Acta 2/2008
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS, CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 17 DE JULIOL DE 2008
A Sant Sadurní d’Anoia, a dos quarts de vuit del vespre del dia disset de juliol de dos mil vuit, 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’esmenta’t òrgan, convocada en temps i forma per
aquest dia a dos quarts de vuit del vespre.
Se celebra l’acte sota la Presidència del senyor Joan Amat i Solé, President de la Mancomunitat,
assistit del Secretari de l’entitat, el senyor Pedro Vizuete i Mendoza.
Els membres que assisteixen són els següents:
VOCALS PLE

ASSISTÈNCIA
SANT SADURNÍ D´ANOIA

JOAN AMAT SOLÉ
JOAN MORENO VERA
ISIDORO RANDO FELIPE

SI
SI
SI
PUIGDALBER

MARIA ELIAS TORRENTS
LLUÍS MONTCADA RAMOS
PERE FERRER ROS

NO
NO
NO
SANT PERE DE RIUDEBITLLES

JOAN MARTÍ GUASCH
SIXTO MORENO PASCUAL
JORDI ROMEU CAROL

NO
SI
SI
SANT QUINTÍ DE MEDIONA

JOSEP POCH MÉNDEZ
PERE GUAL RAFECAS
GUILLERMO NADAL GALLARDO

SI
NO
NO
GELIDA

LLUÍS VALLS COMAS
M. JOSEFA HUERTAS FUSTER
MIREYA FERNÁNDEZ CHIMENO

NO
NO
NO (Excusada)
SUBIRATS

ANTONI SOLER VENDRELL
MONTSE GARCÍA PÁJARO
LLORENÇ ROMERO DELGADO

SI
SI
SI
TORRELAVIT

RAMON RIERA BRUCH
MARCEL GABARRÓ CASANOVAS
JORDI VALLVERDÚ GARRIGA

SI
NO
NO
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VOCALS PLE

ASSISTÈNCIA
EL PLA DEL PENEDÈS

ALFRED MARTÍNEZ ALONSO
DOLORS CHACÓN MOLINA
JOSEP COLOMÉ BORRÓS

NO
NO
NO
SANT LLORENÇ D´HORTONS

CARLES BAIGET HARO
ÀLEX JOVER FONTAINE
AGUSTÍ SOLER GARCIA

NO
NO
NO

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

No (Excusat)
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.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 4 D’ABRIL DE 2008.
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 2007.
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2008.
PROBLEMÀTICA MENJADOR ESCOLAR.
NORMATIVA ESTADIS PERSONAL DOCENT.
APROVACIÓ DE LES BASES DE SELECCIÓ DE PERSONAL 2008.
MOCIONS D’URGÈNCIA
PRECS I PREGUNTES.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÒ ANTERIOR DE DATA 22 D’ABRIL DE 2008.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 1/2008 corresponent a
la celebrada, amb el caràcter d’ordinària, el passat dia 22 d’abril de 2008, i el President pregunta si
algun dels vocals presents vol formular observacions al contingut de l’esborrany de l’acta esmentada,
i com que no es produeix cap intervenció, declara aprovada per assentiment l’esborrany de la sessió
esmentada, conforme es troba redactada.
2. DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2007.

Es dóna compte al Ple de la Mancomunitat de la següent
RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 4/2008
Sant Sadurní d'Anoia, disset d’abril de 2008.
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Vist l'expedient de Liquidació del pressupost de la pròpia Entitat local corresponent a l'exercici de
2007, 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 2007, de conformitat amb les magnitud següents:
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2007
RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS
OBLIGACIONS
AJUSTO
CONCEPTES
RECONEGUTS
RECONEGUDE
S
NETS
S NETES
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres

3.551.035,09
61.000,00
3.612.035,09

1.Total operacions no financeres (a+b)
2.Actius financers
3.Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
3.612.035,09
AJUSTOS
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses
generals
5.Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6.Desviacions de finançament positives de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

3.469.757,08

RESULTAT
PRESSUPOSTAR
I
81.278,01
44.071,76

16.928,24
3.486.685,32

125.349,77

61.825,12
3.548.510,44

-61.825,12
63.524,65

63.524,65

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2007
COMPONENTS
IMPORTS
IMPORTS
ANY 2007
ANY ANTERIOR 2006
1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament
+ del Pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d’operacions no pressupostàries
- d’operacions no pressupostàries
3. Obligacions pendents de pagament

35.865,91
896.705,29
866.208,35
30.496,94

64.015,42
351.639,43
287.486,23
64.141,18
12,02

727.294,30

263.974,56
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+ del Pressupost corrent
41.900,56
+ del Pressupost tancat
7.940,82
+ d’operacions no pressupostàries
698.320,46
- d’operacions no pressupostàries
20.867,54
I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)
205.276,90
II. Saldos de dubtós cobrament
5.809,39
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 199.467,51

36.498,05
16.397,84
211.078,67
151.680,29
5.969,85
145.710,44

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.
El President declara que els membres del Ple de la Mancomunitat resten assabentats
3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2008.
Vist l’expedient de modificació de crèdits número 1/2008 del vigent Pressupost d’aquesta
Mancomunitat, tramitat amb l’objecte de satisfer les despeses corrent i d’inversió que es relacionen,
amb l’objecte de finançar les inversions previstes pel 2008.
Vistos els informes emesos pel secretari-interventor i el dictamen favorable de la Comissió
informativa de comptes, de data 17 de juliol de 2008, tenint en compte que l’expedient es tramita per
raons de necessitat i urgència, plenament justificades, estant ajustat als preceptes legals vigents.
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels vocals presents, adopta el següent acord:
Primer: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 1/2008 en el següent
resum:
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Partida
Econo Func
622,01 422
622,02 422
622,03 422
622,04 422
622,05 422

Descripció
Aula idiomes
Biblioteca
Aula 1r ESO
Gimnàs
Quadre de distribució elèctric
Total crèdits extraordinàris

Pressupost
27.000,00 €
30.515,00 €
22.015,00 €
18.500,00 €
18.000,00 €
116.030,00 €

B) FINANÇAMENT
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L’import de les despeses anteriors es finança amb càrrec al romanent líquid de tresoreria disponible
de la liquidació del pressupost de l’exercici 2007, per la qual cosa l’operació queda anivellada i sense
dèficit inicial.
El romanent de tresoreria disponible restarà de la següent forma:
ROMANENT DE TRESORERIA POSITIU DE 2007
ROMANENT POSITIU 2007
EXP. MOD. CREDITS NÚM 1/2008
ROMANENT DISPONIBLE

IMPORT
199.467,51 €
116.030,00 €
83.437,51 €

Segon: Determinar que a l’expedient s’ha de donar la tramitació que es determina a l’article 158.2 de
la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, considerant-se aquest acord
definitiu pel cas de no presentació de reclamacions durant el termini d’exposició pública.
4. PROBLEMÀTICA MENJADOR ESCOLAR
El President comenta que darrerament es va celebrar una reunió entre membres de la
Mancomunitat i representants de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola
Intermunicipal del Penedès, durant la qual aquests van manifestar la seva preocupació en relació
a l’actual problemàtica del menjador escolar, que no té espai suficient per poder atendre
l’increment del nombre d’alumnes que dinen a l’escola. Que proposen una ampliació del menjador.
Que a la direcció de l’Escola li preocupa més la permanència d’un gran nombre de alumnes al pati
que no pas l’espai del menjador. Que per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant
Sadurní d’Anoia s’estudiarà la possibilitat d’ampliar l’actual menjador amb la construcció d’un nou
pis a sobre de l’actual.
Pel vocal de Sant Sadurní d’Anoia senyor Rando i Felipe la solució definitiva d’aquest problema
hauria d’arribar amb la posada en funcionament del nou institut a Sant Pere de Riudebitlles o a
Sant Quintí de Mediona.
El President assenyala que també s’ha estudiat la possibilitat de demanar autorització per tal de
que alguns alumnes puguin fer festa per la tarda, la qual cosa permetria reduir el nombre
d’alumnes al menjador. Que per poder decidir sobre tot això, en primer lloc cal determinar si
urbanísticament es pot ampliar el menjador, i posteriorment estudiar el cost de l’ampliació. Que, en
qualsevol cas, insisteix en que són dues problemàtiques diferents. D’una banda, la manca d’espai
en relació al nombre d’usuaris del menjador, el que obliga a que dinin molt ràpidament, ja que si
no, no pot dinar el següent torn; i, d’altra banda, els problemes que causen que un nombre molt
gran d’alumnes estiguin junts al pati durant l’estona del dinar. I que també es podria mirar de jugar
amb l’horari de classes, de forma que algunes classes acabessin una estona abans i tornessin a
començar, desprès de dinar, també abans.
5. NORMATIVA ESTADIS PERSONAL DOCENT
Vist que el Departament d’Educació finalment es farà càrrec del pagament dels estadis o sexennis
del personal docent de l’Escola Intermunicipal del Penedès.
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Vist que es fa necessari aprovar una normativa per determinar la forma en que es consolidaran
aquests estadis i els requisits que seràn necessaris per formular el seu reconeixement.
Vist el contingut de la proposta de normativa acordada amb el comitè d’empresa de la
Mancomunitat.
El Ple de la Mancomunitat acorda el següent:
PRIMER: Aprovar la normativa del procediment de reconeixement d’estadis de promoció docent
de la Mancomunitat de municipis de l’Alt Penedès, conforme figura a l’annex d’aquest acord.
SEGON: Autoritzar al president de la Mancomunitat, senyor Amat i Solé, per a la signatura del
document corresponent amb la representació sindical dels treballadors de la Mancomunitat.
TERCER: Notificar aquest acord als representants sindicals.
ANNEX
NORMATIVA DEL PROCEDIMENT DE RECONEIXEMENT D’ESTADIS DE PROMOCIÓ DOCENT DE LA
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ALT PENEDÈS
Article 1.

Definició del sistema de promoció docent

1.1. De conformitat amb el contingut del Conveni signat entre la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès i el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el personal docent al servei de la Mancomunitat
percebrà les retribucions pròpies de la carrera docent del professorat funcionari del Departament (estadis de
promoció).
1.2. La promoció retributiva dels personal docent de la Mancomunitat es realitzarà, al llarg de la seva carrera
professional, mitjançant cinc estadis diferents de promoció que comportaran diferents nivells retributius del
complement específic.
1.3. Per a la promoció retributiva s'estableixen els següents elements definidors del sistema de promoció docent:
1.3.1.
La permanència en servei actiu.
1.3.2.
La formació permanent i la seva projecció en la millora de la pràctica docent.
1.3.3.
L'exercici de la funció docent en àmbits d'especial responsabilitat o representativitat, inclosos els
corresponents a la coordinació d'activitats docents en el si del centre escolar i la seva direcció.
1.3.4.
La participació en activitats d'innovació i investigació educatives.
1.3.5.
La formació i el reciclatge en les llengües catalana i aranesa i el seu ús en la pràctica docent.
Article 2. Promoció d’estadi:
2.1. Per a la consolidació de cada estadi és necessari complir els requisits següents:
2.1.1.
Ser funcionari de carrera i estar en servei actiu, almenys, durant sis cursos acadèmics.
2.1.2.
Haver obtingut, almenys, 9 crèdits de promoció docent, dels quals un haurà de ser de formació
permanent.
2.2. La promoció d'un estadi a un altre s'assolirà el mateix dia en què s'hagi completat el nombre mínim exigible de
crèdits de promoció docent i s'hagi completat el període mínim de permanència de sis cursos acadèmics en
cossos docents en servei actiu. Als efectes de consolidació i assoliment d'estadis, es consideraran els serveis
prestats a la Funció Pública docent amb anterioritat a l'ingrés en els cossos docents.
2.3. Els efectes econòmics del període completat seran reconeguts el mes següent al que es va completar l'estadi.
Article 3. Crèdits de promoció docent:
3.1. Els crèdits de promoció docent s'obtenen de la manera següent:
3.1.1.
Serveis prestats: Per cada curs complet en cossos docents en servei actiu: 1 crèdit.
3.1.2.
Formació permanent: Per la participació en activitats de formació permanent incloses en el Pla de
formació permanent del Departament d'Ensenyament, ja sigui directament o en col·laboració amb altres
entitats, organitzades pel Departament de Benestar Social, destinades a la formació permanent del
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professorat d'adults, organitzades per les universitats o reconegudes per altres comunitats autònomes o
pel Ministeri d'Educació i Ciència, i per altres institucions que organitzen a iniciativa pròpia activitats de
formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament, s'obtindran fins a 3 crèdits en un període de 6
cursos acadèmics, d'acord amb els criteris del Departament d’Educació.
3.1.3.
Desenvolupament de funcions d'especial responsabilitat o representativitat: Pel
desenvolupament de la funció docent en l'exercici d'òrgans unipersonals de govern en el centre, o en
tasques de representativitat sindical a temps total i en òrgans de coordinació d'activitats o de
representativitat en el si del centre, s'obtindran fins a 3 crèdits en un període de 6 cursos acadèmics,
d'acord amb els criteris de valoració del Departament d’Educació.
3.1.4.
Activitats d'innovació o investigació educatives: S'obtindran fins a 3 crèdits cada 6 cursos
acadèmics complets per la participació en activitats d'innovació o investigació educatives reconegudes
pel Departament d'Ensenyament o pel Departament de Benestar Social, d'acord amb els tipus d'activitats
determinats pel Departament d’Educació
3.1.5.
Formació i reciclatge en les llengües catalana o aranesa i el seu ús en la pràctica docent:
3.1.5.1. Mentre no s'assoleixi plenament la normalització lingüística, el personal docent que empri el català
o la llengua aranesa habitualment en les activitats docents acreditarà 1 crèdit de promoció per
cada 6 cursos acadèmics.
3.1.5.2. El personal docent que no pot utilitzar la llengua catalana aranesa en docència directa: el
professorat de les especialitats de llengües estrangeres i llengua castellana i literatura o que
desenvolupi una activitat no relacionada amb docència directa acreditarà 1 crèdit de promoció
cada sis cursos acadèmics si disposa de certificació acreditativa de tenir el mòdul 2 de formació en
llengua catalana o intitulació equivalent o superior, segons estableix l'article 3 del Decret 244/1991,
de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de
treball docents dels centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya dependents del
Departament d'Ensenyament.
Article 4. Crèdits en excés:
4.1. En consolidar un estadi, s'inicia de bell nou el còmput d'obtenció de crèdits de promoció docent en els casos
previstos als apartats 1, 2 i 3 de l'article 3. Els crèdits obtinguts pels altres apartats 4 i 5 que sumats als
anteriors ultrapassin el nombre mínim fixat per la consolidació de l'estadi, es prendran en consideració en el
moment de consolidar l'estadi següent, d'acord amb les següents limitacions:
4.1.1.
Només es computarà el 50% del nombre total de crèdits obtinguts en un període per sobre dels exigits
per a la consolidació de l'estadi.
4.1.2.
Els crèdits en excés només es podran aplicar a l'estadi que segueix el que s'ha consolidat.
Article 5. Procediment de reconeixement dels estadis docents:
5.1. El personal docents de la Mancomunitat que reuneixin els requisits previstos en aquesta normativa hauran de
sol·licitar el reconeixement de cada estadi en la forma que s'estableix a continuació, llevat del cas que
l'esmentat reconeixement el realitzi d'ofici l'Administració, tal com preveu la disposició transitòria 1 d'aquesta
normativa.
5.2. El reconeixement dels estadis de promoció i dels seus efectes econòmics correspondrà al President de la
Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès A aquests efectes expediran certificació acreditativa del
reconeixement dels estadis de promoció docents.
5.3. El reconeixement dels estadis s'haurà de sol·licitar d'acord amb el model que estarà disponible a la secretaria
de la Mancomunitat. Els interessats hauran d'al·legar que tenen complets, a més del període de 6 cursos
acadèmics de serveis docents, el nombre mínim de crèdits exigits. Les instàncies es poden presentar a partir
dels tres mesos anteriors al venciment de l'estadi i no abans, sempre que els interessats puguin acreditar el
compliment dels crèdits exigits.
5.4. Juntament amb la sol·licitud, els interessats hauran d'adjuntar la documentació justificativa dels crèdits només
en aquells supòsits, dels que tot seguit es relacionen, en què així s'especifiqui:
5.4.1.
Serveis docents prestats. Els interessats no hauran d'adjuntar justificació documental corresponent als
sis crèdits de serveis prestats en cossos docents, atès que aquesta informació ja està enregistrada a la
base de dades del registre de personal.
5.4.2.
Formació permanent. Els interessats hauran de presentar juntament amb la instància certificació
d'assistència o d'haver impartit de les activitats de formació, , llevat del cas que aquesta informació ja
estigui prèviament enregistrada a la base de dades de professorat.
5.4.3.
Desenvolupament de funcions d'especial responsabilitat o representativitat. Atès que la informació
corresponent als òrgans unipersonals de govern del centre, a les tasques de representativitat sindical a
temps total i als òrgans de coordinació es troba actualment enregistrada a la base de dades de
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professorat, els interessats no hauran d'acreditar documentalment aquests crèdits, només caldrà
al·legar-los a la instància. En canvi, la representació dels membres del consell escolar del centre com a
representants del claustre s'haurà d'acreditar mitjançant certificació emesa pel secretari del mateix
consell escolar.
5.4.4.
Activitats d'innovació o investigació educatives. Atès que les activitats d'innovació educatives han
d'estar reconegudes pel Departament d'Ensenyament o pel Departament de Benestar Social, només es
podran al·legar projectes, materials de desenvolupament curricular, projectes i treballs d'investigació i
anàlisi i innovació educativa degudament certificats per la Direcció General d'Ordenació Educativa o per
la Direcció General de Formació d'Adults. Les certificacions per a organitzadors de formació permanent o
d'activitats d'innovació o investigació educativa seran emeses per la Direcció General d'Ordenació
Educativa i caldrà que hi constin les funcions desenvolupades i el període en què s'han dut a terme.
5.4.5.
Formació i reciclatge en les llengües catalana o aranesa i el seu ús en la pràctica docent. Per justificar
aquest crèdit caldrà presentar una certificació del director del centre on es faci constar que l'interessat
habitualment imparteix les seves activitats docents en català o aranès. Com a excepció, el personal
docent que no pot utilitzar la llengua catalana o l'aranesa en docència directa: el professorat de les
especialitats de llengües estrangeres i llengua castellana i literatura o que desenvolupi una activitat no
relacionada amb la docència directa, podran acreditar aquest apartat si disposen del mòdul 2 de
formació en llengua catalana o intitulació equivalent o superior. En aquest cas, els que ja ho tinguin
enregistrat a la base de dades de professorat no caldrà que ho justifiquin documentalment.
Disposicions transitòries
1 Segons el que preveu el calendari de finançament d’aquest concepte retributiu, pactat amb el Departament
d’Educació, el personal docent de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès se situarà en l'estadi resultant de
dividir entre sis la seva antiguitat (es farà ús únicament de la part entera de la divisió), en les dates d'aplicació del nou
sistema retributiu, que seran les següents:
1.10.2006: primer estadi.
1.10.2007: segon estadi.
1.10.2008: tercer estadi.
1.10.2009: quart estadi/cinquè estadi.
Aquests estadis es reconeixeran d'ofici per la Mancomunitat Administració.
2. Per assolir els estadis iniciats en les dates d'implantació a què fa referència l'apartat anterior, s'hauran de complir un
nombre proporcional de crèdits, segons s'indica a continuació, adequant-se al període que resti, a partir de cadascuna
de les dates d'aplicació, per completar els sis anys:
2 anys: 3 crèdits.
3 anys: 4,5 crèdits.
4 anys: 6 crèdits.
5 anys: 7,5 crèdits.

6. APROVACIÓ DE LES BASES DE SELECCIÓ DE PERSONAL 2008
Vista la plantilla de personal d’aquesta Mancomunitat aprovada per l’exercici 2008, en la que es
contempla la consolidació dels llocs de treball coberts actualment amb personal eventual.
Vist el contingut de l’oferta pública d’ocupació aprovada per l’exercici 2008.
Vistes les bases redactades per la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès, per a la
contractació de personal laboral, tant de professors de l’Escola Intermunicipal del Penedès, com
de persona no docent, amb caràcter indefinit i temporal, que han estat pactades amb els
representants dels treballadors.
En ús de les facultats que tinc legalment conferides, he resolt:
PRIMER: Aprovar les Bases per a la contractació del personal de la Mancomunitat de Municipis
de l’Alt Penedès que s’indica seguidament:
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Lloc
Professor E Física
Professor E Física
Professor Plàstica
Peó manteniment
Peó neteja
Administratiu

Places
1
1
1
1

Tipus
Laboral indefinit.
Laboral indefinit.
Laboral indefinit.
Laboral indefinit.

Dedicació
Completa
Parcial
Completa
Parcial

Sistema
Concurs oposició
Concurs oposició
Concurs oposició
Concurs oposició

1
1

Laboral temporal.
Laboral indefinit.

Completa
Completa

Concurs oposició
Concurs oposició

Torn
Lliure
Lliure
Lliure
Reservat
disminució
Lliure
Promoció
interna

SEGON: Fer pública la convocatòria per mitjà de la inserció d’aquestes bases al Butlletí Oficial de
la Província i al Tauló d’Edictes de la Corporació, i als taulons d’Anuncis de les Ajuntaments de la
Mancomunitat, per a general coneixement.
TERCER: Notificar aquesta resolució a la direcció de l’Escola Intermunicipal i als representants
sindicals de la mateixa.
7. MOCIONS D’URGÈNCIA.
La Presidència proposa l’adhesió del Ple de la Mancomunitat a la mobilització en contra dels
peatges i a favor del transport públic.
Per unanimitat s’acorda aprovar aquesta adhesió.
8. PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn per la presidència, no es produeix cap intervenció.
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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