Acta 2/2010

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS, CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 20 D'OCTUBRE DE 2010
A Sant Sadurní d’Anoia, a les vuit del vespre del dia vint d'octubre de dos mil deu, 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 Ramon Riera Bruch, en funcions de 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(A)
JOAN MORENO VERA
ISIDORO RANDO FELIPE

NO (excusat)
NO
SI
PUIGDALBER

DAVID MASDEU BAQUÉS (A)
JOSEP TELLO MATEU
HARALD EBINGER

NO
NO
SI
SANT PERE DE RIUDEBITLLES

SIXTO MORENO PASCUAL
VICENS OLIVÉ COLS(A)
JORDI ROMEU CAROL

NO
NO
NO
SANT QUINTÍ DE MEDIONA

RAMON CREIXELL MARTI (A)
SERGI GARCIA BARRACHINA

NO
SI
GELIDA

LLUÍS VALLS COMAS(A)
M. JOSEFA HUERTAS FUSTER
MIREYA FERNÁNDEZ CHIMENO

NO
NO
NO
SUBIRATS

ANTONI SOLER VENDRELL(A)
MONTSE GARCÍA PÁJARO
PERE OLIVELLA MASSANA

NO
SI
NO
TORRELAVIT

RAMON RIERA BRUCH(A)
MARCEL GABARRÓ CASANOVAS
JORDI VALLVERDÚ GARRIGA

SI
NO
SI
EL PLA DEL PENEDÈS

ALFRED MARTÍNEZ ALONSO(A)
DOLORS CHACÓN MOLINA

NO
NO
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VOCALS PLE
RAMON COLOMÉ BORRÓS

ASSISTÈNCIA
NO
SANT LLORENÇ D'HORTONS

MARIA DOLORS ARGUIJO GALA
ÀLEX JOVER FONTAINÉ(A)
AGUSTÍ SOLER GARCIA

NO
SI
NO
LA GRANADA

JOAN COLS CANALS
JOAN INIESTA ZARZA (A)
FRANCISCO JAVIER CARRIÓN POLVILLO

NO (excusat)
NO (excusat)
SI

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.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 19/05/2010
2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2009
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 2/2010
4.- DACIÓ DE COMPTE DE L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE L'ESTIU 2010
5.- FINALITZACIÓ DEL TERMINI D'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIARIA
6.- INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE L'ELECCIÓ DE LA NOVA DIRECTORA DE L'ESCOLA
INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
7.- MOCIONS D'URGÈNCIA.
8.- PRECS I PREGUNTES
1,- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÒ ANTERIOR DE DATA 19 DE MAIG DE 2010.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 1/2010 corresponent a la
celebrada, amb el caràcter d’ordinària, el passat dia 19 de maig de 2010, 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, declara aprovada per unanimitat l'esborrany de l'acta esmentada.
2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2009.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2009 van ser sotmesos a informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 19 de maig de 2010. Exposat el
Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona número 126, de data 27 de maig de
2010, 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 2008, integrats pels
següents estats bàsics:
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Estats i comptes anuals:
1.
2.
3.

4.

5.

Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 3.016.702,47 euros, un passiu de 3.016.702,47
euros i un resultat corrents de l’exercici amb un estalvi de 294.359,26 euros.
Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna un estalvi de 294.359,26 euros.
Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets reconeguts nets de 4.650.641,44 euros,
unes obligacions reconegudes netes de 4.093.780,04 euros, i un resultat pressupostari ajustat de
556.861,40 euros.
Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a pressupostos tancats:
en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 30.496,94 euros i unes obligacions
pendents de pagar de 24.987,65 euros.
Fons líquids de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 340.419,29 euros.

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

4.

Balanç de comprovació (sumes i saldos): en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el deure de
54.426.192,23 euros i un total en l’haver de 54.426.192,23 euros.
Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici dóna unes modificacions en els crèdits pressupostaris
per un import total de 0,00 euros.
Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per a despeses
generals de 804.315,85 euros i un romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament finalista
de 0,00 euros.
Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici dóna un saldo de
creditors de 221,915,78 euros i de deutors de 55.662,41 euros.

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

5.

Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: dóna un total d’ingressos de 4.021.949,63 euros i
un total de despeses de 4.021.949,63 euros.
Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos inicialment aprovats: en
tancar l’exercici dóna un total de modificacions de 0,00 euros.
Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats: en tancar
l’exercici dóna un total de baixes de drets de 0,00 euros i un total de baixes d’obligacions de 0,00 euros.
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: en tancar l’exercici donen una existència final de 340.419,29
euros.
Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici dóna un total de deutors de 702.187,91
euros i un total de creditors de 60.834,64 euros.

Tercer: Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2009,
a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els articles esmentats en la part
expositiva.
3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 2/2010 DEL VIGENT PRESSSUPOST.
Vist l’expedient de modificació de crèdits número 2/2010 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 2010, i amb càrrec al romanent disponible.
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Vistos els informes emesos pel secretari-interventor 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 2/2010, amb càrrec al romanent de
crèdit disponible, en el següent resum:
Econ.

Prog. DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

Crèdits inicials

Modificacions

Crèdits totals

13000

920 Retribucions bàsiques.

22.126,02 €

2.000,00 €

24.126,02 €

16205

322 Assegurances. Personal

12.650,00 €

500,00 €

13.150,00 €

21300

322 Reparac.mantenim. i conserv.maquinària, instal·lac.i utill.

23.000,00 €

4.000,00 €

27.000,00 €

22001

322 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.

11.000,00 €

1.800,00 €

12.800,00 €

22608

322 Activitats extraescolars

7.500,00 €

2.000,00 €

9.500,00 €

22609

322 Activitats culturals i esportives

10.900,00 €

3.000,00 €

13.900,00 €

22708

934 Serveis de recaptació a favor de l'entitat.

22710

322 Servei transport escolar

23020

322 Dietes. Del personal no directiu. Tribunals

48100

322 Premis, beques, pensions d'estudis i investigació

62202

322 Instal·lacions Cicles formatius

1.400,00 €

300,00 €

1.700,00 €

10.500,00 €

2.500,00 €

13.000,00 €

900,00 €

300,00 €

1.200,00 €

1.300,00 €

Totals

101.276,02 €

Finançament
Romanent a 31/12/2009
Utilitzat a la MC 1/2010
Nou Romanent disponible

100,00 €

1.400,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

76.500,00 €

177.776,02 €

389.165,85
76.500,00
312.665,85

4.- DACIÓ DE COMPTE DE L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE L'ESTIU 2010
Es dona compte de la Resolució de la Presidència número 9/2010, de data 18 de juny de 2010, la qual es
transcriu seguidament:
“RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 9/2010
Sant Sadurní d’Anoia, divuit de juny de dos mil deu.
Per acord del Ple de la Mancomunitat de data 19 de maig de 2010 es va aprovar el projecte bàsic i
d'execució de les obres d'ampliació d'aules a l'Escola Intermunicipal del Penedès, primera fase.
Atès que es va aprovar l'expedient de contractació per acord del Ple de la Mancomunitat en sessió ordinària
de data 19 de maig de 2010.
Atès que després de la realització dels tràmits procedimentals necessaris, mitjançant Resolució de la
Presidència, per delegació expressa del Ple, número 8/2010, de data 14 de juny de 2010 es va adjudicar
provisionalment l'esmentat contracte a l'empresa CONSTRUCCIONS FRANCESC RUIZ PIQUERAS.
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Atès que l'empresa CONSTRUCCIONS FRANCESC RUIZ PIQUERAS, ha presentat dins del termini fixat la
documentació justificativa exigida, i ha dipositat la garantia tant definitiva com complementària que li ha
estat exigida.
D’acord amb el que disposen els articles 135, 137 i 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, i el plec de clàusules administratives aplicables a aquesta contractació.
Per les atribucions que tinc legalment conferides, resolc:
Primer: Elevar a definitiva l'adjudicació provisional dictada per Resolució de la Presidència núm. 8/2010 de
data 14 de juny de 2010, i en conseqüència, adjudicar definitivament el contracte de les obres d'ampliació
d'aules a l'Escola Intermunicipal del Penedès, primera fase, a favor de l'empresa CONSTRUCCIONS
FRANCESC RUIZ PIQUERAS.
Segon: Determinar que l'adjudicació s'efectua pel preu de dos cents cinc mil vuit-cents cinquanta-cinc euros
amb trenta-sis cèntims (205.855,36 €) IVA exclòs, més trenta-dos mil nou-cents trenta-sis euros i vuitantasis cèntims (32.936,86€) que corresponen al 16% d'IVA, que ascendeix a un total de dos-cents trenta-vuit
mil set-cents noranta-dos euros i vint-i-dos cèntims (238.792,22€), en els termes que es fixen en l'oferta
presentada per l'empesa adjudicatària, documents que formen part indisociable del present acord.
Tercer: El termini d'execució de les obres serà de dos mesos que s'iniciaran un cop signada l'acta de
comprovació del replanteig, que és el termini reduït fixat en l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària.
Quart: Aprovar la proforma del contracte administratiu que figura com ANNEX d'aquesta resolució.
Cinquè: Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Mancomunitat en la primera sessió que aquest
celebri.
Sisè: Ordenar que es publiqui la present resolució al BOPB.
Setè: Notificar aquest acord a l'adjudicatari i a la resta de participants en la licitació.”
La Presidència declara que els membres del Ple presents a la sessió resten assabentats.
5.- FINALITZACIÓ DEL TERMINI D'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIARIA
Vist que per acord del Ple de la Mancomunitat, adoptat en sessió de data 14 de desembre de 2004, es va
adjudicar la prestació del servei de neteja viària dels Municipis integrats en aquesta Mancomunitat Subirats,
Torrelavit, El Pla del Penedès i La Granada, a la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ. El corresponent
contracte administratiu es va signar en data 10 de gener de 2005. El preu del contracte és va fixar en
77.674,00 € IVA inclòs anuals. I es va establir que el contracte tindria una durada de 5 anys, i que s'iniciaria
el dia onze de gener de dos mil cinc. També es va pactar que es podrien acordar prorrogues anyals, sense
que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 7 anys.
Vist l'acord de pròrroga d'un any adoptat pel Ple el dia 16 de desembre de 2009.
Atès que està a prop la data de finalització del termini de la pròrroga d'un any acordada, s'entén convenient
acordar la pròrroga del contracte per un altre any, fins el 10 de gener de 2012.
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Atès que, d'altra banda caldria actualitzar el preu del contracte, ja que durant la vigència del contracte no es
va realitzar la mateixa de la forma en que es preveia al contracte i al plec de clàusules econòmicadministratives.
Atès que la variació de l'index de preus al consum (IPC), del darrer any a Catalunya ha estat del 2,4 %, i que
cal incrementar el preu del contracte en aquest percentatge.
El ple de la Mancomunitat, per unanimitat, acorda el següent:
PRIMER: Prorrogar el contracte de la prestació del servei de neteja viària dels Municipis integrats en
aquesta Mancomunitat Subirats, Torrelavit, El Pla del Penedès i La Granada, signat en data 10 de gener de
2005 amb la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ, per un altre any, això és, fins el 10 de gener de 2012.
SEGON: Actualitzar el preu del contracte, en relació a la pròrroga acordada, per un import anyal de **** €
(*** € mensuals).
TERCER: Notificar aquest acord a la Fundació Privada Mas Albornà.
6.- INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE L'ELECCIÓ DE LA NOVA DIRECTORA DE L'ESCOLA
INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
El secretari-interventor explica que atès que l'actual director de l'Escola Intermunicipal del Penedès, senyor
Lluís Massana Llorens havia manifestat la seva intenció de jubilar-se al complir els 65 anys d'edat, durant el
proper mes de novembre, es va haver d'iniciar un procés per a l'elecció de la persona que l'havia de
substituir. Que es va procedir conforme el que determina el conveni subscrit amb el Departament
d'Educació, que a la seva clàusula Cinquena determina el següent:
“1.- Per a l’elecció i constitució dels òrgans de govern unipersonals i col·legiats del centre serà d’aplicació la
Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, reguladora de la participació, l’avaluació i el govern dels centres
docents i la normativa que la desplega, tret d’aquells aspectes específics dels funcionaris dels cossos
docents.
2.- El nomenament i cessament de l’equip directiu són competència de la Corporació Local titular del
centre.”
Comenta el secretari-interventor, que el President de la Mancomunitat, per resolució número 7/2010, de
data 8 de juny de 2010 es van aprovar les bases del concurs de selecció de bases reguladores del concurs
de mèrits pel nomenament de director de l'Escola Intermunicipal del Penedès. Que, tan mateix, per resolució
10/2010, de 28 de juliol de 2010, es va determinar la composició de la comissió de selecció, i que va quedar
integrada de la següent forma: El President de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès, que presidirà
la comissió; un professor/a designat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat del cos de professors
d’ensenyament secundari o del cos d’inspectors, o bé un membre designat per la Diputació de Barcelona;
tres representants del claustre de professorat elegits entre els seus membres;tres representants del consell
escolar, majors d'edat, elegits entre els membres d'aquest que no són professors; i el secretari de la
Mancomunitat.
Continua explicant el secretari-interventor que al procés es van presentar dos candidates: la Leonor Jaques i
la Teresa Terrades, que van presentar a començaments de setembre el seus respectius projectes
educatius. Que es va convocar als membres de la comissió per la presentació i l'avaluació dels projectes
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presentats. Que a la majoria dels membres de la comissió els hi va semblar que el projecte i la presentació
millor eren els de la senyora Jaques, i que per això la van proposar com a nova directora de l'Escola.
També comenta el secretari-interventor que tot el procés ha suposat un cert trencament de l'ambient entre el
professorat de l'Escola i que ara s'ha de treballar per refer la situació. Que cal des de la Mancomunitat donar
tot el suport a la nova directora de l'Escola, i que el President té previst ser-hi present a un claustre de
professors per recolzar la nova directora.
Finalment, el secretari-interventor comenta que tal vegada caldria fer també alguna mena d'homenatge a
l'actual director, amb motiu de la seva jubilació, ocasió en la qual cada ajuntament podria obsequiar-li amb
algun detall institucional.
Fa ús de la paraula el vocal de Sant Llorenç d'Hortons, senyor Jover i Fontainé, qui manifesta que caldria
donar un gran suport a la nova direcció de l'Escola. Que també caldria destacar el paper que ha jugat el fins
ara director de l'Escola, senyor Lluís Massana, que es troba de baixa mèdica en l'actualitat, com a
conseqüència del seu patiment durant aquest procés. Que s'ha de recordar que el senyor Massana ha estat
l'esperit de la Intermunicipal. Que pensa que cal donar suport a la nova directora i fer un gran homenatge al
senyor Massana, amb motiu de la seva jubilació.
Seguidament intervé el vocal de Sant Sadurní d'Anoia, senyor Rando i Felipe, qui comenta que cal fer una
reflexió sobre el paper que tindria que assumir la Mancomunitat en relació a aquest processos, i també en el
funcionament ordinari de l'Escola. Que pensa que la Mancomunitat ha de fer costat a l'equip directiu. I que la
línia d'actuació que s'ha de seguir és la que s'ha fet servir en relació al tema dels cursos de formació
professional, que ha estat possible aconseguir dos de nous amb el recolzament de tots els municipis.
El senyor Jover i Fontainé es manifesta contrari a que la Mancomunitat intervingui en la gestió directa de
l'Escola, però està d'acord en què cal posar-se a disposició de l'equip directiu i donar el recolzament que
sigui necessari en cada moment.
El vocal de Sant Quintí de Mediona, senyor Garcia Barrachina, manifesta el seu acord amb aquesta posició,
i insisteix en que ara cal fer un recolzament explícit a la nova directora.
La vocal de Subirats, senyora Garcia Pájaro, intervé per indicar que amb freqüència a les reunions del
Consell Escolar de l'Escola, l'actual director, senyor Massana demanava més implicació, recolzament i
participació dels Ajuntaments que integren la Mancomunitat en els assumptes de l'Escola.
El senyor Garcia Barrachina comenta que pensa que també caldria donar suport a tot el claustre.
En aquests moments, quan són les 20:35 hores s'incorporen a la sessió, convidats per la Presidència, la
nova directora, senyora Leonor Jaques i el senyor Jordi Nin, membre de la direcció de l'Escola.
El senyor Riera i Bruch dona la benvinguda a la senyora Jaques, i l'enhorabona per la selecció de la que ha
estat objecte, com a nova directora de l'Escola Intermunicipal del Penedès, i li desitja, en nom de la resta de
membres de la Mancomunitat el major dels èxits possibles en aquesta nova etapa. També li ofereix el suport
de la Mancomunitat i la col·laboració en tot el que calgui.
La senyora Jaques agraeix aquestes paraules i manifesta la seva disposició a treballar de valent,
conjuntament amb tota la comunitat educativa, en benefici de l'Escola.
Seguidament s'absenten definitivament de la sessió la senyora Jaques i el senyor Nin, quan són 20:50
hores.
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El senyor Jover i Fontainé formula la proposta de que es canviï el nom de l'Escola, i que es passi a
anomenar-se Escola Intermunicipal del Penedès Lluís Massana.
El senyor Riera i Bruch comenta que aquesta proposta es pot estudiar.
7.- MOCIONS D'URGÈNCIA
No hi hagué.
8.- PRECS I PREGUNTES
Obert el torn per la presidència, intervé el senyor Rando i Felipe, qui recorda que pel dia següent, 21
d'octubre, hi ha convocada una reunió de regidors d'educació dels Ajuntaments de la Mancomunitat, el
“Pkpi” i el pla de transició escola treball. Que hi ha un projecte d'integrar 15 ajudants de cuina, i es compte
amb empreses disposades a col·laborar amb el projecte. Que el projecte també té una part teòrica, que
comptarà amb un professor finançat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. I que caldrà
mirar com s'encaixen les classes teòriques en l'Escola.
TANCAMENT DE L'ACTE
No havent més assumptes de que tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 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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