Acta 2/2007
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS,
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 23 D’OCTUBRE DE 2007
A Sant Sadurní d’Anoia, a tres quarts de vuit del vespre del vint-i-tres d’octubre de dos mil set, 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 extraordinària de l’esmenta’t òrgan, convocada en temps i forma per
aquest dia a les vuit del vespre.
Se celebra l’acte sota la Presidència del senyor Joan Amat i Solé, President de la Mancomunitat,
assistit del Secretari de l’entitat, el senyor Pedro Vizuete i Mendoza.
Els membres que assisteixen són els següents:
VOCALS PLE

ASSISTÈNCIA
SANT SADURNÍ D´ANOIA

JOAN AMAT SOLÉ
JOAN MORENO VERA
ISIDORO RANDO FELIPE

SI
SI
SI
PUIGDALBER

MARIA ELIAS TORRENTS
LLUÍS MONTCADA RAMOS
PERE FERRER ROS

SI
NO
NO
SANT PERE DE RIUDEBITLLES

JOAN MARTÍ GUASCH
SIXTO MORENO PASCUAL
JORDI ROMEU CAROL

SI
SI
SI
SANT QUINTÍ DE MEDIONA

JOSEP POCH MÉNDEZ
PERE GUAL RAFECAS
GUILLERMO NADAL GALLARDO

NO (Excusat)
NO
NO
GELIDA

LLUÍS VALLS COMAS
M. JOSEFA HUERTAS FUSTER
MIREYA FERNÁNDEZ CHIMENO

SI
SI
SI
SUBIRATS

ANTONI SOLER VENDRELL
MONTSE GARCÍA PÁJARO
LLORENÇ ROMERO DELGADO

SI
SI
NO (Excusat)
TORRELAVIT

RAMON RIERA BRUCH
MARCEL GABARRÓ CASANOVAS
JORDI VALLVERDÚ GARRIGA

SI
NO
NO
EL PLA DEL PENEDÈS

ALFRED MARTÍNEZ ALONSO
DOLORS CHACÓN MOLINA

NO
SI
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VOCALS PLE
JOSEP COLOMÉ BORRÓS

ASSISTÈNCIA
NO
SANT LLORENÇ D´HORTONS

CARLES BAIGET HARO
ÀLEX JOVER FONTAINE
AGUSTÍ SOLER GARCIA

NO
SI
SI

LA GRANADA
JOAN COLS CANALS
JORDI CAPELLADES PALAU
FRANCISCO JAVIER CARRIÓN POLVILLO

SI
NO
NO (Excusat)

Havent quòrum suficient per la vàlida constitució de l’òrgan, la Presidència declara obert l’acte,
procedint seguidament a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos a l’Ordre del Dia pel torn
següent:
ORDRE DEL DIA
1. Determinació de la periodicitat de les sessions del ple i de la comissió de govern de la
Mancomunitat
2. Formació de la comissió de govern
3. Formació comissions informatives
4. Designació de representants de la Mancomunitat en òrgans col·legiats.
5. Designació del vocal en funcions de tresorer de la Mancomunitat.
6. Aprovació del Pressupost de l’exercici 2007 de la Mancomunitat.
7. Dació de compte de la liquidació de l’exercici 2006 de la Mancomunitat.
8. Addenda del conveni entre el Departament d’Educació i la Mancomunitat.
9. Aportació dels municipis de la Mancomunitat a l’Escola Intermunicipal del Penedès.
10. Precs i preguntes.
1.- DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE I DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN DE LA MANCOMUNITAT
S’estableix que tan el Ple com la Comissió de Govern d’aquesta Mancomunitat se celebrin un cop
cada trimestre.
2.- FORMACIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
D'acord amb l'establert a l'article setè dels vigents Estatuts de la Mancomunitat de l'Alt Penedès, la
seva Comissió de Govern --òrgan directe d'estudi i resolució dels problemes derivats de la prestació
de serveis de l'entitat-- restarà integrada per la tercera part dels vocals que formen la Corporació.
En base a l'expressat, el Ple proposa al President de la Mancomunitat de l'Alt Penedès que la
Comissió de Govern quedi formada per les següents persones:
1. President:
2. Ajuntament de Gelida
3. Ajuntament de El Pla del Penedès
4. Ajuntament de Puigdàlber
5. Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons

Joan Amat i Solé
Alfred Martínez Alonso
Carles Baiget Haro
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6. Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
7. Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
8. Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
9. Ajuntament de Subirats
10. Ajuntament de Torrelavit
11.- Ajuntament de La Granada

Isidor Rando i Felipe
Antoni Soler i Vendrell

La qual cosa és acceptada per aquells en aquest mateix acte.
3.- FORMACIÓ COMISSIONS INFORMATIVES
El Ple de l'entitat, per UNANIMITAT dels seus vocals presents, acorda la creació de les següents
Comissions Informatives:
a) COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, a la que queden adscrits els següents vocals:
1. President:
2. Ajuntament de Gelida
3. Ajuntament de El Pla del Penedès
4. Ajuntament de Puigdàlber
5. Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons
6. Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
7. Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
8. Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
9. Ajuntament de Subirats
10. Ajuntament de Torrelavit
11.- Ajuntament de La Granada

Joan Amat i Solé
Alfred Martínez i Alonso
Agustí Soler i Garcia

Isidor Rando i Felipe
Antoni Soler i Vendrell

b) COMISSIÓ D'ENSENYAMENT, a la que queden adscrits els vocals
1. President:
2. Ajuntament de Gelida
3. Ajuntament de El Pla del Penedès
4. Ajuntament de Puigdàlber
5. Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons
6. Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
7. Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
8. Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
9. Ajuntament de Subirats
10. Ajuntament de Torrelavit
11.- Ajuntament de La Granada

Joan Amat i Solé
Dolors Chacón i Molina
Agustí Soler i Garcia

Isidor Rando i Felipe
Montse García i Pájaro

c) COMISSIÓ SERVEI NETEJA MANCOMUNADA, a la que queden adscrits els vocals
1. Ajuntament de El Pla del Penedès
2. Ajuntament de Subirats
3. Ajuntament de Torrelavit
4.- Ajuntament de La Granada

Josep Colomé i Borrós
Llorenç Romero i Delgado
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4.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE LA MANCOMUNITAT EN ÒRGANS COL·LEGIATS.
•

REPRESENTANT EN EL CONSELL SOCIAL DE L'ESCOLA DE VITICULTURA I ENOLOGIA
"MERCE ROSELL I DOMENECH"

El Ple de l'entitat, acorda nomenar representant de la Mancomunitat de l'Alt Penedès en el si del
Consell Social de l'Escola d’Enologia i Viticultura "Mercè Rossell i Domènech" al vocal de
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia senyor Isidor Rando i Felipe
•

REPRESENTANTS EN EL CONSELL ESCOLAR DE L'ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL
PENEDES

El Ple de l'entitat, acorda nomenar tres representants de la Mancomunitat de l'Alt Penedès en el si del
Consell Escolar de l'Escola del Penedès als vocals:
1.- Isidor Rando i Felipe, vocal de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.
2.- Montse García i Pájaro, vocal de l’Ajuntament de Subirats.
3.- ***, vocal de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
5.- DESIGNACIÓ DEL VOCAL EN FUNCIONS DE TRESORER DE LA MANCOMUNITAT.
Pel President se proposa que la Tresoreria de Fons de la Mancomunitat, tal i com s’ha vingut
realitzant, s’organitzi de tal manera que se evitin, en la mesura del que sigui possible, els ingressos i
pagaments en metàl·lic i que totes les operacions es canalitzin mitjançant transferències, xecs i altres
operacions financeres legalment admeses, amb càrrec i abonament a les comptes de las comptes
que la Mancomunitat té obertes en les Entitats Bancàries, designant para el càrrec de Tresorer a un
membre de la Corporació.
A la vista de la proposta,i atès el que disposa la legislació vigent, el Ple de la Mancomunitat, per
unanimitat, acorda el següent:
Primer: Designar a un vocal membre d’aquesta Mancomunitat de Municipis per al desenvolupament
de les funcions de Tresorer de Fons.
Segon: Rellevar al vocal que desenvolupi les funcions de Tresorer de la Mancomunitat de l’obligació
de prestar fiança, fent constar que tots els membres de la Corporació es fan responsables solidaris
del resultat de la seva gestió.
Tercer: Fixar la duració de la designació en el període del mandat de la Corporació.
Quart: Nomenar com a Tresorer de la Mancomunitat al vocal senyor Isidor Rando i Felipe, qui haurà
d’acceptar expressament el nomenament.
Seguidament el vocal nomenat, senyor Isidor Rando i Felipe, va acceptar expressament el seu
nomenament com a Tresorer de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès.
6.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2007 DE LA MANCOMUNITAT.

Acta 2/2007 Ple extraordinari 23/10/2007
Mancomunitat Alt Penedès
Pàgina 4 de 9

Examinat el projecte de pressupost General per al 2007, conjuntament amb les bases d’execució
que han de regir durant aquest exercici, aquest Ple de la Mancomunitat 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 2006.
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, el Ple la Mancomunitat acorda el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment, el pressupost general consolidat per a l’exercici 2007, essent el total
de 3.597.333,71 euros d’ingressos i de 3.597.333,71 euros despeses, el detall del qual figura a
l’expedient.

Capítol
3
4
5
7

Capítol
1
2
3
4
6
9

PRESSUPOST D’INGRESSOS GENERAL 2007
A. Operacions corrents
Descripció
Import euros
Taxes i altres ingressos
112.204,81
Transferències corrents
3.411.153,91
Ingressos patrimonials
2.135,10
B. Operacions de capital
Transferències de capital
71.839,89
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS
3.597.333,71
GENERAL
PRESSUPOST DE DESPESES GENERAL 2007
A. Operacions corrents
Descripció
Import euros
Despeses de personal
3.088.547,85
Despeses en bens corrents i serveis
378.575,00
Interessos
13.687,21
Transferències corrents
20.050,00
B. Operacions de capital
Inversions reals
25.864,89
Passius financers
70.608,76
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
3.597.333,71
GENERAL

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.
QUART: Exposar al públic el Pressupost general de la Mancomunitat corresponent a l’exercici del
2007, 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,
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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.
7.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2006 DE LA MANCOMUNITAT.

Es dóna compte al Ple de la Mancomunitat de la següent
RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 15/2007
Sant Sadurní d'Anoia, deu de juliol de 2007.
Vist l'expedient de Liquidació del pressupost de la pròpia Entitat local corresponent a l'exercici de
2006, 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 2006, de conformitat amb les magnitud següents:
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2006

CONCEPTES
a. Operacions corrents

RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES
3.447.207,34
3.342.796,06

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

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
104.411,28

120.788,27

-120.788,27

3.447.207,34

3.463.584,33

-16.376,99

18.516,17

-18.516,17

3.447.207,34

3.482.100,50

-34.893,16

2.Actius financers
3.Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
AJUSTOS
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals

131.422,59

5.Desviacions de finançament negatives de l’exercici
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6.Desviacions de finançament positives de l’exercici

131.422,59

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

96.529,43

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2006
COMPONENTS

IMPORTS
ANY

1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament

IMPORTS
ANY ANTERIOR

64.015,42

161.176,05

351.639,43

454.311,43

+ del Pressupost corrent

287.486,23

434.514,00

+ del Pressupost tancat

64.141,18

19.785,41

12,02

12,02

+ d’operacions no pressupostàries
- d’operacions no pressupostàries
3. Obligacions pendents de pagament

263.974,56

+ del Pressupost corrent

36.498,05

+ del Pressupost tancat
+ d’operacions no pressupostàries

433.906,22
227.609,97

16.397,84

2.538,57

211.078,67

205.248,36

- d’operacions no pressupostàries

1.490,68

I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament

151.680,29

181.581,26

5.969,85

6.407,39

145.710,44

175.173,87

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

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.
8.- ADDENDA DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ALT PENEDÈS.
Vist el document d’addenda al Conveni singular de data 20 d’octubre de
Departament d’Educació i la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès sobre
del centre “Intermunicipal del Penedès”, signat pel Conseller d’Educació i el
Mancomunitat, en data 20 de juny de 2007, en el qual es modifica la clàusula
primer, subapartat a) Despeses de personal, del mateix.

1999, entre el
el funcionament
President de la
segona, apartat

El Ple de la Mancomunitat acorda el següent:
Primer: Ratificar la signatura per part del President de la Mancomunitat, en data 20 de juny de
2007, del document d’addenda al Conveni singular entre el Departament d’Educació i la
Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès sobre el funcionament del centre “Intermunicipal del
Penedès”, el text del qual figura a l’annex d’aquest acord, del que forma part indissociable.
Segon: Comunicar aquesta ratificació al Departament d’Educació, als efectes oportuns.
ANNEX
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ADDENDA AL CONVENI SINGULAR DE 20 D’OCTUBRE DE 1999 ENTRE EL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ I LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ALT PENEDÈS, SOBRE EL FUNCIONAMENT
DE L’IES INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS.
Barcelona, 20 de juny de 2007
D’una part, l’Honorable Ernest Maragall i Mira, conseller d’Educació, en virtut de les facultats que li confereix
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Joan Amat i Solé, president de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès.
Ambdues parts es reconeixen mútuament poders i facultats suficients per a formalitzar el present conveni i
EXPOSEN:
La Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès és titular del centre IES INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
amb codi 08037671.
En data 20 d’octubre de 1999 les institucions abans esmentades varen signar un conveni singular sobre el
funcionament i finançament de diversos centres educatius, amb efectes a partir de l’ 1 de setembre de
1999.
La clàusula segona dels esmentats convenis, a l’apartat de despeses de personal, estableix que no forment
part de les retribucions a tenir en compte les pròpies de la carrera docent del professorat funcionari del
Departament d’Educació.
A la sessió de la Comissió Mixta – Departament d’Educació, Federació de Municipis de Catalunya i
Associació Catalana de Municipis i Comarques – del passat dia 3 de novembre de 2006, es va aprovar
l’acord sobre el reconeixement i retribució d’estadis de promoció docent al professorat de centres de
titularitat de corporacions locals que imparteixen ensenyaments de règim general.
En conseqüència ambdues parts consideren adient la formalització d’aquesta addenda al conveni,
mitjançant l’adopció de les següents clàusules
CLÀUSULES:
PRIMERA.- Es modifica la clàusula segona, apartat primer, subapartat a) Despeses de personal, del
conveni singular de data 20 d’octubre de 1999 en el sentit de suprimir la part següent: “ No formen part de
les retribucions a tenir en compte les pròpies de la carrera docent del professorat funcionari del
Departament d’Educació.”
SEGONA.- El finançament previst a la clàusula primera, anirà a càrrec del crèdit EN03 D/460130000/4210
funcionament centres educatius locals.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat exemplar i a un sol
efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament.

9.- APORTACIÓ DELS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT A L’ESCOLA INTERMUNICIPAL
DEL PENEDÈS.
Per part de la vocal de l’Ajuntament de Subirats, senyora Montse García i Pájaro es comenta la
possibilitat de que els Ajuntaments que formen part de la Mancomunitat puguin realitzar alguna
aportació per tal de col·laborar en el sosteniment de les despeses de l’Escola Intermunicipal del
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Penedès, especialment pel que fa a qüestions que puguin ser puntuals, com ara la propera publicació
del llibre sobre el 25è aniversari de l’Escola, o per a la realització de pràctiques d’adolescents.
El president contesta que el es defensa des de fa alguns anys és que totes les despeses de
l’Escola s’han de sufragar amb els ingressos del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, i que el que cal és negociar i insistir amb el Departament per tal de que l’Escola rebi el
mateix tractament que qualsevol altre institut d’ensenyament. Però que, no obstant això, es pot
estudiar aquesta possibilitat.
10.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn per la presidència, el vocal de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, senyor Rando i
Felipe, que n’és regidor d’educació del mateix, comenta que va mantenir una reunió amb la direcció
de l’Escola Intermunicipal del Penedès, durant la qual aquesta la posar sobre la taula els dos temes
següents:
1. El mòduls formatius que s’imparteixen a l’Escola, sobre el qual l’Escola demana un
acompanyament per part dels Ajuntaments, per ajudar a definir el projecte del que es vol, i
recolzar les demandes que calguin al davant del Departament d’Educació. Proposa que els
regidors d’ensenyament dels Ajuntaments es reuneixin amb la direcció de l’Escola per
treballar aquest tema.
2. Les aules obertes, amb les que es pretén resoldre els problemes que causen a l’aula
determinats alumnes de 3er i 4ar d’ESO, cercant d’altres llocs on hi puguin estar, realitzant
pràctiques o similars en empreses del seu municipi. Assenyala que actualment hi han vuit
alumnes que precisarien d’una solució d’aquest tipus.
El president comenta que fins ara, la Mancomunitat i l’Escola han tractat d’aconseguir mòduls de
cicles formatius diferents, però no ha estat possible, encara que amb el Departament d’Educació
s’han mantingut reunions per modificar el mapa d’aquest ensenyaments. I que el tema de les aules
obertes també és un tema complicat, ja que es tracta a vegades de menors de 16 anys.
El vocal de l’Ajuntament de Gelida, senyor Valls i Comes comenta que al seu municipi funcionen
aquestes aules obertes

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

EL SECRETARI,
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