Acta 2/2014

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS,
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 31 DE MARÇ DE 2014
A Sant Sadurní d’Anoia, a 1/4 de 9 del vespre del vespre del trenta-u de març 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 del Secretari de l’entitat, el senyor Pedro Vizuete Mendoza.
Els membres que assisteixen són els següents:
VOCALS PLE

ASSISTÈNCIA
SANT SADURNÍ D´ANOIA

SUSANNA MÉRIDA LÓPEZ
CRISTINA DE LA CRUZ PIÑOL
ÀNGELS CANALS VILÀ

SI
SI
NO
SANT PERE DE RIUDEBITLLES

SIXTO MORENO PASCUAL
MARIA ISABEL LUCAS MORENO
ANTÒNIA AMAT SABATÉ

NO
SI
SI
SANT QUINTÍ DE MEDIONA

RAMON CREIXELL I MARTI
POL PAGES I PONT
SERGI GARCIA BARRACHINA

NO
NO
NO
GELIDA

LLUÍS MIQUEL VALLS COMAS
CARLES ARRANZ BARQUET
Vocal 2

NO
NO
SUBIRATS

PERE PONS VENDRELL
LLORENÇ ROS PEIRO
FERRAN PLANAS VILANOVA

SI
SI
SI
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
MARIA DOLORES ARGUIJO GALA
FRANCESC MURRIA FARNOS

SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
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:
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ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 11 DE FEBRER DE 2014
DACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2012.
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2012.
MOCIONS D'URGÈNCIA.
PRECS I PREGUNTES

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 11/02/2014.
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 dia
11/02/2014, i pregunta si algun dels vocals presents tenen alguna observació que formular al seu contingut.
La senyora Mérida i López fa ús de la paraula per indicar que a la pàgina 6, al darrer paràgraf abans de
acord, caldria afegir que va palar de la necessitat del mòdul de turisme, però que dubtava entre el de
turisme i el de l'hoteleria, ja que sembla que el segona seria més fàcil, i que en tot cas calia tenir en compte
la dificultat d'aconseguir el grau superior sense tenir el grau mitjà.
Assenyala que, amb posterioritat a aquesta sessió, ha parlat amb els responsables del Departament
d'Ensenyament, i que sembla que es pot demanar directament el cicle superior.
Intervé la senyora Mérida i Lopez, qui assenyala que a la pàgina 8, al punt 4, al paràgraf tercer, cal fer
constar que el Departament no va pagar el mes de juliol.
També indica la senyora Mérida i López que al fina de la intervenció de la senyora Canals i Vilà, caldria
incorporar que va proposar, per fer més pressió, deixar de pagar les nòmines als treballadors.
Assenyala la senyora Mérida i López que faltaria també afegir a continuació d'aquest paràgraf, que ella va
dir que mentre que fos presidenta de la Mancomunitat, ella no deixaria de pagar les nòmines.
També es formulen dues observacions formals, en la relació dels assistents a la sessió, en la qual ha de
constar la senyora Susanna Mérida i López en lloc del senyor Ribas i Ferrer, i la senyora Arguijo Gala en lloc
del senyor Sanararua Roig.
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 les observacions formulades.
2. DACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2012.
Es dona compte al ple de la Mancomunitat de la Resolució de la Presidència, número 2/2014, de data 25 de
febrer de 2014, per la qual es va aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2012, el contingut literal de
la qual és el següent:
“RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 02/2014
Sant Sadurní d'Anoia, vint-i-cinc de febrer de dos mil catorze.
Vist l'expedient de Liquidació del pressupost de la pròpia Entitat local corresponent a l'exercici de 2012,
confeccionada en temps i forma, en el sí de la Intervenció de Fons segons els preceptes continguts dels
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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 2012, de conformitat amb les magnitud següents:
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2012

CONCEPTES
a. Operacions corrents

RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS
RECONEGUDES
NETS
NETES
4,419.333,48
4.174.848,38

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

0,00
4.419.333,48

2.Actius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

306.606,92
4.725.940,40

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
244.485,10

332.635,97

-332.635,97

4.507.484,35

-88.150,87

0,00
0,00

0,00
306.606,92

4.507.484,35

218.456,05

0,00

3.Passius financers

AJUSTOS

AJUSTOS
4.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses
generals
5.Desviacions de finançament negatives de l’exercici

0,00

6.Desviacions de finançament positives de l’exercici

0,00

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

218.456,05

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2012
COMPONENTS

IMPORTS
ANY

1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament

IMPORTS
ANY ANTERIOR

21.658,23
853.959,53

11.779,31
1.022.188,59

+ del Pressupost corrent

696.952,16

981.080,94

+ del Pressupost tancat

156.820,83

41.100,05

186,54

7,60

+ d’operacions no pressupostàries
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva

0,00

3. Obligacions pendents de pagament

0,00
768.545,36

1.026.677,93

+ del Pressupost corrent

53.733,02

+ del Pressupost tancat

30.023,96

29.897,00

684.788,38

884.319,36

+ d’operacions no pressupostàries
- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva
I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat

112.461,57

0,00

0,00
107.072,40

7.289,97

51.645,10
0,00

5.975,00
0,00
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IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)
V.- Romanent de tresoreria per a despeses generals

55.427,30

1.314,97
Utilitzat

0,00

Pendent
utilitzar

1.314,97

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.”
3. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2012.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 van ser sotmesos a informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 22 de febrer de 2014. Exposat el
Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 4 de març de 2014, 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 2012, integrats pels
següents estats bàsics:
Estats i comptes anuals:
1. Balanç de situació
2. Compte de resultats
3. Liquidació del pressupost:
4. Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a pressupostos tancats
5. Fons líquids de tresoreria
Annex als estats i comptes anuals:
1. Balanç de comprovació (sumes i saldos.
2. Estat de modificació de crèdit
3. Estat de romanent de tresoreria
4. Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries
SEGON: Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i
comptes anuals i pels annexos següents:
1. Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats.
2. Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos inicialment aprovats.
3. Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats.
4. 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.
5. Relacions nominals de deutors i creditors.
TERCER: Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic
2012, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els articles esmentats en la
part expositiva.
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El Secretari comenta que el Departament d'Ensenyament té 5 mensualitats pendents de pagaments, 2 del
2013 i 3 del 2014, i explica que no s'ha pogut pagar ja que el Conveni amb el Departament s'ha rebut i s'ha
signat amb molt de retard.
La Presidenta explica que hi han 600 mil euros pendents de tornar a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia,
que ha anat fent bestretes per poder pagar les nòmines i la seguretat social.
El vocal de Subirats, senyor Pons i Vendrell comenta que, des del seu punt de vista, hi ha també un
problema de competència, i que pensa que això també s'ha de prener seriosament, per evitar altres nous
problemes.
El vocal de Torrelavit, senyor Riera i Bruch assenyala que cal esperar que compleixen, i que paguen.
Destaca que cal tenir en compte que, fa ja uns quants anys, es va optar per prestar el servei de l'escola des
dels Ajuntaments. I que, no obstant això, també es pot parlar de traspassar l'escola, si la normativa no
permetés continuar prestant el servei.
El vocal de El Pla del Penedès, senyor Soler Vives, assenyala que, al seu entendre, cal portar preparat el
discurs que es farà durant la visita a la Consellera.
El vocal de Subirats, senyor Pons i Vendrell demana com estan la resta de centres municipals, i comenta
que es podria mirar de contactar amb ells, per si es pot fer alguna cosa tots plegats.
En aquest moment, quan són les 20:55 hores, s'incorpora a la sessió la senyora de la Cruz Piñol.
4. MOCIONS D'URGÈNCIA.
No n'hi hagué.
5. PRECS I PREGUNTES
El vocal de Subirats, senyor Pons i Vendrell felicita pel canvis d'horaris, ja que han permés resoldre les
incidències que hi havia, i que ara el servei està funcionant molt bé.
El vocal de Torrelavit, senyor Riera i Bruch comenta l'estat del projecte Camí del riu, indicant que es va fer la
caminada i la senyalització del camí. I que també es va mirar si es podia demanar ajut del catàleg de serveis
de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona, però que no va estar possible demanar l'ajut.
TANCAMENT DE L'ACTE
No havent més assumptes de que tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 21:10 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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