Declaració de fallits i incobrables dels tributs i altres ingressos de dret públic.
- Aprovació dels padrons fiscals dels tributs de venciment periòdic, i del calendari de
recaptació.
- Concessió o denegació de bonificacions o exempcions tributàries a instàncies de les
persones interessades.
- Resolució de recursos de reposició contra liquidacions tributàries, sempre que la quantia de
la liquidació superi la quantitat de 5.000 euros.
-Coneixement d’informes preceptius de la Intervenció i de la Tresoreria, en matèries com
estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, terminis de pagament a proveïdors, etc.
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D) En matèria de patrimoni
- Adquisició de béns i drets, per qualsevol títol, de quantia superior als 18.000 euros (IVA a
part) i no superior al límits que imposen legalment la competència del Ple.
- Alienació del patrimoni de la Mancomunitat quan la seva quantia superi els 18.000 euros i
no excedeixi els límits que imposen legalment la competència del Ple.
- Declaració de béns no utilitzables.
E) En matèria de responsabilitat patrimonial
- Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial de la Mancomunitat.
F) En matèria de cooperació interadministrativa
- Aprovació dels convenis i acords amb altres administracions o institucions públiques,
sempre que no siguin competència del Ple.
- Acceptació de les subvencions atorgades per altres administracions, quan no sigui
competència del Ple.
G) En matèria d’activitat de foment
- Aprovació de totes les convocatòries i concursos de subvencions i ajuts, i atorgament de
subvencions i ajuts de qualsevol mena de quantia superior a 2.000 euros.
- Subscripció de convenis amb entitats i altres de caràcter general.
2. Establir que el Vicepresident de l’Àrea de Serveis Centrals, Aureli Ruiz i Milà, tindrà
les competències següents:
A) En matèria de personal i funció pública
- Aprovació de les bases per a la selecció del personal funcionari i laboral i per a la provisió
de llocs de treball, aprovació de les convocatòries d’aquests processos selectius i
nomenament del personal funcionari i contractació del personal laboral fix o temporal. També
els acords de trasllat de personal, reassignació d’efectius, comissions de servei i acords
equiparables.
- Aprovació dels components variables del salari del personal al servei de l’Ajuntament no
establerts individualitzadament en el pressupost (gratificacions per serveis extraordinaris,
hores extraordinàries, complements de productivitat i altres complements salarials, etc.).
- Atorgament i denegació de jubilacions ordinàries, anticipades o parcials, excedències del
personal i suspensions dels contractes de treball, sempre que en el cas de les suspensions
no siguin d’atorgament obligatori i reglat.
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B) En matèria d’hisenda
- Coordinació de l’administració financera i comptable de la Mancomunitat.
- Planificació estratègica des dels punts de vista econòmic i financer.
- Elaboració, gestió i control de l’execució dels pressupostos.
- Elaboració i modificació d’Ordenances fiscals i de preus públics.
- Ordenar els pagaments, rendir comptes i administrar els fons i béns de la
Mancomunitat.
3. El règim de les atribucions delegades en la Comissió de Govern i en el Vicepresident
Aureli Ruiz i Milà, serà el previst en la legislació administrativa general. Tanmateix, la
presidència assumirà directament l’exercici de les funcions delegades quan en supòsits
d’urgència es consideri adient, sotmetent-se posteriorment els decrets dictats a ratificació
de la Comissió de Govern i que siguin competència d’aquesta. Tanmateix, no serà
necessària la ratificació si s’ha acordat l’avocació del coneixement de l’assumpte de què
es tracti per part de la presidència.
4. Donar compte d'aquest decret al Ple municipal en la primera sessió que celebri, notificar-lo
a les persones interessades, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província”.
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 la Presidenta, amb mi el Secretari que ho
certifico.
Rosa Huguet i Sugranyes
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