Acta 3/2011

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS,
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 21 DE JULIOL DE 2011
A Sant Sadurní d’Anoia, a les vuit del vespre del dia vint-i-u de juliol de dos mil onze, 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 un quart de nou 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

SI
SI
SI
PUIGDALBER

DAVID MASDEU BAQUES
RAFAEL DEL MORAL LIROLA
JOSE TELLO MATEU

NO
SI
NO
SANT PERE DE RIUDEBITLLES

SIXTO MORENO PASCUAL
VICENÇ OLIVE COLS
ROSA Mª ESTEVE NADAL

SI
NO
SI
SANT QUINTÍ DE MEDIONA

RAMON CREIXELL I MARTI
POL PAGES I PONT
SERGI GARCIA BARRACHINA

NO
SI
SI
GELIDA

LLUÍS MIQUEL VALLS COMAS
Vocal 1
Vocal 2

SI
NO
NO
SUBIRATS

PERE PONS VENDRELL
LLORENÇ ROS PEIRO
FERRAN PLANAS VILANOVA

NO
SI
NO
TORRELAVIT

RAMON RIERA BRUCH
MARCEL GABARRÓ CASANOVAS
OLGA RIBÉ SEGURA

SI
NO
SI
EL PLA DEL PENEDÈS

SANTIAGO SOLER VIVES
BEGOÑA DE FATIMA GAMERO PEREZ
ANNA ROSAURA

EXCUSAT
SI
SI
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VOCALS PLE

ASSISTÈNCIA
SANT LLORENÇ D'HORTONS

ÀLEX JOVER FONTAINE
JORDI SANARARUA ROIG
FRANCESC MURRIA FARNÓS

NO
NO
SI
LA GRANADA

JOAN INIESTA
MERCÈ VILLAR PAUSAS
MIGUEL SANZ GONZALEZ

SI
NO
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.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE I DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN DE LA MANCOMUNITAT
FORMACIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
FORMACIÓ COMISSIONS INFORMATIVES
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE LA MANCOMUNITAT EN ÒRGANS COL·LEGIATS.
DESIGNACIÓ DEL VOCAL EN FUNCIONS DE TRESORER DE LA MANCOMUNITAT.
OBRES D'AMPLIACIÓ D'AULES 2ª FASE
OPERACIÓ DE CRÈDIT PER FINANÇAR LES OBRES D'AMPLIACIÓ D'AULES 2ª FASE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE 2011.
PRESENTACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L'ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
PQPI
PRECS I PREGUNTES.

1,- DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE I DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN DE LA MANCOMUNITAT
S’estableix que tan el Ple com la Comissió de Govern d’aquesta Mancomunitat se celebrin un cop cada
trimestre.
2,- FORMACIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
D'acord amb l'establert a l'article setè dels vigents Estatuts de la Mancomunitat de l'Alt Penedès, la seva
Comissió de Govern --òrgan directe d'estudi i resolució dels problemes derivats de la prestació de serveis de
l'entitat-- restarà integrada per la tercera part dels vocals que formen la Corporació.
En base a l'expressat, el Ple proposa al President de la Mancomunitat de l'Alt Penedès que la Comissió de
Govern quedi formada per les següents persones:
1. President:
2. Ajuntament de Gelida
3. Ajuntament de El Pla del Penedès

Josep Maria Ribas Ferrer
Montse Nicolau
Santiago Sole Vives
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4. Ajuntament de Puigdàlber
5. Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons
6. Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
7. Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
8. Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
9. Ajuntament de Subirats
10. Ajuntament de Torrelavit
11.- Ajuntament de La Granada

Rafael del Moral Lirola
Aleix Jove Fontaine
Antònia Amat Sabaté
Sergi Garcia Barrachina
Cristina de la Cruz Piñol
Maria Teresa Catasus Vilamós
Ramon Riera Bruch
Joan Iniesta

La qual cosa és acceptada per aquells en aquest mateix acte.
3.- FORMACIÓ COMISSIONS INFORMATIVES
El Ple de l'entitat, per UNANIMITAT dels seus vocals presents, acorda la creació de les següents Comissions
Informatives:
-

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, a la que queden adscrits els següents vocals:

1. President:
2. Ajuntament de Gelida
3. Ajuntament de El Pla del Penedès
4. Ajuntament de Puigdàlber
5. Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons
6. Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
7. Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
8. Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
9. Ajuntament de Subirats
10. Ajuntament de Torrelavit
11.- Ajuntament de La Granada

Josep Maria Ribas Ferrer
Montse Nicolau
Santiago Soler Vives
Rafael del Moral Lirola
Jordi Sanararua Roigua
Sixto MorenoPascual
Sergi Garcia Barrachina
Cristina de la Cruz Piñol
Maria Teresa Catasus Vilamós
Raom Riera Bruch
Joan Iniesta

b) COMISSIÓ D'ENSENYAMENT, a la que queden adscrits els vocals
1. President:
2. Ajuntament de Gelida
3. Ajuntament de El Pla del Penedès
4. Ajuntament de Puigdàlber
5. Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons
6. Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
7. Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
8. Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
9. Ajuntament de Subirats
10. Ajuntament de Torrelavit
11.- Ajuntament de La Granada

Josep Maria Ribas Ferrer
Montse Nicolau
Anna Rosaura Padròs
Rafael del Moral Lirola
Jordi Sanararua Roigua
Antònia Amat Sabaté
Sergi Garcia Barrachina
Cristina de la Cruz Piñol
Maria Teresa Catasus Vilamós
Olga Ribé Segura
--

c) COMISSIÓ SERVEI NETEJA MANCOMUNADA, a la que queden adscrits els vocals
1. Ajuntament de El Pla del Penedès
2. Ajuntament de Subirats

Begoña de Fatima Gamero Perez
Llorenç Ros Peiró
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3. Ajuntament de Torrelavit
4.- Ajuntament de La Granada

Olga Ribé Segura
Joan Iniesta

4.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE LA MANCOMUNITAT EN ÒRGANS COL·LEGIATS.
4,1.- REPRESENTANT EN EL CONSELL SOCIAL DE L'ESCOLA DE VITICULTURA I ENOLOGIA "MERCE
ROSELL I DOMENECH"
El Ple de l'entitat, acorda nomenar representant de la Mancomunitat de l'Alt Penedès en el si del Consell Social
de l'Escola d’Enologia i Viticultura "Mercè Rossell i Domènech" al vocal de l’Ajuntament de Sant Quintí de
Mediona senyor Pol Pagès Pont.
4.2.- REPRESENTANTS EN EL CONSELL ESCOLAR DE L'ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES
El Ple de l'entitat, acorda nomenar tres representants de la Mancomunitat de l'Alt Penedès en el si del Consell
Escolar de l'Escola del Penedès als vocals:
1.- Antònia Amat Sabaté, vocal de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
2.- Anna Rosaura Padròs, vocal de l’Ajuntament de El Pla del Penedès.
3.- Maria Teresa Catasús Vilamós, vocal de l’Ajuntament de Subirats

5.- DESIGNACIÓ DEL VOCAL EN FUNCIONS DE TRESORER/A DE LA MANCOMUNITAT.
Pel President se proposa que la Tresoreria de Fons de la Mancomunitat, tal i com s’ha vingut realitzant,
s’organitzi de tal manera que se evitin, en la mesura del que sigui possible, els ingressos i pagaments en
metàl·lic i que totes les operacions es canalitzin mitjançant transferències, xecs i altres operacions financeres
legalment admeses, amb càrrec i abonament a les comptes de las comptes que la Mancomunitat té obertes en
les Entitats Bancàries, designant para el càrrec de Tresorer/a a un membre de la Corporació.
A la vista de la proposta,i atès el que disposa la legislació vigent, el Ple de la Mancomunitat, per unanimitat,
acorda el següent:
Primer: Designar a un vocal membre d’aquesta Mancomunitat de Municipis per al desenvolupament de les
funcions de Tresorer/a de Fons.
Segon: Rellevar al vocal que desenvolupi les funcions de Tresorer/a de la Mancomunitat de l’obligació de
prestar fiança, fent constar que tots els membres de la Corporació es fan responsables solidaris del resultat de
la seva gestió.
Tercer: Fixar la duració de la designació en el període del mandat de la Corporació.
Quart: Nomenar com a Tresorera de la Mancomunitat a la vocal senyora Cristina de la Cruz Piñol, de
l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia qui haurà d’acceptar expressament el nomenament.
Seguidament la vocal nomenada, senyora de la Cruz Piñol, va acceptar expressament el seu nomenament com
a Tresorera de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès.
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6.- OBRES D'AMPLIACIÓ D'AULES 2ª FASE I EQUIPAMENT AULES
Per part del secretari, s'explica que estan pendents d'executar les obres d'ampliació d'aules 2ª fase, i que
des de la direcció de l'Escola Intermunicipal es considera imprescindible realitzar les mateixes, per tal de
poder ubicar la totalitat dels grups que hi hauran al curs vinent 2011-2012, a partir del mes de setembre.
Indican que l'import del projecte executiu, redactat per l'arquitecte Jordi Armengol Almirall, es de 293.027,46
€, i assenyala que hi han quatre pressupostos presentats:
Preu projecte
Construccions Ramon Guzman, SL
Construccions Angel Gual Gabaldà
Construccions Francesc Ruiz Piqueres
Construccions Tabaquista SL

293.027,46 €
288.632,05 €
287.166,91 €
284.236,64 €
287.899,48 €

Baixa
1,50
2,00
3,00
1,75

Que per l'equipament de les aules, i conforme a les necessitats manifestades per la direcció de l'Escola
Intermunicipal del Penedès, hi ha aquest pressupost:
Línia elèctrica:
Quadre elèctric general:
Caldera calefacció:
Pissarres electròniques, ordinadors i projectors:
Pissarres de guix:
Mobiliari (taules aules, cadires aules, cartelleres, taules i cadires sala professors):
Mobiliari (mobles de l'interior aules i sala de professors i tutories, fet a mida):
Altre mobiliari
Total

8.833,10 €
5.201,10 €
2.773,00 €
16.442,00 €
7.489,79 €
28.707,36 €
23.294,38 €
7.259,27 €
100.000,00 €

Resum necessitats
Obres
Equipament
Total

293.027,46 €
100.000,00 €
393.027,46 €

Desprès d'un cavi d'impressions, el ple de la Mancomunitat acorda el següent:
Primer: Tirar endavant les obres i l'equipament, per poder obrir les aules a l'inici del curs, i condicionat a
l'obtenció del finançament necessari.
Segon: Demanar altres pressupostos a altres constructors, per tal de mirar d'aconseguir les millores
condiciones possibles per executar les obres.
Tercer: Facultat al President de la Mancomunitat per tal de realitzar les gestions oportunes, i si cal,
l'adjudicació de les obres.
7.- OPERACIÓ DE CRÈDIT PER FINANÇAR LES OBRES D'AMPLIACIÓ D'AULES 2ª FASE
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Per part del secretari s'explica que davant la manca de romanent de tresoreria per fer front a les inversions
previstes, durant la sessió celebrada pel ple de la Mancomunitat al passat mes de maig, es va comentar la
conveniència de contractar un préstec per tal de finançar aquestes inversions.
Que s'han demanat propostes de préstecs a les entitats amb les que la Mancomunitat manté comptes
obertes. Són la Caixa de Catalunya, La Caixa i la Caixa del Penedès.
Hores d'ara, únicament es disposa de l'oferta de la Caixa de Catalunya, el contingut de la qual és el
següent:
•
•
•
•

Línia ICO INVERSIÓ 2011
Termini 5 anys.
El preu el pública ICO i canvia quinzenalment. El preu vigent del 7 de juny al 17 de juny es del
6,705% TAE.
Sense comissions d’obertura ni estudi.

El vocal de Torrelavit, senyor Riera Bruch proposa es demani un préstec sense interès a la Diputació de
Barcelona.
Desprès d'un canvi d'impressions entre els vocals presents a la sessió, el Ple de la Mancomunitat acorda el
següent:
Primer: Demanar més ofertes a entitats bancàries per contractar l'operació de préstec.
Segon: Facultat al President de la Mancomunitat per tal de gestionar la contractació del préstec.
8.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE 2011.
Donat que encara no s'ha decidit contractar el préstec ni adjudicar les obres, per part de la Presidència es
retira de l'ordre del dia de la sessió l'aprovació d'una modificació de crèdits, per l'import de les inversions, i
finançat per l'import del préstec.
9.- PRESENTACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L'ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
En aquests moment, quan són les 21 hores i amb la vènia de la Presidència, s'incorpora a la sessió la senyora
Leonor Jaques, directora de l'Escola Intermunicipal del Penedès, acompanyada del senyor Joan Oliveres, cap
d'estudi del centre. Primerament es presenta als vocals, explicant que és la representant davant l'Escola, que
compte amb uns 971 alumnes. Comenta que el curs vinent, amb motiu del canvi de la normativa del
Departament d'Ensenyament, els professors hauran de fer 19 hores de classes i 1 hora de permanència. Que
l'equip directiu és conscient de l'actual situació econòmica, i que miraran d'ajustar al màxim la plantilla, per tal de
facilitar que quedin romanents per poder eixugar l'actual romanent negatiu. Que l'increment de despeses de
personal durant l'any 2010 ha estat produït per l'increment de despeses en relació a la conciliació de la vida
laboral i familiar així com l'import nombre de baixes per incapacitat transitòria hagudes. Que han tingut una
reunió amb el tècnics del Departament d'Ensenyament, durant la qual els han comunicat que hi haurà menys
desdoblaments per diversitat, encara que s'atendrà igualment. Invita als vocals a visitar i veure l'edifici
d'ampliació de les aules, que està amb els tancaments fets, però li manca la distribució interior, els acabats i les
instal·lacions. Que es necessiten un mínim de 3 o 4 aules, ja que hi ha un augment grups el proper curs que
comença al setembre. Que el procés de les obres va una mica endarrerit, ja que s'havien d'haver iniciat a la
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primavera. Que cal preveure que si no es pot començar al setembre amb les aules acabades, caldrà demanar
al Departament d'Ensenyament autorització començar algunes classes desprès. Que haurien de determinar que
no es traslladin alguns alumnes pels desdoblaments, fins que no s'acabin les obres. Que també està el tema de
l'aula soci sanitari, dels cicles formatius, que actualment comparteixen aules amb el cicle formatiu d'infantil, i que
haurien de continuar fent-ho. Que aquesta possibilitat ja s'ha dit al Departament. Que s'han buscat solucions
alternatives pel cas de que no estiguin a punt les aules a l'inici del curs. Comenta també el tema del PQPI, que
recorda va estar una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, i que es creure oportú fer extensiu a
tots els ajuntaments de la Mancomunitat. Explica també els resultats dels exàmens de la selectivitat, amb un
100 % d'aprovats a l'Escola, la qual cosa considera que són uns molt bons resultats. Que, a més a més, ha
hagut una distinció per nota superior al 9 a una alumna de l'Escola. Pel que fa als llibres de text, que tota la
informació està disponible a la pàgina web de la Escola, encara que també s'envia una carta als pares.
Comenta també el tema de les beques, els ajuts per a sortides i colònies. Que la venda de llibres començarà el
dia 30 d'agost, i durarà tota una setmana. Assenyala que per una millor organització del centre, caldria conèixer
els imports de les beques que concedeixen els ajuntaments als alumnes dels seus municipis. Recorda que està
prevista la celebració de l'assemblea general d'inici de curs pel dia 20 de setembre, i la sessió del Consell
escolar pel dia 27 de setembre, a les 19 h. Demana que el nomenament dels representants de la Mancomunitat
recaiguin sobre vocals que tinguin disponibilitat per assistir, ja que considera que és molt important aquesta
assistència, per tenir un contacte directe de la Mancomunitat amb l'Escola.
En aquests moments, i quan són les 21:30 hores, s'absenten definitivament de la sessió la senyora Leonor
Jaques, directora de l'Escola Intermunicipal del Penedès, i el senyor Joan Oliveres, cap d'estudi del centre.
10.- PQPI
La vocal de l'ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, senyora de la Cruz i Piñol comenta que el PQPI comença al
proper mes de setembre. Que està adreçat a joves d'entre 16 i 21 anys, sense títol de l'ESO. Que és una forma
de fer una transició des de l'escola al treball. Que la modalitat que s'ha triat és la d'auxiliar de hoteleria, cuina i
catering. Que aquesta és una competència pròpia de la Generalitat de Catalunya, que es fa càrrec del sou de
la professora durant tot el curs. Que la professora fa l'orientació, formació bàsica i tutorització dels alumnes. Que
s'ha de redactar el conveni amb dues empreses que participen en aquest projecte, que s'haurà de signar. Que
es tracta de donar principalment formació professional, encara que al primer trimestre també es donarà una
formació teòrica, i que la resta serà formació eminentment pràctica. Que són dues les empreses de Sant
Sadurní d'Anoia que participen en el projecte, el Picarolo, i Cal Blai, i que ambdues estan molt il·lusionades en el
tema. Que la formació teòrica serà a la classe, les pràctiques fora del centre. Que els alumnes que vagin al
Picarolo, faran les pràctiques a la Rambla de la Generalitat, i també al servei de menjador del restaurant
Picarolo. I els alumnes que vagin a Cal Blai, aniran a Sant Pere de Riudebitlles alguns dies. Que han hagut 24
preinscripcions, per a les 14 places disponibles, i dues places més que són d'educació especial, i fan un total de
16 places ofertades. La resta de pre inscrits formaran una llista d'espera. Que el perfil d'aquest alumnes no és
fens fàcil per la professora, encara que la persona que ho farà ja té experiència en aquests àmbits. Que el
pressupost aproximat del projecte és el que es facilita, juntament amb la proposta que es va fer de repartiment
de les despeses entre els diferents municipis. Que hi han dos mòduls, un professional i altre de formació. Que
també s'han demanat 17 ordinadors a la Diputació de Barcelona. I que es compte amb una aportació de 10.000
euros de la Diputació de Barcelona.
El vocal senyor Garcia Barrachina comenta que sobre el tema del repartiment de les despeses, que va fer una
esmena durant la sessió del ple celebrada al mes de maig, consistent en que el tant lineal i % alumnes, es fes
referit al tant per cent de la població de cada municipi amb edat entre els 16 i els 21 anys, que són les edats a
les quals s'adreça aquesta oferta. I que no es tingui en compte solament els tenen alumnes a l'Escola, ja que no
es requisit ser alumne de l'escola.
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Vocal Sant Pere de Riudebitlles, senyor Moreno Pascual, comenta que podria repartir-se per tant per cent
d'alumnes inscrits al PQPI.
El vocal de l'ajuntament de Puigdàlber, senyor del Moral Lirola, comenta que també es podría repartir en relació
al tant per cent dels que gaudeixin, o en funció del fracàs escolar de cada municipi.
La senyora de la Cruz i Piñol comenta que es faran les entrevistes de selecció dels alumnes, per part d'una
responsable de la zona del PQPI, en la qual es mira la motivació dels pre inscrits.
Vocal de l'ajuntament de Subirats, senyor Ros Peiro, assenyala que també pot venir alumnat que sigui d'un
municipi que no pertanyi a la Mancomunitat de l'Alt Penedès
El President Ribas i Ferrer indica que es podrien fer els números amb les tres opcions proposades, la
presentada, amb el tant per cent per la utilització, i amb el tant per cent del nombre de joves de cada municipi. I
que, en qualsevol cas, es podria fer l'aportació de la part fixa de cada ajuntament.
11.- PRECS I PREGUNTES
Obert el torn per la presidència, no fa ús del mateix ningú dels assistents.
TANCAMENT DE L'ACTE
No havent més assumptes de que tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 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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