Acta 3/2013

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS,
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 27 DE JULIOL DE 2013
A Sant Sadurní d’Anoia, a les vuit del vespre del dia vint-i-set de juliol de dos 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
SANT PERE DE RIUDEBITLLES
SIXTO MORENO PASCUAL
ROSA M ESTEVE NADAL
ANTÒNIA AMAT SABATÉ
SANT QUINTÍ DE MEDIONA
RAMON CREIXELL I MARTI
POL PAGES I PONT
SERGI GARCIA BARRACHINA
GELIDA
LLUÍS MIQUEL VALLS COMAS
CARLES ARRANZ BARQUET
Vocal 2
SUBIRATS
PERE PONS VENDRELL
LLORENÇ ROS PEIRO
FERRAN PLANAS VILANOVA
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
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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.
2.
3.
4.

APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR
RENÚNCIA DEL SENYOR RIBAS I FERRER AL CÀRREC DE PRESIDENT
ELECCIÓ DE LA PERSONA QUE EXERCIRÀ LA PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 2013

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATE 06/05/2012 I
14/05/2013
La Presidència indica que es proposa l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, corresponent a la celebrada
amb el caràcter d'ordinària el die 6 de maig 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
l'acta de la sessió esmentada, conforme es troben redactades.
2. RENÚNCIA DEL SENYOR RIBAS I FERRER AL CÀRREC DE PRESIDENT
En aquests moments, quan són les 20:20 hores, s'incorporen a la sessió els membres de la Direcció de
l'Escola, en concret la senyora Leonor Jaques, el senyor Martí Ribas i el senyor Jordi Nin.
Intervé en primer lloc l'actual President, senyor Ribas i Ferrer, qui comenta que ha presentat la seva
renúncia al carrèc de President de la Mancomunitat. Explica que és conegut el canvi al front de l'Alcaldia de
l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, i que ell ja no serà representant de l'Ajuntament a la Mancomunitat, i
per tant no hi serà al ple de la Mancomunitat. Recorda que quan va entrar de nou a la Presidència com
Alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, hi havia el problema del finançament de l'escola. Que durant el temps que
ha estat de President, amb la la direcció de l'escola ha intentat establir lligams, deixant sempre a la direcció
la gestió educativa, però sempre ha volgut estar al seu costat. Que sempre ha rebut informació puntual de la
direcció, amb la qual també s'ha hagut de treballar conjuntament alguns temes de personal. Que vol agrair a
la direcció de l'escola la col·laboració que li ha ofert. Que valora molt positivament que s'hagi treballat
conjuntament. Que vol desitja sort a tothom en aquesta nova etapa que ara s'inicia, i també que es puguin
resoldre els problemes. Que pensa que s'ha de donar més suport des dels ajuntaments a l'escola, més
encara en aquest temps difícils. I que els Ajuntament no haurien de descartar haver de pagar alguna cosa. I
que també s'haurà de parlar de si es continua amb el projecte de l'Escola Intermunicipal des de la
Mancomunitat o si es deixa l'escola en mans de la Generalitat. Però que, en tot cas, vol recordar que
l'Escola és l'enveja de Catalunya i que es posada d'exemple pel propi Departament.
A continuació intervé la directora de l'Escola, senyora Leonor Jaques, qui lleguexi el text que seguidament
es transcriu, per haver facilitat el seu contingut a secretaria:
“En nom de la direcció de l’Escola volem agrair al Josep Maria Ribas la dedicació, la integritat i la implicació,
tant professionals com personals, que ha tingut amb l’Ínter des del primer moment que va assumir la
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presidència de la Mancomunitat.
Creiem, a més a més, que en el seu cas té un mèrit addicional, ja que el moment que estem vivint no ens
acompanya gens ni ens ho està fent fàcil. Les conseqüències de la crisi econòmica han generat en algunes
ocasions cert malestar que ha pogut acabar crispant fins i tot l’ambient. Per tant, estar en aquestes
circumstàncies al capdavant d’una institució educativa com la nostra, intermunicipal, amb gairebé 100
persones que hi treballen, més de mil alumnes i totes les seves famílies, és un bon repte i una gran
responsabilitat.
Gràcies, Josep Maria, per aquesta competent dedicació i tot el suport que ens has donat. Sàpigues que ens
hem sentit molt ben acompanyats, tant per tu al capdavant, com també per la Cristina com a Regidora.”
El senyor Ribas i Ferrer agraeix les paraules de la directora, i recorda que per salvar alguna situació, s'han
hagut de ficar diners des dels ajuntaments, especialment des de Sant Sadurní.
A la vista de l'escrit de renúnica a la Presidència presentat pel senyor Josep Maria Riba i Ferrer, el ple de la
Mancomunitat, per unanimitat, acorda el següent:
PRIMER: Prendre coneixement de la renúncia del Sr. Josep Maria Ribas i Ferrer, del càrrec de President de
la Mancomunitat de l'Alt Penedès.
3. ELECCIÓ DE LA PERSONA QUE EXERCIRÀ LA PRESIDÈNCIA
Per part del secretari s'explica que vacant la Presidència, i conforme a les estatuts de la Mancomunitat i la
normativa aplicable, procedeix l'elecció de la persona que exercirà la Presidència, i anuncia que hi ha la
candidatura de la nova vocal del ple de la Mancomunitat, en representació de l'Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia, del qual és Alcaldessa.
Atès que no es presenta cap altra candidatura, per unanimitat de la totalitat dels presents s’elegeix a la
senyora Susanna Mérida i López, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, com a presidenta de
la Mancomunitat. de Municipis de l’Alt Penedès.
Seguidament, la senyora Mérida i Löpez manifesta que accepta el càrrec i formula, de conformitat amb els
articles 18 del Real Decret Legislatiu 781/1986 i 40.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals, promesa d'acord amb el Reial Decret 707/1979, quedant possessionat
del càrrec, i passant presidir la sessió.
La nova Presidenta de la Mancomunitat s'adreça als membres del plenari agraint als presents el
recolzament rebut. Recorda que l'Ajuntament de Sant Sadurní és el que té una part propietat més gran de
l'edifici de l'escola, i és el que té també més proximitat. Que vol agraeix la confiança que li han dipositat, i
explica que ella havia estat alumna de l'escola. Que és conscients dels moments difícils pels que passa la
Mancomunitat, en relació al fiançament de l'Escola per part del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. Recorda també el contingut de la conversa que van mantenir alguns alcaldes amb
la secretaria del Departament, la senyora Mier, arrel de la carta enviada. Que s'ha de tenir en compte les
dificultats econòmiques de la Generalitat. Que pensa que cal dir al Departament no es demani més
ampliacions, i que cal resoldre el tema del deute. Que ja són a prop de mil alumnes. Que entre tots s'haurà
de treballar. Que tal vegada arribi el moment que ha dit el senyor Ribas, de decidir si posar diners els
Ajuntaments o traspassar l'escola a la Generalitat. Però que ella sempre defensarà el model d'escola que
tant bons resultats ha donat.
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El vocal de Sant Quintí de Mediona, senyor Creixell comenta que caldria fer conscients de la situació a la
Generalitat.
La Presidenta contesta que ja es va fer quan es va anar a l'entrevista amb la secretaria del Departament.
El vocal de Torrelavit, senyor Riera recorda que el model de l'escola va estar defensat pel conseller
d'Educació Sr. Ernest Maragall. Pero que tothom ha de esser conscient de què ara arriba la crisis a
l'administració.
El senyor Creixell pregunta si es demanaran encara més sacrificis.
La President recorda que la senyora Mier va preguntar als alcaldes si eren conscients de la situació del
país. Que durant aqueslla reunió la Generalitat va agafar el compromís de resoldre el tema del deute de les
mensualitat pendents, però que encara resta pendent l'actualització del finançament. Que va insistir en que
la titularitat de l'escola és municipal. Que malauradament, es tracta d'un model i un referent que el
Departament utilitzen, però que no ho paguen. I ara volen iniciar a l'escola l'anomenada formació
professional dual.
La vocal de Sant Sadurní d'Anoia, senyora Cruz comenta que aquesta nova formació professional dual,
complementa l'oferta actual. Que es va esperar fer contactes amb els ajuntament que poden fer els
contractes de formació, i que ara s'ha fet aquest contactes per la formació, es pot continuar treballant. Que
existeix una important preocupació de la direcció, pels temes econòmics, ja que el Departament paga menys
del que fa l'escola. Que es reclamen també aquest temes, com ara el finançament d'una vetlladora, que es
va fer per escrit.
La President recorda que la senyora Llovet, directora territorial, amb la qual també ha hagut una entrevista
recent, va dir que calia diferenciar els dos temes. Que els temes econòmics, s'han de resoldre amb el
Departament, els alcaldes. I que els temes educatius, són de la seva responsabilitat. I ella va dir que el curs
vinent no es pot iniciar aquesta nova formació. Que caldrà insistir amb la persona tècnica de contacte. I que
pel curs següent, va deixar oberta la possibilitat de fer aquest mòdul i un altre.

4. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 2013
Vista la Plantilla de Personal aprovada a l'Annex del Pressupost General per a l'any 2013.
Vist que per raons organitzatives resulta necessari introduir una sèrie de modificacions a l'esmentada
Plantilla, consistents en ajustar les places de professors dels cicles formatius, a les necessitats de personal
per cobrir els ensenyaments del proper curs escolar 2013-2014, conforme figura a l'annex d'aquest acord.
Vist l'informe emès per la secretaria-intervenció al qual es constata l'existència de crèdit pressupostari
adequat i suficient per enllestir la modificació pretesa.
Considerant allò disposat a l'art. 126 del RDLeg 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local, interpretat en relació amb allò disposat a l'art.
169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada mitjançant RDLeg 2/2004, de 5
de març,
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El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, acorda el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de la Plantilla de Personal de l'Annex del Pressupost General
per a l'any 2013, en els següents termes que figuren a l'expedient.
SEGON: Ordenar l'exposició pública del present acord mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província,
per termini de quinze dies, a l'efecte que els interessats / les interessades puguin formalitzar les
reclamacions que estimin convenients en defensa dels seus legítims interessos.
TERCER: Determinar que la modificació de la plantilla es considerarà definitivament aprovada si
transcorregut l’esmentat termini no s’hagués presentat cap reclamació, ja que, en cas contrari, es requerirà
acord exprés per part del Ple pel qual es resolguin les formulades, i s’aprovi definitivament aquesta.
8.- MOCIONS D'URGÈNCIA
No n'hi hagué.
9.- PRECS I PREGUNTES
Obert el torn per la presidència, no fa ús del mateix per cap dels assistents
TANCAMENT DE L'ACTE
No havent més assumptes de que tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 21:00 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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