Acta 2/2013

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS,
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 6 DE MAIG DE 2013
A Sant Sadurní d’Anoia, a les vuit del vespre del dia sis de maig de mil tretze, es reuneixen a la Sala de
Professors de l’Escola Intermunicipal del Penedès, a la plaça Santiago Rusiñol, sense número, els membres
que s’indiquen del Ple de la Mancomunitat de l'Alt Penedès, a l’objecte de celebrar sessió ordinària de
l’esmentat òrgan, convocada en temps i forma per aquest dia a les vuit del vespre.
Se celebra l’acte sota la Presidència del senyor Josep Maria Ribas i Ferrer, President de la Mancomunitat,
assistit del Secretari de l’entitat, el senyor Pedro Vizuete i Mendoza.
Els membres que assisteixen són els següents:
VOCALS PLE

ASSISTÈNCIA
SANT SADURNÍ D´ANOIA

JOSEP MARIA RIBAS FERRER
CRISTINA DE LA CRUZ PIÑOL
ÀNGELS CANALS VILÀ

SÍ
SÍ
NO
SANT PERE DE RIUDEBITLLES

SIXTO MORENO PASCUAL
ROSA M ESTEVE NADAL
ANTÒNIA AMAT SABATÉ

NO
NO
NO
SANT QUINTÍ DE MEDIONA

RAMON CREIXELL I MARTI
POL PAGES I PONT
SERGI GARCIA BARRACHINA

EXCUSAT
SI
SI
GELIDA

LLUÍS MIQUEL VALLS COMAS
CARLES ARRANZ BARQUET
Vocal 2

NO
NO
NO
SUBIRATS

PERE PONS VENDRELL
LLORENÇ ROS PEIRO
FERRAN PLANAS VILANOVA

SÍ
SÍ
NO
TORRELAVIT

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

SI
NO
SÍ
EXCUSAT
EXCUSADA
EXCUSADA
EXCUSAT
NO
NO
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Havent quòrum suficient per la vàlida constitució de l’òrgan, la Presidència declara obert l’acte, procedint
seguidament a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos a l’Ordre del Dia pel torn següent:
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS (28/06/2012 i 14/02/2013)
2. INFORMACIÓ EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA MANCOMUNITAT
(PAGAMENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I OPERACIÓ DE TRESORERIA)
3. DACIÓ DE COMPTE DE LA CONCERTACIÓ D'UN PRÉSTEC
4. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 1/2013.
5. MOCIONS D'URGÈNCIA
6. PRECS I PREGUNTES
1.
APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATES
28/06/2012 I 14/02/2013
La Presidència indica que es proposa l'aprovació de les actes de les sessions anteriors, corresponents a les
celebrades amb el caràcter d'ordinàries els dies 28 de juny de 2012 i 14 de febrer de 2013, i pregunta si
algun dels vocals presents tenen alguna observació que formular al seu contingut, i com que no es formula
cap, declara aprovades per unanimitat les actes de les sessions esmentades, conforme es troben
redactades.
2. INFORMACIÓ EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA MANCOMUNITAT (PAGAMENTS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I OPERACIÓ DE TRESORERIA)
El President explica que en l'actualitat el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té un
deute pendent amb la Mancomunitat de dos mesos. Recorda que la Mancomunitat tenia contractada una
operació de tresoreria de 690 mil euros amb Catalunya Caixa. Que a final d'any passat, aquesta entitat va
dir que l'operació de tresoreria s'havia de convertir en un préstec. Que llavors van fer únicament una
pròrroga de l'operació fins el dia 31 de març. Que darrerament Catalunya Caixa ha comunicat que no
renoven la pòlissa contractada. Que la solució que ofereixen és que el saldo disposat de l'operació, de 280
mil euros, es converteixi en un préstec d'aquest import a 18 mesos. Que a partir d'ara, la tresoreria de la
Mancomunitat no tindrà cap marge de maniobra. Que també proposen fer la pignoració del deute de la
Generalitat, per poder avançat les mensualitats pendents. Que totes aquestes dificultats es va comunicar
per correu electrònic als alcaldes. Insisteix en què aquesta decisió de Catalunya Caixa ha deixat sense cap
marge a la Mancomunitat. Que la Generalitat ha pagat puntualment l'import d'una mensualitat des de la
visita a Sant Sadurní d'Anoia del President Mas a l'octubre de 2012, però que no s'han escurçat les
mensualitats pendents. Que cal demanar una entrevista amb la Consellera d'Ensenyament, per tal
d'explicar-li la difícil situació, i que tal vegada s'hagi de fer alguna mesura de força, com lliurar l'Escola al
Departament. Que sembla que són dos els únics casos a tot Catalunya de centres com l'Escola
Intermunicipal. Que cal anar tots els alcaldes al Departament per demanar una solució al problema plantejat.
Que, sobre el préstec que ofereix Catalunya Caixa, indica que també està condicionat al retorn del mateix si
es cobrés més d'un mes de la Generalitat, cas en el qual s'hauria d'amortitzar.
El secretari intervé per comentar que en la situació actual no es podrà pagar les nòmines del persona si no
es cobra a temps de la Generalitat.
Acta 2/2013- Ple ordinari 6 de maig de 2013 - Pàgina 2 de 5
Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès - Pl Santiago Rusiñol, sense número – 08770 Sant Sadurní d'Anoia
Email: mancapenedes@diba.cat - Tel. 93 891 18 83 – Fax 93 891 17 38 – NIF P0800029A

El President assenyala que aquest mes l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha avançat els diners per
poder pagar a temps les nòmines i la seguretat social, i que aquest avançament ja s'ha retornat. I insisteix
en que es demanarà l'entrevista amb la Consellera d'Ensenyament.
El secretari assenyala que també s'ha mirat de concertar l'operació de tresoreria amb d'altres entitats, però
no ha estat possible, i que caldrà insistir també en aquesta línia.
El vocal de Sant Quintí de Mediona, senyor Garcia Barrachina comenta que caldria que quan se sàpiga
alguna cosa, en relació a les dates de cobrament de la Generalitat i a les dates del pagament de les
nòmines, caldria què es fés saber als treballadors, per tal d'evitar malentesos.
3.- DACIÓ DE COMPTE DE LA CONCERTACIÓ D'UN PRÉSTEC AMB CATALUNYA CAIXA
El President comenta que, con s'ha explicat en el punt anterior, Catalunya Caixa no ha volgut renova
l'operació de tresoreria que tenia contractada la Mancomunitat, per import de 690 mil euros. I que solució
que va oferir l'entitat va estar reconvertir l'operació de tresoreria en un préstec, amb la condició de que si es
cobra un doble mes, l'entitat es cobraria el préstec, encara que que verbalment van dir que no ho farien.
El vocal de Subirats, senyor Pons Vendrell comenta que aquesta situació econòmica de la Mancomunitat,
per la manca de pagament de la Generalitat de Catalunya, no es pot suportar pels ajuntaments.
El vocal de Sant Quintí de Mediona, senyor Garcia Barrachina assenyala que, al seu parer, el model
d'escola és bo i la necessitat de l'escola existeix. Que cal demanar a la Generalitat de Catalunya què ha de
fer front als pagaments. I insisteix en què cal informar als treballadors a temps de les dificultats
econòmiques existents, i més en el cas de que no es pugui complir amb el pagament de les nòmines, com ja
ha passat en més d'una ocasió.
El senyor Pons Vendrell manifesta que li agrada el model d'escola, però que si no es pot garantir la seva
sostenibilitat econòmica per part de la Generalitat de Catalunya, caldrà cercar alguna altra solució.
La vocal de Sant Sadurní d'Anoia, senyora de la Cruz Piñol indican que una de les dificultats que pot haver
per què la Generalitat de Catalunya es faci càrrec de l'Escola Intermunicipal del Penedès, si fos el cas, seria
que jauria d'assumir el personal. Que ella és partidària de mantenir el model de l'escola i de cobrar de la
Generalitat les quantitats pendents.
El senyor Pons Vendrell comenta que, tal vegada, es podria mirar de trobar ajudes de la Diputació de
Barcelona per poder afrontar i resoldre l'actual situació.
Es dóna compte de la resolució de la presidència número 5/2013, de data 30 d'abril de 2013, el contingut
literal de la qual és el que figura seguidament, i la presidència declara que els membres de la corporació
resten assabentats del seu contingut:
“RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 5/2013
Sant Sadurní d’Anoia, 30 d'abril de 2013.
Atès l'expedient tramitat per a l'adjudicació del contracte d'una operació de préstec a llarg termini que finança la liquidació del saldo
pendent d'una operació de tresoreria anterior.

Acta 2/2013- Ple ordinari 6 de maig de 2013 - Pàgina 3 de 5
Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès - Pl Santiago Rusiñol, sense número – 08770 Sant Sadurní d'Anoia
Email: mancapenedes@diba.cat - Tel. 93 891 18 83 – Fax 93 891 17 38 – NIF P0800029A

Vist l'informe del secretari-interventor, de conformitat amb l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
En ús de les facultat que tinc legalment conferides, HE RESOLT
PRIMER: Aprovar la proposta d'adjudicar el contracte d'una operació de préstec a llarg termini que finança la liquidació del saldo
pendent d'una operació de tresoreria anterior, a favor de Catalunya Caixa, les característiques més importants del qual s’exposen tot
seguit:
Import:
Termini:
Tipus d'interès:
Comissió d’obertura:
Comissió amortització anticipada:
Revisió tipus:

280.000 Euros
18 mesos (amb carència de 17 mesos)
Euribor (12) + 5.50%
1%
0%
Anual

SEGON: Determinar que la signatura dels documents escaients pel desenvolupament de la present resolució correspon al President
de l’entitat, en Josep Maria Ribas i Ferrer.
Ho mana i signa el senyor Josep M. Ribas Ferrer, President de la Mancomunitat de l’Alt Penedès, en el lloc i data indicats a
l’encapçalament i davant el Secretari que hi dóna fe.”

4. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 1/2013.
Per part del secretari-interventor s'explica que la modificació de crèdit que es proposa aprovar té per
objectiu la comptabilització del préstec concertat amb Catalunya Caixa.
Vist l’expedient de modificació de crèdits número 1/2013 del vigent Pressupost d’aquesta Mancomunitat,
tramitat amb l’objecte de satisfer les despeses corrent i d’inversió que es relacionen.
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 1/2013, en el següent resum:

Totals

Crèdits
Modificacions
inicials
0,00
280.000,00
0,00
280.000,00

Crèdits
totals
280.000,00
280.000,00

Totals

Crèdits
Modificacions
inicials
0,00
280.000,00
0,00
280.000,00

Crèdits
totals
280.000,00
280.000,00

Econ. Prog. DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
91300 011

Amortització préstec Catalunya Caixa

Finançament: Altes conceptes ingressos
Econ. Prog. DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
91300 011

Préstec Catalunya Caixa

SEGON: Exposar al públic l'expedient aprovat, per presentació de reclamacions.
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TERCER: Determinar que l'expedient aprovat esdevendrà definitiu si no es presenten reclamacions.
8.- MOCIONS D'URGÈNCIA
No n'hi hagué.
9.- PRECS I PREGUNTES
Obert el torn per la presidència, fa ús del mateix el vocal de Sant Quintí de Mediona, senyor Garcia
Barrachina, qui comenta la baixa presència de vocals en les sessions del ple de la Mancomunitat, i proposa
fixar amb antelació un calendari de les sessions, per evitar que coincideixen amb altres reunions.
El President indica que la data podria ser el darrer dilluns dels mesos que es fixin, i que seria suficient amb
dues o tres sessions a l'any. I que de cara al proper curs es poden fer propostes de dates.
El senyor Garcia Barrachina pregunta en relació a l'acomiadament d'una treballadora de l'Escola.
Contesta el Secretari explicant que d'aquest tema han estat puntualment informats els alcaldes dels
municipis. Que no es va tractar d'un acomiadament, sinó de la finalització d'un contracte temporal. Que, a
més a més, aquesta treballadora es dedicava a l'atenció a la diversitat, i el Departament d'Educació ha
reduir el nombre de professor que finançava per aquest curs. Que la treballadora va entendre que era un
acomiadament, per què havia tingut altre contractes temporals anteriors, i que al jutjat de lo social li van
donar la raó, per la qual cosa s'ha hagut de pagar una indemnització d'uns trenta mil euros.
El senyor Garcia Barrachina pregunta, a la vista d'aquest cas, què passarà amb la resta de contractes
temporals que hi han a l'escola.
Contesta el Secretari que s'ha parlat amb la Diputació de Barcelona, que ha aconsellat que es facin
contractes de personal laboral interí, fins a la cobertura de la plaça, i vinculats amb les places de la plantilla.
I que si s'ha de prescindir d'alguna persona, únicament caldrà l'amortització de la plaça i la formalització de
la finalització del contracte.
TANCAMENT DE L'ACTE
No havent més assumptes de que tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20:45 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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