Acta 1/2012

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS,
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 28 DE JUNY DE 2012
A Sant Sadurní d’Anoia, a un quart de nou del vespre del dia vint-i-vuit de juny de dos mil dotze, 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 Josep Maria Ribas i Ferrer, 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

JOSEP MARIA RIBAS FERRER
CRISTINA DE LA CRUZ PIÑOL
ÀNGELS CANALS VILÀ

SI
SI
SI (s'incorpora a les 21:10 h)

PUIGDALBER
SI (s'incorpora a les 20:35 h i s'absenta a les 21:15 h)
SI (s'absenta a les 21:05 h)
SI (s'absenta a les 21:5 h)
SANT PERE DE RIUDEBITLLES
SIXTO MORENO PASCUAL
NO
ROSA M ESTEVE NADAL
SI
ANTÒNIA AMAT SABATÉ
SI
SANT QUINTÍ DE MEDIONA
RAMON CREIXELL I MARTI
SI
POL PAGES I PONT
NO
SERGI GARCIA BARRACHINA
SI
GELIDA
LLUÍS MIQUEL VALLS COMAS
NO
CARLES ARRANZ BARQUET
NO
Vocal 2
NO
SUBIRATS
PERE PONS VENDRELL
SI (s'incorpora a les 20:30 h)
LLORENÇ ROS PEIRO
NO
FERRAN PLANAS VILANOVA
NO
TORRELAVIT
RAMON RIERA BRUCH
SI (s'absenta a les 21:15 h)
MARCEL GABARRÓ CASANOVAS
SI
OLGA RIBÉ SEGURA
SI
EL PLA DEL PENEDÈS
SANTIAGO SOLER VIVES
NO
BEGOÑA DE FATIMA GAMERO PEREZ
NO
DAVID MASDEU BAQUES
RAFAEL DEL MORAL LIROLA
JOSE TELLO MATEU
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VOCALS PLE
ANNA ROSAURA PADRÓS

ASSISTÈNCIA
NO
SANT LLORENÇ D'HORTONS

ÀLEX JOVER FONTAINE
JORDI SANARARUA ROIG
FRANCESC MURRIA FARNÓS

NO
NO
NO
LA GRANADA

JOAN INIESTA
MERCÈ VILLAR PAUSAS
MIGUEL SANZ GONZALEZ

NO
NO
NO

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.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

APROVACIÓ ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 19 DESEMBRE 2011
APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2010
DACIÓ DE COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE 2011
SOL·LICITUD DE LA BAIXA DEL SERVEI DE LA MÀQUINA ESCOMBRADORA I SEPARACIÓ
VOLUNTÀRIA DE LA MANCOMUNITAT DEL MUNICIPI DE LA GRANADA.
SOL·LICITUD DE SEPARACIÓ VOLUNTÀRIA DE LA MANCOMUNITAT DEL MUNICIPI DE
PUIGDÀLBER.
PRÉSTEC DIPUTACIÓ DE BARCELONA 175 MIL EUROS
ACORD DE DEMANDA ALS AJUNTAMENTS DELS MUNICIPIS MANCOMUNITATS D'UNA
BESTRETA O AVANÇAMENT DE L'IMPORT CORRESPONENT A UN CRÈDIT 147 MIL EUROS
PEDENT DE CONCERTAR
APROVACIÓ DEL REPARTIMENT PAGAMENT PQPI CURS 2011-2012
APROVACIÓ PRESSUPOST PQPI CURS 2012-2013 I REPARTIMENT
APROVACIÓ PLEC CONDICIONS CONTRACTACIÓ SERVEI MÀQUINA ESCOMBRADORA
PROJECTE RIUS
MOCIONS D'URGÈNCIA
PRECS I PREGUNTES

El President saluda als membres del plenària presents a la sessió, i comenta que l'ordre del dia farà de la
sessió que sigui densa i amb alguns temes urgents. Que alguns d'aquestes temes fan referència a
l'economia, en la qual la situació és complicada.
1. APROVACIÓ ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 19 DESEMBRE 2011
La Presidència indica que es proposa l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, corresponent a la celebrada
amb el caràcter d'ordinària el dia 19 de desembre de 2011, però comenta que, donat que el document s'ha
lliurat en aquest acte, restarà pendent per a la seva aprovació durant la propera sessió que es celebri.
2. APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2010
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Per la Presidència s'explica que es tracta de l'aprovació del compte general del pressupost de 2010, un cop
ha finalitzat la tramitació de l'expedient, indicant que durant el període d'exposició pública no s'han presentat
reclamacions.
El secretari-interventor explica les principals magnituds del compte general.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2010 van ser sotmesos a informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 19 de desembre de 2011.
Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 4 de gener
de 2012, pel període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions.
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 del text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el Ple de la
Mancomunitat de Municipis de Alt Penedès, per unanimitat dels vocals presents adopta el següent acord:
Primer: Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2010, integrats pels
següents estats bàsics:
Estats i comptes anuals:
1.
2.
3.
4.
5.

Balanç de situació
Compte de resultats
Liquidació del pressupost:
Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a pressupostos tancats
Fons líquids de tresoreria

Annex als estats i comptes anuals:
1.
2.
3.
4.

Balanç de comprovació (sumes i saldos.
Estat de modificació de crèdit
Estat de romanent de tresoreria
Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries

Segon: Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i
comptes anuals i pels annexos següents:
1.
2.
3.
4.

Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats:
Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos inicialment aprovats
Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats
Actes d’arqueig d’existència en caixa a final de cada exercici i conciliació de xifres en el cas de
discrepàncies amb els saldos comptables
5. Relacions nominals de deutors i creditors
Tercer: Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic
2010, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els articles esmentats en la
part expositiva.
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3. DACIÓ DE COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE 2011
El President indica que es tracta de donar compte de la liquidació del pressupost de 2011, el contingut de la
qual figura a la proposta d'acord.
Es dona compte de la Resolució del President de la Mancomunitat número 6/2012, de data 6 de juny de
2012, per la qual s'aprova la liquidació del Pressupost de 2011 de l'entitat. El contingut de la resolució
esmentada és el que seguidament es transcriu:
“RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 06/2012
Sant Sadurní d'Anoia, sis de juny de 2012.
Vist l'expedient de Liquidació del pressupost de la pròpia Entitat local corresponent a l'exercici de 2011, confeccionada en temps i
forma, en el sí de la Intervenció de Fons segons els preceptes continguts dels articles 192 i concordants del Text Refós de la Llei
reguladora de las Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; i 89 i següent del Real Decret 500 /1990,
de 20 d'abril. pel qual s'aprova el Reglament Pressupostari; així com i les Regles 335 a 354 de la Instrucció de Comptabilitat per
l'Administració Local (per municipis amb una població superior a 5.000 habitant) aprovat per ordre de 17/7/1990.
Atès l'informe favorable emès per l’interventor de fons de la Corporació en compliment del que disposa en l'article 172.2 L.R.H.L., i
l'article 90.1 del Real Decret 500/1990.
De conformitat amb el que es disposa en els esmentats articles, aquesta Presidència,
DISPOSA
PRIMER.- Aprovar la Liquidació del pressupost d’aquesta Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès, corresponent a l'exercici de
2011, de conformitat amb les magnitud següents:
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2011
RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES
a. Operacions corrents

DRETS
RECONEGUTS
NETS
4.490.600,88

2.Actius financers

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

4.295.364,52

195.236,36

4.558,49

-4.558,49

4.490.600,88

4.299.923,01

190.667,87

1.300,00

1.300,00

4.491.900,88

4.301.223,01

b. Altres operacions no financeres
1.Total operacions no financeres (a+b)

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

3.Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

190.677,87

AJUSTOS
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses
generals

0,00

5.Desviacions de finançament negatives de l’exercici

0,00

6.Desviacions de finançament positives de l’exercici

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

190.677,87

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2011
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COMPONENTS

IMPORTS
ANY

1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament

IMPORTS
ANY ANTERIOR
11.779,31

44.238,85

1.022.188,59

422.433,56

+ del Pressupost corrent

981.080,94

391.837,93

+ del Pressupost tancat

41.100,05

30.499,96

7,60

95,67

+ d’operacions no pressupostàries
- d’operacions no pressupostàries
3. Obligacions pendents de pagament
+ del Pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d’operacions no pressupostàries

1.026.677,93
112.461,57

650.903,67
173.473,23

29.897,00

25.077,75

884.319,36

452.352,69

- d’operacions no pressupostàries
I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)

7.289,97

-184.231,26

II. Saldos de dubtós cobrament

5.975,00

6.205,76

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

1.314,97

V.- Romanent de tresoreria per a despeses generals

-190.437,02
Utilitzat

0,00

Pendent
utilitzar

0,00

SEGON.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present Resolució en la primera sessió que se celebri.
TERCER.- Traslladar el present decret a la Direcció General de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i al Servei de
Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques de la delegació d'Hisenda a Barcelona.”

LA PRESIDÈNCIA DECLARA QUE ELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ RESTEN ASSABENTATS.
El President assenyala que modificarà l'ordre dels temes de, per tal de tractar primerament les dues
sol·licituds de separació voluntària dels municipis de Puigdàlber i de La Granada, ja que si s'aprovés, no
caldria que els representants d'aquests municipis continuïn presents a la sessió, quan es tractin la resta de
temes econòmics de l'ordre del dia.
4. SOL·LICITUD DE SEPARACIÓ VOLUNTÀRIA DE LA MANCOMUNITAT DEL MUNICIPI DE
PUIGDÀLBER.
Intervé en primer lloc el vocal de Puigdàlber, senyor del Moral, qui comenta que ja fa anys que el seu
municipi no té alumnes a l'Escola Intermunicipal del Penedès, concretament, des de que es van aprovar els
canvis en el mapa escolar, i es va adscriure l'escola de primària del seu municipi a Vilafranca del Penedès.
Que Puigdàlber tampoc rep el servei de la neteja viària, i cap altre servei, per la qual cosa no tenen res en
comú amb la Mancomunitat. Que fins i tot, l'any passat van perdre el transport. I que tampoc no van
participar en l'adquisició dels immobles de l'escola pels municipis i en la posterior cessió d'aquests a la
Mancomunitat.
El President corrobora que el municipi de Puigdàlber no te participació en l'adquisició dels immobles.
La vocal de Sant Pere de Riudebitlles, senyora Esteve pregunta què suposa aquesta baixa, i si a partir d'ara
no vindran més nenes de Puigdàlber a l'Escola Intermunicipal.
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Contesta el vocal de Sant Quintí de Mediona, senyora Garcia, que si hi ha places vacants a l'escola, els que
vulguin poden entrar.
La senyora Esteve pregunta si hi ha alguna preinscripció d'alumnes de Puigdàlber pel curs vinent.
Contesta la vocal de Sant Sadurní d'Anoia, senyora de la Cruz, comentant que és una escola petita la de
Puigdàlber, amb pocs alumnes. I que alumnes del municipi de Puigdàlber, van a les escoles del Pla del
Penedès i a La Granada. I que els del Pla del Penedès, que si està adscrita a la Intermunicipal, després
s'incorporen a l'escola.
En aquest moment, s'incorpora a la sessió el vocal de Subirats, senyor Pons, quan són les 20:30 hores.
La vocal de Sant Sadurní d'Anoia, senyora de la Cruz pregunta què passa amb la participació.
El secretari contesta que els estatuts de la Mancomunitat únicament contemplen el cas de la dissolució, i no
disposen res en relació a la separació voluntària.
El vocal de Sant Quintí de Mediona remarca que per definició, la mancomunitat és una associació que és
voluntària, i manifesta que, al seu entendre, no té cap sentit mantenir un municipi dins de la mancomunitat a
la força.
En aquests moments s'incorpora a la sessió el vocal de Puigdàlber, senyor Masdeu, quan són les 20:35
hores.
El vocal de Torrelavit, senyor Riera comenta que caldria estudiar jurídicament les conseqüències de la
separació.
El vocal de Subirats, senyor Pons assenyala que aquest podria ser un escenari futur, ja que es parlar de la
desaparició de les mancomunitats.
El senyor del Moral indica que el municipi de Puigdàlber marxaria igual si es dissolgués la Mancomunitat.
El vocal de Torrelavit, senyor Gabarró mostra la seva preocupació pel fet de que els municipis de la
Mancomunitat es comporten com a gots comunicants, i si aquesta baixa no pot propiciar la marxa de més
municipis.
El vocal de Puigdàlber, senyor Masdeu manifesta que les raons raons del seu Ajuntament per procedir a la
separació voluntària de la Mancomunitat són de sentit comú, ja que no tenen res amb la Mancomunitat. I
recorda que el fet de que els alumnes del seu municipi ja no vinguin a l'Escola Intermunicipal és una decisió
que es va prendre des de la Generalitat de Catalunya quan va aprovar el mapa escolar.
El senyor Riera recorda que encara hi han alumnes del municipi de Puigdàlber.
El senyor del Moral indica que únicament són set els alumnes, i que molts d'ells són d'ensenyaments postobligatoris.
El senyor Masdeu comenta que també s'hauria de tenir en compte les diferències que hi han entre els
municipis que van ser propietaris en l'adquisició dels immobles de l'Escola i els municipis que únicament
reben els serveis de la mancomunitat.
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El senyor Gabarró indica que pot haver qüestions patrimonials en relació a la baixa voluntària que es
demana.
El vocal de Sant Pere de Riudebitlles, senyor Moreno assenyala que la incorporació a la mancomunitat és
voluntària, i en aquest moment ni la Mancomunitat aporta res a Puigdàlber, ni Puigdàlber aporta res a la
Mancomunitat.
El President comenta que, tal vegada, caldria fer un estudi jurídic del que suposaria l'aprovació de la
separació demanada.
El senyor Riera manifesta que caldria definir posició de la resta dels municipis.
El senyor Masdeu insisteix en que el municipi de Puigdàlber vol deixar de pertànyer a la Mancomunitat i que
porten ja temps demanant la baixa voluntària. I comenta que caldria que es defineixin tots els municipis.
El President recorda que els punts següents de l'ordre del dia són de diners, i que caldria determinar si pel
fet de ser membres també són propietaris.
La senyora de la Cruz assenyala que va veure els documents, i que considerà que són copropietaris, encara
que no participessin en l'adquisició.
El senyor del Moral insisteix en que Puigdàlber no te actualment cap servei prestat per la Mancomunitat.
Que ja fa anys que van sortir del servei neteja viària. Que dels temes d'educació es van assabentar a
darrera hora. Que no aporten res, i que si cal renunciar al patrimoni, ho faran, ja que no volen posar
entrebancs a la seva baixa.
La senyora de la Cruz pregunta què faran amb els alumnes de Puigdàlber de segon d'ESO.
El senyor del Moral contesta que l'Ajuntament de Puigdàlber no pot alterar el mapa escolar.
El President manifesta que hauria de quedar clar que a partir d'ara els alumnes de l'Escola que provinguin
de Puigdàlber entraran a l'Escola per la porta petita, i únicament si existeixen places vacants.
El senyor Masdeu considera que això és, en tot cas, un problema del Departament d'Ensenyament, i no pas
de la Mancomunitat.
El senyor Moreno insisteix en què la Mancomunitat no pot obligar a quedar-se a cap municipi.
El senyor Gabarró recorda que, conforme als estatuts, per aprovar la separació dem membres, cal una
majoria de dos terços dels presents i majoria absoluta.
El senyor Masdeu insisteix en que la sol·licitud de separació voluntària del municipi de Puigdàlber està feta
des de fa temps. Comenta que a l'ordre del dia hi han punts importants amb repercussió econòmica, i
pregunta com es solucionaran aquest temes sense haver resolt la baixa del seu municipi.
El President contesta que es podria tornar a convocar un ple al setembre, per resoldre el tema de la baixa
de Puigdàlber. I que els números dels punts següents es poden fer sense comptar amb ells.
El senyor Masdeu insisteix en que cal donar una solució, i demana fer la votació. Que pensa que és millor,
per operativitat, i que desprès es pot formalitzar el que sigui.
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El senyor Riera considera que en tot cas, la votació hauria de quedar supeditada al contingut del dictamen
jurídic.
El senyor Masdeu insisteix en que a l'Ajuntament de Puigdàlber li sap greu haver de separar-se de la
Mancomunitat, però considera que és el que han de fer, per l'operativitat del seu municipi.
Vista la sol·licitud de l'Ajuntament de Puigdàlber demanat la baixa voluntària del seu municipi de la
Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès.
Vist el contingut dels estatuts de la Mancomunitat.
Vist el contingut de l'acord adoptat pel ple de la Mancomunitat en sessió de data 11 de desembre de 1990,
en el qual el municipi de Puigdàlber va quedar exclòs de participar en les quotes del patrimoni immobiliari de
la Mancomunitat.
I sotmesa la proposta de separació voluntària del municipi de Puigdàlber de la Mancomunitat de l'Alt
Penedès, per unanimitat dels vocals presents a la sessió, i per tant amb el vot favorable de dos terços dels
presents i majoria absoluta dels membres del ple de la Mancomunitat, s'acorda el següent:
PRIMER: Acceptar la sol·licitud de l'Ajuntament de Puigdàlber de baixa voluntària de la Mancomunitat de
Municipis de l'Alt Penedès, i acordar, en conseqüència la separació del seu municipi de la Mancomunitat des
de la data d'aquest acord.
SEGON: Determinar que l'Ajuntament de Puigdàlber es troba, en aquesta data, al corrent de pagaments
amb la Mancomunitat.
TERCER: Determinar que, conforme al contingut de l'acord adoptat pel ple de la Mancomunitat en sessió de
data 11 de desembre de 1990, en el qual el municipi de Puigdàlber va quedar exclòs de participar en les
quotes del patrimoni immobiliari de la Mancomunitat, aquest municipi no tindrà cap mena de dret de
participació en el moment en què es produeixi la liquidació de la Mancomunitat.
QUART: Traslladar aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes
oportuns.
En aquest moment, quan són les 21:05 hores, s'absenten definitivament de la sessió els vocals de
l'Ajuntament de Puigdàlber, senyors Masdeu, del Moral i Tello.
5. SOL·LICITUD DE LA BAIXA DEL SERVEI DE LA MÀQUINA ESCOMBRADORA I SEPARACIÓ
VOLUNTÀRIA DE LA MANCOMUNITAT DEL MUNICIPI DE LA GRANADA.
El President explica que la demanada de La Granada és un cas semblant, ja encara que el municipi de La
Granada únicament va rebre de la Mancomunitat el servei de neteja viària.
Vista la sol·licitud de l'Ajuntament de La Granada demanat la baixa voluntària del seu municipi de la
Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès.
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Vist el contingut dels estatuts de la Mancomunitat.
I sotmesa la proposta de separació voluntària del municipi de La Granada de la Mancomunitat de l'Alt
Penedès, per unanimitat dels vocals presents a la sessió, i per tant amb el vot favorable de dos terços dels
presents i majoria absoluta dels membres del ple de la Mancomunitat, s'acorda el següent:
PRIMER: Donar de baixa del servei de neteja viària (màquina escombradora) que presta aquesta
Mancomunitat, a l’Ajuntament de La Granada, d’acord amb la seva petició, amb efectes del dia 1 de gener
de 2012.
SEGON: Determinar que l'Ajuntament de La Granada es troba, en aquesta data, al corrent de pagaments
amb la Mancomunitat.
TERCER: Traslladar aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes
oportuns.
6. PRÉSTEC DIPUTACIÓ DE BARCELONA 175 MIL EUROS
Per part del President es recorda als assistents la problemàtica existent el relació al finançament de la
segona fase de les obres d'ampliació de les aules de l'Escola Intermunicipal. Fa esment que en l'execució
de la primera fase de les obres es va produir un important desviament pressupostari, i els diners que
estaven previst invertir en la segona fase es va gastat en la primera fase. Significa que això va ocasionar
que la segona fase no compti amb el necessari finançament, i que encara es trobi sense pagar al
contractista. També recorda que durant una sessió anterior, el Ple de la Mancomunitat va decidir demanar
un ajut de la Caixa de Cooperació a la Diputació de Barcelona, i que de les necessàries gestions es va
encarregar el vocal de Torrelavit, senyor Riera.
Intervé el senyor Riera per explicar que per poder concedir aquest ajut, a la Diputació es va haver de canviar
la normativa que regula la Caixa de Cooperació, ja que no permetia l'atorgament d'ajuts a les
Mancomunitats, únicament als municipis. Que per aquesta raó, el procés de concessió de l'ajut ha estat
llarg. I que donat que únicament es poden demanar 175 mil euros per any, l'any vinent es demanarà la resta
en un segon ajut de caixa.
La Presidència indica que es tracta únicament ara de donar compte de la resolució per la qual es va
acceptar la concessió del crèdit.
Es dona compte de la Resolució del President de la Mancomunitat número 5/2012, de data 6 de juny de
2012, per la qual s'aprova l'acceptació de la concessió d'un crèdit de la Caixa de Crèdit de la Diputació de
Barcelona, per import de 175 mil euros. El contingut de la resolució esmentada és el que seguidament es
transcriu:
RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 5/2012
Sant Sadurní d'Anoia, sis de juny de dos mil dotze.
Per part d'aquesta Mancomunitat de Municipis es va demanar, en data 28 de març de 2012, a la Caixa de Crèdit de la
Diputació de Barcelona, la concessió d'un crèdit per import de 175 mil euros, per finançar l'actuació anomenada segona
fase de les obres de l'ampliació de les aules de l'Escola Intermunicipal del Penedès.
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Per escrit de data 21 de maig de 2012, rebut a la Mancomunitat el dia 6 de juny de 2012, la Diputació de Barcelona va
comunicar l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 17 de maig de 2012, per qual s'aprovava
la concessió del crèdit demanat.
Procedeix ara l'acceptació la concessió del crèdit i l'aprovació del model del conveni que el regula.
Atès que l’aprovació de la concertació de l’operació de crèdit corresponent al president de l’entitat, per no superar el 10
% dels recursos ordinaris del pressupost de la Corporació per l'exercici de 2012, que són d'un import de 4.618.020,97 €
(per la qual cosa el 10,00% és de 461.802,10 €) de conformitat amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 52 del text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
En ús de les facultats que tinc legalment reconegudes, he resolt:
PRIMER: Acceptar la concessió d'un crèdit per part de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, conforme a
l'acord de la seva Junta de Govern, adoptat en data 17 de maig de 2012, amb les característiques següents:
Ens Local:

Mancomunitat de l'Alt Penedès

Actuació:

Ampliació aules, 2a fase

Import crèdit:

175.000 euros

Interès:

0,00%

Anualitats:

10

Referència:

01/06/12

SEGON: Aprovar el conveni que regula el crèdit concedit, conforme al model que figura a l'annex d'aquesta resolució.
TERCER: Traslladar el contingut d'aquesta resolució a la Diputació de Barcelona, als efectes d'acreditar l'acompliment
del que disposa l'article 8 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona.
ANNEX
MODEL CONVENI QUE REGULA EL CRÈDIT CONCEDIT PER LA CAIXA DE CRÈDIT DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Sr. Antoni Fogué Moya, per delegació de la presidència, assistit per la
secretària, la Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
Corporació de 22 de desembre de 2006.
LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ALT PENDÈS, representada per l’Il.lm. Sr.Josep Maria Ribas i Ferrer,
president de la Mancomunitat, amb assistència del Sr. Pedro Vizuete Mendoza, secretari de la Corporació.
II. FINALITAT
Concertar un préstec concedit per la Diputació de Barcelona, i les condicions que el regiran.
III. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 17 de maig de 2012, va prendre l'acord d'atorgar a la
Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès un crèdit amb càrrec a la Caixa de Crèdit, les característiques del qual es
detallen al pacte primer.
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La Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès, en data 6 de juny de 2012, va acceptar el préstec i les condicions
reflectides en aquest conveni.
Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1. Concessió - La Diputació de Barcelona concedeix a la Mancomunitat de l'Alt Penedès, un crèdit amb càrrec a la
Caixa de Crèdit per un import de cent setanta-cinc mil euros (175.000 €), destinat al finançament de l'actuació Ampliació
d'aules, 2a fase, amb un tipus d’interès del 0 %, que s'haurà de tornar en deu anualitats, amb la referència 6/2012,
segons les condicions que s'expressen en aquest conveni.
2. Acceptació - La Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès accepta el crèdit esmentat i hi dóna conformitat plena,
com també a les condicions que el regulen, en particular al Reglament de la Caixa de Crèdit i la normativa legal
aplicable.
3. Lliurament - L'import final del crèdit que la Mancomunitat pot disposar no superarà l'import concedit ni el cost de
l'actuació. El conjunt del finançament, inclòs el préstec, no podrà sobrepassar el cost d'execució de l'actuació.
4. Devolució - L’import de les anualitats de devolució del crèdit resultarà d’aplicar l’interès fixat sobre la quantitat
realment disposada. Si s'aplica interès, la Diputació podrà revisar-lo segons el que estableix l'article 3è del Reglament
de la Caixa de Crèdit. Les anualitats venceran el 30 de juny de cada any , i el seu pagament es realitzarà entre l’1 de
juliol i el 30 de setembre de cada any, mitjançant l'ingrés del seu import a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona. La
Mancomunitat té l'obligació d'efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de la Diputació.
5. Consignació pressupostària - La Mancomunitat es compromet a consignar en l'estat de despeses dels seus
pressupostos dels exercicis en què s'hagi de reintegrar el crèdit les partides corresponents que permetin pagar a la
Diputació l'import de les anualitats fixades.
6. Garanties – La Mancomunitat, en garantia de la devolució del capital prestat i dels interessos vençuts, afectarà
recursos suficients, d’entre qualsevol dels ingressos que legalment té establerts, durant el període de durada del
préstec. La Diputació de Barcelona quedarà facultada per requerir dels organismes pagadors o recaptadors la totalitat
de les quantitats vençudes i no satisfetes. La Diputació podrà rescabalar-se dels deutes en primer lloc a través de la
seva compensació per les subvencions o altres lliuraments dels quals sigui beneficiari l’Ajuntament.
7. Compensació de deutes - Si en el moment de l'abonament parcial o total del crèdit concedit, la Mancomunitat
tingués deutes vençuts amb la Diputació per qualsevol concepte, s'accepta sense que calgui cap més tràmit, que
s'efectuï la corresponent compensació de deutes.
8. Facultats de la Diputació - La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol moment comprovar el compliment de les
obligacions i els compromisos contrets per l'ens prestatari, com també l'aplicació efectiva del crèdit al finançament de
l'actuació per a la qual ha estat concedit. Així mateix, la Diputació es reserva la facultat d'interpretar les clàusules
d'aquest conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin del seu compliment.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en el lloc i la data que s’assenyalen.

7. ACORD DE DEMANDA ALS AJUNTAMENTS DELS MUNICIPIS MANCOMUNITATS D'UNA BESTRETA
O AVANÇAMENT DE L'IMPORT CORRESPONENT A UN CRÈDIT 147 MIL EUROS PEDENT DE
CONCERTAR
El President explica que per finançar la segona fase de les obres de l'ampliació de les aules, no és suficient
amb l'ajut de caixa de la Diputació, ja que l'import màxim per anualitat és de 175 mil euros. Recorda també
el decés del contractista de les obres, el senyor Francesc Ruiz Piqueres. Explica que el contractista tenia
una pòlissa de crèdit amb una entitat financera vençuda i en descobert. Que la Caixa Penedès li va enrere
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de la seva vídua. Que avui ha trobat al director de la sucursal, al que li ha demanat que parin de pressionar
a la vídua, i que el proper dilluns parlarà amb ell. I recorda que el contractista havia endossat les
certificacions de les obres a l'entitat.
En aquest moment, quan són les 21.10 hores, s'incorpora a la sessió la senyora Canals, vocal de
l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
Continua el President explicant que hi han pendents 190 mil euros, més les despeses. Que quan es cobri
l'ajut de caixa de Diputació, es podrà pagar a la Caixa del Penedès, però que encara calen 147 mil euros.
Que a partir de 1 de gener de 2013 es podrà demanar un nou ajut de caixa a la Diputació de Barcelona.
Recorda que la Mancomunitat ha demanat un préstec a llarg termini les entitats financeres, a però que s'ha
trobat cap que el concedeixi. Que també són importants les dificultats que la Mancomunitat té per signar
l'operació de tresoreria. I que s'ha demanat i encara està pendent una entrevista amb la Consellera
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per tractar tots aquests temes.
Intervé la vocal de Sant Sadurní d'Anoia, senyora de la Cruz, qui comenta que efectivament l'entrevista
demanada està encara pendent. Que es vol tractar en l'entrevista tots els temes pendents. Recorda que
falten per reconèixer i pagar imports corresponents al curs escolar que ara finalitza. I que cal insistir en la
proposta que va fer el Departament de signar amb la Mancomunitat conveni marc.
El President comenta que quan es conegui la data de l'entrevista, es convidarà als alcaldes dels
Ajuntaments de la Mancomunitat, perquè assisteixen a la mateixa. Què ara toca decidir que es fa amb
aquests 147 mil euros, que s'ha d'aportar transitòriament. Que l'aportació es pot fer de moltes formes. Així,
que es podria fer en relació a les aportacions inicials que els municipis van fer al constituir la Mancomunitat.
Que entre els municipis que la van constituir estava Gelida, que ara té institut de secundària propi. Que
també es pot fer per parts iguals, o per percentatges, d'habitants o d'alumnes. Que en tot casa, aquesta
aportació seria una bestreta, no a fons perdut. I que també es podrà parlar del pagament de les despeses
financeres que es puguin originar.
El vocal de Torrelavit, senyora Riera comenta que que parlarà amb la presidència de la Diputació de
Barcelona per assegurar l'ajut de caixa del 2013, amb el que es retornaran aquestes bestretes
En aquest moment, el senyor Riera, vocal de Torrelavit, s'absenta definitivament de la sessió, quan són les
21:15 hores.
Seguidament es comenten les diferents possibilitats de repartiment, i desprès de debatre les propostes, es
determina que el repartiment es realitzarà conforme als criteris següents:
1.1
1.2
1.3

Un 33,33 % en relació al nombre d'alumnes de cada municipi.
Un 33,33 % en relació a la població de cada municipi.
Un 33,33 % a la propietat.

Vist que al Ple de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès, en sessió celebrada el passat dia 19 de
desembre de 2011, es va adoptar, entre d'altres els acords següents:
“PRIMER: Demanar a la Diputació de Barcelona un préstec de la Caixa de Cooperació, per import de cent setanta-cinc
mil euros (175.000 €), amb destí al finançament per l'actuació de l'ampliació de les aules, segona fase.
“SEGON: Demanar a entitats financeres propostes de préstec, per import de cent quaranta set mil euros (147.000 €),
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amb destí al finançament per l'actuació de l'ampliació de les aules, segona fase.
“TERCER: Facultar al President, senyor Josep Maria Ribas i Ferrer, per tal de portar a terme el que s'ha acordat.”

Vist que el préstec de la Caixa de Cooperació de la Diputació de Barcelona ha estat concedit.
Vist que la Mancomunitat va demanar a les entitats Caixa del Penedès, Unnim, La Caixa i Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, concertar l'operació de préstec de 147 mil euros.
Vist que cap de les entitats financeres esmentades ha volgut contractar a la Mancomunitat el préstec
demanat de 147 mil euros.
Vist que hi ha la intenció de tornar a demanar un altre préstec de la Caixa de Cooperació de la Diputació de
Barcelona, però que això no serà possible fins a l'1 de gener de 2013, ja que la normativa de la Caixa de
Cooperació limita els préstecs a 175 euros per entitat i anualitat.
Vist que en aquesta data, es troba pendent de pagament la totalitat de les certificacions corresponents a les
obres de la segona fase de l'ampliació de les aules de l'Escola Municipal del Penedès, i que l'adjudicatari
de les mateixes, Construccions Francisco Ruiz Piqueras, hores d'ara, encara no ha rebut cap pagament.
Vist que el senyor Francisco Ruiz Piqueres va morir en data 11 d'abril de 2012.
Vist que amb la primera de les certificacions l'adjudicatari va fer una cessió de pagament en favor de la
Caixa de Penedès, i que arribat el seu venciment, la Mancomunitat no ho ha pogut atendre, raó per la qual
l'entitat vol iniciar una acció executiva en contra del hereus del senyor Ruiz Piqueres.
Vist que la Mancomunitat ha de liquidar el deute amb l'adjudicatari el emès aviat possible.
Vist que els ajuntaments dels municipis de la Mancomunitat han de col·laborar en els sosteniment dels
serveis de la mateixa.
Vist que l'article 13 dels vigents estatuts de l'entitat determinen que els recursos econòmics de la
Mancomunitat estaran constituïts, entre d'altres, tant per les aportacions proporcionals de cada un dels
Municipis que la integren, com, pels emprèstits que pugi obtindre.
Vista la necessitat d'obtenir transitòriament, i fins la concertació d'un altre préstec de la Caixa de Cooperació
de la Diputació de Barcelona, la quantitat de 147 mil euros.
Vista la proposta de repartiment presentada per la presidència de la Mancomunitat, segons la qual no han
de participar ni el municipi de Puigdàlber, que ha demanat la baixa voluntària de la entitat, ni el municipi de
Gelida, ja que compte amb un institut de secundaria al seu municipi.
Vist que la proposta de repartiment de l'import de la bestreta de 147.000,00 €, consisteix en aportar pel
nombre d'alumnes de cada municipi matriculats en l'actual curs escolar a l'Escola Intermunicipal del
Penedès, un 33,33 %, (49.000,00 €), per el nombre d'habitants de cada municipi, un 33,33 %, (49.000,00 €),
i per el percentatge de l'aportació de cada municipi en l'adquisició de l'Escola, un 33,33%, (49.000,00 €).
El Ple de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès per unanimitat dels vocals presents a la sessió, i
amb el quòrum de la majoria absoluta, acorda el següent:
PRIMER: Sol·licitar dels ajuntaments dels municipis de Sant Sadurní d'Anoia, El Pla del Penedès, Sant
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Llorenç d'Hortons, Sant Pere Riudebitlles, Sant Quintí De Mediona, Subirats i Torrelavit un avançament o
bestreta del préstec pendent de concertar, per import de cent quaranta set mil euros (147.000 €),
SEGON: Determinar que l'avançament o bestreta es realitzarà en les proporcions que figuren a l'annex
d'aquest acord, i conforme als criteris de repartiment d'un terç pel nombre d'alumnes, un terç per nombre
d'habitants, i un terç pel percentatge de participació en l'adquisició de l'escola de cadascun dels municipis.
TERCER: Determinar que el pagament de l'avançament o bestreta s'ingressarà a la Mancomunitat abans
del dia 15 de juliol de 2012, per poder realitzar el pagament al contractista el més aviat possible.
QUART: Determinar que la Mancomunitat de l'Alt Penedès retornarà a cada ajuntament la quantitat
completa de l'import de l'avançament o bestreta en cop concertada l'operació de préstec amb la Caixa de
Cooperació de la Diputació de Barcelona, a començaments de l'any 2013.
CINQUÈ: Donar trasllat d'aquest acord als Ajuntaments de dels municipis de Sant Sadurní d'Anoia, El Pla
del Penedès, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Pere Riudebitlles, Sant Quintí De Mediona, Subirats i Torrelavit,
als efectes oportuns.
ANNEX
Alumnes (33,33 %)

Població (33,33 %)

49.000,00 €
Sant Sadurní d'Anoia

Aportació adquisició escola 33,33 %

49.000,00 €

TOTAL

49.000,00 €

312

39,90

19.549,87 €

12.323

49,55

24.279,33 €

32,94

32,94

16.141,18 €

59.992,38 €

Sant Llorenç d'Hortons

89

11,38

5.576,73 €

2.416

9,71

4.760,11 €

10,59

10,59

5.188,24 €

15.547,07 €

Sant. Quintí De Mediona

97

12,40

6.078,01 €

2.188

8,80

4.310,90 €

12,94

12,94

6.341,18 €

16.752,08 €

Sant Pere Riudebitlles

70

8,95

4.386,19 €

2.381

9,57

4.691,15 €

15,29

15,29

7.494,12 €

16.593,46 €

Subirats

130

16,62

8.145,78 €

3.076

12,37

6.060,47 €

15,29

15,29

7.494,12 €

21.722,37 €

Torrelavit

39

4,99

2.443,73 €

1.383

5,56

2.724,85 €

12,94

12,94

6.341,18 €

11.531,76 €

El Pla del Penedès

45

5,75

2.819,69 €

1.103

4,44

2.173,18 €

0,00

0,00 €

5.014,87 €

782

100,00

49.000,00 €

24.870

100,00

100,00

49.000,00 €

147.153,99 €

49.000,00 € 100,00

8. APROVACIÓ DEL REPARTIMENT PAGAMENT PQPI CURS 2011-2012
El President recorda que la proposta de repartiment del pagament de les despeses del PQPI del curs 20112012 ja es va discutir en un ple anterior, sense que s'arribés a tancar un acord. Que per això s'ha fet un mix
de les diverses propostes, combinant un seguit de criteris, que s'explicaran seguidament.
La vocal de Sant Sadurní d'Anoia, senyora de la Cruz, comenta que solament un dels alumnes no va fer les
proves d'accés al grau mitjà, i que de la resta, les van aprovar 9 persones. I recorda que els alumnes del
PQPI són persones que no han finalitzat l'ESO.
El vocal de Subirats, senyor Pons pregunta si es podria limitar l'assistència a alumnes únicament dels
municipis que integren la Mancomunitat, ja que no sembla coherent que la Mancomunitat hagi de fer front a
les despeses d'alumnes que tenen la residència a altres municipis.
Contesta la senyora de la Cruz, indicant que el procés de les inscripcions es fa i es controla des de la
Generalitat de Catalunya, i que legalment no és possible establir una limitació d'aquest tipus.
El vocal de Torrelavit, senyor Gabarró, intervé per comentar que aquest tema s'ha de mirar, ja que no és
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lògic que els municipis de la Mancomunitat hagin de pagar despeses d'alumnes d'altres municipis.
El senyor Pons insisteix en que si hi han alumnes del PQPI que no són dels municipis de la Mancomunitat,
és difícil explicar que s'hagin de pagar aquestes despeses.
El President comenta que es tornarà a mirar què es pot fer sobre això. I assenyala que es proposa el
repartiment de les despeses conforme als següents criteris:
1 Una aportació lineal de mil euros (1.000 €) per municipi.
2 La resta, amb un repartiment proporcional, de la següent forma:
2.1
Un 25 % en relació al nombre d'alumnes de cada municipi.
2.2
Un 25 % en relació a la població de cada municipi.
2.3
Un 25 % en relació a la població entre 16 i 21 anys de cada municipi.
2.4
Un 25 % en relació al nombre d'alumnes del municipi al PQPI.
El President manifesta que les despeses del curs del PQPI han estat les següents:
Total despeses
Subvenció Diputació de Barcelona
Total aportació municipis

26.989,13 €
10.000,00 €
16.989,13 €

A la vista d'això, el Ple de la Mancomunitat acorda:
PRIMER: Aprovar el repartiment de les aportacions dels municipis de la Mancomunitat al PQPI Curs 20112012, conforme figura en el quadre següent:
Despeses PQPI 2011-2012

26.989,13 €

Subvenció Diputació Barcelona PQPI

10.000,00 €

Aportacions municipis PQPI

16.989,13 €

TOTAL

26.989,13 €

Aportació lineal

7.000,00 €

Aportació proporcional

9.989,13 €

Aportació
lineal

Alumnes (25 %)

26.989,13 €

Població (25 %)

2.497,28 €
St. Sadurní d'Anoia

1.000,00 € 312

Població 16-21 (25 %)

2.497,28 €
49,55 1.237,39 €

Alumnes PQPI (25 %)

2.497,28 €

2.497,28 €

TOTAL

39,90

996,36 € 12.323

741

53,66 1.339,96 €

8 61,54 1.536,79 €

6.110,50 €

St. Llorenç d'Hortons 1.000,00 €

89

11,38

284,22 €

2.416

9,71

242,60 €

143

10,35

258,59 €

0

0,00

0,00 €

1.785,41 €

St. Quintí De Mediona 1.000,00 €

97

12,40

309,77 €

2.188

8,80

219,70 €

105

7,60

189,87 €

3 23,08

576,30 €

2.295,64 €

St. Pere Riudebitlles

1.000,00 €

70

8,95

223,54 €

2.381

9,57

239,08 €

114

8,25

206,15 €

1

7,69

192,10 €

1.860,87 €

Subirats

1.000,00 € 130

16,62

415,15 €

3.076

12,37

308,87 €

171

12,38

309,22 €

1

7,69

192,10 €

2.225,34 €

Torrelavit

1.000,00 €

39

4,99

124,54 €

1.383

5,56

138,87 €

57

4,13

103,07 €

0

0,00

0,00 €

1.366,49 €

El Pla del Penedès

1.000,00 €

45

5,75

143,71 €

1.103

4,44

110,76 €

50

3,62

90,42 €

0

0,00

0,00 €

1.344,88 €

7.000,00 € 782 100,00 2.497,28 € 24.870 100,00 2.497,28 € 1.381 100,00 2.497,28 € 13
Altres municipis
Puigdàlber
Gelida

97

2.497,28 € 16.989,13 €

1

8
13
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Total alumnes

900

Exclòs GELIDA
Exclòs PUIDÀLBER

9. APROVACIÓ PRESSUPOST PQPI CURS 2012-2013 I REPARTIMENT
El President proposa aprovar el pressupost però deixar pendent el repartiment, fins aclarir la forma de
finançament dels costos dels alumnes que resideixen en municipis que no són de la Mancomunitat.
Vista la proposta del pressupost del PQPI-PTT CURS 2012-13.
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, acorda el següent:
PRIMER: Aprovar el pressupost del PQPI-PTT CURS 2012-13 amb el detall següent:
PRESSUPOST PQPI-PTT CURS 2012-13
PRESSUPOST MÒDULS A PROFESSIONALS
MOB
HORES
MAQUINARI
SORTIDES
FORMACIÓ

PROVEIDOR

MATÈRIES
PRIMES

TOTAL

CAL BLAY

130

3.900,00 €

s/ fra

3.900,00 €

JAUME AGUSTÍ

100

3.000,00 €

s/ fra

3.000,00 €

Pastisseria CARAFÍ

30

900,00 €

s/ fra

900,00 €

ESCLAT

10

0,00 €

0,00 €

Xavier Moreno

60

1.800,00 €

1.800,00 €

Escola d'Enologia

70

2.100,00 €

Projecte integrat

2.100,00 €
500,00 €

Subvenció sortides (50%)

200,00 €

Mobiliari

1.500,00 €

PREVISIÓ PRESSUPOST

1.500,00 €

500,00 €
200,00 €
1.500,00 €

200,00 €

11.700,00 €

4.000,00 €

17.400,00 €

DESPESES DE NETEJA, SUBMINISTRAMENT I MATERIAL
CONCEPTE
NETEJA
SUBMINISTRAMENTS
MATERIAL OFICINA
MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS
TOTAL

COST
ESTIMAT
1.100,00 €
600,00 €
300,00 €
1.500,00 €
3.500,00 €

PRESSUPOST PQPI ANY 2012-13
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ
TOTAL APORTACIÓ MUNICIPIS AL PRESSUPOST

20.900,00 €
10.000,00 €
10.900,00 €

SEGON: Aprovar el repartiment de la forma següent:
REPARTIMENT DE DESPESES DEL PQPI DEL CURS 2012-2013
Despeses PQPI 2012-2013
20.900,00 €
Cost alumne
Subvenció Diputació Barcelona PQPI
10.000,00 €

1.306,25 €
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Aportacions municipis PQPI
TOTAL
Aportació lineal
Aportació proporcional
Aportació
lineal

10.900,00 €
20.900,00 €
7.000,00 €
3.900,00 €

Cost alumne

681,25 €

20.900,00 €

St. Sadurní d'Anoia

1.000,00 €

312

39,90

389,00 €

12.323

49,55

483,11 €

741

Alumnes PQPI (25
%)
975,00
975,00 €
€
650,00
53,66 523,15 €
6 66,67
€

St. Llorenç d'Hortons

1.000,00 €

89

11,38

110,97 €

2.416

9,71

94,72 €

143

10,35 100,96 €

St. Quintí De Mediona

1.000,00 €

97

12,40

120,94 €

2.188

8,80

85,78 €

105

7,60

74,13 €

2 22,22

St. Pere Riudebitlles

1.000,00 €

70

8,95

87,28 €

2.381

9,57

93,34 €

114

8,25

80,49 €

0,00

Subirats

1.000,00 €

130

16,62

162,08 €

3.076

12,37

120,59 €

171

12,38 120,73 €

1 11,11

0,00 €
108,33
€

Torrelavit

1.000,00 €

39

4,99

48,63 €

1.383

5,56

54,22 €

57

4,13

40,24 €

0,00

0,00 €

El Pla del Penedès

1.000,00 €

45

5,75

56,11 €

1.103

4,44

43,24 €

50

3,62

35,30 €

0,00

782 100,00

975,00 €

24.870

100,00

975,00 €

0,00 €
975,00
€

Alumnes (25 %)

Població (25 %)

975,00 €

7.000,00 €

Població 16-21 (25 %)

975,00 €

1.381 100,00 975,00 €

0,00

9

0,00 €
216,67
€

TOTAL
3.045,27
€
1.306,64
€
1.497,52
€
1.261,11
€
1.511,74
€
1.143,09
€
1.134,65
€
10.900,00
€

10.- APROVACIÓ PLEC CONDICIONS CONTRACTACIÓ SERVEI MÀQUINA ESCOMBRADORA
Vist que la finalitzat la vigència del contracte de prestació del servei de neteja viària, que actualment presta
la Fundació Mas Albornà.
Vist els plecs de condicions tècnics i administratives redactats als efectes de portar a terme aquesta
contractació.
Per tot això, el Ple de la Mancomunitat, acorda el següent:
PRIMER: Aprovar l'expedient de contractació mitjançant concurs de la prestació de servei de neteja viària,
als municipis de Subirats, Torrelavit, i El Pla del Penedès.
Setè: Determinar que el procediment d'adjudicació de la prestació de servei de neteja viària serà l'obert i
que es resoldrà per concurs.
Vuitè: Aprovar el Plec de bases, que comprèn el plec de condicions administratives particulars i el plecs de
condicions tècniques, de la prestació de servei de neteja viària, que acompanya aquest acord.
Novè: Fer pública la licitació de la contractació de la prestació de servei de neteja viària, mitjançant anunci
al Butlletí oficial de la Província i al Tauler d'Edictes de la Corporació, als efectes legals oportuns.
Desè: Facultar expressament al President de la Mancomunitat, en Josep Maria Ribas i Ferrer per que, en
nom i representació d'aquesta realitzi les gestions pertinents per portar a terme el que s'ha acordat.
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11.- PROJECTE RIUS
Es ajuntaments de la conca del riu Bitlles van signar el "Compromís pel Mediona-Bitlles-Anoia-Lavernó" ara
ja fa uns 3 anys . Fins a l'actualitat, les subvencions que s'havien demanat a la Diputació de Barcelona es
demanaven individualment, per a desenvolupar projectes globals o transversals.
Cada any s'ha donat el cas que algun municipi no ha pensat a demanar subvenció, o ha demanat i no li han
atorgat, etc. Per aquest motiu, i per recomanació de la Diputació, els regidors dels municipis que en formem
part: Sant Sadurní d'Anoia, Subirats, Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona i
Mediona, van decidir que el millor seria que es tramitessin les subvencions i es desenvolupessin les
actuacions des de la Mancomunitat.
Així mateix, per suplir la falta de personal a la Mancomunitat per desenvolupar-ho, s'ha estat mirant de fer
un conveni amb la UB per a tenir estudiants en pràctiques (poc o molt remunerades)
Per això, per unanimitat, el Ple de la Mancomunitat, acorda el següent:
PRIMER: Incorporar el Projecte Rius als servies de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès.
12.- MOCIONS D'URGÈNCIA
No n'hi hagué.
13.- PRECS I PREGUNTES
Obert el torn per la presidència, fa ús del mateix el vocal de Sant Quintí de Mediona, senyor Sergi Garcia,
qui formula el prec de que es demani a l'empresa de transport canvi horari.
TANCAMENT DE L'ACTE
No havent més assumptes de que tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 22:10 hores.
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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