ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL PENEDÈS GARRAF DEL DIA 3 DE MARÇ DE 2016

Acta núm. 154

A Canyelles, quan són les set del vespre del dia 3 de març de 2016, 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
sessió.

CANYELLES,

que

presideix

LLUÍS CARSÍ FARIGOLA
MIGUEL DELGADO ALMANSA
XAVIER RAMOS PUJOL
SANTI SOLER VIVES
LLUÍS ORTEGA REY
SERVAND CASAS MATEO
LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO
PEDRO JUAN JUAN
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
IMMA FERRET RAVENTÓS
JORDI MAS CASTELLÀ
PERE PONS VENDRELL
VÍCTOR CLIMENT ALBERT
SIRA CARBÓ CABEZA
AURELI RUIZ i MILÀ
FRANCESC X. EDO VARGAS

AVINYONET DEL PENEDÈS
CASTELLET I LA GORNAL
CASTELLVÍ DE LA MARCA
EL PLA DEL PENEDÈS
FONT-RUBÍ
MEDIONA
OLÈRDOLA
OLESA DE BONESVALLS
PONTONS
SANT CUGAT SESGARRIGUES
SANT LLORENÇ D’HORTONS
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIUDEBITLLES
SANT QUINTÍ DE MEDIONA
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
SITGES
SUBIRATS
TORRELAVIT
TORRELLES DE FOIX
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
VILOBÍ DEL PENEDÈS

Actua com a Secretari de la Corporació el Sr. Isidre Martí i Sardà.

Excusen la seva assistència: el Sr. Josep Mª Hugué, Regidor de Cubelles; el Sr.
Jordi Capellades, Regidor de la Granada; la Sra. Marta Verdejo, Alcaldessa
d’Olivella; la Sra. Neus Lloveras, l’Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú.
ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions d’1 de desembre de 2015 i
21 de desembre de 2015.
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2. Proposta de ratificació de l’acord de la Comissió Govern de 28 de gener, relatiu
al calendari per a les sessions plenàries.
3. Donar compte dels Decrets de Presidència del número 56 al 72, corresponents
a l’any 2015.
4. Donar compte dels Decrets de Presidència del número 1 al 14, corresponents
a l’any 2016.
5. Informe de Presidència sobre la situació de la Mancomunitat.
6. Precs i qüestions.
Abans de començar la sessió la Presidenta comenta les notícies aparegudes a
la premsa i explica que Canyelles ha adjudicat el tema de contractació de
personal pels contractes de l'Ajuntament i que la Mancomunitat també està en
procés d’adjudicar pel mateix concepte. Que una empresa que portava aquest
tema des de fa més de 25 anys ha perdut el concurs i creu que aquesta és una
de les causes que han comportat aquestes notícies.
Continua afirmant que demà sortiran més coses, que hi ha una sentència del
tribunal de comptes arxivant el tema, malgrat tot és veritat i que hi ha una
denúncia a l'oficina d'antifrau. Explica la Presidenta que davant de cada acusació
hi ha una demostració dels fets amb documentació i que els fets exposats són
falsos.
Informa la Presidenta d’una cosa positiva, que és que tenim nou Secretari de la
Mancomunitat, el qual ja es troba present en aquest acte.
S’inicia el debat dels punts de l’ordre del dia següents:

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions d’1 de desembre de
2015 i de 21 de desembre de 2015.
El Sr. Pere Pons, Alcalde de Subirats comenta que va assistir a les reunions i no
consta a l’acta.

S'aproven per unanimitat dels assistents les dues actes, amb la incorporació del
Sr. Pere Pons a les mateixes.

2. Proposta de ratificació de l’acord de la Comissió Govern de 28 de gener,
relatiu al calendari per a les sessions plenàries.
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PROPOSTA CELEBRACIÓ PLENS ANY 2016
Plens (bimensuals)
(el primer dijous de mes, 19h lloc a determinar)
3 de març
5 de maig
7 de juliol
1 de setembre
3 de novembre
Desembre ple extraordinari pressupost

S’aprova per unanimitat dels assistents la ratificació de l’acord de la Comissió de
Govern.

3. Donar compte dels Decrets de Presidència del número 56 al 72,
corresponents a l’any 2015.
Els assistents queden assabentats dels decrets relacionats.

4. Donar compte dels Decrets de Presidència del número 1 al 14,
corresponents a l’any 2016.
Els assistents queden assabentats dels decrets relacionats.

5. Informe de Presidència sobre la situació de la Mancomunitat.
-

La Presidenta dóna compte que, d'acord amb l’informe de la Sindicatura
de Comptes, s’ha procedit al nomenament de secretari i interventor.
Explica també que per fer inventari s’està treballant amb la Diputació de
Barcelona.

-

La Presidenta dóna la paraula al Sr. Aureli Ruiz, representant de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès que explica que s'han de realitzar
les diferents fases ADOP en la comptabilització de les operacions. La
Presidenta explica que s'ha de millorar el sistema comptable i es va
acordar de reforçar amb 2 persones de la Mancomunitat.

-

El Sr Aureli Ruiz explica que hi ha contractes fets per la Mancomunitat els
quals paguen directament els ajuntaments i potser cal replantejar-ho.

-

La presidenta diu que es farà un Pla Director de Sanejament amb una
oficina tècnica. Igualment es faran dues depuradores una a Mediona i una
altra a Sant Sadurní d’Anoia. Explica també que s'ha traslladat el Servei
d'Iniciatives Econòmiques que es trobava ubicat a La Paperera, al mateix
edifici de Serveis Centrals de la Mancomunitat.
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-

Explica la Presidenta que, en relació al tema dels animals domèstics, està
previst fer una ampliació en el servei de recollida dels mateixos.

-

En relació al Servei de laboratori diu la Presidenta, tenim el tema
d'abocaments i olors de Torrelavit. Estan molt contents amb el tracte rebut
i comenta que cal una depuradora industrial en aquest municipi. També
des del Laboratori s'està treballant en relació amb el subministrament
d'aigua potable de la Plana Novella per possible contaminació de
l’abocador del Garraf. Així mateix s'està estudiant la portada d’aigües a
aquesta urbanització d’Olivella.

-

Informa també la Presidenta que es traurà a concurs la compra de pinso
dels animals del CAAD. La Presidenta li demana al Sr. Cisco de la Cruz,
President a la Comissió Informativa del CAAD que expliqui la situació del
Centre. Explica el Sr. de la Cruz que hi ha saturació a la gossera i que cal
conscienciar a tots els ajuntaments d’aquest tema.

-

La Presidenta comenta un accident laboral menor d'un treballador de la
Planta de Compostatge.

I no havent més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió quan són les 19:45 hores
del dia assenyalat, estenent-se la present acta que signa la Presidenta, amb mi
el Secretari que ho certifico.
LA PRESIDENTA

EL SECRETARI

Rosa Huguet i Sugranyes

Isidre Martí i Sardà
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