Acta 3/2014

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE L'ALT PENEDÈS,
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 8 DE JULIOL DE 2014
A Sant Sadurní d'Anoia, a 1/4 de 9 del vespre del vespre del dia vuit de juliol 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 sortint, 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 Presidenta sortint
SI (absenta definitivament a les 21:00 hores)
CRISTINA DE LA CRUZ PIÑOL
SI
MARIA A ROSELL MEDALL – Presidenta entrant
SI
VICTOR PERXES GIBRAT
SI
SANT PERE DE RIUDEBITLLES
SIXTO MORENO PASCUAL
NO
MARIA ISABEL LUCAS MORENO
NO
ANTÒNIA AMAT SABATÉ
SI
SANT QUINTÍ DE MEDIONA
RAMON CREIXELL I MARTI
NO
POL PAGES I PONT
NO
SERGI GARCIA BARRACHINA
SI
GELIDA
LLUÍS MIQUEL VALLS COMAS
NO
CARLES ARRANZ BARQUET
NO
Vocal 2
SUBIRATS
PERE PONS VENDRELL
SI
LLORENÇ ROS PEIRO
SI
FERRAN PLANAS VILANOVA
NO
TORRELAVIT
RAMON RIERA BRUCH
SI
MARCEL GABARRÓ CASANOVAS
SI
OLGA RIBÉ SEGURA
SI
EL PLA DEL PENEDÈS
SANTIAGO SOLER VIVES
SI
BEGOÑA DE FATIMA GAMERO PEREZ
NO
ANNA ROSAURA PADRÓS
NO
SANT LLORENÇ D'HORTONS
ÀLEX JOVER FONTAINE
NO (excusat)
MARIA DOLORES ARGUIJO GALA
FRANCESC MURRIA FARNOS

NO
NO

Acta 3/2014- Ple ordinari 8 de juliol de 2014 - Pàgina 1 de 7
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

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.

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 31/03/2014
CANVI DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
ELECCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA MANCOMUNITAT
NOMENAMENT DE LA PERSONA QUE REALIZARÀ LES FUNCIONS DE TRESORERIA
DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA PER LA QUAL ES NOMENA
DIRECTORA DE L'ESCOLA INTERMUNICIPAL A LA SENYORA LEONOR JAQUES
INFORMACIONS DIVERSES
INFORMACIONS DE LA DIRECCIÓ
MOCIÓNS URGÈNCIES
PRECS I PREGUNTES

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 31/03/2014.
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
31/03/2014, i pregunta si algun dels vocals presents tenen alguna observació que formular al seu contingut.
Com que no es formula cap altra observació, la Presidència declara aprova per unanimitat l'acta de la sessió
esmentada, conforme es troba redactada.
2. CANVI DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
S'informa als membres del Ple presents a la sessió, que l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha comunitat
la designació dels seus nous representants a la Mancomunitat, que són les persones següents:
Sra. Maria A. Rosell i Medall, Alcaldessa-Presidenta
Sr. Víctor Perxés Gibrat, regidor
Sra. Cristina de la Cruz i Piñol, regidora.
Seguidament, pren la paraula la presidenta sortint, senyora Mérida i López, qui comenta que ha demanat a
la secretaria la redacció del document que es lliura als assistents. Explica el contingut de l'entrevista amb la
Consellera d'Ensenyament el passat 16 de maig, a la qual van assistir els alcaldes de Subirats, de El Pla del
Penedès, i ella mateixa com Alcaldessa de Sant Sadurní d'Anoia, ir presidenta de la Mancomunitat,
acompanyats del secretari. Que duran l'entrevista, es va manifestar el compromís del Departament de pagar
dues mensualitat de les enrederides, en el mes maig i altres dues en el mes de juny. També es van
comprometre a realitzar una gestió amb l'Institut Català de Finances, per veure la possibilitat de formalitzar
alguna operació de tresoreria. Que la reforma de LRSAL també es va tractar durant l'entrevista, ja que el
dubtós que es pugui mantenir la competència d'educació en les entitats locals. Que sobre aquest tema, es
va quedar en que es convocatòria una reunió tècnica. Que, desprès de l'entrevista van pagar dues de les
mensualitats pendents al mes de maig però solament una mensualitat al mes de juny. Que s'ha facilitat el
contacte amb el IFC i que encara està pendent la celebració de la reunió sobre les conseqüències de
l'aplicació de la LRSAL en el futur de l'Escola Intermunicipal del Penedès. Que, durant l'entrevista, el
Departament va manifestar que vol continuar amb l'escola,m en la seva configuració actual. Que, si
finalment això no fos possible, es van comprometre a cercar solucions. Que, al seu parer, si el Departament
d'Ensenyament paga amb puntualitat, es pot continuar amb la titularitat i la gestió de l'escola des de la
Mancomunitat. Que sobre el nomenament de la Direcció de l'Escola Intermunicipal del Penedès, indica que
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s'ha fet el que es va quedar durant la sessió anterior del ple de la Mancomunitat. Que la voluntat de l'actual
directora, senyora Jaques. Ha estat la de continuar assumint la direcció, es va fer la gestió amb la inspecció
d'ensenyament. Que l'inspector ha fet la valoració, que ha estat molt positiva, i que s'ha fet el nomenament
per altres quatre anys. Que és possible que es jubili abans de finalitzat el mandat actual. Que llavors s'haurà
de fer el procés novament tot el procés per tal de nomenar una nova persona que es faci càrrec de la
direcció de l'escola. Que encara n'hi ha una certa problemàtica dins del claustre professors, que hi es des de
l'elecció de l'actual direcció. Que es tracta des faccions de professorat, que entenen de forma diferent la
direcció i l'escola. Que van plantejar el problema els sindicats, que diuen que no tenen prou estratègies per
gestionar a l'aula. Que llavors es va assumir des de la presidència el compromís de resoldre aquest dos
temes. Que es va cercar un professional per fer una formació a tot el professorat, i una altra a la direcció,
per veure si es pot reconduir el problema. Que el contingut de la formació s'ha fet per tractar aspectes i fer el
treball de grup conforme ho vegi. Que aquesta és la mateixa persona que va fer la formació als pares de les
escoles bressol. Que es tracta d'un primer pas, i que caldrà veure si ajuda a solucionar els actuals
problemes.
La vocal de Sant Sadurní d'Anoia, senyora de la Cruz Piñol comenta que en aquestes formacions es
donaran estratègies. Explica que els continguts de la formació seran els següents: La mirada quàntica
aplicada a l'educació; Canvi de creences limitadores per possibilitadores; El poder de l'empatia i de la ment
enfocada; L'autoconeixement emocional; L'ecologia emocional com l'art de viure. Els residus tòxics, i les
vitamines emocionals. Rutes emocionalment ecològiques per a educar; La gestió del canvi; Foment de la
creativitat; La confiança, la coherència, la humilitat i el respecte, com a elements pont cap a l'altre; Habilitats
necessàries per a una comunicació sana, empàtica, i autèntica; Resoldre els conflictes de manera pacífica;
El model CAPA: persona Creativa – Amorosa – Pacífica – Autònoma; Establir límits amb amor i respecte;
Les dificultats com a oportunitats de creixement; Educar l'escolta i el diàleg amb la vida. Assenyala que la
formadora és l'Anna Mascaró i Colls, Filòsofa, pedagoga, experta en psicologia de l'evolució humana,
consultora d'educació, i especialista en desenvolupament emocional i relacions humanes. Que ara
únicament resta fixar les dades en que es farà la formació, que està previst que es faci en dos grups, per tal
de poder treballar millor i de forma pràctica. Finalment, india que el durada del curs són deu hores, i el
pressupost 1.300 euros més IVA.
La senyora Mérida López comenta que també s'ha donat un problema amb una professora i una alumna,
amb un part de lesions al CAP i una denuncia als mossos esquadra. Que els representants sindicals van dir
que necessitaven estratègies. I també es queixen de la forma de repartir els horaris.
El vocal de Subirats, senyors Pons Vendrell comenta que cal aclarir si l'import del pressupost és pels dos
grups.
La senyora Cruz Piños aclareix que seran cinc hores per cada grup. Que la formadora és una gran
professional, amb un gran prestigi en el seu camp.
La senyora Mérida López assenyala que semblava que s'havia d'escoltar als membres del comitè
d'empresa, i tractar de millorar l'ambient laboral de l'escola.
La senyora Rosell Medall pregunta per l'expedient disciplinari obert a la professora.
La senyora Mérida López contesta es va obrir l'expedient, per cobrir totes les possibilitats, i pel fet de que
els pares havien anat als mossos d'esquadra, amb el part de lesions, per fer la denúncia.
El secretari explica el contingut de l'informe que va fer la directora de l'escola en relació amb aquests fets.
El senyor Pons Vendrell pregunta pels antecedents d'aquest tipus que té aquesta professora.
El secretari contesta que es va fer una amonestació escrita.
El vocal de Torrelavit, senyor Gabarró Casanovas, intervé per comentar que el seu fill esta a la classe en la
Acta 3/2014- Ple ordinari 8 de juliol de 2014 - Pàgina 3 de 7
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

que es va produir l'incident, i que la seva versió coincideix amb la que ha escoltada ara en el relat de
l'informe de la directora.
El vocal de El Pla del Penedès, senyor Soler Vives, manifesta que, en la seva opinió, amb una denuncia
dels pares de per mig, no es pot tancar sense res.
El senyor Pons Vendrell comenta que, al seu parer, amb aquesta formació no tindrà prou aquesta
professora.
La senyora Mérida López indica que des del servei de prevenció de riscos laborals. tal vegada es pot fer
alguna cosa.
El vocal de Sant Quintí de Mediona, senyor Garcia Barrachina, intervé per comentar que, al seu parer,
aquesta formació anirà be normalment pels que ja ho fan be, de la mateixa forma que passa amb la
formació del pares.
El senyor Gabarró Casanovas manifesta que l'escola té l'historial dels alumnes i segur que també dels
professors, i que es podria fer servir per ajudar aquests professors.
La senyora Mérida López comenta que els membres del comitè d'empresa van defensar a mort a la
professora.
El senyor Gabarró Casanovas pregunta què fa el comitè d'empresa. I que, en la seva opinió, s'ha d'atendre
als alumnes i també als docents. I que creu que els sindicats ofereixen aquests serveis, per ajudar a superar
aquests problemes als treballadors.
La senyora Rosell Medall intervé per comentar que ha parlat amb altres professors, dels dos bàndols, i que
creu que el problema no es podrà resoldre amb una formació de cinc hores. Que el que s'ha de preocupar
és què no arribi el mal ambient que hi ha al claustre dels professors, als alumnes. I que considera que, per
aquests problemes, s'està perdent el prestigi de l'escola.
El senyor Garcia Barrachina assenyala que, en la seva opinió, les discrepàncies internes no poden justificar,
en cap cas, els fets. I també es mostra d'acord amb l'afirmació d'altres vocals, de què, amb aquesta
formació no hi haurà prou.
La senyora Rosell Medal indica que es pot començar per aquí, desprès continuar cercant altres eines, que hi
han, i algunes d'elles gratuïtes. I insisteix en que està patint el prestigi de l'escola.
La vocal de Torrelavit, senyora Ribé Segura, manifesta que caldria parlar amb els dos bàndols de
professors.
La senyora Rosell Medall comenta que alguns professors li han fet arribar que no hi haurà suficient amb
aquesta formació.
La senyora de la Cruz Piñol assenyala que l'AMPA de l'escola estava disposada a pagar aquesta formació o
alguna altra.
En aquest moment, la senyora Mérida López, s'absenta definitivament de la sessió, quan són les 21:00
hores.
3. ELECCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA MANCOMUNITAT
Atès que la persona que exercia la Presidència de la Mancomunitat, la senyora Susanna Mérida i López, ja
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no ostenta la representació del seu ajuntament a la Mancomunitat, cal procedir a l'elecció de la persona que
ocupara a partir d'ara la Presidència de la Mancomunitat.
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, la senyora Rosell Medall
Atès que no es presenta cap altra candidatura, per unanimitat de la totalitat dels presents s’elegeix a la
senyora Maria A Rosell Medall, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, com a presidenta de la
Mancomunitat. de Municipis de l’Alt Penedès.
Seguidament, la senyora Rosell Medall 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.
4. NOMENAMENT DE LA PERSONA QUE REALIZARÀ LES FUNCIONS DE TRESORERIA
Atès hagut en la persona que ocupa la Presidència de la Mancomunitat, aquest proposa que la Tresoreria
de Fons de la Mancomunitat, tal i com s'ha vingut realitzant fins ara, 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 al la vocal senyor Víctor Perxés Gibrat, de
l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia qui haurà d'acceptar expressament el nomenament.
Seguidament el vocal senyor Víctor Perxés Gibrat, de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, va acceptar
expressament el seu nomenament com a Tresorer de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès.
5. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA PER LA QUAL ES NOMENA
DIRECTORA DE L'ESCOLA INTERMUNICIPAL A LA SENYORA LEONOR JAQUES
S'informa als membres de la Corporació del contingut de la Resolució de la Presidència, número 4/2014, de
data 10 de juny de 2014, que seguidament es transcriu de forma literal:
“Per resolució d'aquesta presidència, número 12/2014, de data 30 de novembre de 2010, es va acordar nomenar a la
senyora Leonor Jaques Carol, directora de l'Escola Intermunicipal del Penedès, des del dia vint-i-nou de novembre de
dos mil deu, fins el trenta de juny de dos mil catorze. Igualment es va determinar que pel que fa a l'avaluació de la
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directora, renovació dels períodes de mandat i cessament de la directora, s'estarà al que es determina a les bases
setena, vuitena i novena.
El proper 30 de juny de 2014 finalitza el termini pel qual va estar nomenada la Leonor Jaques com a directora de
l'Escola Intermunicipal del Penedès.
A les bases del concurs de mèrits pel nomenament de director/a de l'Escola Intermunicipal del Penedès, aprovades per
resolució d'aquesta Presidència número 7/2010, de data 8 de juny de 2010, es va regular la renovació de la forma
següent:
“8 Renovació dels períodes del mandat
8.1 El director o directora que obté avaluació positiva en relació amb el seu període de mandat pot optar per continuar
en l'exercici del càrrec fins a completar un total de tres períodes consecutius. Aquesta opció haurà de ser manifestada
per escrit adreçat a la Presidència de la Mancomunitat.
Abans del final del primer, del segon i del tercer període d'exercici de la direcció, el/la director/a que opti per continuar
en el càrrec, i una vegada avaluat/ada positivament, haurà d'elaborar una actualització del seu projecte de direcció
inicial, el qual formarà part de l'avaluació de la seva tasca directiva. Aquest nou projecte contindrà tant una valoració
relativa a l'assoliment dels objectius plantejats en el projecte de direcció inicial com, en relació amb aquesta valoració,
les propostes de millora i, si s'escau, el plantejament de nous objectius, per al període següent.
8.2 Assolit el límit màxim de tres períodes, el director o directora avaluat/ada positivament pot participar novament en el
concurs de mèrits per ocupar la direcció del centre.”
La senyora Leonor Jaques Carol va comunicar verbalment a aquesta presidència el seu interès en continuar en
l'exercici del càrrec durant un nou mandat.
Per acord del ple de la Mancomunitat, adoptat en sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2014, es va aprovar, per
unanimitat dels presents, que la renovació en la Direcció s'efectuï conforme les bases i que es procedeixi a la valoració
del Projecte de la Sra. Leonor Jaques per optar a la seva reelecció.
Per escrit de data 18 de febrer de 2014, número de registre d'entrada de documents 21, l'actual directora, senyora
Leonor Jaques, va demanar poder optar a la renovació del càrrec de la direcció de l'Escola Intermunicipal del Penedès.
Amb posterioritat la senyora Jaques Carol va presentar el document d'actualització del seu projecte de direcció inicial,
contenint una valoració relativa a l'assoliment dels objectius plantejats en el projecte de direcció inicial com, en relació
amb aquesta valoració, les propostes de millora i, si s'escau, el plantejament de nous objectius, per al període següent,
de 2014-2018.
En data 31 de març de 2014 es va sol·licitar la col·laboració del Departament d'Ensenyament de la Generalitat per
realitzar el procés d'Avaluació de la directora de l'Escola Intermunicipal del Penedès, com a requisit previ a la seva
renovació per un nou període, conforme al que es va preveure a les bases aprovades en el seu dia pel concursoposició.
En data 25 d'abril de 2014, registre d'entrada número 48, es va rebre la comunicació del Departament d'Ensenyament,
per la qual es designava al senyor Jordi Albet Fernándeaz, inspector d'educació del centre, com al seu representant per
participar en el procés d'avaluació.
En data 30 de maig de 2014, registre d'entrada número 60, es va rebre la comunicació del Departament
d'Ensenyament, per la qual es comunica la valoració positiva, realitzada per la inspecció educativa, de la senyora
Leonor Jaques Carol, com a directora de l'Escola Intermunicipal del Penedès.
Vist el contingut de l'informe emès per l'inspector d'Educació, en Jordi Albet Fernández, en el qual es determina que “a
partir de les actuacions realitzades per aquest inspector es conclou que la Sra. Leonor Jaques Carol, directora de
l'Escola Intermunicipal ha desenvolupat les funcions i tasques pròpies del seu càrrec de forma satisfactòria sent la seva
valoració positiva (s'adjunta informe tipificat de valoració)”.
Vista l'avaluació positiva obtinguda per la senyora Leonor Jaques Carol, en relació amb el seu període de mandat 20102014 i l'opció manifestada formalment per l'actual directora de continuar en l'exercici del càrrec.
En ús de les facultats que legalment tinc conferides, HE RESOLT:
Primer: Renovar el nomenament com a directora de l'Escola Intermunicipal del Penedès de la senyora Leonor Jaques
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Carol, fins el dia trenta de juny de dos mil divuit.
Segon: Determinar que pel que fa a l'avaluació de la directora, renovació dels períodes de mandat i cessament de la
directora, s'estarà al que es determina a les bases setena, vuitena i novena, de les bases que van regir el concurs de
mèrits pel nomenament de director/a de l'Escola Intermunicipal del Penedès, aprovades per resolució d'aquesta
Presidència número 7/2010, de data 8 de juny de 2010.
Tercer: Notificar aquesta resolució a la interessada.”

6. INFORMACIONS DIVERSES
Es lliura un document anomenat “NOTES SITUACIÓ MANCOMUNITAT ALT PENEDÈS A DATA 8 DE
JULIOL DE 2014”, que ha estat redactat amb motiu del canvi de la persona que ocupa la Presidència de la
Mancomunitat, per informar als membres del ple de la Mancomunitat l'estat actual de la situació de l'entitat a
aquesta data.
7. INFORMACIONS DE LA DIRECCIÓ
Aquest punt es retira de l'ordre del dia. Per un error de coordinació de la secretaria de la Mancomunitat, no
s'ha comunicat a temps la celebració d'aquest Ple a la Direcció de l'Escola Intermunicipal, a la que es
convidarà a la propera sessió que es celebri.
8. MOCIÓNS URGÈNCIES
No n'hi haguè.
9. PRECS I PREGUNTES
Obert el torn per la Presidència, no es 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 21:10 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
LA PRESIDENTA,

EL SECRETARI,
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