Acta 3/2007
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS, CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 11 DE DESEMBRE 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 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

SI
NO
NO
SANT PERE DE RIUDEBITLLES

JOAN MARTÍ GUASCH
SIXTO MORENO PASCUAL
JORDI ROMEU CAROL
SANT QUINTÍ DE MEDIONA
JOSEP POCH MÉNDEZ
PERE GUAL RAFECAS
GUILLERMO NADAL GALLARDO
GELIDA
LLUÍS VALLS COMAS
M. JOSEFA HUERTAS FUSTER
MIREYA FERNÁNDEZ CHIMENO
SUBIRATS
ANTONI SOLER VENDRELL
MONTSE GARCÍA PÁJARO
LLORENÇ ROMERO DELGADO
TORRELAVIT
RAMON RIERA BRUCH

NO (Excusat)
SI
SI
SI
NO (Excusat)
SI
NO (Excusat)
NO
NO (Excusada)
SI
SI
NO
SI
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VOCALS PLE
ASSISTÈNCIA
MARCEL GABARRÓ CASANOVAS
SI
JORDI VALLVERDÚ GARRIGA
SI
EL PLA DEL PENEDÈS
ALFRED MARTÍNEZ ALONSO
NO
DOLORS CHACÓN MOLINA
SI
JOSEP COLOMÉ BORRÓS
SI
SANT LLORENÇ D´HORTONS
CARLES BAIGET HARO
NO (Excusat)
ÀLEX JOVER FONTAINE
NO
AGUSTÍ SOLER GARCIA
SI
LA GRANADA
JOAN COLS CANALS
SI
JORDI CAPELLADES PALAU
NO
FRANCISCO JAVIER CARRIÓN POLVILLO
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.
2.
3.
4.

Aprovació esborranys de les actes de les sessions anteriors, de data 23 d’octubre 2007.
Aprovació del compte general de l’exercici 2006.
Informe finançament actual Estudi del Sòl no urbanitzable.
Presentació del servei de l’Escola Intermunicipal del Penedès per part de l’equip directiu de
la mateixa.
5. Mocions d’urgència
6. Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS, DE
DATA 23 D’OCTUBRE 2007
Es proposa l’aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors, número 1/2007
corresponent a la celebrada, amb el caràcter d’extraordinària, el passat dia 23 d’octubre de 2007,
sessió constitutiva de la Mancomunitat, i número 2/2007, també amb el caràcter d’extraordinària, i de
la mateixa data 23 d’octubre de 2007, 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 aprovades per assentiment els esborranys de les sessions esmentades,
conforme es troben redactades.
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2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2006
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2006 van ser sotmesos a informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 23 d’octubre
de 2007. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona
número 120, de data 31 d’octubre de 2007, 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 2006,
integrats pels següents estats bàsics:
1. Estats i comptes anuals:
-

Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 2.909.217,64 euros, un passiu de
2.909.217,64 euros i un resultat corrents de l’exercici amb una pèrdua de 90.714.38 euros.
Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna una pèrdua de 90.714.38 euros.
Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets reconeguts nets de 3.447.958,94
euros, unes obligacions reconegudes netes de 3.482.100,50 euros, i un resultat pressupostari
ajustat de 96.529,43 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 64.141,18 euros i unes
obligacions pendents de pagar de 16.397,84 euros.
Fons líquids de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 64.015,42 euros.
2. Annex als estats i comptes anuals:

-

Balanç de comprovació (sumes i saldos): en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el
deure de 48.158.077,12 euros i un total en l’haver de 48.158.077,12 euros.
Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici dóna unes modificacions en els crèdits
pressupostaris per un import total de 202.208,82 euros.
Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 145.710,44 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 210.078,67 euros i de deutors de 12,02 euros.

Segon: Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels
estats i comptes anuals i pels annexos següents:
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-

Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: dóna un total d’ingressos de
3.391.162,04 euros i un total de despeses de 3.391.162,04 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 202.208,82 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
64.015,42 euros.
Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici dóna un total de deutors de
351.627,41 euros i un total de creditors de 52.895,89 euros.

Tercer: Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2006, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els
articles esmentats en la part expositiva.

3.- INFORME FINANÇAMENT ACTUAL ESTUDI DEL SÒL NO URBANITZABLE
Es lliura als assistents nota informativa de la situació a la data del finançament de l’estudi del sòl no
urbanitzable, el contingut del qual és el següent:
Finançament previst
Subvencions
Municipis
Total finançament
Municipi
El Pla del Penedès
Gelida
Puigdàlber
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Quintí de Mediona
Sant Sadurní d’Anoia
Subirats
Torrelavit
Total Municipis

107.541,24 €
105.898,76 €
213.440,00 €
Aportació
prevista
5.800,00 €
24.235,07 €
1.450,00 €
10.208,00 €
9.860,00 €
9.860,00 €
14.789,69 €
20.300,00 €
9.396,00 €
105.898,76 €

Liquidat
5.800,00 €
24.235,07 €

1.450,00 €
10.208,00 €
9.860,00 €
9.860,00 €
14.789,69 €
20.300,00 €
9.396,00 €
105.898,76 €

Entitat subvenció
Direcció General de Polítiques
Ambientals i Sostenibilitat 2004

No liquidat

Previstes
25.740,00 €

11.310,00 €

Import subvencions
Concedides No concedides
25.740,00 €
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Direcció General de Polítiques
Ambientals i Sostenibilitat 2005
Direcció General de Polítiques
Ambientals i Sostenibilitat 2006
Diputació de Barcelona 2004
Diputació de Barcelona 2005
CADS
Total

19.521,24 €

12.000,00 €
12.000,00 €
38.280,00 €
107.541,24 €

Pagaments Ferran & Associats
Adjudicació
Puigdàlber
1.450,00 €
Sant Pere de Riudebitlles
9.860,00 €
Subvenció DGPAS
2.537,77 €
Pendents cobrament
Total a pagar
Pagat
Pendent pagar

16.983,47 €

2.537,77 €

5.000,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €
38.280,00 €
110.003,47 €

2.537,77 €

213.440,00 €

13.847,77 €
199.592,23 €
199.592,23 €
5.000,00 €

El president declara que els membres del ple han estat assabentats.

4.- PRESENTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
PER PART DE L’EQUIP DIRECTIU DE LA MATEIXA
Amb la vènia de la Presidència s’incorpora a la sessió el director de l’Escola Intermunicipal del
Penedès, senyor Lluís Massana i Llorens, que ha estat convidat a presentar el servei de l’escola als
membres del ple de la Mancomunitat.
El senyor Massana i Llorens lliura als presents dos documents, un amb informació sobre l’Escola, i
l’altre amb informació sobre la procedència de l’alumnat. Seguidament indica que caldria, al seu
parer, millorar l’actual conveni amb el Departament d’Educació per al finançament del centre, per
introduir nous elements, com ara els plans d’innovació educativa, inversions didàctiques, o plans de
millora de centres, de la mateixa forma que es fa als centres que depenen directament del
Departament. Que cal defensar l’aula d’acollida així com la total equiparació en mitjans amb els
centres del Departament.
El president recorda que han estat molts els anys que s’ha trigat en aconseguir el cobrament dels
sexennis del personal. Que sobre l’aula d’acollida, s’han fet nombroses gestions. Que cal valorar les
necessistats informàtiques i de noves tecnologies, preparar un projecte i defensar-lo davant el
Departament. Que cal estudiar la problemàtica del menjador, per veure què es pot fer, i anar al
Departament a explicar el problema.
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El vocal de Sant Sadurní d’Anoia, senyor Rando i Felipe, recorda que s’està estudiant com a possible
solució la construcció d’un altre centre de secundària dins de l’àmbit de la Mancomunitat.
El vocal de Subirats, senyor Soler i Vendrell comenta que d’aquest tema ja es va parlar al 2005 amb
llavors director territorial, senyor Roca, que tenia preocupació aleshores per prestigiar el nou institut
de Sant Sadurní d’Anoia.
El president indica que es podria demanar una entrevista amb l’actual director territorial, senyor
Fortuny, per tractar de les previsions de futur que té el Departament. O amb el director general de
centres. I que caldria també insistir en la demanda dels cicles formatius.
El senyor Rando i Felipe comenta que es portarà a terme una enquesta sobre les necessitats de les
empreses de la subcomarca per tal de justificar més acuradament les necessistas de cicles formatius.

5.- MOCIONS D’URGÈNCIA
No n’hi van haver.
6.- 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 dos quarts de deu 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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