Acta 1/2013

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS,
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 14 DE FEBRER DE 2013
A Sant Sadurní d’Anoia, a les vuit del vespre del dia catorze de febrer de dos mil tretze, 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

SÍ
SÍ
NO
SANT PERE DE RIUDEBITLLES

SIXTO MORENO PASCUAL
ROSA M ESTEVE NADAL
ANTÒNIA AMAT SABATÉ

NO
NO
NO
SANT QUINTÍ DE MEDIONA

RAMON CREIXELL I MARTI
POL PAGES I PONT
SERGI GARCIA BARRACHINA

NO
NO
NO
GELIDA

LLUÍS MIQUEL VALLS COMAS
CARLES ARRANZ BARQUET
Vocal 2

NO
NO
NO
SUBIRATS

PERE PONS VENDRELL
LLORENÇ ROS PEIRO
FERRAN PLANAS VILANOVA

SÍ
SÍ
NO
TORRELAVIT

RAMON RIERA BRUCH
MARCEL GABARRÓ CASANOVAS
OLGA RIBÉ SEGURA
EL PLA DEL PENEDÈS
SANTIAGO SOLER VIVES
BEGOÑA DE FATIMA GAMERO PEREZ
ANNA ROSAURA PADRÓS
SANT LLORENÇ D'HORTONS
ÀLEX JOVER FONTAINE
JORDI SANARARUA ROIG
FRANCESC MURRIA FARNÓS

SÍ
NO
SÍ
NO
NO
NO
SÍ
NO
SÍ
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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.

APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 19/12/2011
INFORMACIONS DE LA DIRECCIÓ DE L'ESCOLA
APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2013
SOL·LICITUD PRÉSTEC CAIXA COOPERACIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2011
APROVACIÓ REPARTIMENT QUOTES DEL PQPI CURS 2012-2013
INFORME AQUITECTE JORDI ARMENGOL TANCAMENT OBRES PRIMERA FASE AMPLIACIÓ
AULES 2010
8. MOCIONS D'URGÈNCIA
9. PRECS I PREGUNTES
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, i pregunta si algun dels vocals presents tenen
alguna observació que formular al seu contingut, i com que no es formula cap, declara aprovada per
unanimitat l'acta de la sessió esmentada, conforme es troba redactada.
Assenyala la Presidència que l'acta de la sessió del dia 28 de juny de 2012 es troba encara en fase de
redacció per part de secretaria.
2.- INFORMACIONS DE LA DIRECCIÓ DE L'ESCOLA
En aquest moment, s'incorporen a la sessió la senyora Leonor Jaques, el senyor Joan Oliveres i el senyor
Jordi Nin, membres de la direcció de l'Escola Intermunicipal del Penedès, que han estat convidats per la
Presidència per què informin als membres del ple de la Mancomunitat, presents a la sessió dels temes
d'interés.
La senyora Jaques comenta que a partir d'ara, als cicles formatius, els treballadors es poden reconèixer
crèdits per aconseguir el títol dels mòduls, i que cal fixar el preu de la taxa per fer aquest reconeixement.
El senyor Nin explica que s'intenta obrir la formació professional també per altres persones, i que per això
s'han aprovat unes mesures flexibilitzadores. Que aquesta formació professional s'adreça a la gent
treballadora. Que, en primer terme, es vol fer assessorament a la gent del mon laboral, i que s'ha de veure
els estudis que tenen, què coses ha fet, i que li manca per aconseguir una titulació. Que la preinscripció en
aquest procés comença la setmana vinent. Que, en segon terme, s'ha de donar el servei de reconeixement,
que abans s'anomenava requalifica't, per determinar quines unitats formatives es poden convalidar i quines
han de fer, per desprès poder aconseguir el títol. Que el Departament d'Ensenyament no fa gratuït el servei,
ja que cobra 60 € per l'assessorament, i 18 € per cada unitat formativa. Que s'ha de recordar que són 60 les
unitats per cada cicle. Que encara no se sap la càrrega de treball que pot comportar aquestes novetats, i
que caldrà treballar per fer arribar la notícia d'aquest nou servei als possibles interessats.
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El vocal de Subirats, senyor Ros, comenta que en la seva empresa es va penjar informació d'aquest nou
serveis a les cartelleres d'anuncis.
La senyora Jaques comenta que les Jornades de portes obertes de l'Escola Intermunicipal del Penedès serà
el dia 9 de març de 2013, de 10 a 12 del matí. Que encara s'està pendent de l'obertura del període de
preinscripció. Que s'han aconseguit aportacions gratuïtes. Que, en relació a les colònies dels alumnes, van
haver-hi problemes per part d'alguns professors, que no van voler anar, i que únicament s'ha pogut realitzar
les colònies de 1r i 4t d'ESO i les de Batxillerat.
El senyor Nin assenyala que va haver poca participació en la proposta de colònies del alumnes dels cicles
formatius. Que sembla que és millor fer sortides relacionades amb el cicle que fan. Que al cicle soci-sanitari,
els alumnes van anar a Olot, a fer una visita a centres i a La Fageda, que és una cooperativa de disminuïts.
I que els alumnes del cicle d'educació infantil, van anar dos dies a Sant Fores.
La senyora Jaques explica que l'Escola té ja prop de mil alumnes, la qual cosa suposa molta feina, i molts
problemes. Que ara l'anomenat efecte 2000 està arribant a les escoles de primària. Que hi ha aquest curs
una promoció molt problemàtiques, resultats acadèmics dolents.
El senyor Oliveres comenta que pensa que en tot això també incideix l'increment del nombre alumnes per
aula i de la ratio per aula.
La senyora Jaques assenyala que també la direcció de l'Escola està preocupada amb la situació econòmica
de la Mancomunitat, que pel retard en els pagaments del Departament d'Ensenyament, ha de fer front al
pagament d'interessos i altres despeses financeres que ningú paga. I que pel curs vinent, s'haurà de
prescindir d'una professora d'atenció a la diversitat, ja que el Departament ha retallat la seva aportació en
aquest àmbit.
La Presidència demana als vocals presents a la sessió si volen fer alguna pregunta als membres de la
direcció, però no es produeix cap intervenció.
En aquest moment, quan són les 20:30 hores, s'absenten de la sessió la senyora Leonor Jaques, el senyor
Joan Oliveres i el senyor Jordi Nin, membres de la direcció de l'Escola Intermunicipal del Penedès.
Seguidament s'aprova per unanimitat l'establiment de la taxa per l'assessorament i reconeixement de
conformitat amb el següent detall:
1.- Servei d'assessorament en la formació professional inicial.
• Assessorament: 60,00 euros
2.- Inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats
d'ensenyament no reglat, en l'experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els cicles formatius
de grau mitjà o superior
•
•

Per crèdit dels títols LOGSE: 40,00 euros
Per unitat formativa dels títols LOE: 18,00 euros

3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE 2013
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Per indicació del President, el secretari-interventor explica el contingut de la proposta de pressupost pel
2013.
El President comenta que la Generalitat de Catalunya paga cada mes la seva aportació mensual, des de la
visita del President Mas a Sant Sadurní d'Anoia, durant la qual va poder parlar amb ell de les dificultats
econòmiques que l'endarreriment en els pagaments de la Generalitat comporta per la Mancomunitat.
Assenyala que la pòlissa de crèdit està disposada molt de temps, i que hi han moltes dificultats per la seva
renovació.
El vocal de Subirats, senyor Pons, indica que es podria demanar el compliment de la llei de morositat per
part de la Generalitat. I que es podria mirar si en la convocatòria del POUSC la Mancomunitat podria
demanar ajut pel manteniment.
Examinat el projecte de pressupost General per al 2013, 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 2012.
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 2013, essent el total de
d'ingressos de quatre milions quatre cents quaranta-dos mil nou-cents vint-i-set euros amb quaranta cèntims
(4.442.927,40 €), i el total de despeses quatre milions quatre cents quaranta-dos mil nou-cents vint-i-set
euros amb quaranta cèntims (4.442.927,40 €), el detall del qual figura a l’expedient, i el seu resum per
capítols és el següent:
PRESSUPOST GENERAL D'INGRESSOS 2013
A. Operacions corrents
Capítol
Descripció
3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials
9
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST GENERAL D’INGRESSOS

Import euros
91.340,00
4.201.965,40
2.600,00
147.022,00
4.442.927,40

PRESSUPOST GENERAL DE DESPESES 2013
A. Operacions corrents
Capítol
1

Descripció
Despeses de personal

Import euros
3.774.206,42
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2
Despeses en bens corrents i serveis
3
Interessos
4
Transferències corrents
6
Inversions reals
8
Actius financers
9
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST GENERAL DE DESPESES

326.498,98
42.800,00
26.900,00
90.500,00
147.022,00
35.000,00
4.442.927,40

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 2013.
QUART: Exposar al públic el Pressupost general de la Mancomunitat corresponent a l’exercici del 2013,
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.- SOL·LICITUD PRÉSTEC CAIXA COOPERACIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA
La Presidència indica que es tracta de sol·licitar a la Diputació de Barcelona un préstec de la Caixa de
Cooperació per import de 147 mil euros, per tornar la bestreta que els ajuntaments van fer a la
Mancomunitat, per abonar al contractista les certificacions d'obres de la segona fase de l'ampliació d'aules.
El vocal de Subirats, senyor Pons proposa que s'estudiï la possibilitat de demanar el màxim dels 175 mil
euros que permet el reglament de la Caixa de Cooperació.
Vist que pel finançament de la segona fase de les obres d'ampliació d'aules a l'Escola Intermunicipal del
Penedès cal demanar un segon ajut de la Caixa de Cooperació de la Diputació de Barcelona, per import de
147.022,00 euros.
El Ple de la Mancomunitat acorda el següent:
PRIMER: Sol·licitar de la Diputació de Barcelona un ajut de la Caixa de Cooperació, per import de cent
quaranta-set mil vint-i-dos euros (147.022,00 €), sense interessos, a tornar en deu anualitat i una de
carència, amb destí al finançament parcial de la segona fase de les obres d'ampliació d'aules a l'Escola
Intermunicipal del Penedès.
SEGON: Retornar, un cop rebut l'ajut de la Caixa, als Ajuntament d'aquesta Mancomunitat, l'import avançat
per aquests per realitzar el pagament de les factures pendents de pagament al contractista, conforme a
l'acord adoptat pel ple de la Mancomunitat en data 28 de juny de 2012.
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TERCER: Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona.
5.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2011
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 van ser sotmesos a informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 28 de juny de 2012. Exposat el
Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 16 de juliol 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 2011, 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
2011, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els articles esmentats en la
part expositiva.
6.- APROVACIÓ DEL REPARTIMENT DE QUOTES PQPI CURS 2012-2013
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El President recorda que en la sessió anterior, es va aprovar el pressupost del PQPI pel curs 2012-2013,
però que es va deixar pendent d'aprovació el repartiment. Que la proposta seria la de utilitzar els mateixos
criteris que es van fer servir per fer el repartiment de les despeses del curs anterior. Que dels 16 alumnes
del PQPI, en aquest curs, 9 alumnes són de municipis de la Mancomunitat i 7 alumnes són de fora.
El vocal de Subirats, senyor Pons pregunta si es va mirar la possibilitat de fer aportacions per part dels
ajuntaments de procedència dels alumnes que són de municipis que no par tanyen a la Mancomunitat.
La vocal de Sant Sadurní d'Anoia, senyora de la Cruz, contesta que efectivament es va mirar aquest tema,
però que la competència en el tema de les inscripcions en aquests cursos és de la Generalitat de Catalunya,
i que miren tot el mapa de Catalunya.
PRESSUPOST PQPI ANY 2012-13
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ
TOTAL APORTACIÓ MUNICIPIS

20.900,00 €
10.000,00 €
10.900,00 €

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:
1. Un 25 % en relació al nombre d'alumnes de cada municipi.
2. Un 25 % en relació a la població de cada municipi.
3. Un 25 % en relació a la població entre 16 i 21 anys de cada municipi.
4. Un 25 % en relació al nombre d'alumnes del municipi al PQPI.
Per unanimitat dels vocals presents, s'acorda el següent:
PRIMER: Aprovar el repartiment de les aportacions dels municipis de la Mancomunitat al PQPI Curs 20122013, conforme figura en el quadre següent:
Despeses PQPI 2012-2013
Subvenció Diputació Barcelona PQPI
Aportacions municipis PQPI
TOTAL
Aportació lineal
Aportació proporcional

Aportació
lineal

20.900,00 €
10.000,00 €
10.900,00 €
20.900,00 € 20.900,00 €
7.000,00 €
3.900,00 €

Alumnes (25 %)

Població (25 %)

975,00 €

Alumnes PQPI (25
%)

975,00 €

975,00 €
6 66,67 650,00 €

94,72 €

143

10,35 100,96 €

8,80

85,78 €

105

7,60

74,13 €

9,57

93,34 €

114

8,25

80,49 €

12,37 120,59 €

171

39,90 389,00 €

12.323

St. Llorenç d'Hortons

1.000,00 €

89

11,38 110,97 €

2.416

9,71

St. Quintí De Mediona

1.000,00 €

97

12,40 120,94 €

2.188

St. Pere Riudebitlles

1.000,00 €

70

87,28 €

2.381

Subirats

1.000,00 €

130

16,62 162,08 €

3.076

Torrelavit

1.000,00 €

39

1.383

681,25 €

53,66 523,15 €

312

48,63 €

Cost alumne

741

1.000,00 €

4,99

1.306,25 €

Població 16-21 (25 %)

975,00 €

St. Sadurní d'Anoia

8,95

Cost alumne

49,55 483,11 €

5,56

54,22 €

57

12,38 120,73 €
4,13

40,24 €

0,00

TOTAL

3.045,27 €

0,00 €

1.306,64 €

2 22,22 216,67 €

1.497,52 €

0,00

0,00 €

1 11,11 108,33 €
0,00

0,00 €

1.261,11 €
1.511,74 €
1.143,09 €
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El Pla del Penedès

1.000,00 €
7.000,00 €

Altres municipis
Puigdàlber
Gelida
Total alumnes

45

5,75

56,11 €

782 100,00 975,00 €
97
8
13
900

Exclòs GELIDA

1.103

4,44

43,24 €

50

3,62

35,30 €

24.870 100,00 975,00 € 1.381 100,00 975,00 €
La Granada
Piera
Sta Margarida
Avinyonet P
Vilafranca P
Total

0,00
9
1
1
1
1
3
16

0,00 €

1.134,65 €

975,00 €

10.900,00 €

7.- INFORME AQUITECTE JORDI ARMENGOL TANCAMENT OBRES PRIMERA FASE AMPLIACIÓ
AULES 2010
El President recorda que aquestes obres són les que van provocar els problemes de finançament a les de la
segona fase, i explica que va tenir lloc una reunió amb l'arquitecte director d'aquesta fase de les obres, el
senyor Jordi Armengol, i que va explicar les raons de la desviació del pressupost. Indica que també ha
presentat la documentació que se li havia requerir. Assenyala que també s'ha comprovat que es va aprovar
per unanimitat pel ple de la Mancomunitat, la puja de l'increment del cost de les obres.
El vocal de Subirats, senyora Pons intervé per manifestar la seva opinió de que l'import de l'increment és
massa gran.
El President indica que està a disposició dels vocals tota la documentació presentada, i insisteix en que
l'increment de les obres es va aprovar per unanimitat pel ple de la Mancomunitat.
El senyor Pons demana que els tècnics de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia facin un informe sobre la
documentació presentada pel senyor Armengol.
8.- MOCIONS D'URGÈNCIA
No n'hi hagué.
9.- PRECS I PREGUNTES
Obert el torn per la presidència, no es fa ús del mateix per ningú dels assistents.
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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