ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ALT PENEDÈS
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Els municipis d’El Pla del Penedès, Puigdàlber, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona i
Torrelavit, es constitueixen en Mancomunitat d’acord amb allò que estableix l’article 44 de la Llei 7/1985, de 3 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, amb personalitat jurídica plena per al compliment de les finalitats que es
determinen en l’article 3 dels presents Estatuts.
Article 2.- La Mancomunitat s’anomenarà “Mancomunitat de municipis de l’Alt Penedès”, el seu àmbit territorial serà els
dels municipis esmentats i dels què, en el seu cas, es vagin incorporant. Els seus òrgans de Govern i Administració
s’ubicaran en Municipi de residència de la seva Presidència, tenint com a domicili i lloc de reunió la respectiva Casa
Consistorial.

CAPÍTOL II
OBJECTE I COMPETÈNCIA DE LA MANCOMUNITAT
Article 3.- L’activitat de la Mancomunitat s’adreçarà a la consecució de les següents finalitats:
a.
b.
c.
d.
e.

Recollida mancomunada d’escombraries.
Servei de neteja mancomunada.
Comptabilitat informatitzada.
I d’altres que la Mancomunitat, per acord de la Comissió Gestora vagi establint.
Servei tècnic mancomunat.

Article 4.- Els acords de la Mancomunitat en l’establiment i desenvolupament dels serveis detallats en l’article anterior
obligaran als Ajuntaments que la integrin i als veïns dels respectius municipis.

CAPÍTOL III
ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ
Article 5.- Els òrgans de Govern de la Mancomunitat seran: la Comissió Gestora en Ple, la Comissió de Govern, El
President i el Vice-president.
Article 6.1.- La Comissió Gestora en Ple és l’òrgan suprem de govern i administració que representa a la Mancomunitat i la
personifica.
2.- Restarà conformada pels Alcaldes dels municipis que la integrin i dos regidors més de cada Ajuntament designats
per la seva corresponent Corporació en Ple.
3.- Correspon, en tot cas, a la Comissió de Govern en Ple, les següents atribucions:
a) El control i fiscalització dels òrgans de Govern.
b) Aprovació dels reglaments relatius al funcionament dels serveis.
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c) La determinació dels recursos econòmics propis. Aprovació i modificació dels Pressupostos. L’aprovació dels
comptes.
d) L’estudi de reclamacions i propostes aportats pels Ajuntaments dels municipis integrats a la Mancomunitat.
e) L’aprovació de la forma de gestió dels serveis.
f) L’acceptació de les delegacions de competència feta pels Ajuntaments dels municipis mancomunats.
g) L’acceptació de la plantilla de personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per al selecció de
personal i per als concursos de provisió dels llocs de treball. La fixació de la quantia de les retribucions
complementàries dels funcionaris i número i règim dels personal eventual i separació del servei dels funcionaris i
restant personal de la Mancomunitat.
h) El Plantejament de conflictes de competències a altres administracions públiques.
i) La modificació dels presents Estatuts.
j) La dissolució de la Mancomunitat.
k) L’admissió de nous membres i la separació dels seus integrants.
Article 7.1.- La Comissió de Govern és l’òrgan directe d’estudi i resolució dels problemes derivats de la prestació dels serveis
d’aquesta Mancomunitat.
2.- Restarà integrada per la tercera part dels membres integrants de la Comissió Gestora.
3.- Les seves atribucions seran:
a) Representar a la Mancomunitat.
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis de la Mancomunitat.
c) Disposar de les despeses necessàries per al desenvolupament dels serveis.
Article 8.1.- L’elecció de President i Vice-president, es farà per votació secreta, per la Comissió Gestora, entre els Alcaldes dels
Ajuntaments que integrin la Mancomunitat i coincidint aquesta amb els possibles canvis de cada legislatura municipal.
2.- El President de la Mancomunitat ostenta la seva representació, dirigeix l’administració i li correspon la immediata
inspecció dels serveis i l’impuls dels acords dels restants òrgans de la Mancomunitat.
3.- El President de la Mancomunitat ostenta, en tot cas, les següents atribucions:
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Comissió Gestora en Ple i de la Comissió de Govern.
b) Coordinar la correcta prestació dels serveis entre els municipis de la Mancomunitat.
c) Executar els acords de la Comissió Gestora en Ple i de la Comissió de Govern.
d) Exercir la direcció superior del personal de la Mancomunitat.
e) Exercitar les accions judicials i administratives, en cas d’urgència.
f) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas d’emergència, les mesures adequades, informant amb
caire immediat a la Comissió de Govern.
4.- El Vice-president substituirà al President, amb les mateixes facultats, en cas de vacant, absència o malaltia.
Article 9.- Pel desenvolupament de les funcions administratives, la Mancomunitat de Municipis gaudirà d’un funcionari
d’habilitació nacional o per persona especialment habilitada per aquest fi; que, en principi, serà el Secretari o funcionari
d’algun dels Ajuntaments integrants en la Mancomunitat , designat per la Comissió Gestora.
Les funcions a desenvolupar seran les corresponents que es fixin a les disposicions de règim local per a aquest lloc de
treball.
La resta de personal es regirà per les normes del Dret Laboral.

CAPÍTOL IV
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FUNCIONAMENT
Article 10.- El règim de sessions, l’adopció d’acords, la tramitació d’expedients i la comptabilitat s’ajustaran a les
disposicions aplicables al règim local. En tot cas, la Comissió Gestora en Ple es reunirà, prèvia l’oportuna convocatòria,
una vegada al trimestre en els dies i hores que oportunament s’estableixin, la Comissió de Govern es reunirà, amb els
mateixos condicionants, una vegada al mes.
Article 11.- Els acords s’adoptaran per majoria de vots, tret dels casos on la Llei i els presents Estatuts exigeixin un
quòrum determinat. Els acords de la Comissió en Ple adoptats amb les formalitats i quòrum exigit per la Llei i pels
Estatuts obligaran als Municipis mancomunats en la mesura que els afecti.
Serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels presents en el Ple que hauran de representar en tot cas
majoria absoluta legal, per a la validesa dels acords que tractin sobre les següents matèries:
1.- Modificació dels presents Estatuts i dissolució de la Mancomunitat.
2.- Admissió de nous membres.
3.- Separació de membres.
4.- Modificació del percentatge d’aportació assenyalat a cada municipi.
5.- Aprovació de Pressupostos especials.
6.- Contractació de préstecs.
7.- Totes aquelles a les quals la Llei assenyala quòrum especial.
Article 12.- Les resolucions de la Mancomunitat esgotaran la via administrativa i el règim jurídic serà aquell que
disposa, pels Ajuntaments, la Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

CAPÍTOL V
RECURSOS ECONÒMICS
Article 13.- Els recursos econòmics de la Mancomunitat estaran constituïts:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Per les aportacions proporcionals de cada un dels Municipis que la integren.
Pels drets i taxes que han de satisfer els usuaris dels serveis.
Per l’import de les multes que pugin imposar-se per infracció i defraudació.
Els emprèstits que pugi obtindre.
Per les subvencions, auxilis, o donatius concedits per l’Estat, Comunitats Autònomes, Diputacions Provincials,
Municipis o particulars.
Per qualsevol altre ingrés que legalment pugui obtindre.

Article 14.- Les aportacions de cada un dels Municipis per les obres de primer establiment i pel manteniment dels
serveis que s’acordi establir, seran determinats per la Comissió Gestora en Ple i seran determinats en funció del número
relatiu real de la població durant l’any de cada una de les poblacions dels municipis integrants de la Mancomunitat.
Article 15.- La Mancomunitat podrà exigir el pagament de les aportacions dels municipis en el termini assenyalat a
l’efecte. En el supòsit que no es facin efectives dintre del mateix, estarà facultada per sol·licitar del Delegat d’Hisenda de
la Província o de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya el pagament de l’aportació del Municipi deutor, amb
càrrec a les participacions en Tributs de l’Estat o del Fons Nacional de Cooperació, en el seu cas.
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Article 16.- La Mancomunitat es podrà subrogar en la facultat que correspongui als Municipis mancomunats per la
imposició de drets i taxes per la prestació dels serveis que s’estableixin, sempre que els Ajuntaments la facultin, i
després d’aprovar la corresponent Ordenança Fiscal.

CAPÍTOL VI
VIGÈNCIA, MODIFICACIÓ I DISOLUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT
Article 17.- Aquesta Mancomunitat es constitueix amb durada indefinida, donat el caràcter permanent dels seus fins.
Article 18.- Per qualsevol modificació en els Estatuts, cal acomplir les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
Article 19.- La Mancomunitat es dissoldrà quan s’acordi expressament per la Comissió en Ple.
Article 20.- L’acord de dissolució de la Mancomunitat determinarà la forma que ha de procedir-se a la liquidació de la
Hisenda de la Mancomunitat, i a la subrogació en la proposició que correspongui a cada un dels municipis en els seus
béns, drets i obligacions, així com el destí que hagi de donar-se al personal que pugi estar al seu servei.
Article 21.- En tot allò que no es determini expressament en aquests Estatuts, caldrà adreçar-se a les disposicions
vigents del règim Local.
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