Acta 1/2011

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS, CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 12 DE MAIG DE 2011
A Sant Sadurní d’Anoia, a dos quarts de vuit del vespre del dotze de maig de dos mil onze, 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 dos quarts de vuit del vespre.
Se celebra l’acte sota la Presidència del senyor Joan Amat i Solé, 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

SI
NO
SI
PUIGDALBER

DAVID MASDEU BAQUÉS (A)
JOSEP TELLO MATEU
HARALD EBINGER

NO
NO
NO
SANT PERE DE RIUDEBITLLES

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

NO
NO
NO
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

SI
SI
SI
TORRELAVIT

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

SI
NO
NO
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 FONTAINE(A)
AGUSTÍ SOLER GARCIA

NO
SI
SI
LA GRANADA

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

EXCUSAT
EXCUSAT
EXCUSAT

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 10/12/2010
INFORME DE LA DIRECCIÓ DE L'ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2010
APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 1/2011
ADJUDICACIÓ DE LES OBRES AMPLIACIÓ AULES 2A FASE
CREACIÓ DE LA TAULA TERRITORIAL DEL COMPROMÍS PEL MEDIONA-BITLLES-ANOIALAVERNÓ
7. PLA TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL
8. MOCIONS D'URGÈNCIA.
9. PRECS I PREGUNTES
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÒ ANTERIOR DE DATA 10 DE DESEMBRE DE 2010.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 3/2010 corresponent a la
celebrada, amb el caràcter d’ordinària, el passat dia 10 de desembre 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.- INFORME DE LA DIRECCIÓ DE L'ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
En aquest moment, quan són les 19:35 hores, s'incorporen a la sessió la senyora Leonor Jaques Carol,
directora de l'Escola Intermunicipal del Penedès, i el senyor Joan Oliveres Esplugues, cap d'estudi de la
mateixa, que han estat convidats per la Presidència, per tal de que informin al Ple de la Mancomunitat de les
qüestions que considerin d'interès.
Intervé en primer lloc la directora, qui comenta que pensa que és molt convenient la presència de la direcció
de l'Escola en les sessions de la Mancomunitat, per que els vocals puguin conèixer de primera mà les
informacions de la direcció, i que aquesta iniciativa la havia proposat anteriorment. Que el tema que més
preocupa a la direcció en aquests moments, és el tema econòmic, per primera vegada en la història. Que
sembla que l'ambient que es va crear arrel del seu nomenament com a directora del centre, sembla que ha
millorat durant aquest mesos, encara que pensa que hi han tensions que no s'han volgut superar, ja que
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alguns no volen parlar. Que el moment més adequat per fer la valoració serà al final d'aquest curs escolar.
Que creu que és molt important que es vegi que la Mancomunitat està a prop de la direcció de l'Escola, i
que aquesta pugui comptar amb aquella en allò que pugui necessitar.
Seguidament la senyora Jaques es refereix als projectes del PQPI i el PTT, que considera molt interessants,
ja que permetran donar una sortida als alumnes de l'Escola i altres joves dels municipis de la Mancomunitat,
que no tenen cap altre sortida. Que el Departament d'Educació aportarà un professor, i que tal vegada
podria ser una interina que viu a Sant Sadurní d'Anoia, que també és exalumna de l'Escola.
En quant el problema econòmic, la senyora Jaques pensa que es tracta d'un dèficit que es pot eixugar, però
amb el problema afegit de que la segona fase de les obres s'ha d'acabar, per tal de poder disposar de les
aules noves a començaments del curs vinent. Que, per l'increment dels grups i dels nous cicles formatius,
que s'han de separar, són necessàries tres aules més de les que hi ha ara al centre.
El President comenta que efectivament es preveu tancar l'exercici 2010 amb un romanent negatiu, que ve
ocasionat per una major despesa en personal, i per menys ingressos del Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya. I que s'ha d'aclarir si n'hi ha alguna liquidació del Departament pendent
d'ingressar. També comenta el President que sembla que la única solució per poder finançar les obres de la
segona fase de les noves aules seria la contractació d'un préstec, a llarg termini. I que caldria determinar si
es podria únicament fer una part de les obres.
El vocal de Sant Sadurní d'Anoia, senyor Rando i Felipe, comenta que l'equipament de l'Escola
Intermunicipal del Penedès és de tots els municipis de la Mancomunitat, i que també podrien els
Ajuntaments fer aportacions a la Mancomunitat.
En aquest moment, i quan són les 20:00 hores, s'absenten definitivament de la sessió la senyora Leonor
Jaques Carol, directora de l'Escola Intermunicipal del Penedès, i el senyor Joan Oliveres Esplugues, cap
d'estudi de la mateixa.
La Presidència declara que els membres del Pla de la Mancomunitat resten assabentats.
3.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2010
Per part del secretari-interventor es lliura als assistents, un avanç de la liquidació del pressupost de 2010,
que tindria un resultat pressupostari de – 68.575,00 €, i un romanent de tresoreria per a despeses generals
de -183.100,37 €. Assenyala que aquestes xifres són provisionals, i que el tancament formal de la
comptabilitat d'aquest exercici està pendent de la validació de la Diputació de Barcelona. I explica que en
part s'ha produït aquesta situació per la desviació de les obres de la primera fase de les obres d'ampliació
de les aules, que han passat d'una adjudicació de 242.909,32 € a 403.948,45 €, el que suposa un increment
de 161.039,12 €. Que lliura una fulla amb el detall de la liquidació de les obres. Que, a més a més, durant
2010 la Mancomunitat ha tingut una despesa de persona major dels ingressos que rep del Departament.
El President comenta que cal analitzar aquestes dades, i mirar de determinar les causes, i comprovar que el
Departament d'Educació no tingui cap ingrés pendent de realitzar a la Mancomunitat.
L'Alcalde de Torrelavit, senyor Riera i Bruch, comenta que per finançar les obres es podria demanar a la
Diputació un préstec sense interès.
El President comenta que com que la liquidació no està formalment aprovada, aquest punt restarà sobre la
taula.
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4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 1/2011
La Presidència assenyala que aquest punt es retira de l'ordre del dia.
5.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES AMPLIACIÓ AULES 2A FASE
La Presidència assenyala que aquest punt es retira de l'ordre del dia.
6. -CREACIÓ DE LA TAULA TERRITORIAL DEL COMPROMÍS PEL MEDIONA-BITLLES-ANOIALAVERNÓ
El vocal senyor Rando i Felipe proposa utilitzar la Mancomunitat per donar més serveis, com a aquest taula
territorial. Que es tracta del projecte rius, que comprén tot el tram del Riudebitlles des de Mediona a Sant
Sadurní i el Lavernó. Que aquest projecte ha esta finançat per la Diputació de Barcelona, que ha manifestat
que també subvencionarà altres actuacions d'aquests tipus. Que la idea és recuperar un camí al costat del
riu, i que es va aprofitar la Mancomunitat per demanar l'ajuda a la Diputació. Que quan surtin altres temes
d'aquests sobre aquest assumpte es convocarà als regidors afectats, membres de la mesa. I que també a
l'Agència Catalana de l'Aigua es rep millor quan és una Mancomunitat que no un Ajuntament de sol.
La Presidència declara que els membres del Pla de la Mancomunitat resten assabentats.
7.- PLA TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL
El vocal senyor Rando i Felipe comenta el problema que suposa arreu el fracàs escolar, que és del 20 %.
Per això s'ha treballat des de la Mancomunitat un concepte de la Generalitat, que és el PQPI, una formació
professional per alumnes que no finalitzen els estudis de l'ESO, formació que pot donar accés posteriorment
als cicles formatius, als que d'altre forma no poden accedir. Que s'ha realitzar un treball conjunt de varis
ajuntament, que hi ha l'acceptació verbal del finançament del projecte per 15 joves. Que les opcions
professionals són les d'ajudants de cuina i càtering. Que s'ha fet servir l'experiència adquirida amb el
projecte Ocupa't. Que s'han fet visites a empreses per preguntar si acceptarien aquests aprenents, i la
resposta ha estat positiva. Que els alumnes estaran 7 mesos a les empreses i 2 mesos a l'escola. Que les
empreses en que es faran les pràctiques són el Picarolo i Cal Blay. Que cal determinar la forma de
pagament de la finançament de la Mancomunitat. Finalment lliura als membres presents a la sessió el tríptic
i un esborrany del pressupost del programa del PQPI, que conté també una proposta de repartiment.
El vocal Garcia Barrachina comenta que creu que seria preferible que el repartiment fos proporcional al
nombre de veïns en cada municipi que tingui entre 16 a 21 anys.
El senyor Rando i Felipe proposa crear una taula d'educació dins de la Mancomunitat, per tal de treballar
aquest temes. I assenyala que cal valorar el fet de que amb aquest tipus de formació no cal disposar dels
tallers per fer les pràctiques, ja que els alumnes van directament a les empreses. I insisteix en que s'ha
aprofitat l'experiència acumulada durant els tres anys del projecte Ocupa't.
8.- MOCIONS D'URGÈNCIA.
No n'hi hagué.
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9.- PRECS I PREGUNTES
Obert el torn per la presidència, fa ús de la paraula en primer lloc el vocal senyor Jover Fontaine , qui proposa
que es canviï el nom actual de l'Escola per tal d'incorporar a la mateixa el nom del Lluís Massana.
El President manifesta que personalment no està d'acord amb aquesta proposta, ja que considera que hi han
altres persones que també van aportar molt a l'Escola, com ara el senyor Parera.
El vocal Garcia Barrachina comenta que seria una forma de reafirmar la filosofia de l'escola, que va impulsar el
que durant tants anys va estar director del centre.
El President insisteix en que, al seu parer, el nom actual ja és correcte, i comenta que a Sant Sadurní d'Anoia, ja
es va proposar una qüestió semblant amb el nom de la Casa dels Avis, en relació a la persona de la Maria
Barberan, i finalment no es va fer. I que ell no ho veu clar..
El senyor Garcia Barrachina considera que el nom de l'Escola conegut i reconegut és Inter, però que es podria
fer un reconeixement de la tasca realitzada pel senyor Massana.
El President assenyala que també cal recordar la història i que l'edifici era el de l'Escola Vilarnau.
El senyor Garcia Barrachina comenta que ell es refereix més als elements immaterials de l'Escola.
El President manifestat que tal vegada es podria plantejar aquest canvi de nom quan ja no sigui viu.
El vocal Riera Bruch recorda que hi han ajuntaments que no posen el nom d'una persona a un carrer fins que
hagin passat 5 anys des de la defunció.
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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