Acta 1/2014

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS, CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 11 DE FEBRER DE 2014
A Sant Sadurní d’Anoia, a les set i quaranta-un minuts del vespre del dia onze de febrer de dos mil catorze,
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 de la senyora Susanna Mérida i López, Presidenta de la Mancomunitat,
assistida en substitució del Secretari de l’entitat, el senyor Ramon Rigol i Nutó.
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
SANT PERE DE RIUDEBITLLES

SIXTO MORENO PASCUAL
ROSA M ESTEVE NADAL
ANTÒNIA AMAT SABATÉ

NO
SI
SI
SANT QUINTÍ DE MEDIONA

RAMON CREIXELL I MARTI
POL PAGES I PONT
SERGI GARCIA BARRACHINA

NO
SI
SI
GELIDA

LLUÍS MIQUEL VALLS COMAS
CARLES ARRANZ BARQUET
Vocal 2

SI
NO
SUBIRATS

PERE PONS VENDRELL
LLORENÇ ROS PEIRO
FERRAN PLANAS VILANOVA

SI
SI
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

NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
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VOCALS PLE
DOLORS ARIJO (en substitució Francesc Murria)

ASSISTÈNCIA
SI

També assisteixen la Sra. Leonor Jaques, Directora, i els Srs. Joan Oliveres i Jordi Nin que formen part del
Claustre de Professors de l'Escola.
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 SESSIO ANTERIOR
INFORMACIÓ SOBRE LA FORMACIÓ DUAL.
APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2014
INFORMACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DEL FINANÇAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
SUPRESSIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA.
MOCIONS D'URGÈNCIA
PRECS I PREGUNTES

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 27/07/2013.
La Presidència dóna la benvinguda a tots els assistents a la reunió i acte seguit indica que es proposa
l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, corresponent a la celebrada amb el caràcter d'ordinària el die
27/07/2013, i pregunta si algun dels vocals presents tenen alguna observació que formular al seu contingut
Es formula una única observació de caràcter formal és la de canviar el nom del Vocal Sr. Vicenç Olivé Cols
que no va assistir pel de la Sra. Antònia Amat Sabaté com a representant de l'Ajuntament de St. Pere de
Riudebitlles.
Com que no es formula cap altra observació, la Presidència declara aprova per unanimitat l'acta de la sessió
esmentada, conforme es troben redactades, i amb la incorporació de l'observació formulada.
2.- INFORMACIÓ SOBRE LA FORMACIÓ DUAL.
La Sra. Mérida explica que com a primer punt de l'ordre del dia ens acompanyen com a representants del
Departament d'Ensenyament la directora adjunta, Sra Mercè Julià, i el coordinador, Sr Josep Villacampa, per
explicar a tots els membres de la Mancomunitat del que representa la Formació Dual.
Tot esperant la presència de la Sra. Julià que per problemes d'agenda a comunicat que es troba en camí, es
dóna la paraula al Sr. Josep Villacampa perquè ens expliqui el Projecte de Formació Dual que ha aprovat la
Generalitat de Catalunya i la seva implantació als centres d'ensenyament.
El Sr. Villacampa saluda a tots els assistents i comença felicitant a l'Escola Intermunicipal per la rebuda que
han tingut davant del projecte de Formació Dual i com ja si han posat a treballar de forma immediata. El
tema de la Educació o Formació Dual és un intent per intentar buscar sortides davant de la problemàtica de
l'atur juvenil i de les empreses necessitades de més formació de la seva gent.
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El Sr. Villacampa explica que moltes vegada el problema és que món educatiu i empresarial no ens trobem, i
que quan ens trobem tot va bé, però costa trencar el gel.
El Sr. Villacampa segueix comentant que el problema inicial és la pròpia estructura del sistema educatiu. Hi
ha fracàs escolar a la part baixa o inicial de l'educació, i en canvi hi ha molts titulats i màsters. A les franges
intermitges hi ha mancances i a la vegada hi ha demanda de personal.
El Sr. Villacampa exposa que la voluntat del Govern és que la formació dual pretén superar aquests
problemes. Hi ha gent que ha d'amagar formació al seu curriculum per poder accedir al mercat de treball. La
LOMCE va obligar a les pràctiques obligatòries, i ara es fan sense més. Però no deixen de ser pràctiques,
allò que has aprés s'aplica a l'entorn professional, però hi ha un cert nivell d'esgotament, i la Formació Dual
pretén superar aquest esgotament i oferir una nova perspectiva tant a nivell dels estudis com a la vida
professional.
Segueix explicant el Sr. Villacampa que la Formació Dual planteja que la formació es faci una sola vegada:
el que s'ha estudiat a l'escola no cal tornar-ho a estudiar a la feina, i a la inversa. Preveu que hi hagi tutors a
empresa i a l'escola. En principi, està pensat com un cicle formatiu de 2000 hores a realitzar en 2 anys:
càrrega lectiva el primer curs majoritàriament (matèries troncals bàsiques) i el 3r trimestre del primer curs:
estada empresa (formació centres de treball: pràctiques no remunerades 80 i 100 hores per tenir un
coneixement mutu empresa – alumne). Un cop acabat el primer curs: pot treballar amb contracte amb
aquella empresa. Quan comença 2n curs: es combina estada escola-empresa: màxim de 8h diàries i 40
hores setmanals. El concepte de flexibilitat s'ha de tenir molt present. La màxima d'aquest sistema és la de
combinar al màxim entorn laboral i centre.
El Sr. Villacampa acaba explicant el sistema d'hores: amb un curriculum de 2000 hores, el mínim que es pot
reconèixer és 1/3 part: 360 hores. Aquestes hores s'han de descomptar: si li traiem 80 -100 hores durant el
primer curs. Si es confirma el contracte: la resta d'hores ja formen part del contracte. S'ha d'acreditar 1 hora
de curriculum lectiu per 2 hores a l'empresa.
Quan són les 20:00 h s'incorpora la Sra. Mercè Julià del Departament d'Ensenyament que acompanya al Sr.
Villacampa en l'exposició de la formació DUAL.
La Sra. Julià explica que el perfil és una persona que sigui alumne a l'escola i treballador a l'empresa.
Exposa que qualsevol figura contractual és vàlida, per exemple: contracte formació i aprenentatge: aquest
contracte té dret a atur, exempció INSS i parteix del Salari Mínim Interprofessional. També existeix el
contracte a temps parcial.
El Sr. Villacampa entrega als assistents una taula comparativa de les dues modalitats.
La Sra. Julià explica que els beneficis de la Formació Dual és que l'empresa vegi el manteniment de
l'alumne com una inversió i no com una despesa. L'experiència fins el moment és que les escola tenen feina
en la preparació del curriculums, en l'organització, el seguiment, etc... i l'empresa també ha de fer el mateix
ja que les empreses també han de donar una nota a l'alumne, però el resultat és satisfactori ja que l'alumne
se sent entre la resta de companys de classe com la elit entre ells. Per ara no hi ha ningú que hagi tirat
enrere i el retorn empresarial també és satisfactori.
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordi Nin per explicar que l'Escola Intermunicipal va néixer fa 33 anys
com una escola de FP1: mecànica, confecció i administració. Amb la LOMCE es van començar a fer els
Cicles Formatius i que més endavant es van introduir les pràctiques de 200 hores.
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Segueix explicant el Sr. Nin que ara amb la Formació Dual la col·laboració amb les empreses és total ja que
es formarà en funció de les necessitats de les empreses. Hi haurà un esforç important ja que s'haurà
d'adaptar el curriculum de l'alumne a les necessitats de cada empresa. O sigui, que la desconnexió entre el
món educatiu i l'empresarial hauria de ser impossible. A més l'empresa haurà d'avaluar l'alumne d'una sèrie
de matèries, ja que el 33 % de la formació la impartirà l'empresa. Al final del procés l'empresa podrà
entrevistar a més d'un alumne dels que hagi format i decidir-ne la seva contractació. La finalitat és que per
l'empresa sigui atractiva la seva contractació ja que s'ha de veure aquesta formació com una inversió.
Quan són les 20:10 h s'incorpora el Sr. Pere Pons, Alcalde de Subirats.
El Sr. Jordi Nin diu que la implantació de la Formació Dual no serà fàcil perquè s'ha parlat amb altres
Instituts que l'han aplicat i ja ens han dit que no tot és tant fàcil. Explica el Sr. Nin que ara ja tenim contacte
amb certes empreses per agafar alumnes d'Administració i Finances i per això aquesta Formació Dual es
vol començar amb aquests alumnes que ja coneixem i d'un cicle que tenim molt treballat. Per exemple,
actualment s'estudia Pla General Comptable de les empreses privades, però no s'ha estudiat mai el Pla
comptable de l'Administració Pública en el cas que vulguem enviar un alumne a un Ajuntament. Per tant,
aquest alumne haurà d'estudiar les dues comptabilitats, ja que fins ara només s'estudia la privada, i això ens
obliga a adaptar el pla d'estudis que actualment estem impartint.
El Sr. Nin demana als Ajuntaments que es comprometin a acollir un alumne de grau Administració i Finances
i proposa la signatura d'un Conveni de cara als propers mesos de Maig-Juny per després fer-li beca salari a
mitja jornada d'uns 2800 €. La idea és que l'empresa formarà a l'alumne en un 33 % i l'empresa exigirà a
l'escola que la formació s'adapti. Es demana dels Ajuntaments que siguin els primers i que es doni exemple.
Els Ajuntaments hauran de posar un tutor, que es relacioni amb alumne i amb l'escola amb l'objectiu de
formar-lo i contractar-lo. Creu que sinó s'aconsegueix alguna cosa estarem fent malament.
Finalment el Sr. Nin explica que quan s'ha anat a parlar amb les empreses, la recepció inicial ha estat
reticent, dient que a aquestes també els costa arribar a final de mes per la baixada d'ingressos en general i
que el Sr. Secretari de la Mancomunitat està modificant la redacció del Conveni que teníem preparat per
flexibilitzar-lo i fer-lo més atractiu per a les empreses i que el puguin assumir més fàcilment.
La Sra. Mercè Julià agafa la paraula per explicar que aquesta reunió també s'ha fet amb empresaris i la
setmana vinent hi ha una reunió amb un grup d'empresaris de Vilafranca, per explicar aquesta Formació
Dual per incentivar directament en el sector empresarial a apostar per aquest tipus de formació.
En un altre ordre de coses la Sra. Julià vol tractar el tema de l'increment d'un Cicle per a l'Intermunicipal tot
contestant que de moment no s'estan atorgant nous cicles a nivell de tot Catalunya, i que si es dona un nou
cicle haurà de ser de Formació Dual.
La Sra. Mérida pren la paraula per exposar que seria deixar perdre l'oportunitat d'aconseguir un modul
professional de Turisme, arrel del creixement econòmic de tot el tema enoturístic i que l'aposta per aquest
tipus de formació podria ser un nínxol de feina en els propers mesos i anys. Es va demanar a la Generalitat
de poder començar a treballar de seguida que sigui possible incorporar aquests estudis a la Intermunicipal.
Una altre qüestió és introduir el turisme com una formació nova a implementar, com una formació reglada.
Segueix la Sra. Mérida dient que ja sabem que es difícil que sigui de forma immediata en el proper curs,
però si que s'ha demanat a la Generalitat que estudiï aquesta proposta.
La Sra. Mérida interpel·la a la Sra. Julià per exposar-li que a l'Escola hi ha el dubte de si insistir en obrir una
línia nova o adaptar el que ja existeix. La Presidenta és del parer d'anar per aquesta via d'obrir aquesta nova
família.
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La Sra. Julià respon dient que creu que s'hauria de formalitzar la demanda, s'avaluarà i estudiarà la mateixa
i es podria arribar a acceptar.
Tornant al tema de la Formació Dual la Sra. Mérida matisa que la demanda anterior del Sr. Nin sobre la
signatura del Conveni pugui ser reflexionada internament per cada un dels Ajuntaments representats a la
taula.
La Sra. Julià conclou que els Ajuntament, dins de l'apartat de Promoció Econòmica, poden ajudar a fer
reunions amb empresaris per explicar aquesta possibilitat de la formació dual. Explica que per exemple el
Director i el Subdirector General del Departament ho estan fent a través de la Cambra de Comerç pels seus
associats, i que com ja ha dit, la setmana vinent a Vilafranca hi haurà una reunió. Al Garraf, per exemple hi
ha tot l'ensenyament de hosteleria en Dual.
El Sr. Pere Pons, Alcalde de Subirats, exposa els seus dubtes de com agafar el compromís dels 2800 € per
la formació Dual que s'ha reclamat, i explica que la contractació definitiva no és una qüestió fàcil pel tema de
la Llei d'Estabilitat Pressupostària i per la normativa relativa a la contractació en el sector públic.
El Sr. Santiago Soler, Alcalde del Pla del Penedès, pregunta quin són els que estan oberts a la formació
dual?
El Sr. Nin contesta dient que seria molt complicat els de grau mitjà, encara que seria un bon revulsiu per
aquests alumnes, i que serà més fàcil començar pels de grau superior. A l'Escola hi ha previst començar la
Formació Dual en Educació Infantil i Administració i Finances. Actualment a Educació Infantil hi ha
moltíssims alumnes, encara que la situació de les Llars d'Infants públiques no és la millor actualment. A
Administració i Finances en canvi hi ha pocs alumnes. Abans era una formació amb molta demanda i ara
poca. Explica que les empreses pel mateix preu tenen llicenciats en Econòmiques que un altre procedent de
cicles formatius. El Sr. Nin creu que serà una bona forma de començar ja que és de grau superior i perquè
és un grau molt consolidat a l'Escola.
El Sr. Nin continua dient que hi ha possibilitat d'obrir-ho a altres cicles formatius en els propers anys. Ara hi
haurà molta feina a preparar aquests dos cursos per adaptar-los a Formació Dual, a més de visitar les
empreses i tenir els Convenis de col·laboració signats per col·locar els alumnes.
El Sr. Soler intervé per dir que també creu que seria interessant preguntar a les empreses què volen?. Per
exemple, creu que en un cicle formatiu de turisme el primer que demanaran és l'idioma. Suposa que cada
territori tindrà les seves demandes i que s'hauria de traslladar aquesta pregunta a les empreses.
El Sr. Nin contesta dient que per exemple introduir la Formació Dual pel cicle d'integració social seria molt
més complicat ja que cada empresa va demanar coses diferents: fins a 12 o 15 demandes diferents, vol dir
preparar 12 o 15 curriculums escolars diferents.
La Sra. Àngels Canals intervé per preguntar si la finalitat és que l'empresa vulgui o necessiti un treballador?
El Sr. Villacampa respon que hi ha una part de col·laboració social, però també és una forma de fer una
selecció de personal des de la pròpia formació del treballador. O sigui que en el fons la idea és que funcioni
per a tothom.
El Sr. Nin afegeix que des de Promoció Econòmica d'Ajuntaments s'ha vist amb bons ulls i ens ajudaran a
contactar amb empreses o grups d'empresaris.
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Finalment, la Sra. Mérida agraeix al Sr. Villacampa i la Sra. Julià la seva assistència i per explicar la
Formació Dual i acte seguit abandonen la sessió
També abandonen la sessió la Directora Sra. Jaques i els professors Srs. Nin i Oliveres.
La Sra. Mérida explica que ha estat parlant amb l'Ajuntament de Vilafranca i ells treballaven amb la línia de
l'enoturisme perquè sigui un nou cicle formatiu diferent al Turisme i que no veuen inconvenient en que
l'Escola Intermunicipal demani el cicle de Turisme, ja que l'enoturisme va més per llarg.
El Sr. Pere Pons, Alcalde de Subirats, explica que per exemple el Patronat de Turisme de Subirats ha fet
moltes coses per promocionar les activitats econòmiques del municipi, però segons la gent del sector
explica que no s'acaba de vendre el producte. Creu que es generen notícies i esdeveniments però després
de la visita a una cava o un celler no hi ha venda i que els industrials reclamen que s'ha de fer perquè una
visita acabi essent una venta.
El Sr. Soler puntualitza que creu que falta la figura de l'aprenent de venedor amb capacitat comercial i que la
vessant comercial es va més coix.
La Sra. Esteve contesta dient que creu que a Espiells com a grau superior ja es fa formació de comerç i
marketing, des de anar a la vinya fins a comercialitzar-lo i vendre'l.
El Sr. Soler conclou exposant que sembla que la demanda de la industria del nostre territori actualment és el
tema de l'enoturisme, ja que sembla que la inversió de la industria va per aquí, per apostar per l'enoturisme i
que per tant, seguir fent Educació Infantil o Administració i Comptabilitat com a cicles formatius en Dual no
sembla una necessitat amb vistes de futur. Insisteix en el tema del comercial de l'empresa.
El Sr. Pons també creu que sembla que hauríem d'ensenyar allò que el sector privat demanda.
El Sr. Soler insisteix que no n'hi ha prou amb la informació turística i que l'ideal seria que des de l'Oficina de
Turisme, per exemple, un turista ja pugui sortir amb la reserva feta i pagada per visitar una cava, i si pot ser,
amb una venda, i que si la Formació Dual planteja com una part important el tema de la necessitat i formació
de l'empresa, s'ha d'anar cap aquí, cap a escoltar les necessitats del sector privat.
La Sra. Cristina De la Cruz, Regidora d'Educació de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia informa que
efectivament a Espiells fan un curs de cicle superior de 1400 h. A 400 h formació en pràctiques empresa, i
que és un curs d'enologia, marqueting, vendes, etc...
La Sra. Mérida per tancar aquest punt acaba demanant a tots els vocals què demanem al Departament?
Seria, o demanar el cicle d'Integració Social de grau superior (ara tenim el de grau mitjà) o el de Turisme. La
Sra. Mérida creu que hauríem de demanar el de Turisme.
La Presidenta declara que per unanimitat dels presents es decideix fer una demanda al Departament
d'Ensenyament d'un cicle de grau superior de Turisme.
El Sr. Sergi Garcia, Vocal en representació de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, pregunta que abans
de fer res, s'hauria de preguntar si es pot demanar una formació de grau superior en Turisme, sense tenir la
de grau mitjà d'aquella mateixa família de formació.
Sra. Ribé abandona sessió quan són les 21:19 hores.
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3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE 2014
La Sra. Mérida explica breument el Pressupost per a l'exercici 2014 tot dient que és un Pressupost de
contenció total en el qual no hi ha inversions i planteja als presents la següent proposta per a la seva
aprovació:
Examinat el projecte de pressupost General per al 2014, 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 2013.
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 2014, essent el total de
d'ingressos de quatre milions dos cents onze mil cent trenta-tres euros amb trenta-set cèntims (4.211.133,37
€ €), i el total de despeses quatre milions dos cents onze mil cent trenta-tres euros amb trenta-set cèntims
(4.211.133,37 € €), el detall del qual figura a l’expedient, i el seu resum per capítols és el següent:
PRESSUPOST GENERAL D'INGRESSOS 2014
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
91.811,37 €
3.969.700,00 €
2.600,00 €
147.022,00 €
4.211.133,37 €

PRESSUPOST GENERAL DE DESPESES 2014
A. Operacions corrents
Capítol
Descripció
1
Despeses de personal
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

Import euros
3.787.497,87 €
183.235,50 €
38.300,00 €
25.900,00 €
11.700,00 €
147.000,00 €
17.500,00 €
4.211.133,37 €

SEGON: Aprovar les bases d'execució de l'esmentat Pressupost, les quals van annexes al mateix.
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TERCER: Aprovar la Plantilla de Personal d'aquesta Mancomunitat per l'exercici de 2014.
QUART: Exposar al públic el Pressupost general de la Mancomunitat corresponent a l’exercici del 2014,
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.
La Presidenta declara aprovat el Pressupost 2014 i la Plantilla de personal per unanimitat de tots els
presents.
4. INFORMACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DEL FINANÇAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
La Sra. Mérida explica als presents que com a Presidenta de la Mancomunitat va escriure al Departament
demanant l'acompliment dels compromisos adquirits a la reunió del mes de juny de 2013 (inicialment, estar
al corrent de pagament al mes de setembre, i posteriorment, al mes de desembre) i que encara no s'ha
rebut resposta.
La Sra. Presidenta informa que en l'actualitat estan pendents de cobrament novembre i desembre 2013 i
gener 2014 i que encara està pendent de rebre el nou Conveni per la resta d'aquest curs ja que el darrer
que es va signar tenia vigència fins 30 de març de 2014.
La Sra. Mérida recorda que en el me de Juny es va visitar a la Sra. De Mier del Departament
d'Ensenyament i que aleshores es va dir des del Departament que al Juny faria dos dels tres pagaments
que devien. Segueix explicant que al final van pagar, però a partir de setembre, sempre es va pagant tard.
La Sra. Mérida explica que des de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia s'han fet bestretes de 100.000 mil
euros cada mes per poder pagar les nòmines i que per ara el Departament acaba pagant al cap d'una
setmana, però l'Ajuntament sempre ha d'avançar els diners, tenint en compte que hi ha tres mesos
d'endarreriment sencers.
La Sra. Mérida exposa que s'han enviat dues cartes més per recordar al Departament aquesta situació i que
estem igual que estàvem el mes de Juny.
Finalment, la Sra. Mérida diu que no sap què fer més i que actualment hi ha 3 mesos de deute que pugen a
1 milió d'euros, i que de moment no s'ha fet pública aquesta situació i pregunta si els Alcaldes volen tornar a
fer una acció de força. La Sra. Mérida recorda que només hi ha dues escoles a Catalunya amb la nostra
situació i que en una visita del Delegat del Govern Sr. Brea a l'Ajuntament de Sant Sadurní li va recordar la
situació i aquest es va comprometre a interessar-se pel tema, però que tot continua igual.
La Sra. Canals recorda que a la Plaça Sant Jaume cada dia hi ha manifestacions de col·lectius reclamant a
la Generalitat un o altre greuge, i que en el global del deute de la Generalitat, la quantitat de l'Escola és una
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qüestió menor, i que hi ha tants forats a tapar que el nostre deute és una preocupació com tantes altres.
El Sr. Pere Pons intervé per dir que si els Ajuntaments hem d'avalar, aquest aval anirà al deute, i ens
afectarà en el pressupost, ja que és una competència que no toca i podem tenir problemes amb el tema del
deute i de la nova Llei d'administració local.
Finalment el Sr. Valls, Alcalde de Gelida, diu que cal esgotar la via de pressió, però no demanar que la
Generalitat es quedi l'Escola i tirar per la finestra els esforços de tots aquests anys per tirar-la endavant.
La Presidenta declara que per acord de tot els presents es demanarà una visita a la Consellera
d'Ensenyament de la Generalitat, Sra. Irene Rigau.
5. SUPRESSIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA.
La Sra. Mérida explica que els tres municipis als quals es prestava el servei de neteja viària (Subirats,
Torrelavit i El Pla) han manifestat la seva intenció de no continuar amb la prestació del servei i que s'havia
de comprar una màquina nova, i no es disposava de subvencions per l'adquisició, com en altres anteriors
adquisicions.
La Presidenta Sra. Mérida exposa que sembla que aquests municipis contractaran amb Mas Albornà
directament però que de totes formes l'acord que s'ha de prendre ara és el de deixar de prestar el servei des
de la Mancomunitat. Per altre costat s'informa que hi ha una proposta de Mas Albornà per adquirir a la
Mancomunitat la màquina vella, amb una oferta de 600 euros, però que també hi ha una reclamació de Mas
Albornà per cobrar algunes factures de reparacions de la màquina vella, per import de 13.000 euros. Caldria
decidir si s'accepten en la seva totalitat o en part i, en el seu cas, realitzar el repartiment entre els
Ajuntaments.
El Sr. Pere Pons i el Sr. Santiago Soler creuen que aquestes reparacions no es van fer i que s'ha de
preguntar al Secretari abans de decidir res.
La Presidenta declara que s'acorda per unanimitat la supressió del servei de neteja viària.
6.- MOCIONS D'URGÈNCIA
6.01.- FINALITZACIÓ DEL MANDAT DE LA DIRECTORA
La Sra. Mérida explica que el proper 30 de juny de 2014 finalitza el termini pel qual va estar nomenada la
Sra. Leonor Jaques com a Directora de l'Escola Intermunicipal del Penedès i que a les bases que van regir
el concurs per la selecció aprovades al 2010, es va regular la renovació de la forma següent:
8 Renovació dels períodes del mandat
8.1 El director o directora que obté avaluació positiva en relació amb el seu període de mandat pot optar per continuar
en l'exercici del càrrec fins a completar un total de tres períodes consecutius. Aquesta opció haurà de ser manifestada
per escrit adreçat a la Presidència de la Mancomunitat.
Abans del final del primer, del segon i del tercer període d'exercici de la direcció, el/la director/a que opti per continuar en
el càrrec, i una vegada avaluat/ada positivament, haurà d'elaborar una actualització del seu projecte de direcció inicial,
el qual formarà part de l'avaluació de la seva tasca directiva. Aquest nou projecte contindrà tant una valoració relativa a
l'assoliment dels objectius plantejats en el projecte de direcció inicial com, en relació amb aquesta valoració, les
propostes de millora i, si s'escau, el plantejament de nous objectius, per al període següent.
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8.2 Assolit el límit màxim de tres períodes, el director o directora avaluat/ada positivament pot participar novament en el
concurs de mèrits per ocupar la direcció del centre.

La Sra. Mérida explica que segons aquestes bases es donava l'oportunitat al nou director/a que es pogués
tornar a presentar, amb un límit de 3 mandats consecutius, i que l'actual Directora ha manifestat la seva
intenció de continuar. Que segons preveu la Llei i les Bases el/la Director/a han de fer una valoració del
Projecte de centre tal i com el van plantejar en el moment de la seva elecció tot informant del que s'ha
complert i del que no s'ha complert, més un nou Projecte pels propers anys i que tota aquesta
documentació, més la valoració de professors i de pares és valorat pel Serveis Territorials de la Generalitat i
pel Consell Escolar. Finalment, el Ple de la Mancomunitat a través de l'Informe de la Inspecció de la
Generalitat ha de prendre una decisió, però sense concurs amb altres aspirants.
El Sr. Pere Pons manifesta que creu que a nivell de funcionament no hi ha hagut problemes.
El Sr. Sergi Garcia recorda que sí que hi va haver tensions en el moment de la marxa del Sr. Massana
després de molts anys de Direcció, i que la elecció de la nova Directora va crear tensions, algunes de les
quals encara són latents.
La Sra. De la Cruz també coincideix en que creu que encara hi ha una mica latent el canvi de direcció sota
la excusa del problema econòmic.
El Sr. Valls creu que ja serà la Inspecció de la Generalitat i el Consell Escolar qui valorarà la conveniència o
no de la reelecció ja que ell no disposa d'elements de judici i criteri per decidir aquesta qüestió, i que si els
informes són positius ratificarà la opinió dels tècnics.
La Sra. Mérida recorda que a la Sra. Jaques li queden 3 anys per jubilar-se i que ho vol fer com a Directora
per una qüestió que vol acabar la seva vida professional amb la conclusió del seu Projecte educatiu.
La Presidenta declara que s'acorda per unanimitat dels presents que la renovació en la Direcció
s'efectuï conforme les bases i que es procedeixi a la valoració del Projecte de la Sra. Leonor Jaques
per optar a la seva reelecció.
Quan són les 21:52 hores abandona la sessió la Sra. Àngels Canals Vila.
7.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Pere Pons recorda que s'ha tractat en el Consell Comarcal que el tema del transport ha millorat i
reconeix que hi ha Policia Local alhora de la sortida dels alumnes de classe i de pujar als autocars, tema
aquest que havia estat criticat.
La Sra. Mérida recorda que es va procedir a canviar rètols per no aparcar cotxes a l'espai del Bus Escolar i
que a més es va ampliar la zona bus al Jacint Verdaguer.
El Sr. Pere Pons explica que segons estadístiques hi ha un 0,25 % alumnes que han quedat a terra i es
demana que el Bus arrencaria a les 15:06 hores. Per aquest minut semblen distraccions de nens i que ara hi
ha una persona del Consell Comarcal que acompanya els nens.
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TANCAMENT DE L'ACTE
No havent més assumptes de que tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 21:54 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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