Acta 3/2010

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS, CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 10 DDE DESEMBRE DE 2010
A Sant Sadurní d’Anoia, a les vuit del vespre del deu de desembre de dos mil deu, es reuneixen a la Sala de
Professors de l’Escola Intermunicipal del Penedès, a la plaça Santiago Rusiñol, sense número, els membres
que s’indiquen del Ple de la Mancomunitat de l'Alt Penedès, a l’objecte de celebrar sessió ordinària de
l’esmentat òrgan, convocada en temps i forma per aquest dia a les vuit del vespre.
Se celebra l’acte sota la Presidència del senyor Ramon Riera Bruch, en funcions de President de la
Mancomunitat, assistit del Secretari de l’entitat, el senyor Pedro Vizuete i Mendoza.
Els membres que assisteixen són els següents:

VOCALS PLE

ASSISTÈNCIA
SANT SADURNÍ D´ANOIA

JOAN AMAT SOLÉ (A)
JOAN MORENO VERA
ISIDORO RANDO FELIPE

NO (excusat)
NO
SI
PUIGDALBER

DAVID MASDEU BAQUÉS (A)
JOSEP TELLO MATEU
HARALD EBINGER

NO
NO
SI
SANT PERE DE RIUDEBITLLES

SIXTO MORENO PASCUAL
VICENS OLIVÉ COLS(A)
JORDI ROMEU CAROL

NO
NO
SI
SANT QUINTÍ DE MEDIONA

RAMON CREIXELL MARTI (A)
SERGI GARCIA BARRACHINA

SI
SI
GELIDA

LLUÍS VALLS COMAS(A)
M. JOSEFA HUERTAS FUSTER
MIREYA FERNÁNDEZ CHIMENO

NO
NO
NO
SUBIRATS

ANTONI SOLER VENDRELL(A)
MONTSE GARCÍA PÁJARO
PERE OLIVELLA MASSANA

NO
SI
SI
TORRELAVIT

RAMON RIERA BRUCH(A)
MARCEL GABARRÓ CASANOVAS
JORDI VALLVERDÚ GARRIGA

SI
NO
SI
EL PLA DEL PENEDÈS

ALFRED MARTÍNEZ ALONSO(A)
DOLORS CHACÓN MOLINA
RAMON COLOMÉ BORRÓS

NO
NO
NO
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VOCALS PLE

ASSISTÈNCIA
SANT LLORENÇ D'HORTONS

MARIA DOLORS ARGUIJO GALA
ÀLEX JOVER FONTAINÉ(A)
AGUSTÍ SOLER GARCIA

SI
NO
NO
LA GRANADA

JOAN COLS CANALS
JOAN INIESTA ZARZA (A)
FRANCISCO JAVIER CARRIÓN POLVILLO

SI
NO
SI

Havent quòrum suficient per la vàlida constitució de l’òrgan, la Presidència declara obert l’acte, procedint
seguidament a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos a l’Ordre del Dia pel torn següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 20/10/2010
APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 3/2010
APROVACIÓ PRESSUPOST 2011
APROVACIÓ PLEC CONDICIONS OBRES AMPLIACIÓ AULES 2A FASE
MOCIONS D'URGÈNCIA.
PRECS I PREGUNTES

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÒ ANTERIOR DE DATA 20 D'OCTUBRE DE 2010.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2/2010 corresponent a la
celebrada, amb el caràcter d’ordinària, el passat dia 20 d'octubre de 2010, i el President pregunta si algun dels
vocals presents vol formular observacions al contingut de l’esborrany de l’acta esmentada. Com que no es
produeix cap, la declara aprovada per unanimitat.

2.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 3/2010 DEL VIGENT PRESSSUPOST.
Per part del secretari-interventor es comenten els problemes sorgits durant l'execució de la primera fase de les
obres, que precisen un increment de partida de 108 mil euros. A la proposta d'acord hi figurava també la resta
del romanent disponible per la segona fase, per import de 197 mil euros, encara el pressupost de les obres és
de 225,259 més IVA.
Desprès d'un canvi d'impressions entre els vocals, es proposa modificar la proposta d'acord, en el sentit de
suprimir la modificació de crèdit de la segona fase.
Vist l’expedient de modificació de crèdits número 3/2010 del vigent Pressupost d’aquesta Mancomunitat,
tramitat amb l’objecte de satisfer les despeses corrent i d’inversió que es relacionen, amb l’objecte de finançar
les inversions previstes pel 2010, i amb càrrec al romanent disponible.
Vistos els informes emesos pel secretari-interventor tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de
necessitat i urgència, plenament justificades, estant ajustat als preceptes legals vigents.

Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès
Acta 3/2010- Ple Ordinari 10 desembre de 2010
Pàgina 2 de 5

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels vocals presents, adopta el següent acord:
Primer: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 3/2010, amb càrrec al romanent de
crèdit disponible, en el següent resum:
Econ. Prog. DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
62200 322
62601 322

Obres Estiu 2010 - Ampliació Aules (1a fase)
Inversions material informàtic
Totals

Crèdits
Modificacion
inicials
s
354.000,00
108.532,80
15.000,00
6.500,00
369.000,00
115.032,80

Finançament
Romanent disponible anterior
Utilitzat a la MC 3/2010
Nou Romanent disponible

Crèdits
totals
462.532,80
21.500,00
484.032,80

312.665,85
115.000,00
197.633,05

3.- APROVACIÓ PRESSUPOST 2011
Examinat el projecte de pressupost General per al 2011, conjuntament amb les bases d’Execució que han
de regir durant aquest exercici, aquesta Comissió d’Hisenda ha estudiat detingudament la documentació
que figura a l’expedient, i observant:
•
•
•

Que les consignacions en l’estat de despeses són suficients i adients pel compliment de les
obligacions exigibles i les depeses de funcionament dels serveis.
Que en l’estat d’ingressos, les previsions s’han calculat després d’un estudi detingut, de l’evolució
dels mateixos durant l’exercici 2010.
Que les bases d’execució del pressupost, i dels pressupostos que el configuren és, òbviament,
anivellat en quant a despeses i ingressos, atès el que disposa al text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004.

En conseqüència, a proposta de la Comissió d’Hisenda, el Ple la Mancomunitat, per unanimitat, adopta el
següent acord:
PRIMER: Aprovar inicialment, el pressupost general consolidat per a l’exercici 2011, essent el total de
d'ingressos i de quatre milions dos-cents setanta-set mil cent setanta euros amb quaranta-cinc cèntims
(4,277.170,45 €) d'ingressos i de quatre milions dos-cents setanta-set mil cent setanta euros amb quarantacinc cèntims (4,277.170,45 €) de despeses, el detall del qual figura a l’expedient.

Capítol
3
4
5

Capítol

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENERAL 2011
A. Operacions corrents
Descripció
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS GENERAL

Import euros
66.340,00
4.208.230,45
2.600,00
4.277.170,45

PRESSUPOST DE DESPESES GENERAL 2011
A. Operacions corrents
Descripció

Import euros
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1
2
3
4

Despeses de personal
Despeses en bens corrents i serveis
Interessos
Transferències corrents
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES GENERAL

3.777.638,45
473.652,00
9.980,00
15.900,00
4.277.170,45

SEGON: Aprovar les bases d'execució de l'esmentat Pressupost, les quals van annexes al mateix.
TERCER: Aprovar la Plantilla de Personal d'aquesta Mancomunitat per l'exercici de 2011.
QUART: Exposar al públic el Pressupost general de la Mancomunitat corresponent a l’exercici del 2011,
inicialment aprovat amb el quòrum legalment establert, durant el termini de quinze dies hàbils, segons
estableix l’article 169,1 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, previ anunci en el Butlletí Oficial de la província, als efectes de que els interessats puguin
examinar-lo i presentar reclamacions abans el Ple de la Mancomunitat. El pressupost es considerarà
definitivament aprovat si transcorregut l’esmentat termini no s’hagués presentat cap reclamació, ja que, en
cas contrari, es requerirà acord exprés per part del Ple pel qual es resolguin les formulades, i s’aprovi
definitivament aquest.
CINQUÈ: Trametre còpia del Pressupost General, una vegada definitivament aprovat, a la Generalitat de
Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona, als efectes adient , i en compliment del disposat a
l’article 169,4 de l’esmentat text legal.

4.1.- APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ D'AULES SEGONA FASE
A la vista de que no ha estat aprovada la part de la modificació de crèdit per la segona fase de les obres,
aquest punt es retira de l'ordre del dia.

4.2.- APROVACIÓ PLEC CONDICIONS OBRES AMPLIACIÓ AULES 2A FASE
A la vista de que no ha estat aprovada la part de la modificació de crèdit per la segona fase de les obres,
aquest punt es retira de l'ordre del dia.

5.- MOCIONS D'URGÈNCIA
Es proposa la redacció d'una nota de premsa en reconeixement i agraïment a la tasca realitzada pel fins ara
director de l'Escola Intermunicipal del Penedès, en Lluís Massana Llorens.
El vocal de Sant Quintí de Mediona, senyor Garcia Barrachina, comenta que també hi ha sobre la taula la
proposta que es va fer a l'anterior ple de la Mancomunitat en relació al canvi de nom de l'Escola, i que es passi
a anomenar-se Escola Intermunicipal del Penedès Lluís Massana.
El president indica que aquest tema cal pensar-ho detingudament, i proposa deixar la seva decisió sobre la
taula.
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6.- PRECS I PREGUNTES
Obert el torn per la Presidència, no es fa ús del mateix per cap dels assistents.

TANCAMENT DE L'ACTE
No havent més assumptes de que tractar, la Presidència aixeca la sessió a tres quarts de nou del vespre.
De tot això, s’estén la present acta, del contingut de la qual, com a Secretari, dono fe en el lloc i data indicats a
l’encapçalament.
VIST-I-PLAU
EL PRESIDENT,

EL SECRETARI,
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