ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL PENEDÈS GARRAF DEL DIA 7 DE JULIOL DE 2016
Acta núm. 156

A Canyelles, quan són les set del vespre del dia 7 de juliol 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
JOSEP M. TEJADA
MIGUEL DELGADO ALMANSA
XAVIER RAMOS PUJOL
SANTI SOLER VIVES
LLUÍS ORTEGA REY
SERVAND CASAS MATEO
PEDRO JUAN JUAN
MARTA VERDEJO SÁNCHEZ
JUAN DE DIOS RIOS CRESPI
CISCO DE LA CRUZ i MUÑOZ
JORDI PLANAS MAS
POL PAGÈS i PONT
IMMA FERRET RAVENTÓS
JORDI MAS CASTELLÀ
VÍCTOR CLIMENT ALBERT
JORDI TORNÉ
AURELI RUIZ i MILÀ
FRANCESC X. EDO VARGAS

CANYELLES, que presideix la sessió.

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

Actua com a Secretari accidental de la Corporació el Sr. Antoni Alsina Simal.

També hi són presents el Sr. Rafael Roig, Coordinador Adjunt de Presidència, i el Sr.
Josep Cortés, Director Tècnic General.

Excusen la seva assistència: el Sr. Josep Mª Hugué, representant de l’Ajuntament de
Cubelles, la Sra. Abigail Garrido, Alcaldessa de Sant Pere de Ribes, la Sra. Rosa Mª
Esteve, Alcaldessa de Sant Pere de Riudebitlles, la Sra. Maria A. Rosell, Alcaldessa de
Sant Sadurní d’Anoia i la Sra. Neus Lloveras, Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i són
absents: el Sr. Lluís Miquel Valls, Alcalde de Gelida, el Sr. Jordi Capellades, Regidor de
la Granada, el Sr. Francesc Ramon Olivella, Alcalde de les Cabanyes, el Sr. Lucas
Ramírez, Alcalde d’Olèrdola, el Sr. Josep Sogas, Alcalde de Pacs del Penedès, el Sr.
David Masdeu, Alcalde de Puigdàlber, el Sr. Antoni Ventura, Alcalde de Sant Martí
Sarroca, el Sr. Jordi Rius, Alcalde de Santa Fe del Penedès i el Sr. Pere Pons, Alcalde
de Subirats.
La Presidenta dóna la benvinguda

S’inicia, tot seguit, el debat dels punts de l’ordre del dia següents:
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ORDRE DEL DIA:

SECRETARIA GENERAL
Fe pública
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de maig de 2016.
SERVEIS CENTRALS.
2. Proposta d’aprovació de modificació d’indemnitzacions i retribucions dels
membres electes de la Mancomunitat.
3. Proposta de creació de la Comissió d’Òrgan Assessor d’Assistència a
Presidència.
4. Tancament 2015 (Comptes Anuals).
5. Modificació del Pressupost.
6. Carta de Serveis.
RECURSOS HUMANS.
7. Modificació de la Plantilla.
SERVEI DE RESIDUS
8. Proposta d’aprovació de l’esmena a les taxes de r.s.u.
9. Ratificació de l’acord de Comissió de Govern d’adhesió de l’Ajuntament d’Olesa
de Bonesvalls al servei de la deixalleria.
10. Ratificació del Decret de Presidència 54/2016, de 6 de maig, relatiu a la
modificació de preus de CESPA GR, SA.
SANEJAMENT
11. Ratificació del Decret de Presidència 68/2016, de 6 de juny, relatiu a la pròrroga
del contracte amb la COMPANYIA D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA per
l’explotació dels sistemes de sanejament de l’Alt Penedès.
12. Proposta d’aprovació, si escau, dels Convenis amb 6 ajuntaments per a
construcció d’EDARS, portada d’aigües i la gestió del cicle de l’aigua.
INFORMACIÓ AL PLE
13. Donar compte del Conveni relatiu al protocol d’actuació davant situacions
d’emergències - incendis - amb 6 ajuntaments.
14. Precs i preguntes.
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 5 DE
MAIG DE 2016.
S'aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la sessió anterior.
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2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS I
RETRIBUCIONS DELS MEMBRES ELECTES DE LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL PENEDÈS – GARRAF
“ Relació de fets
Vist l’acord del Ple de la Mancomunitat Penedès Garraf, d’1 d’octubre de 2015, d’aprovació de
les indemnitzacions i retribucions dels membres electes següent:
“La presidència proposa al Ple que adopti l’acord següent:
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”.
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Vist que tradicionalment el titular de la presidència ha cobrat una indemnització fixa i periòdica
de 800 €/mensuals.
Vist l’informe de la Sindicatura de Comptes en relació al cobrament fixe d’indemnitzacions per
part dels càrrecs electes.
Vist que la Presidenta, la Sra. Rosa Huguet i Sugranyes ha presentat un escrit renunciant a la
quantitat de 800€/mensuals.
Vista la necessitat d’adequar el règim d’assistències i indemnitzacions de la Mancomunitat
Penedès Garraf.
Fonaments jurídics
“La Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu article 75.2
estableix que “els membres de les corporacions locals que desenvolupin càrrecs amb dedicació
parcial per a realitzar funcions de presidència, vicepresidència o tenir delegacions, o
desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin, percebran retribucions pel temps de
dedicació efectiva a les mateixes, seran donats d’alta en el règim de la seguretat social, assumint
les corporacions locals les quotes empresarials que corresponguin.”
Tanmateix, en aquest article es determina que “en els acords plenaris de determinació dels
càrrecs que comportin aquesta dedicació parcial i de les retribucions de les mateixes, haurà de
contenir el règim de la dedicació mínima necessària per a la percepció d’aquestes retribucions”.
Atès que el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, de
28 de novembre de 1986, en els seus articles 13 i següents, estableix que els membres de les
Corporacions locals tenen dret a percebre amb càrrec als seus Pressupostos retribucions i
indemnitzacions:
a) Retribucions:
Tenen dret a percebre retribucions i a ser donats d’alta en el Règim General de la Seguretat
Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials que correspongui, els
membres de les Corporacions locals per l’exercici dels seus càrrecs quan els exerceixin amb
dedicació parcial o exclusiva.
Correspon al Ple corporatiu, a proposta del seu President/a, determinar, dins de la consignació
global continguda amb aquest propòsit en el Pressupost, la relació de càrrecs de la Corporació
que poden exercir en règim de dedicació parcial o exclusiva i, per tant, amb dret a retribucions,
així com les quantitats que corresponen a cadascun d’ells atenent al seu grau de responsabilitat.
b) Indemnitzacions:
Tots els membres de la Corporació, inclosos els que exerceixen càrrecs en règim de dedicació
parcial o exclusiva, tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per
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l’exercici del càrrec, quan siguin efectius, i prèvia justificació documental, segons les normes
d’aplicació general en les Administracions Públiques i les que en aquest sentit aprovi el Ple.
c) Assistències:
Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació parcial o exclusiva percebran
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats que formen part,
en la quantitat que determini el Ple de la mateixa.
Ateses les peculiaritats de la gestió dels serveis públics prestats per aquesta Administració i,
d’acord amb els preceptes legals abans incoats, i en base a l’article 69 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú”
Es proposa al Ple de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès – Garraf l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Establir el mateix règim d’assistències amb el mateix import que a l’actualitat amb la
previsió de la indemnització per assistències de la presidència segons el detall següent:
Ple i Comissió de Govern:
-

- presidència:.....200€
- vocals:...............60€

Altres òrgans col·legiats:
-

- presidència:.....200€
- vocals:.............150€

Segon.- Establir una liquidació provisional a la Presidenta de 800 €/mensuals que serà objecte
de liquidació definitiva per part d’intervenció cada mes de gener amb efectes de l’any anterior.
Tercer.- Procedir a les comunicacions i publicacions oportunes.”

El Sr. Aureli Ruiz explica que es tracta d’una clarificació de les retribucions per
assistència.
S’aprova per unanimitat la proposta presentada.

3. PROPOSTA PER L’APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE CREACIÓ DE LA
JUNTA DE PRESIDÈNCIA DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈS
– GARRAF
“ D’acord amb el que estableix l’article 22.2 a) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, estableix que el control i la fiscalització dels òrgans de govern és
competència del Ple.
Atès que és voluntat de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès – Garraf crear una Junta de
Presidència com a òrgan de gestió i suport a la presidència, per tal de poder agilitzar la presa de
decisions en el sí de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès – Garraf donada la periodicitat
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mensual i bimensual de les sessions de la comissió de govern i del plenari, respectivament, així
com poder facilitar als membres integrants de la mateixa un coneixement exhaustiu i periòdic de
la gestió diària de dita entitat local.
En conseqüència, es proposa al Ple de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès – Garraf
l'adopció dels següents
ACORDS
Primer .- Aprovar la creació d’una JUNTA DE PRESIDÈNCIA com a òrgan de gestió i suport a
la presidència, per tal de poder agilitzar la presa de decisions en el sí de la Mancomunitat
Intermunicipal Penedès – Garraf, així com poder facilitar als membres integrants de la mateixa
un coneixement exhaustiu i periòdic de la gestió diària de dita entitat local.
Segon.- Establir que aquesta comissió estarà integrada pels següents membres:




















La Sra. Rosa Huguet i Sugranyes, Presidenta
El Sr. Aureli Ruiz Milà, Vilafranca del Penedès
El Sr. Xavier Ramos Pujol, Castellví de la Marca
El Sr. Miguel Delgado Almansa, Castellet i la Gornal
El Sr. Cisco de la Cruz Muñoz, Sant Cugat Sesgarrigues
La Sra. Abigail Garrido Tinta, Sant Pere de Ribes
La Sra. Neus Lloveras Massana, Vilanova i la Geltrú
El Sr. Rafael Roig Milà, Coordinador Adjunt a Presidència
El Sr. Josep Cortés Llaó, Director Tècnic General
La Sra. Anna Martí Capitan, Cap de Serveis Econòmics
La Sra. Lourdes Sánchez López, Cap de Recursos Humans
La Sra. Lourdes Bohé Medialdea, Cap de Comunicació
El Sr. Jordi Mestres de Martorell, Cap del Servei de Laboratori
La Sra. Anna Mir Serra, Cap del Servei d’Iniciatives Econòmiques
La Sra. Sònia García García, Cap del Servei de Sanejament
La Sra. Beatriz Pina Sánchez-Arjona, Cap del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics
La Sra. Núria Bel Casals, Cap del Servei de Residus
La Sra. Núria Puentes, del Servei del Pla de Drogues a l’Alt Penedès.
Secretari: actuarà com a secretari el mateix de la Mancomunitat o funcionari en qui
delegui.

Tercer.- Significar que, l’assistència a la Junta de Presidència per part dels càrrecs electes serà
en funció de la temàtica dels temes a tractar i serà per convocatòria de la Presidència en funció
del contingut dels temes a debatre.
Quart.- Establir que la periodicitat d’aquesta comissió serà setmanal, establint-se el XXXXX a
les XXXXX hores, sent la primera la que pertoqui un cop aprovada aquesta proposta.
Cinquè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis i web
de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès – Garraf,.
Sisè.- Traslladar aquest acord a la Secretaria que serà qui se n’ocuparà del seu compliment.
Av. Cubelles, 88, 1r
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 810 06 98 | Fax 93 815 46 76
CIF: P 0800008 E

www.mancomunitat.cat
info@mancomunitat.cat

Pàgina 6 de 30

El Sr. Aureli Ruiz explica que aquest nou Òrgan Assessor es forma per a una major
operativitat dels serveis. S’aniran variant els membres en funció de les activitats.

La Presidenta explica que hi haurà canvis en la manera de governar, amb més
participació dels membres integrants de la Mancomunitat; per a continuar amb la Llei de
la Transparència es donarà compte a les sessions plenàries.
S’aprova per unanimitat la proposta presentada.

4. DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA 2016/78, DE 7 DE JULIOL,
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015.“ DECRET DE PRESIDÈNCIA 78/2016
1. ANTECEDENTS
1.1 En data 29 de febrer de 2016 la presidenta va sol·licitar informe a la secretaria i a
la intervenció de la corporació.
1.2 En data 9 de març de 2016 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de
la liquidació del pressupost del 2015.
1.3. En data 7 de juliol de 2016 l'interventor ha emès informe sobre el compliment dels
resultats obtinguts a la liquidació.
1.4 En data 7 de juliol l'interventor ha emès informe sobre el càlcul dels objectius del
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit
del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015.
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 a 31 de desembre del
mateix exercici, s'obté el següent resultat:
1.5.1. Pressupost de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

153275
22720837,2
22323575,9
19548059,9
2775515,98

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

6387556,82
697739,68

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

3473255,66
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1.5.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

22567562,2
153275
22720837,2
24050408
19220315,8
4830092,24

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

11791851,9
6054239,95
5737611,96
10567704,2

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
MANCOMUNITAT
Exercici Comptable:

2015

RESULTAT PRESSUPOSTARI

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS
RECONEGUDES
NETS
NETES
24.050.408,02
22.067.192,23

a. Operacions corrents

b. Altres operacions no financeres

0,00

1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

AJUSTOS:

22.067.192,23

0,00

0,00

RESULTAT
1.983.215,79
0,00

1.983.215,79

0,00

-

-

24.050.408,02 22.067.192,23

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
grals.
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
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1.5.4. Romanent de tresoreria:
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent

4.830.092,24

(+) d'operacions no pressupostàries

2.419.536,01

(+) de Pressupostos tancats

12.987.240,21

5.737.611,96

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent

2.775.515,98

(+) d'operacions no pressupostàries

5.862.529,38

(+) de Pressupostos tancats

9.335.785,04

97739,68

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

4. (+) Partides pendents d'aplicació

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària

621268,35

(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària

1012,69

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament

-620.255,66
4.308.655,60
0,00

III. Excés de finançament afectat

0,00

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

4.308.655,60

1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació
del pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost1
s'obté per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7
de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat / necessitat de finançament per import de
1.775.745,04 d'acord amb el següent detall:
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
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Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.842.937,27
22.067.192,23
1.775.745,04

1.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2014 amb aquell
que es desprèn de la liquidació del 2015.
La despesa computable de l'exercici 2015 serà la no financera, exclosos els interessos
del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de
les Corporacions Locals, les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, si
escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la
determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de
la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2014 a la qual
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia
espanyola que del 2014 al 2015 és del 1,3% i, si s’escau, afegirem els increments
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació
avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2015 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas,
l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 765.729,85.
Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses
sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses
no financeres segons el SEC)
-Venda de terrenys i altres
inversions reals.
+/-Inversions realitzades per
compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de
deutes.
Av. Cubelles, 88, 1r
08800 Vilanova i la Geltrú

Liquidació
Liquidació exercici
exercici 2014
2015
23.355.879,97
22.052.676,41
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00

+/-Despeses realitzades a
l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.

0,00

+/-Pagaments a socis privats
realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament
ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Mecanisme extraordinari de
pagament a proveïdors 2012

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-Inversions realitzades per la
Corporació local per compte
d'altres Administracions
Públiques
Altres

Despeses no financeres en
termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per transferències
(i altres operacions internes) a
altres ens que integren la
Corporació Local

- Despesa finançada amb
fons finalistes procedents de
la Unió Europea o d'altres
Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions
Públiques
- Transferències per fons dels
sistemes de finançament
- Despesa finançada amb
superàvit de la liquidació
Total despesa computable a
l'exercici (1)
Taxa de referència de creix.
del PIB (2)
Despesa computable
incrementada per la taxa de
referència

+ canvis normatius que
suposen increments
permanents de la recaptació (3)
Av. Cubelles, 88, 1r
08800 Vilanova i la Geltrú

0,00
23.355.879,97

22.052.676,41
0,00

1.078.948,62

251.874,80

151.370,93
892.856,83
34.720,86

0,00
0,00
103.250,00
148.624,80
0,00
0,00
0,00

22.276.931,35

21.800.801,61

0,013
22.566.531,46
0,00

Tel. 93 810 06 98 | Fax 93 815 46 76
CIF: P 0800008 E

www.mancomunitat.cat
info@mancomunitat.cat

Pàgina 11 de 30

0,00

- canvis normatius que suposen
decrements permanents de la
recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA
DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA
COMPUTABLE (Exercici n)
(5)

22.566.531,46
21.800.801,61
765.729,85

Marge de compliment
% Variació de la despesa
computable (5-1/1)

-2,14%

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute
per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents
liquidats consolidats
El volum de deute viu a 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

1
2
3
4
5
6
7
8

(+)
(-)
(-)
(-)

Nivell de deute viu
Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
CCEE
QQUU
ALTRES
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-34)
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
23.931.348,02
0,00
0,00
0,00
23.931.348,02
2.561.836,99
0,00
10,70%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre ha estat de 25,70 dies.
FONAMENTS DE DRET

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius,
Av. Cubelles, 88, 1r
08800 Vilanova i la Geltrú
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les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre




El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic
financer durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament
net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del
superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova disposició
addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta
distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses
o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les
obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la
situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i
despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada
conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit
del deute.
Av. Cubelles, 88, 1r
08800 Vilanova i la Geltrú
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7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:

1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que en termes consolidats és
d’1.775.745,04.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”
Es donen per assabentats.

5. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST
NÚMERO
02/2016
DEL
PRESSUPOST
DE
LA
MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL PENEDÈS – GARRAF PER A L’EXERCICI DE 2016 PER MITJÀ
DE LA MODALITAT CRÈDIT EXTRAORDINARI
“ Vist l’expedient de modificació pressupostària número 02/2016 incoat per ordre de la presidenta,
en el qual ha proposat les aplicacions pressupostàries i els imports que s’han de modificar, i ha
justificat l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent.
Vist l’informe núm. 03/2016, de 6 de juliol, emès per la intervenció acumulada;
Vist el que disposen, d’una banda, l’article 177 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com les Bases d’Execució del Pressupost, en
relació a les modificacions de crèdits, i per altra banda la DA 16 del RD Legislatiu 2/2004, de 5
de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
Per tot això, es proposa al Ple de la Mancomunitat l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de pressupost número 02/2016 del
Pressupost Municipal de 2016, per mitjà de la modalitat crèdit extraordinari a finançar amb baixes
per anul·lació, amb el següent detall:

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 02/16

org

prog

Crèdit extraordinari (corrent)
econ
concepte

0100

920

2799

import

Redacció RLT
Total capítol 2:

13.000,00
13.000,00

total:
TOTAL MODIFICACIÓ 02/16

13.000,00
13.000,00

org
3000

prog
162

Finançament
concepte
Aportació
d’Educació
46300 Ambiental

13.000,00

total:
TOTAL MODIFICACIÓ 02/16

13.000,00
13.000,00

econ

import

Segon.- SOTMETRE a informació pública durant un període de quinze dies l’expedient esmentat,
mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de la Mancomunitat Intermunicipal
Av. Cubelles, 88, 1r
08800 Vilanova i la Geltrú
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Penedès - Garraf i en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinarlo i, si s’escau, presentar-hi reclamacions.
Tercer.- L’EXPEDIENT esmentat es considerarà definitivament aprovat si durant el termini
d’informació pública no es presenten reclamacions.

S’aprova per unanimitat la proposta presentada.
6. CARTA DE SERVEIS.-

La Presidenta comenta que és un document viu, que canviarà segons la necessitat de
cada ajuntament.
7. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA.Es retira de l’Ordre del Dia.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESMENA A LES TAXES DE R.S.U.Es retira de l’Ordre del Dia.
9. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN, DE
DATA 31 DE MAIG DE 2016, RELATIU A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT
D’OLESA DE BONESVALLS AL SERVEI DE LA DEIXALLERIA.“ En data 31 de maig de 2016 la Comissió de Govern de la Mancomunitat Intermunicipal
Penedès Garraf, va prendre, entre d’altres, els següents acords:
“Relació de fets

Atesa la voluntat, per part de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, d'adherir-se al servei
de deixalleria de la Mancomunitat Penedès Garraf.
Vist que s'han demanat dos pressupostos a l'empresa Mas Albornà, un per tenir obert
el centre 16 hores a la setmana i l'altre per tenir-lo obert 20 hores a la setmana.
Vist que l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, mitjançant Comissió de Govern de 17 de
maig de 2016 va acordar adherir-se al servei de deixalleria de la Mancomunitat Penedès
Garraf i aprovar el pressupost de servei de 20 hores a la setmana, per un cost de 17.245
euros anuals més IVA.
Vist l'informe favorable de la Cap del Servei de Residus de la Mancomunitat.
Per tot això la Comissió de Govern de la Mancomunitat acorda, per unanimitat, el
següent:
Primer.- Aprovar I'adhesió de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls al servei de la
deixalleria de la Mancomunitat per un import anual de 17.245,00 euros, IVA a part, més
el cost d'eliminació i tractament de residus.
Segon.- Traslladar el present acord a l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls.
Av. Cubelles, 88, 1r
08800 Vilanova i la Geltrú
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Tercer.- Que aquest acord sigui ratificat pel Ple de la Mancomunitat en la propera sessió
que se celebri.”
Per tot això,

Es proposa al Ple de la Mancomunitat Penedès Garraf l’adopció del següent
A C O R D:

Primer i únic.- RATIFICAR l’acord de la Comissió de Govern, de data 31 de maig de
2016, transcrit literalment a la part expositiva del present acord”.
S’aprova per unanimitat la proposta presentada.

10.
PROPOSTA DE RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET 54/2016, DE 6 DE
MAIG DE 2016, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE PREUS DE CESPA GR, SA.-

“ En data 6 de maig, la Presidència de la Mancomunitat Penedès Garraf dicta Decret
núm. 54/2016, amb el següent tenor literal:
“ Vist l’escrit presentat per CESPA GR, SA en data 22 de gener de 2016, en relació a la
modificació del preu/tona de la transferència de la fracció resta i voluminosos per al
tractament i dipòsit controlat, a les seves instal·lacions, i que serà de 70,08€/tona per a
l’any 2016.
Vist l’informe emès pel Sr. Pere Sansa Piñero, cap dels serveis de r.s.u., en data 9 de
febrer de 2016, en el qual s’especifica que el preu de 70,08€/tona només podrà variar
durant l’any 2016 si es produeix alguna modificació en el cànon de l’ARC de 19,10€/tona.
D I S P O S O:

PRIMER.- Aprovar la modificació de preus proposada per CESPA GR, SA pel que fa a
la transferència de la fracció resta i voluminosos per al tractament i dipòsit controlat a
les seves instal·lacions, per un import de 70,08€/tona durant l’any 2016, condicionat a
si hi ha modificacions en el cànon de l’ARC de 19,10€/tona.
SEGON.- Que aquest decret sigui ratificat pel Ple de la Mancomunitat en la propera
sessió que celebri.
TERCER.- Notificar el present acord a CESPA GR, SA.”
Per tot això,

Es proposa al Ple de la Mancomunitat Penedès Garraf l’adopció del següent
ACORD:

Primer i únic.- RATIFICACIÓ del Decret de la Presidència núm. 54/2016, de 6 de maig,
transcrit literalment a la part expositiva del present acord.
S’aprova per unanimitat la proposta presentada.
Av. Cubelles, 88, 1r
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11.
PROPOSTA DE RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET 68/2016, DE 6 DE
JUNY DE 2016, RELATIU A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE AMB
COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA PER L’EXPLOTACIÓ
DELS SISTEMES DE SANEJAMENT DE L’ALT PENEDES.“ En data 6 de juny, la Presidència de la Mancomunitat Penedès Garraf dicta Decret
núm. 68/2016, amb el següent tenor literal:

“ Atès que el contracte del servei d’explotació, conservació, manteniment i millores dels
sistemes de sanejament de Subirats, Riudebitlles, Sant Sadurní, el Pla del Penedès,
Olesa de Bonesvalls, Font – rubí, Mediona, la Granada, Valldemar, Lavern, Sant Pere
Sacarrera es va adjudicar el passat juny de 2010 per un període de quatre anys amb la
possibilitat de dues pròrrogues (4+2).
Atès que l’esgotament de la segona pròrroga del contracte abans esmentat finalitza el
proper 1 de juliol de 2016.

Atès que actualment s’han iniciat els tràmits administratius corresponents per tal d’iniciar
un procediment de licitació harmonitzat.
Vist l’informe de la Cap del Servei de Sanejament on es proposa, si escau, sol·licitar una
nova pròrroga, fins a l’adjudicació del nou contracte del servei d’explotació, conservació,
manteniment i millores dels sistemes abans esmentats.
DISPOSO:

PRIMER.-Prorrogar el servei d’explotació, conservació, manteniment i millores dels
sistemes de sanejament de Subirats, Riudebitlles, Sant Sadurní, el Pla del Penedès,
Olesa de Bonesvalls, Font – rubí, Mediona, la Granada, Valldemar, Lavern, Sant Pere
Sacarrera amb l’empresa COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA fins
a l’adjudicació del nou contracte.
SEGON.- Que aquesta despesa vagi a càrrec de la partida 3500.161.227.992 del
pressupost de 2016.
TERCER.- Que aquest acord sigui ratificat pel Ple de la Mancomunitat en la propera
sessió que se celebri”.
Per tot això,
Es proposa al Ple de la Mancomunitat Penedès Garraf l’adopció del següent
ACORD:

Primer i únic.- RATIFICACIÓ del Decret de la Presidència núm. 68/2016, de 6 de juny,
transcrit literalment a la part expositiva del present acord.
S’aprova per unanimitat la proposta presentada.
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12.
PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS CONVENIS AMB QUATRE
AJUNTAMENTS PER A CONSTRUCCIONS D’EDARS, PORTADA D’AIGÜES I LA
GESTIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA.-

12.a PROPOSTA D’ACORD, SI ESCAU, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF I
L’AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE LA MARCA PER AL SEGUIMENT I CONTROL
DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.“ Fets

Vist que l’Ajuntament de Castellví de la Marca està interessat en la gestió tècnica de
l’abastament d’aigua potable al municipi.
Atès que la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf té, entre les seves finalitats
pròpies recollides a l’article 4 dels seus estatuts, en el seu apartat e) “La creació de
serveis per a l’ordenació del territori, medi ambient i tractament d’aigües residuals.“
Atès que la Mancomunitat disposa d’experiència en la gestió tècnica d’abastament
d’aigua, per la qual cosa es considera l’entitat idònia per a dur a terme la contractació i
execució del servei.
Fonaments jurídics

Vist allò que disposa l’article 89 i ss de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú;
Vist allò que disposa l’article 55 i ss de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local
Per tot això,

Es proposa al Ple de la Mancomunitat l’adopció dels següents
ACORDS

Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat Penedès Garraf
i l’Ajuntament de Castellví de la Marca per al seguiment i control de la concessió del
servei d’abastament d’aigua potable, que s’adjunta com a annex 1 al present acord.
Segon.- Facultar a la presidència per a la signatura del present Conveni actuant com a
representant de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Castellví de la Marca i procedir a la
seva signatura.
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Annex 1

CONVENI PER AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE ENTRE L’AJUNTAMENT DE CASTELLVI
DE LA MARCA I LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈS-GARRAF.
REUNITS
D’una part
La Il.lma. Sra. Rosa Huguet i Sugranyes Presidenta de la Mancomunitat Penedès Garraf (en
endavant MPG), assistida pel Secretari de la Corporació, el Sr. Isidre Martí de conformitat amb
allò que disposa l’article 92, bis a de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
D’altra banda l’Il.lm. Sr. Xavier Ramos i Pujol, Alcalde-President de l’Ajuntament de Castellví de
la Marca, assistit pel Secretari de la Corporació, el Sr. Pere Fortuny Sáez, per tal de donar fe
del present acte.
Ambdues parts estan facultades d’acord amb allò que disposa l’article 21 de la LRBRL i de
conformitat amb els acords plenaris de data .XXXXX.i data .XXXXX., respectivament.
Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat i legitimitat per l’atorgament del present document
de conformitat amb els següents:
ANTECEDENTS:
Primer .- La Mancomunitat Penedès Garraf té, entre les seves finalitats pròpies recollides a
l’article 4 dels seus estatuts, en el seu apartat e) “La creació de serveis per a l’ordenació del
territori, medi ambient i tractament d’aigües residuals.“
Segon.- L’Ajuntament de Castellví de la Marca està interessat en la gestió tècnica de
l’abastament d’aigua potable al municipi, amb un pressupost màxim de 1.500-€/anuals.
Tercer.- L’MPG disposa d’experiència en la gestió tècnica d’abastament d’aigua, per la qual cosa
es considera l’entitat idònia per a dur a terme la contractació i execució del servei.
Per tot això ambdues parts mostren la seva conformitat en els següents
PACTES:
I.- Objecte del Conveni. És el següent:
1.1. Encomanar a la Mancomunitat Penedès Garraf el seguiment i control de la concessió del
servei d’abastament d’aigua potable a la població.
1.2. L’encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència de l’Ajuntament
de Castellví de la Marca.
II.- Finançament.
2.1. El finançament dels costos de l’encàrrec de gestió anirà a càrrec exclusiu de l’Ajuntament
de Castellví de la Marca.
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2.2. Els costos imputables a l’encàrrec seran d’un màxim de 1.500€ anuals, que es satisfaran
de forma trimestral, en imports de 375.-€ de màxim, i que inclouran totes les gestions
necessàries per portar a terme l’encàrrec, així com les despeses de gestió que siguin
imputables.
2.3. L’Ajuntament de Castellví de la Marca abonarà a l’MPG les despeses que aquesta li presenti
justificadament en el termini de 30 dies a partir de la comunicació. En el supòsit de retard,
l’Ajuntament de Castellví de la Marca abonarà endemés els interessos i altres honoraris de
reclamació que li siguin imputables als que hagi de fer front l’MPG.
2.4. L’Ajuntament de Castellví de la Marca autoritza, per aquest acte, a l’MPG perquè, en cas
d’incompliment en els pagaments establerts d’acord amb el paràgraf anterior, a dirigir-se al
Ministeri d’Hisenda per tal que efectuï el pagament del deute mitjançant les transferències del
Ministeri d’Hisenda a favor de la Mancomunitat, manifestant expressament ambdues parts la
submissió a l’article 57 i 57 bis de la Llei de Bases de Règim Local, en tot allò que els sigui
aplicable.
III.- Seguiment i control de l’encàrrec.
3.1. L’MPG comunicarà a l’Ajuntament de Castellví de la Marca tots els actes administratius que
efectuï en relació al present encàrrec i, tanmateix, emetrà un informe com a mínim anual sobre
l’estat del servei així com de les incidències detectades.
3.2. L’Ajuntament de Castellví de la Marca podrà en qualsevol moment demanar informació i
documentació que consideri adient en relació al seguiment de l’execució de l’encàrrec.
3.3. Es constituirà un comitè de seguiment format per 1 membre de cada corporació que es
reunirà amb caràcter mensual.
IV.- Naturalesa i Vigència del Conveni.
1.- Aquest conveni té caràcter administratiu i s’efectua d’acord amb allò que disposa la Llei
30/1992, 26/2010 i el RDL 3/2011 de 14 de novembre.
2.- La vigència d’aquest conveni serà des del dia de la seva formalització i finalitzarà el 31 de
desembre, tenint una durada anual que es renovarà de forma automàtica amb l’aprovació dels
pressupostos anuals de la Mancomunitat.
3.- Aquest conveni es resoldrà per la finalització de l’encàrrec o per altres causes previstes en
el mateix.
V.- Jurisdicció competent.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les qüestions
litigioses relatives a la interpretació, execució i efectes del present conveni administratiu com
dels actes que se’n derivin, sotmetent-se ambdues parts a l’esmentada jurisdicció i als jutjats
competents a Vilanova i la Geltrú.
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present document en dos exemplars i a un
sol efecte en la data ut supra.”

S’aprova per unanimitat la proposta presentada.
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12.b PROPOSTA D’ACORD, SI ESCAU, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE

COL·LABORACIÓ ENTRE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF I
L’AJUNTAMENT D’OLIVELLA PER AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA
CONCESSIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.“ Fets
Vist que l’Ajuntament d’Olivella està interessat en la gestió tècnica de l’abastament
d’aigua potable al municipi.
Atès que la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf té, entre les seves finalitats
pròpies recollides a l’article 4 dels seus estatuts, en el seu apartat e) “La creació de
serveis per a l’ordenació del territori, medi ambient i tractament d’aigües residuals.“

Atès que la Mancomunitat disposa d’experiència en la gestió tècnica d’abastament
d’aigua, per la qual cosa es considera l’entitat idònia per a dur a terme la contractació i
execució del servei.
Fonaments jurídics

Vist allò que disposa l’article 89 i ss de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú;
Vist allò que disposa l’article 55 i ss de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local
Per tot això,

Es proposa al Ple de la Mancomunitat l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat Penedès Garraf
i l’Ajuntament d’Olivella per al seguiment i control de la concessió del servei
d’abastament d’aigua potable, que s’adjunta com a annex 1 al present acord.

Segon.- Facultar a la presidència per a la signatura del present Conveni actuant com a
representant de la Mancomunitat Penedès Garraf.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Olivella i procedir a la seva signatura.
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Annex 1

CONVENI PER AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLIVELLA I LA
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈS-GARRAF.
REUNITS
D’una part
La Il.lma. Sra. Rosa Huguet i Sugranyes, Presidenta de la Mancomunitat Penedès Garraf (en
endavant MPG), assistida pel Secretari de la Corporació, el Sr. Isidre Martí de conformitat amb
allò que disposa l’article 92, bis a de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
D’altra banda la Il.lma. Sra. Marta Verdejo Sánchez, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament
d’Olivella, assistida pel Secretari de la corporació, el Sr. Ignasi Aragonés Seijo, per tal de donar
fe del present acte.
Ambdues parts estan facultades d’acord amb allò que disposa l’article 21 de la LRBRL i de
conformitat amb els acords plenaris de data .XXXXX. i data . XXXXX., respectivament.
Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat i legitimitat per l’atorgament del present document
de conformitat amb els següents
ANTECEDENTS:
Primer .- La Mancomunitat Penedès Garraf té, entre les seves finalitats pròpies recollides a
l’article 4 dels seus estatuts, en el seu apartat e) “La creació de serveis per a l’ordenació del
territori, medi ambient i tractament d’aigües residuals.“
Segon.- L’Ajuntament d’Olivella està interessat en la gestió tècnica de l’abastament d’aigua
potable al municipi, amb un pressupost màxim de 1.500.-€/anuals.
Tercer.- L’MPG disposa d’experiència en la gestió tècnica d’abastament d’aigua, per la qual cosa
es considera l’entitat idònia per a dur a terme la contractació i execució del servei.
Per tot això ambdues parts mostren la seva conformitat en els següents
PACTES:
I.- Objecte del Conveni. És el següent:
1.1. Encomanar a la Mancomunitat Penedès Garraf el seguiment i control de la concessió del
servei d’abastament d’aigua potable a la població.
1.2. L’encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència de l’Ajuntament
d’Olivella.
II.- Finançament.
2.1. El finançament dels costos de l’encàrrec de gestió anirà a càrrec exclusiu de l’Ajuntament
d’Olivella.
2.2. Els costos imputables a l’encàrrec seran d’un màxim de 1.500€ anuals, que es satisfaran
de forma trimestral, en imports de 375.-€ de màxim, i que inclouran totes les gestions
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necessàries per portar a terme l’encàrrec, així com les despeses de gestió que siguin
imputables.
2.3. L’Ajuntament d’Olivella abonarà a l’MPG les despeses que aquesta li presenti
justificadament en el termini de 30 dies a partir de la comunicació. En el supòsit de retard,
l’Ajuntament d’Olivella abonarà endemés els interessos i altres honoraris de reclamació que li
siguin imputables als que hagi de fer front l’MPG.
2.4. L’Ajuntament d’Olivella autoritza, per aquest acte, a l’MPG perquè, en cas d’incompliment
en els pagaments establerts d’acord amb el paràgraf anterior, a dirigir-se al Ministeri d’Hisenda
per tal que efectuï el pagament del deute mitjançant les transferències del Ministeri d’Hisenda a
favor de la Mancomunitat, manifestant expressament ambdues parts la submissió a l’article 57 i
57 bis de la Llei de Bases de Règim Local, en tot allò que els sigui aplicable.
III.- Seguiment i control del encàrrec.
3.1. L’MPG comunicarà a l’Ajuntament d’Olivella tots els actes administratius que efectuï en
relació al present encàrrec i, tanmateix, emetrà un informe com a mínim anual sobre l’estat del
servei així com de les incidències detectades.
3.2. L’Ajuntament d’Olivella podrà, en qualsevol moment, demanar informació i documentació
que consideri adient en relació al seguiment de l’execució de l’encàrrec.
3.3. Es constituirà un comitè de seguiment format per 1 membre de cada corporació que es
reunirà amb caràcter mensual.
IV.- Naturalesa i Vigència del Conveni.
1.- Aquest conveni té caràcter administratiu i s’efectua d’acord amb allò que disposa la Llei
30/1992, 26/2010 i el RDL 3/2011 de 14 de novembre.
2.- La vigència d’aquest conveni serà des del dia de la seva formalització i finalitzarà el 31 de
desembre, tenint una durada anual que es renovarà de forma automàtica amb l’aprovació dels
pressupostos anuals de la Mancomunitat.
3.- Aquest conveni es resoldrà per la finalització de l’encàrrec de l’exercici en curs o per altres
causes previstes en el mateix.
V.- Jurisdicció competent.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les qüestions
litigioses relatives a la interpretació, execució i efectes del present conveni administratiu com
dels actes que se’n derivin, sotmetent-se ambdues parts a l’esmentada jurisdicció i als jutjats
competents a Vilanova i la Geltrú.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document en dos exemplars i a un
sol efecte en la data ut supra.”

S’aprova per unanimitat la proposta presentada.
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12.c PROPOSTA D’ACORD, SI ESCAU, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF I
L’AJUNTAMENT DE MEDIONA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDAR DE SANT
JOAN DE MEDIONA.“ Fets
Vist que l’Ajuntament de Mediona està interessat en la construcció d’un sistema de
sanejament de les aigües residuals al municipi.
Atès que la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf té, entre les seves finalitats
pròpies recollides a l’article 4 dels seus estatuts, en el seu apartat e) “La creació de
serveis per a l’ordenació del territori, medi ambient i tractament d’aigües residuals.“

Atès que la Mancomunitat disposa del Servei de Sanejament, per la qual cosa es
considera l’entitat idònia per a dur a terme la contractació i execució del servei.
Fonaments jurídics

Vist allò que disposa l’article 89 i ss de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú;
Vist allò que disposa l’article 55 i ss de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local
Per tot això,
Es proposa al Ple de la Mancomunitat l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat Penedès Garraf
i l’Ajuntament de Mediona per a construcció de l’EDAR de Sant Joan de Mediona, que
s’adjunta com a annex 1 al present acord.
Segon.- Facultar a la presidència per a la signatura del present Conveni actuant com a
representant de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Mediona i procedir a la seva signatura.
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Annex 1

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MEDIONA I LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL PENEDÈS GARRAF PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDAR DE
SANT JOAN DE MEDIONA.
REUNITS
D’una part
La Il.lma. Sra. Rosa Huguet i Sugranyes, Presidenta de la Mancomunitat Penedès Garraf (en
endavant MPG), assistida pel Secretari de la Corporació, el Sr. Isidre Martí de conformitat amb allò
que disposa l’article 92, bis a de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
D’altra banda l’Il.lm. Sr. Servand Casas i Mateo, Alcalde-President de l’Ajuntament de Mediona,
assistit per la Secretària de la Corporació, la Sra. Olívia Ortiz Ortega per tal de donar fe del present
acte.
Ambdues parts estan facultades d’acord amb allò que disposa l’article 21 de la LRBRL i de
conformitat amb els acords plenaris de data .XXXXX.i data . XXXXX., respectivament.
Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat i legitimitat per l’atorgament del present document
de conformitat amb els següents
ANTECEDENTS:
Primer .- La Mancomunitat Penedès Garraf té, entre les seves finalitats pròpies recollides a l’article
4 dels seus estatuts, en el seu apartat e) “La creació de serveis per a l’ordenació del territori, medi
ambient i tractament d’aigües residuals.“
Segon.- L’Ajuntament de Mediona està interessat en la construcció d’un sistema de sanejament de
les aigües residuals al municipi, amb un pressupost màxim d’1.380.810,00.-€
Tercer.- L’MPG disposa del Servei de Sanejament, per la qual cosa es considera l’entitat idònia per
a dur a terme la contractació i execució del servei.
Per tot això ambdues parts mostren la seva conformitat en els següents
PACTES:
I.- Objecte del Conveni. És el següent:
1.1. Encomanar a la Mancomunitat Penedès Garraf totes les tasques relacionades amb la
construcció d’un sistema de sanejament de les aigües residuals de Sant Joan de Mediona.
Condicions del servei: la Mancomunitat Penedès Garraf es farà càrrec de la gestió del projecte de
construcció de l’EDAR de Sant Joan de Mediona:
o Redacció de l’avantprojecte.
o Tramitació de permisos a l’ACA i Departament de Medi Ambient.
o Licitació del projecte topogràfic i tramitacions de les expropiacions.
o Licitació del projecte executiu.
o Licitació de les obres.
o Connexió a la Xarxa.
o Supervisió de l’entrada en servei.
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1.2. El termini màxim serà de 4 anys o el que duri l’execució de les obres fins a la seva recepció.
1.3. L’Ajuntament de Mediona aprovarà tots els actes administratius escaients per efectuar
l’adjudicació definitiva, mitjançant l’aplicació de la normativa de contractació vigent del citat servei,
amb la col·laboració de la Mancomunitat que es farà càrrec dels treballs necessaris i del control
del contractista adjudicatari.
1.4. L’encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència de l’Ajuntament
de Mediona.
II.- Finançament.
2.1. El finançament dels costos de l’encàrrec de gestió anirà a càrrec exclusiu de l’Ajuntament de
Mediona. El projecte es finança mitjançant: subvenció de la Diputació atorgada a l’Ajuntament de
Sant Joan de Mediona exclusivament per a aquesta finalitat.
2.2. Els costos imputables a l’encàrrec seran d’un màxim d’1.380.810,00.-€, que es satisfaran
mitjançant certificacions d’obra realitzades per l’MPG i reconegudes i tramitades a la Diputació de
Barcelona per l’Ajuntament de Mediona, i que inclouran totes les necessàries per portar a terme
l’encàrrec, així com les despeses de gestió que siguin imputables.
2.3. L’Ajuntament de Mediona abonarà a l’MPG les despeses que aquesta li presenti justificadament
en el termini de 30 dies a partir de la comunicació. En el supòsit de retard, l’Ajuntament de Mediona
abonarà endemés els interessos i altres honoraris de reclamació que li siguin imputables als que
hagi de fer front l’MPG.
2.4. L’Ajuntament de Mediona autoritza, per aquest acte, a l’MPG perquè en cas d’incompliment en
els pagaments establerts d’acord amb el paràgraf anterior, a dirigir-se al Ministeri d’Hisenda per tal
que efectuï el pagament del deute mitjançant les transferències del Ministeri d’Hisenda a favor de
l’Ajuntament de Mediona, manifestant expressament ambdues parts la submissió a l’article 57 i 57
bis de la Llei de Bases de Règim Local, en tot allò que els sigui aplicable.
III.- Seguiment i control de l’encàrrec.
3.1. L’MPG comunicarà a l’Ajuntament de Mediona tots els actes administratius que efectuï en
relació al present encàrrec i, tanmateix, emetrà un informe com a mínim anual sobre l’estat del
servei així com les incidències detectades.
3.2. L’Ajuntament de Mediona podrà en qualsevol moment demanar informació i documentació que
consideri adient en relació al seguiment de l’execució de l’encàrrec.
3.3. Es constitueix un comitè de seguiment format per 1 membre de cada corporació: l’Ajuntament
de Mediona, la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat Penedès Garraf que es reunirà amb
caràcter mensual.
IV.- Naturalesa i Vigència del Conveni.
1.- Aquest conveni té caràcter administratiu i s’efectua d’acord amb allò que disposa la Llei 30/1992,
26/2010 i el RDL 3/2011 de 14 de novembre.
2.- La vigència d’aquest conveni serà des del dia de la seva formalització fins al dia de la finalització
del servei contractat.
3.- Aquest conveni es resoldrà per la finalització de l’encàrrec o per altres causes previstes en el
mateix.
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V.- Jurisdicció competent.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les qüestions litigioses
relatives a la interpretació, execució i efectes del present conveni administratiu com dels actes que
se’n derivin, sotmetent-se ambdues parts a l’esmentada jurisdicció i als jutjats competents a
Vilanova i la Geltrú.
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present document en dos exemplars i a un sol
efecte en la data ut supra.”

S’aprova per unanimitat la proposta presentada.

12.d PROPOSTA D’ACORD, SI ESCAU, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE

COL·LABORACIÓ ENTRE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF I
L’AJUNTAMENT D’OLIVELLA PER A LA PORTADA D’AIGUA POTABLE A LA
URBANITZACIÓ DE LA PLANA NOVELLA.“ Fets

Vist que davant la impossibilitat de disposar de la qualitat i quantitat d’aigua potable,
l’Ajuntament d’Olivella va prendre la decisió d’impulsar totes les gestions necessàries
per a realitzar, amb el mínim temps possible, la connexió a la xarxa d’abastament
d’aigües del riu Llobregat.
Atès que la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf té, entre les seves finalitats
pròpies recollides a l’article 4 dels seus estatuts, en el seu apartat e) “La creació de
serveis per a l’ordenació del territori, medi ambient i tractament d’aigües residuals.“
Atès que la Mancomunitat disposa del Servei de Portada d’Aigües, per la qual cosa es
considera l’entitat idònia per a dur a terme la contractació i execució del servei.
Fonaments jurídics

Vist allò que disposa l’article 89 i ss de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú;
Vist allò que disposa l’article 55 i ss de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local
Per tot això,

Es proposa al Ple de la Mancomunitat l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat Penedès Garraf
i l’Ajuntament d’Olivella per a la Portada d’Aigua Potable a la Urbanització Plana Novella,
que s’adjunta com a annex 1 al present acord.

Segon.- Facultar a la presidència per a la signatura del present Conveni actuant com a
representant de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Olivella i procedir a la seva signatura.
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Annex 1

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLIVELLA I LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL PENEDÈS GARRAF PER A LA PORTADA D’AIGUA POTABLE A
LA URBANITZACIÓ DE LA PLANA NOVELLA.
REUNITS
D’una part
La Il.lma. Sra. Rosa Huguet i Sugranyes, Presidenta de la Mancomunitat Penedès Garraf (en
endavant MPG), assistida pel Secretari de la Corporació, el Sr. Isidre Martí de conformitat amb
allò que disposa l’article 92, bis a de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
D’altra banda la Il.lma. Sra. Marta Verdejo Sánchez, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament
d’Olivella, assistida pel Secretari de la Corporació, el Sr. Ignasi Aragonés Seijo, per tal de donar
fe del present acte.
Ambdues parts estan facultades d’acord amb allò que disposa l’article 21 de la LRBRL i de
conformitat amb els acords plenaris de data .XXXXX.i data . XXXXX., respectivament.
Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat i legitimitat per l’atorgament del present document
de conformitat amb els següents
ANTECEDENTS:
Primer .- La Mancomunitat Penedès Garraf té, entre les seves finalitats pròpies recollides a l’article
4 dels seus estatuts, en el seu apartat e) “La creació de serveis per a l’ordenació del territori, medi
ambient i tractament d’aigües residuals.“
Segon.- Davant la impossibilitat de disposar de la qualitat i quantitat d’aigua potable, l’Ajuntament
d’Olivella va prendre la decisió d’impulsar totes les gestions necessàries per a realitzar, amb el
mínim temps possible, la connexió a la xarxa d’abastament d’aigües del riu Llobregat amb un
pressupost màxim d’1.231.587,50.-€ + IVA.
Tercer.- L’MPG disposa del Servei de Portada d’Aigües, per la qual cosa es considera l’entitat
idònia per a dur a terme la contractació i execució del servei.
Per tot això ambdues parts mostren la seva conformitat en els següents
PACTES
I.- Objecte del Conveni.
1.1. Encomanar a la Mancomunitat Penedès Garraf totes les tasques relacionades amb la
construcció de les infraestructures necessàries per a la connexió a la xarxa d’abastament d’aigües
del riu Llobregat i traslladar l’aigua fins a la urbanització Plana Novella.
Condicions del servei: la Mancomunitat Penedès Garraf es fa càrrec de la gestió del projecte de
construcció de tots els treballs de la portada d’aigua:
o
o
o
o

Redacció de l’avantprojecte.
Tramitació de permisos a l’ACA i Departament de Medi Ambient.
Licitació del projecte topogràfic i tramitacions de les expropiacions.
Licitació del projecte executiu.
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o
o
o

Licitació de les obres.
Connexió a la Xarxa.
Supervisió de l’entrada en servei.

1.2. El termini màxim serà de 4 anys o el que duri l’execució de les obres fins a la seva recepció.
1.3. L’Ajuntament d’Olivella aprovarà tots els actes administratius escaients per efectuar
l’adjudicació definitiva, mitjançant l’aplicació de la normativa de contractació vigent, del citat
servei, amb la col·laboració de la Mancomunitat que es farà càrrec dels treballs necessaris i del
control del contractista adjudicatari.
1.4. L’encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència de l’Ajuntament
d’Olivella.
II.- Finançament.
2.1. El finançament del cost de l’encàrrec de gestió anirà a càrrec exclusiu de l’Ajuntament
d’Olivella.
2.2. Els costos imputables a l’encàrrec seran d’un màxim d’1.231.587,50.-€ + IVA, que es
satisfaran, i que inclourà totes les gestions necessàries per portar a terme l’encàrrec, així com les
despeses de gestió que siguin imputables.
2.3. L’Ajuntament d’Olivella abonarà a l’MPG les despeses que aquesta li presenti justificadament
en el termini de 30 dies a partir de la comunicació. En el supòsit de retard, l’Ajuntament d’Olivella
abonarà endemés els interessos i altres honoraris de reclamació que li siguin imputables als que
hagi de fer front l’MPG.
2.4. L’Ajuntament d’Olivella autoritza, per aquest acte, a l’MPG perquè en cas d’incompliment en
els pagaments establerts d’acord amb el paràgraf anterior, a dirigir-se al Ministeri d’Hisenda per
tal que efectuï el pagament del deute mitjançant les transferències del Ministeri d’Hisenda a favor
de l’Ajuntament d’Olivella, manifestant expressament ambdues parts la submissió a l’article 57 i
57 bis de la Llei de Bases de Règim Local, en tot allò que els sigui aplicable.
III.- Seguiment i control de l’encàrrec.
3.1. L’MPG comunicarà a l’Ajuntament d’Olivella tots els actes administratius que efectuï en
relació al present encàrrec i, tanmateix, emetrà un informe com a mínim anual sobre l’estat del
servei així com les incidències detectades.
3.2. L’Ajuntament d’Olivella podrà demanar, en qualsevol moment, informació i documentació que
consideri adient en relació al seguiment de l’execució de l’encàrrec.
3.3. Es constituirà un comitè de seguiment format per 1 membre de cada corporació que es reunirà
amb caràcter mensual.
IV.- Naturalesa i Vigència del Conveni.
1.- Aquest conveni té caràcter administratiu i s’efectua d’acord amb allò que disposa la Llei
30/1992, 26/2010 i el RDL 3/2011 de 14 de novembre.
2.- La vigència d’aquest conveni serà des del dia de la seva formalització i finalitzarà amb l’entrada
en servei de la infraestructura construïda.
3.- Aquest conveni es resoldrà per la finalització de l’encàrrec de l’exercici en curs o per altres
causes previstes en el mateix.
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V.- Jurisdicció competent.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les qüestions
litigioses relatives a la interpretació, execució i efectes del present conveni administratiu com dels
actes que se’n derivin, sotmetent-se ambdues parts a l’esmentada jurisdicció i als jutjats
competents a Vilanova i la Geltrú.
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present document en dos exemplars i a un sol
efecte en la data ut supra.”

EL Sr. Xavier Ramos explica que aquests Convenis són una resposta a la necessitat
d’oferir serveis als ajuntaments.
S’aprova per unanimitat la proposta presentada.

13.
DONAR COMPTE DEL CONVENI RELATIU AL PROTOCOL D’ACTUACIÓ
DAVANT SITUACIONS D’EMERGÈNCIES -INCENDIS- AMB SIS AJUNTAMENTS.-

S’ha establert un protocol sobre què s’ha de fer en cas d’incendi que es traslladarà a la
població.
Es donen per assabentats.
14.

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. De la Cruz informa que ja s’han acabat les obres del tancat del CAAD i que es
farà una actuació més exhaustiva per a la millora dels animals, tot i que s’ha de millorar
en algunes coses.
La Presidenta felicita al CAAD per l’ampliació dels horaris i la millora de les instal·lacions.
Es demana col·laboració entre els ajuntaments sobretot per a una millora en el
tractament dels gats.

Pren la paraula la Sra. Lourdes Bohé, la Cap de Comunicació de la Mancomunitat, i
explica el contingut de la nova pàgina web (noticies.mancomunitat.cat). Comenta que el
blog de notícies és obert als ajuntaments com un espai perquè expressin les seves
inquietuds.
I no havent més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió quan són les 19:55 hores del dia
assenyalat, estenent-se la present acta que signa la Presidenta, amb mi el Secretari
accidental que ho certifico.
LA PRESIDENTA

EL
SECRETARI
ACCIDENTAL (d’acord amb
el Decret 44/2016)

Rosa Huguet i Sugranyes

Antoni Alsina Simal

Av. Cubelles, 88, 1r
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 810 06 98 | Fax 93 815 46 76
CIF: P 0800008 E

www.mancomunitat.cat
info@mancomunitat.cat

Pàgina 30 de 30

