ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL PENEDÈS GARRAF DEL DIA 21 DE JULIOL DE 2016
Acta núm. 157

A Canyelles, quan són les vuit del vespre del dia 21 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
LLUÍS CARSÍ FARIGOLA
MIGUEL DELGADO ALMANSA
XAVIER RAMOS PUJOL
JOSÉ MARIA HUGUÉ OLIVA
SANTI SOLER VIVES
LLUÍS ORTEGA REY
AGUSTÍ VALLVERDÚ GIL
SERVAND CASAS MATEO
LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO
PEDRO JUAN JUAN
MARTA VERDEJO SÁNCHEZ
JUAN DE DIOS RIOS CRESPI
CISCO DE LA CRUZ i MUÑOZ
ANTONI VENTURA LLUVIÀ
ABIGAIL GARRIDO TINTA
ROSA Mª ESTEVE NADAL
MARIA ROSELL
JORDI MAS CASTELLÀ
PERE PONS VENDRELL
VÍCTOR CLIMENT ALBERT
SIRA CARBÓ CABEZA
AURELI RUIZ i MILÀ
FRANCESC X. EDO VARGAS

CANYELLES, que presideix la sessió.

AVINYONET DEL PENEDÈS
CASTELLET I LA GORNAL
CASTELLVÍ DE LA MARCA
CUBELLES
EL PLA DEL PENEDÈS
FONT-RUBÍ
LES CABANYES
MEDIONA
OLÈRDOLA
OLESA DE BONESVALLS
OLIVELLA
PONTONS
SANT CUGAT SESGARRIGUES
SANT MARTÍ SARROCA
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIUDEBITLLES
SANT SADURNÍ D’ANOIA
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.

Actua com a Interventor de la Corporació el Sr. Antoni Alsina i 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. Lluís Miquel Valls, l’Alcalde de Gelida, el Sr. Jordi
Planas, representant de Sant Llorenç d’Hortons, el Sr. Pol Pagès, l’Alcalde de Sant
Quintí de Mediona, la Sra. Imma Ferret, l’Alcaldessa de Santa Margarida i els Monjo i la
Sra. Neus Lloveras, l’Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i són absents: el Sr. Jordi
Capellades, Regidor de la Granada, el Sr. Josep Sogas, l’Alcalde de Pacs del Penedès,
el Sr. David Masdeu, l’Alcalde de Puigdàlber i el Sr. Jordi Rius, l’Alcalde de Santa Fe del
Penedès.
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:

SERVEIS CENTRALS.
1. Modificació del Pressupost.
SANEJAMENT
2. Proposta d’aprovació, si escau, dels Convenis amb 2 ajuntaments per a
construcció d’EDARS.
DONAR COMPTE AL PLE
3. Informació de les Àrees.
1. PROPOSTA D’ACORD, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.
2/2016 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.“ Atesa la possibilitat d’aplicar el superàvit pressupostari en l’exercici 2015.

Atès que en data 18 de juliol de 2016 s’ha emès Informe de la Intervenció acumulada,
en què es posa de manifest el compliment dels requisits de la Disposició Addicional
Sisena així com l’import aplicable a inversió financerament sostenible és de
1.239.177,26 euros.
Es proposa al Ple l’adopció del següent:

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2016 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit
pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, el detall
del qual és el següent:
Els imports aplicats a les diferents destinacions en base a l’Informe d’Intervenció són:
Finançar inversions financerament sostenibles, per la quantitat de 1.195.132,86.

El resum de les aplicacions pressupostàries a què es destinarà el superàvit
pressupostari segons allò que estableix l’apartat anterior serà el següent:
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació Pressupostària
Descripció
Euros
3500
161
62301
Estació depuradora d’aigües
169.470,62
residuals a Castellví de la
Marca
3500
161
62303
Estació depuradora d’aigües
137.651,43
residuals a Can Catassus
(Sant Sadurní d’Anoia)
3500
161
62302
Instal·lació motor generador
616.810,81
energia elèctrica amb gas
metà generat a l’EDAR de
Vilafranca
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3500

161

62304

3500

161

62305

0100

920

62300

0533

170

62300

3100

1623

62300

Millores
Servei
de
Sanejament
Obres
reforma
EDAR
Vilafranca
Tanca exterior Can Giró
Ampliació
instal·lacions
CAAD
Obres de millora Planta de
Compostatge
TOTAL DESPESES

50.000,00
48.400,00
52.400,00
35.000,00
85.400,00

1.195.132,86

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats
el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.”
El Sr. Aureli Ruiz explica l’abast de la modificació pressupostària.
S’aprova per unanimitat la proposta presentada.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS CONVENIS
AJUNTAMENTS PER A CONSTRUCCIONS D’EDARS.-

AMB

DOS

2.a
PROPOSTA D’ACORD, SI ESCAU, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF I
L’AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE
L’EDAR DE CAN CATASSÚS.“ Fets
Vist que l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 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;
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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 Sant Sadurní d’Anoia per a construcció de l’EDAR de Can Catassús
de Sant Sadurní d’Anoia, 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 Sant Sadurní d’Anoia i procedir a la
seva signatura.
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Annex 1

“CONVENI PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDAR DE CAN CATASSÚS ENTRE
L’AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 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 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. ........................Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de
Sant Sadurní d’Anoia, assistit pel Secretari de la Corporació Sr. ...................... 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 ...........i data ................ 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 Sant Sadurní d’Anoia està interessat en la construcció d’un
sistema de sanejament de les aigües residuals al municipi, amb un pressupost màxim
de 113.761,00.-€/anuals. (137.651,43 € IVA inclòs).
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 la urbanització Can Catassús
de la població de Sant Sadurní.
Condicions del servei: la Mancomunitat Penedès Garraf es fa càrrec de la gestió del projecte de
construcció de l’estació de bombament
o Redacció del projecte.
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.

1.2. El termini màxim serà de 4 anys o el que duri l’execució de les obres fins a la seva
recepció.
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1.3. L’MPG aprovarà tots els actes administratius escaients per efectuar l’adjudicació
definitiva, mitjançant l’aplicació de la normativa de contractació vigent, del citat servei,
així com de la seva posterior gestió i control del contractista adjudicatari.
1.4. L’encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència de
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, i es regirà per les condicions establertes a
l’ANNEX 1 que s’adjunta al present Conveni.
II.- Finançament.

2.1. El finançament dels costos de l’encàrrec de gestió anirà a càrrec exclusiu de
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.
2.2. Els costos imputables a l’encàrrec seran d’un màxim de ......................€ anuals, que
es satisfaran de forma mensual, en imports de XXXXXX.-€ mensuals de màxim, i que
inclourà totes les necessàries per portar a terme l’encàrrec, així com les despeses de
gestió que siguin imputables.
2.3. L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia abonarà a l’MPG les despeses que aquest li
presenti justificadament en el termini de 30 dies a partir de la comunicació. En el supòsit
de retard, l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 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 Sant Sadurní d’Anoia 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 Sant Sadurní
d’Anoia, 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 Sant Sadurní d’Anoia 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 Sant Sadurní d’Anoia 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
format per ............ 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 seria des del dia de la seva formalització fins al dia de
la finalització del servei contractat.
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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 en un sol efecte en la data ut supra.”

S’aprova per unanimitat la proposta presentada.

2.b

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 A LA CONSTRUCCIÓ DE
L’EDAR DE LES CASES NOVES.“ Fets
Vist que l’Ajuntament de Castellví de la Marca 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 Castellví de la Marca per a construcció de l’EDAR de les Cases Noves
de Castellví de la Marca, que s’adjunta com a annex 1 al present acord.
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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 A LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDAR DE LES CASES NOVES ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ 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 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. ........................Alcalde-President de l’Ajuntament de Castellví
de la Marca, assistit pel Secretari de la Corporació Sr. ...................... 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 ...........i data ................ 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 construcció d’un
sistema de sanejament de les aigües residuals al municipi, amb un pressupost màxim
de 140.058,36.-€/anuals€ (169.470,62 € IVA inclòs).
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 la urbanització Les
Cases Noves de la població de Castellví.
Condicions del servei: la Mancomunitat Penedès Garraf es fa càrrec de la gestió del
projecte de construcció de l’EDAR.
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.
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 9 d’11

o 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’MPG aprovarà tots els actes administratius escaients per efectuar l’adjudicació
definitiva, mitjançant l’aplicació de la normativa de contractació vigent, del citat servei,
així com de la seva posterior gestió i control del contractista adjudicatari.
1.4. L’encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència de
l’Ajuntament de Castellví de la Marca, i es regirà per les condicions establertes a
l’ANNEX 1 que s’adjunta al present Conveni.

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.
2.2. Els costos imputables a l’encàrrec seran d’un màxim de ......................€ anuals, que
es satisfaran de forma mensual, en imports de XXXXXX.-€ mensuals de màxim, i que
inclourà totes les 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 aquest 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 l’Ajuntament de Castellví de la
Marca, 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 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 constitueix un comitè de seguiment format per 1 membre de cada corporació
format per ............ 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 seria des del dia de la seva formalització fins al dia de
la finalització del servei contractat.
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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 en un sol efecte en la data ut supra.”
S’aprova per unanimitat la proposta presentada.
3. DONAR COMPTE DE LES SEGÜENTS ACTUACIONS:

3.a
DONAR COMPTE DEL CONVENI DE PREVENCIÓ DE RISCOS D’INCENDIS
(OLESA DE BONESVALLS, CANYELLES, OLÈRDOLA,SANT SADURNÍ D’ANOIA,
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, VILOBÍ DEL PENEDÈS, LA GRANADA I
SUBIRATS).La Presidenta, la Sra. Rosa Huguet i Sugranyes, explica que el protocol del foc és
efectiu, és una col·laboració sense cost i que Protecció Civil ens ha felicitat per aquesta
iniciativa transversal entre ajuntaments.
3.b

CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA (CAAD).-

El Sr. Cisco de la Cruz explica que les obres del CAAD estan a punt de finalitzar.
3.c

SESSIÓ DEL PLE DE SETEMBRE.-

Es comenta que es canviarà el dia de la sessió.
I no havent més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió quan són les 20:17 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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