Acta 4/2011

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS,
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2011
A Sant Sadurní d’Anoia, a un quart de nou del vespre del dia dinou de desembre 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 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

SI
SI
NO
PUIGDALBER

DAVID MASDEU BAQUES
RAFAEL DEL MORAL LIROLA
JOSE TELLO MATEU

EXCUSAT
EXCUSAT
EXCUSAT
SANT PERE DE RIUDEBITLLES

SIXTO MORENO PASCUAL
VICENÇ OLIVE COLS
ANTÒNIA AMAT SABATÉ
RAMON CREIXELL I MARTI
POL PAGES I PONT
SERGI GARCIA BARRACHINA
LLUÍS MIQUEL VALLS COMAS
CARLES ARRANZ BARQUET
Vocal 2

NO
NO
SI
SANT QUINTÍ DE MEDIONA
SI (s'absenta a les 21:40 hores)
NO
SI (s'absenta a les 21:40 hores)
GELIDA
SI (s'absenta a les 21:20 hores)
NO
SUBIRATS

PERE PONS VENDRELL
LLORENÇ ROS PEIRO
FERRAN PLANAS VILANOVA

SI
EXCUSAT
EXCUSAT
TORRELAVIT

RAMON RIERA BRUCH
MARCEL GABARRÓ CASANOVAS
OLGA RIBÉ SEGURA

SI
SI
SI
EL PLA DEL PENEDÈS

SANTIAGO SOLER VIVES
BEGOÑA DE FATIMA GAMERO PEREZ
ANNA ROSAURA PADRÓS

NO
NO
SI
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VOCALS PLE

ASSISTÈNCIA
SANT LLORENÇ D'HORTONS

ÀLEX JOVER FONTAINE
JORDI SANARARUA ROIG
FRANCESC MURRIA FARNÓS

SI
SI
NO
LA GRANADA

JOAN INIESTA
MERCÈ VILLAR PAUSAS
MIGUEL SANZ GONZALEZ

EXCUSAT
EXCUSAT
EXCUSAT

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

APROVACIÓ ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
DACIÓ DE COMPTE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010
APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
APROVACIÓ PRESSUPOST 2012
APROVACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA
APROVACIÓ SOL·LICITUD PRÉSTEC DIPUTACIÓ DE BARCELONA
APROVACIÓ CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT PQPI
APROVACIÓ DEL REPARTIMENT PAGAMENT PQPI
TRANSPORT ESCOLAR PER LÍNIES REGULARS. MODIFICAR HORARI LÍNIES
MOCIONS D'URGÈNCIA
10.1 APROVACIÓ SEPARACIÓ VOLUNTÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER DE LA
MANCOMUNITAT DE L'ALT PENEDÈS
10.2 ADHESIÓ XARXA MUNICIPIS
11 PRECS I PREGUNTES
1.- APROVACIÓ ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 21 DE
JULIOL DE 2011
Es proposa l’aprovació de les esborranys de les actes de les sessions anteriors, la número 3/2011 corresponent
a la celebrada, amb el caràcter d’extraordinària, el passat dia 21 de juliol de 2011, de constitució de la
Mancomunitat, i número 4/2011 corresponent a la celebrada, amb el caràcter d’extraordinària, el passat dia 21
de juliol de 2011, d'organització de la Mancomunitat, i el President pregunta si algun dels vocals presents vol
formular observacions al contingut de l’esborrany de l’acta esmentada. Com que no es produeix cap, declara
aprovades per unanimitat les actes de les sessions número 3/2011 i 4/2011, del dia 21 de juliol de 2011.
INFORMACIONS DE LA DIRECCIÓ DE L'ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
Seguidament el President indica que ha convidat a la direcció de l'Escola Intermunicipal del Penedès, per tal
de que expliquin al ple de la Mancomunitat la situació de l'escola.
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En aquests moments, i quan són les 20:20 hores, s'incorporen a la sessió la directora, senyora Leonor
Jaques, la secretària – administradora, senyora Marta Anglès, el coordinador pedagògic, senyor Martí Ribas
i el coordinador de cicles formatius, senyor Jordi Nin.
La directora comenta que la situació actual del claustre encara no està normalitzada totalment, desprès
del canvi de direcció que es va produir el curs passat, i que hi han tensions encara. Que també es noten les
dificultats que ha hagut pel pagament de les nòmines, per el retard en els ingressos del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Que la direcció entén que ha d'haver una bona transferència
de la informació per poder passar-la als professors i poder evitar així tensions. I assenyala que el
coordinador de cicle formatius explicarà com està el tema dels cicles de grau superior.
El senyor Nin explica que s'ha de tenir en compte tant les demandes com les necessitats que es detecten.
Que actualment s'imparteixen a l'escola el de tècnic superior en administració i finances i el de tècnic
superior en educació infantil. Que en el primer s'està notant una baixada en nombre dels alumnes. Que
considera important que estigui oberta la família d'infantil i d'atenció sanitària. Que s'han de tenir en compte
els alumnes que hauran acabat el grau mitjà. Que la tendència és, segon el Departament, la d'especialitzar
el centres per famílies de cicles formatius. Que per això es demana poder impartir el cicle formatiu de grau
superior d'integració social o d'intervenció soci sanitària, encara que pensen que és més adequat aquest
segon. Recorda que aquest cicles donen el mateix accés a la vida laboral, i tenen els mateixos crèdits. Que
d'aquesta forma, es poden fer les dues titulacions en tres anys. Que anteriorment s'havien fet en altres
cicles, com els d'informàtica. Que de tot això s'ha parlat amb el Departament, però que actualment solament
hi ha un institut a tot Catalunya amb aquests cicles. Que al mes de febrer o març, es realitzarà un estudi de
les necessitats i demandes per tots els municipis de les tres comarques. Que si l'estudi surt bé, caldrà fer la
sol·licitud formal dels ajuntaments dels nous cicles. Que també s'observa un descens en el nombre de
matrícules en el cicle d'administració i finances. Que cal comentar la possibilitat de fer la doble titulació
d'aquest cicle amb el cicle d'adjunt de direcció, la qual cosa pensen que ajudaria a millorar l'oferta. I també
destaca el projecte de la Sónia Esquivel, que ha estat seleccionat en un programa Erasmus per a la
realització de pràctiques.
La senyora Jaques comenta els temes següents:
1. Que durant la celebració de la Jornada de portes obertes, seria convenient comptar amb la
presència d'algun representant de la Mancomunitat o dels municipis. Que en aquesta data
s'apropen a l'escola més de 300 persones. Que considera que és tracta d'una bona iniciativa que
facilita el procés de preinscripció, i indica que es celebra un dissabte al matí, de 9:30 a les 13 hores.
2. Comenta que també s'hauria de tractar del tema del transport de batxillerat, i proposa la
celebració d'una reunió, al mes de gener, amb els regidors d'ensenyament dels ajuntament, amb
l'objecte d'estudiar les possibilitar per demanar canvis per que s'adeqüin els horaris dels autobusos
als horaris de l'escola Intermunicipal. Que pensa que es pot aprofitar les línies regulars de transport
pel realitzar el transport de batxillerat.
3. Informa també del projecte Escola Verda, i comenta que es convocarà una reunió amb els regidors
de medi ambient dels ajuntaments, per tal de mirar de realitzar un reball conjunt entre l'escola i els
ajuntaments en aquest important tema. Proposa també que s'estudii la possibilitat de que els
alumnes puguin fer el crèdit de síntesis respecte al medi,a dins del seu municipi.
El senyor Ribas comenta el tema del treball de recerca del batxillerat. Destaca que alguns alumnes trien
temes relacionats amb el seu municipi. I que es farà arribar la relació dels treballs que tenen a veure amb
cada municipi, ja que des de l'escola es considera que es pot fer un reconeixement, o aprofitar-los. I explica
que durant les Festes de Nadal es portarà a terme una campanya de recollida d'aliments, i que un cop
finalitzada la campanya, es lliuraran al Banc d'aliments i a Càritas. Que la campanya té per objecte que els
alumnes sentin la pobresa més propera, i que es realitzaran activitats per sensibilitzar als alumnes.
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El President comenta que el punt nou de l'ordre del dia tracta precisament del tema del transport.
El vocal de Subirats, senyor Pere Pons, intervé per fer constar que està d'acord amb aquesta iniciativa del
transport, i comenta que amb l'escola La Pau ja s'ha fet alguna cosa en relació als alumnes del nucli rural de
Casablanca. I que s'ha de tenir en compte que n'hi ha mitja hora de diferència.
La secretària de l'escola comenta que aquest any venen a la Intermunicipal alumnes d'altres escoles, ja que
hi ha gent de batxillerat que no tenien plaça. Que altres alumnes arriben a les 7:30 del matí. Que si
s'incorporen alumnes d'altres escoles, es poden quedar sens transport els de batxillerat.
El vocal senyor Pere Pons que la solució ideal seria que el mateix bus servís per a tots els nivells, ja que
sinó és econòmicament impossible. I que caldria aprofitar tots els viatges i estudiar els horaris.
La vocal de El Pla del Penedès, senyora Anna Rosaura, comenta que El Pla no té ni línia de busos.
El President indica que, com s'ha dit, es convocarà una reunió al mes de gener, i que es mirarà si es
convida a participar a les altres escoles.
Marxa la direcció de l'escola 20:40 hores.

2.- DACIÓ DE COMPTE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010
Es dona compte de la Resolució del President de la Mancomunitat número 10/2011, de data 19 de
desembre de 2011, per la qual s'aprova la liquidació del Pressupost de 2010 de l'entitat. El contingut de la
resolució esmentada és el que seguidament es transcriu:
RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 10/2011
Sant Sadurní d'Anoia, dinou de desembre de 2011.
Vist l'expedient de Liquidació del pressupost de la pròpia Entitat local corresponent a l'exercici de 2010, confeccionada en temps i
forma, en el sí de la Intervenció de Fons segons els preceptes continguts dels 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
2010, de conformitat amb les magnitud següents:
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2010

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS
RECONEGUDES
NETS
NETES
4.113.659,98
4.261.171,97
0,00
4.113.659,98

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

528.876,70
4.790.048,67
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2.Actius financers

0,00

3.Passius financers

0,00

0,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

-676.388,69

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

606.682,80
0,00

6.Desviacions de finançament positives de l’exercici

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

-69.705,89

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2010
COMPONENTS

IMPORTS
ANY

1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament

IMPORTS
ANY ANTERIOR

44.238,85
422.433,56

340.419,29
702.232,86

+ del Pressupost corrent

391.837,93

671.690,97

+ del Pressupost tancat

30.499,96

30.496,94

+ d’operacions no pressupostàries

95,67

44,95

- d’operacions no pressupostàries

0,00

3. Obligacions pendents de pagament

0,00
650.903,67

232.180,72

+ del Pressupost corrent

173.473,23

+ del Pressupost tancat

25.077,75

24.987,65

+ d’operacions no pressupostàries

452.352,69

221.915,78

- d’operacions no pressupostàries

0,00

I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

37.787,79

52.510,50
-184.231,26

810.471,43

6.205,76
0,00

6.155,58
0,00

-190.437,02

V.- Romanent de tresoreria per a despeses generals

804.315,85
Utilitzat

606.682,80

Pendent
utilitzar

197.633,05

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.”

LA PRESIDÈNCIA ASSANYALA QUE ELS MEMBRES DEL PLE RESTES ASSABENTATS.
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
Per part del secretari-interventor s'expliquen els detalls de la modificació de crèdit que es proposa aprovar.
El vocal de Sant Quintí de Mediona, senyor Ramon Creixell comenta que a la vista del seu import, els
municipis haurien de pagar les despeses financeres.
El President explica als presents el contingut de la reunió celebrada per representants de la Mancomunitat
amb la secretària general del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, durant la qual va
comentar que els pagaments del Departament no són del capítol 1 per a la Generalitat, sinó transferències
corrents. Que es va demanar que es contempli la possibilitat de fer algú canvi en aquest sentit, i que va dir
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que parlarien amb el Departament d'Economia per treure el pagament de la Mancomuniat del bloc general
de pagament a entitats locals. Que se li va explicar que el tracte que reben és un greuge comparatiu pels
professors de la Intermuncipal, i que es van comprometre a fer un tractament especial, fora de la resta de
pagament a entitats locals.
La vocal de Sant Sadurní d'Anoia, senyora Cristina de la Cruz, comenta que també va estar present a la
reunió, i que durant la mateixa també es va demanar l'abonament per la Generalitat de la conciliació de la
vida familiar,encara que va dir que no és possible. També e va demanar una col·laboració del Departament
per fer front a les inversions. I que es va insistir en la preferència en el tracte a l'hora realitzar els
pagaments. Que el dia 30 de novembre finalment es va cobrar el que van dir a la reunió que es cobraria.
Que es va insistir en la puntualitat dels pagaments, però que va dir que posar-se al dia, és més difícil. I que
també es va dir que és una llàstima haver de fer front a despeses financeres, ja que considera que seria
millor invertir aquests diners en ensenyament.
El President comenta que durant la reunió també es va reclamar el finançament dels grups nous que no han
estat inclosos en el càlcul inicial del curs escolar.
La senyora de la Cruz explica que també es va demanar a la reunió la revisió del conveni singular, però que
el Departament va dir que no eren favorables a la revisió, ja que té implicacions econòmiques. I que el que
proposen és fer un contracte marc o contracte programa.
El President informa de que no es va poder contractar l'ampliació de l'operació de tresoreria que es va
aprovar al ple, ja que les entitats financeres no ho van acceptar.
El vocal de Sant Quintí de Mediona, senyor Ramón Creixell, comenta que sembla que el Departament dona
alguna cosa més a la Mancomunitat perquè els surt a compte, i ells son conscients d'això. Que pensa que si
no n'hi resposta per part del Departament, caldrà tornar a anar. I recorda que la situació és crítica, ja que si
no ens paga alguna mensualitat, no es podrà pagar les nòmines.
Vist l’expedient de modificació de crèdits número 1/2011 del vigent Pressupost d’aquesta Mancomunitat,
tramitat amb l’objecte de satisfer les despeses corrent i d’inversió que es relacionen.
Vistos els informes emesos pel secretari-interventor tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de
necessitat i urgència, plenament justificades, estant ajustat als preceptes legals vigents.
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels vocals presents, adopta el següent acord:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 1/2011, en el següent resum:
PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS

ALTES

BAIXES

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- DESPESES DE PERSONAL.

258.057,21

177.795,00

2.- DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

57.674,00

39.619,00

3.- DESPESES FINANCERES.

13.030,00

4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

2.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- INVERSIONS REALS.

326.703,89

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

657.465,10

217.414,00
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PRESSUPOST D´INGRESSOS
ALTES

BAIXES

CAPÍTOLS
A) OPERACIONS CORRENTS
4.- Transferència corrents.

118.717,21
B) OPERACIONS DE CAPITAL

9.- Passius financers.

321.333,89

TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS

440.051,10

SEGON: Exposar al públic l'expedient aprovat, per presentació de reclamacions.
TERCER: Determinar que l'expedient aprovat esdevendrà definitiu si no es presenten reclamacions.
4.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012.
El Secretari-interventor explica el contingut de la proposta d'aprovació del pressupost de 2012. Comenta,
entre d'altres, extrems, la baixa del municipi de La Granada en el servei de neteja viària.
El vocal de Subirats, senyor Pere Pons comenta que al seu Ajuntament podria estar interessat en
augmentar un dia el servei.
El vocal de Torrelavit, senyor Ramon Riera, comenta que caldria cercar una solució pels desplaçaments de
la màquina, i valorar, per exemple, l'adquisició d'un remolc. Manifesta també que caldria donar de baixa de
la màquina vella.
Examinat el projecte de pressupost General per al 2012, conjuntament amb les bases d’Execució que han
de regir durant aquest exercici, aquesta Comissió d’Hisenda ha estudiat detingudament la documentació
que figura a l’expedient, i observant:
•
•
•

Que les consignacions en l’estat de despeses són suficients i adients pel compliment de les
obligacions exigibles i les depeses de funcionament dels serveis.
Que en l’estat d’ingressos, les previsions s’han calculat després d’un estudi detingut, de l’evolució
dels mateixos durant l’exercici 2011.
Que les bases d’execució del pressupost, i dels pressupostos que el configuren és, òbviament,
anivellat en quant a despeses i ingressos, atès el que disposa al text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004.

En conseqüència, a proposta de la Comissió d’Hisenda, el Ple la Mancomunitat, per unanimitat, adopta el
següent acord:
PRIMER: Aprovar inicialment, el pressupost general consolidat per a l’exercici 2012, essent el total de
d'ingressos i de quatre milions sis-cents divuit mil vint euros amb noranta-set cèntims (4.618.020,97 €)
d'ingressos i de quatre milions quatre-cents vint-i-set mil cinc-cents vuitanta-tres euros amb noranta-cinc
cèntims (4.427.583,95 €) de despeses, el detall del qual figura a l’expedient.
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PRESSUPOST GENERAL D'INGRESSOS 2012
A. Operacions corrents
Capítol
Descripció
3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials
TOTAL PRESSUPOST GENERAL D’INGRESSOS

Import euros
99.340,00
4.516.080,97
2.600,00
4.618.020,97

PRESSUPOST GENERAL DE DESPESES 2012
A. Operacions corrents
Capítol
Descripció
1
Despeses de personal
2
Despeses en bens corrents i serveis
3
Interessos
4
Transferències corrents
6
Inversions reals
9
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST GENERAL DE DESPESES

Import euros
3.884.134,95
431.199,00
41.180,00
17.900,00
12.170,00
35.000,00
4.427.583,95

El pressupost s'aprova amb un superàvit de cent noranta mil quatre-cents trenta-set euros amb dos cèntims
(190.437,02 €) per tal donar compliment al que determina l'article 193.3 Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5
març 2004.
SEGON: Aprovar les bases d'execució de l'esmentat Pressupost, les quals van annexes al mateix.
TERCER: Aprovar la Plantilla de Personal d'aquesta Mancomunitat per l'exercici de 2012.
QUART: Exposar al públic el Pressupost general de la Mancomunitat corresponent a l’exercici del 2012,
inicialment aprovat amb el quòrum legalment establert, durant el termini de quinze dies hàbils, segons
estableix l’article 169,1 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, previ anunci en el Butlletí Oficial de la província, als efectes de que els interessats puguin
examinar-lo i presentar reclamacions abans el Ple de la Mancomunitat. El pressupost es considerarà
definitivament aprovat 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 aquest.
CINQUÈ: Trametre còpia del Pressupost General, una vegada definitivament aprovat, a la Generalitat de
Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona, als efectes adient , i en compliment del disposat a
l’article 169,4 de l’esmentat text legal.
En aquest moment, s'absenta definitivament de la sessió el vocal de Gelida, senyor Lluís M Valls, quan sóns
les 21:20 hores.
5.- APROVACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA
El Secretari-interventor explica que es tracta de l'aprovació de la renovació de la vigent operació de
tresoreria.
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Atès que aquesta Mancomunitat de Municipis té contractada amb l'entitat Catalunya Caixa una operació de
tresoreria per import de sis-cents noranta mil euros (690.000 €), amb venciment el proper 31 de desembre
de 2011.
L’actual situació econòmica financera de la Mancomunitat, que es nodreix fonamentalment dels ingressos
que realitza el Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya, no permet deixar de comptar amb
aquest instrument que permet resoldre les necessitats transitòries de tresoreria que es pateixen.
Atès que en aquesta data la Generalitat de Catalunya té pendent de pagament conceptes:
Octubre de 2011
Novembre de 2011
Desembre de 2011
Total

327.649,00 €
327.649,00 €
327.649,00 €
982.947,00 €

Atès que la Mancomunitat té obligacions ineludibles que cobrir.
Per unanimitat s'acorda el següent:
PRIMER: Aprovar la contractació amb Catalunya Caixa i per a la finalitat expressada d’atenció de
necessitats transitòries de tresoreria, durant l'exercici de 2012, una operació de tresoreria, per import de siscents noranta mil euros (690.000 €),
SEGON: Manifestar que l’operació sol·licitada no excedeixi els límits previstos en l’article 51 del text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
TERCER: Afectar com a garantia de la devolució del crèdit i els seus interessos les partides que la
Generalitat de Catalunya - Departament d’Educació - atorga a la Mancomunitat de l’Alt Penedès per al
manteniment de l’Escola Intermunicipal de l’Alt Penedès, un dels serveis prestats per l’entitat, i centre
docent gestionat per aquesta.
QUART: Delegar expressament en el President de la Mancomunitat, senyor Josep Maria Ribas i Ferrer, i de
forma tant amplia com sigui necessària, per concretar les condicions de l'operació que es contracta.
CINQUÈ: Determinar que la signatura dels documents escaients pel desenvolupament del present acord
correspon al President de l’entitat, en Josep Maria Ribas i Ferrer.
SISÈ: Comunicar aquest acord a Catalunya Caixa.
6.- APROVACIÓ SOL·LICITUD PRÉSTEC DIPUTACIÓ DE BARCELONA
El vocal de Torrelavit, senyor Ramon Riera, comenta que la Diputació de Barcelona pot concedir a la
Mancomunitat un ajut de caixa. Que inicialment, aquest crèdit de la Caixa de Cooperació, no es podia
atorgar directament a la Mancomunitat, sinó que havien de fer la demana els ajuntaments. Que la normativa
que no ho permetia, s'han modificat, i que es podrà demanar des de la Mancomunitat a partir del dia 2 de
gener. Que anteriorment l'import màxim era de 150 mil euros, i que també s'ha modificat pujant el límit fins
175 mil euros. Que és un préstec a 10 anys i un any de carència. Que també es va mirar la possibilitat
d'accedir a un crèdit subvencionat, però no és possible, ja que aquesta línia solament és pels ajuntaments.
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El President comenta que es demanaran els 175 mil euros de la Caixa de Crèdit i que s'haurà de demanar
un altre préstec per cobrir la totalitat de l'import de l'actuació de l'ampliació de les aules.
Vista la necessitat de comptar amb finançament per l'actuació de l'ampliació de les aules, segona fase.
Per unanimitat s'acorda:
PRIMER: Demanar a la Diputació de Barcelona un préstec de la Caixa de Cooperació, per import de cent
setanta-cinc mil euros (175.000 €), amb destí al finançament per l'actuació de l'ampliació de les aules,
segona fase.
SEGON: Demanar a entitats financeres propostes de préstec, per import de cent quaranta set mil euros
(147.000 €), amb destí al finançament per l'actuació de l'ampliació de les aules, segona fase.
TERCER: Facultar al President, senyor Josep Maria Ribas i Ferrer, per tal de portar a terme el que s'ha
acordat.
El vocal de Sant Quintí de Mediona, senyor Ramon Creixell, anuncia que els vocals del seu municipi s'han
d'absentar de la sessió, i demana a la Presidència que deixi pendent l'acord del repartiment del PQPI, i
demana que es facin varies fórmules per fer el repartiment, amb criteris diferents.
En aquest moment, s'absenten definitvament de la sessió els vocal de Sant Quintí de Mediona, senyor
Ramon Creixell i senyor Sergi Garcia, quan són les 21:40 hores.
7.1.- APROVACIÓ CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT PQPI
Vista la proposta de conveni de col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Mancomunitat de Municipis
de l'Alt Penedès, per a la realització de programes de qualificació professional inicial organitzats en la
modalitat pla de transició al treball, per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el
títol de graduat/da en educació secundària obligatòria
El Ple de la Mancomunitat acorda per unanimitat el següent:
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Mancomunitat de Municipis
de l'Alt Penedès, per a la realització de programes de qualificació professional inicial organitzats en la
modalitat pla de transició al treball, per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el
títol de graduat/da en educació secundària obligatòria, conforme a la minuta que figura a l'annex d'aquest
acord.
Segon: Facultar expressament al President de la Mancomunitat, senyor Josep Maria Ribas i Ferrer, per a la
signatura del conveni.
ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I LA MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE
QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL, PER A JOVES
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QUE HAN FINALITZAT L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Barcelona,
PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
El senyor Melcior Arcarons Rua, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament
d’Ensenyament, nomenat pel Decret 273/2011, de 22 de febrer, (DOGC núm. 5825, de 24 de febrer de 2011), i actuant en virtut de la
Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC
núm. 5930, de 28 de juliol de 2011).
PER LA MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS
L’ Il·lustríssim senyor Josep Maria Ribas i Ferrer , president de la Mancomunitat de l’Alt Penedès , fent ús de les facultats que li són
reconegudes a l’article 53 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
MANIFESTEN:

1.

Que en comarca de l’Alt Penedès i la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu de joves que ha finalitzat l'ensenyament obligatori
sense haver obtingut el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. Per tant, no poden continuar formació en el sistema
educatiu i no disposen d’una preparació professional suficient per incorporar-se plenament al món del treball.

2.

Que aquest col·lectiu, ateses les seves característiques, requereix d’un recurs específic que permeti millorar la formació de cada
jove i li faciliti iniciar el seu itinerari de transició al món laboral i a la formació permanent.
Aquest recurs no només ha de millorar les seves condicions d’accés immediat al món laboral sinó també proporcionar-los
possibilitats de continuar la formació, especialment en els cicles formatius de grau mitjà de formació professional. Així mateix, ha de
facilitar, als joves que ho desitgin, la realització de la formació complementària que requereixin per l’obtenció del graduat en ESO.

3.

Que per aquest motiu les parts implicades han acordat la realització de programes de qualificació professional inicial en la modalitat
Pla de Transició al Treball (PTT) amb la finalitat de millorar la formació d’aquest col·lectiu, proporcionar-li una qualificació
professional de primer nivell i facilitar la seva continuïtat formativa i la formació al llarg de la vida.

4.

Que aquests programes formen part de l’oferta de programes qualificació professional inicial (PQPI) que el Departament
d’Ensenyament ha autoritzat segons Resolució ENS/2373/2011, de 4 d’octubre, , per la qual s’implanten determinats programes de
qualificació professional inicial en diversos centres per ser impartits en el curs acadèmic 2011-2012. (DOGC núm.5985 de 17
d’octubre de 2011)

Amb aquesta finalitat, ambdues parts acorden la formalització del present conveni, de conformitat amb les següents
CLÀUSULES
Primera
L’objecte d’aquest conveni és concretar els termes de la col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament d’Ensenyament i la Mancomunitat de l’Alt Penedès, per a la realització d’un Pla de Transició al Treball a la comarca de
l’Alt Penedès, en el marc dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) adreçat a joves, preferentment de setze a vint-i-un
anys, que han acabat l’etapa d’educació obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació.
Segona
Constitueix l'objecte d’aquest PTT, d’acord als objectius del PQPI, millorar la formació dels joves per tal de facilitar-los tant l’accés a
l'ocupació com la reincorporació al sistema educatiu, especialment en els cicles formatius de formació professional de grau mitjà, i la
seva continuïtat formativa.
Tercera
Amb aquesta finalitat, s'adoptaran les mesures següents :
1.

L'organització d’un grup/programa de qualificació professional inicial que desenvoluparan la formació teòrico-pràctica dels
mòduls A i B dels esmentats programes, amb l’objectiu de millorar les possibilitats d'ocupació i/o continuïtat formativa dels
joves que hi participen. Així mateix, inclouran les accions d'orientació i seguiment individualitzats encaminades a definir i
aplicar l’itinerari de formació i ocupació de cada jove, així com l’acompanyament en el seu procés d’inserció laboral o
formativa.
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2.

L’orientació i la derivació dels joves, sempre que les parts implicades ho considerin necessari, a altres accions formatives
adequades existents a la ciutat o fora d'ella si s'escau.

Quarta
Per tal de portar a terme les mesures enunciades, les parts implicades aportaran els recursos corresponents a:
1.

El Departament d'Ensenyament

-

Un/a professor/a funcionari/a o interí/a del Departament d’Ensenyament, assignat/da específicament al Pla de Transició al Treball
amb la finalitat de dur a terme l’orientació, la formació bàsica i la tutorització del joves.
Els recursos pedagògics i metodològics que el Departament d’Ensenyament posa a disposició del professorat que intervé en els
programes objecte del present conveni, així com l'assessorament de la persona que realitza les funcions de coordinador/a del
programa de transició al treball del Departament d’Ensenyament.
El reconeixement de la formació rebuda pels joves mitjançant el certificat acadèmic establert per als programes de qualificació
professional inicial.

-

2.

La Mancomunitat de l’Alt Penedès,

1.

El material fungible necessari per a la formació dels mòduls B del programa de qualificació professional inicial-PTT objecte
d’aquest conveni.
El material necessari pel desenvolupament de la formació professionalitzadora corresponent als mòduls A del programa objecte
del present conveni: auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering.
Els experts professionals per impartir la formació professionalitzadora dels mòduls A del programa d’auxiliar d’hoteleria: cuina i
càtering.
El suport dels tècnics municipals de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
El suport administratiu necessari per al desenvolupament dels programes de qualificació professional inicial objecte d’aquest
conveni.

2.
3.
4.
5.

A més, cadascuna de les administracions nomenarà una persona que realitzarà la coordinació i que serà la responsable del
funcionament d’aquests programes.
Cinquena
La Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès cedirà les aules i equipaments necessaris a l’Escola Intermunicipal del Penedès ubicats
en el carrer Camí de les Casetes, 5, de Sant Sadurní d’Anoia adients per desenvolupar les accions formatives objecte d’aquest
conveni. Amb la cessió de les aules, l’Ajuntament manifesta que les aules compleixen els requisits per al seu ús com a espai docent.
Sisena
El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament, cadascú en aquella part que li correspon, garanteixen la confidencialitat en el tractament
de dades de caràcter personal de conformitat amb els termes establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals,
d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
Setena
Per a l'aprovació de les memòries, control i seguiment del programa, així com per a la resolució dels dubtes que es puguin suscitar en
la interpretació d'aquest conveni, es crea una comissió mixta amb la següent composició:
- Presidència conjunta per part del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del
Departament d’Ensenyament i de Josep Maria Ribas i Ferrer com a representant de la Mancomunitat de l’Alt Penedès.
- Com a vocals la cap del Servei de Programes de Qualificació professional Inicial de la Direcció General de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament , i la regidora d'educació de l'Ajuntament de Sant Sadurni
d'Anoia, vocal de la Mancomunitat de l’Alt Penedès.
Aquesta comissió podrà delegar el seguiment en els tècnics corresponents i es reunirà quan es consideri necessari a sol·licitud d'una
de les parts.
Vuitena
D’acord al currículum establert per a aquests programes, el jovent que hi participi realitzarà un mòdul de formació en centres de treball,
és a dir, pràctiques no laborals en empreses. La gestió i desenvolupament d’aquestes pràctiques, així com l’autorització i validació dels
convenis que les regulen es realitzaran d’acord amb la normativa i els procediments establerts pel Departament d’Ensenyament. Cada
professor s’encarregarà de realitzar el seguiment i l’avaluació d’aquesta formació per al grup d’alumnes que li correspongui.
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Novena
En totes les accions de divulgació i promoció del programa per part de les Institucions signants, es farà constar, per a coneixement
general, la mútua col·laboració d'ambdues Administracions i el cofinançament del Fons Social Europeu si s’escau.
Desena
Aquest conveni de col·laboració s'extingirà:
1. Per mutu acord.
2. Denúncia d'alguna de les parts amb una antelació de 3 mesos de la data de la finalització del conveni.
3. Expiració del temps convingut.
Onzena
L'extinció o resolució del conveni determinarà la distribució de l'equipament i material que les parts hagin aportat, segons les
contribucions efectuades.
Dotzena
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i produirà efectes fins el 31 de desembre de l’any 2012.
Tretzena:
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o incompliment de les obligacions que es derivin del present Conveni de
col·laboració, i que no hagin pogut ser dirimides per mutu acord entre les parts, es resoldran mitjançant la jurisdicció contenciosaadministrativa d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa- Administrativa.
Per tal que així consti, s'estén aquest document en deu exemplars i, en prova de conformitat, les parts implicades el signen a un sol
efecte, en el lloc i data esmentats a l'encapçalament.

7.2- APROVACIÓ CONVENIS AMB ELS PROFESSIONALS PQPI
Vista la proposta de convenis a signar amb els professionals del PQPI.
El ple de la Mancomunitat, per unanimitat, acorda els següent:
Primer: Aprovar els convenis de col·laboració de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès i l'empresa
Catering Cal Blay SL, i Jaume Agustí Casanovas, titular de l'establiment Il Picarolo, per realitzar un
programa de qualificació profesional inicial (PQPI) d’auxiliar de d'hoteleria (cuina i càtering) per a joves
inscrits en el PQPI-pla de transició al treball, conforme a les minutes que figura a l'annex d'aquest acord.
Segon: Facultar expressament al President de la Mancomunitat, senyor Josep Maria Ribas i Ferrer, per a la
signatura del conveni.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ALT PENEDÈS I CATERING CAL BLAY SL PER
REALITZAR UN PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESIONAL INICIAL (PQPI) D’AUXILIAR DE D'HOTELERIA (CUINA I
CÀTERING) PER A JOVES INSCRITS EN EL PQPI-PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL
Sant Sadurní d'Anoia, 19 de desembre de 2011
REUNITS:
PER LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ALT PENEDÈS
El senyor Josep Maria Ribas Ferrer, president de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès en ús de les atribucions que té
legalment conferides, i per autorització expressa en virtut de l'acord del Ple de la Mancomunitat de data 19 de desembre de 2011.
PER L’EMPRESA/ENTITAT:
El senyor Santiago Carda Torner amb DNI número 79.285.387 V , que actua com a representant de l'empresa Catering Cal Blay SL,
amb NIF número B-63020168, i amb domicili C/ Molí d'en Vinyal nº11, Sant Pere de Riudebitlles, codi postal 08776 (Barcelona).
Ambdues parts actuen i es reconeixen recíprocament amb capacitat legal suficient per a la formalització d’aquest conveni i
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EXPOSEN:
L’article 30 de la Llei Orgànica d’Educació (LOE) regula els Programes de qualificació professional inicial (PQPI). Aquests Programes
constitueixen un recurs orientador i formatiu per tal de proporcionar a l’alumnat la formació adequada per desenvolupar les
competències bàsiques i professionals corresponents a un primer nivell de qualificació. El seu objectiu és tant millorar les condicions
d'integració, adaptació i promoció en el món laboral dels joves com facilitar-los la continuïtat del seu procés de formació al llarg de la
vida.
Els Programes de qualificació professional inicial (PQPI) són un recurs per facilitar als joves que hi participen l’adquisició d’una
qualificació i la millora de les oportunitats d’incorporació al món laboral. Però també una via d’accés tant als cicles formatius de grau
mitjà, com a d’altres ofertes formatives. Així mateix, per a aquells joves que ho desitgin, ofereixen l’oportunitat d’obtenir el títol de
graduat/ada en educació secundària obligatòria.
Els Programes de qualificació professional inicial responen a un perfil professional i inclouen, entre d’altres mòduls formatius, mòduls
específics de formació professional elemental (mòduls A) que desenvolupen els continguts formatius corresponents a les
competències pròpies del perfil professional, de manera que s’adeqüin el màxim possible a les competències que es requereixen en
l’àmbit productiu i laboral.
El Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha aprovat aquest programa de qualificació professional inicial i aporta tant els mitjans
pedagògics i de coordinació i seguiment per al seu desenvolupament, com les assegurances necessàries per tal de cobrir al jovent
acollit a aquest curs.
Per tot això, la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès considera necessari realitzar un Programa de qualificació professional
inicial- Pla de transició al treball d’auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering la finalitat del qual requereix la participació i la col·laboració dels
agents econòmics i socials per a dur a terme la formació professional específica.
Per part de l'empresa es desitja participar i col·laborar amb aquest programa de qualificació i disposa dels mitjans necessaris, els quals
desplegarà per facilitar la formació i ocupabilitat d’aquests joves i/o per possibilitar la relació necessària amb empreses del sector, on
existeixen perspectives reals d'ocupació en aquesta especialitat, a fi d'aconseguir la contractació laboral dels joves un cop finalitzat el
curs.
Amb aquesta finalitat, les dues parts convenen la formalització del present conveni, de conformitat amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és concretar els termes de la col·laboració entre la Mancomunitat de l'Alt Penedès i
l’empresa/entitat Catering Cal Blay, SL per impartir 200 hores en la formació professional específica (Mòdul A) del Programa de
Qualificació Professional Inicial- Pla de Transició al Treball d’auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering que possibiliti el desenvolupament de
competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves majors de 16 anys, que participen en el PTT de
MANCOMUNITAT DE L'ALT PENEDÈS.
SEGONA.- Aquest Programa de qualificació professional inicial té com a finalitat millorar les oportunitats d’inserció laboral dels joves i
el foment de la seva ocupació, per la qual cosa l’empresa/entitat Catering Cal Blay, SL, desplegarà els mitjans adients per facilitar la
formació i ocupabilitat d’aquests joves i/o per possibilitar la relació necessària amb empreses del sector, on existeixen perspectives
reals d'ocupació en aquesta especialitat, a fi d'aconseguir la contractació laboral dels joves un cop finalitzat el curs.
TERCERA.- En aquest programa hi participaran fins a un màxim de 15 joves, del Pla de Transició al Treball esmentat.
QUARTA.- La coordinació i seguiment pedagògic del curs serà competència dels coordinadors designats pel Servei de Programes de
Transició de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
CINQUENA.- Per a la realització d’aquest programa les parts implicades aportaran:
La Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès:
Els recursos econòmics necessaris per cobrir les despeses que generi el curs esmentat: despeses generals, d'estris i de material
fungible, en la quantia i de la forma que s'indica en la clàusula sisena.
L’empresa/entitat Catering Cal Blay, SL:
Els experts que es faran càrrec de part de la formació.
La selecció dels estris i material fungible necessaris per a la realització del curs.
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Els locals adequats, que compleixen les condicions d’habitabilitat i seguretat reglamentàries i equipats amb els serveis indispensables
pel seu funcionament.
El cost de les despeses de manteniment dels esmentats locals.
L'equipament estructural bàsic relacionat amb aquesta especialitat.
SISENA.- La mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès aportarà per a la realització del curs la quantitat màxima 12.400,00 de euros
IVA inclòs, (6.400,00 euros per formació i 6.000,00 euros per material) amb càrrec a la partida pressupostària 322.226.10 del
pressupost de 2011.
La quantitat màxima per material inclou la despesa en matèries primeres, material de neteja, estris, roba i d'altres despeses que es
puguin produir a ran de la formació pràctica dels alumnes i del projecte integrat.
El pagament d’aquest import es tramitarà contra presentació per part de l’empresa/entitat de com a màxim dues factures que hauran
d’anar conformades per l’òrgan competent. La primera d’aquestes factures es presentarà a la meitat de la durada del conveni i la
segona un cop finalitzat aquest.
SETENA.- L’empresa/entitat Catering Cal Blay, SL facilitarà els experts i el material adient per a la realització d’aquest programa en el
període establert. Així mateix presentarà factures a la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès per l’import de les despeses
realitzades, d’acord amb la clàusula cinquena, sense superar el límit fixat a la clàusula sisena.
VUITENA.- El present conveni tindrà vigència des de la seva signatura fins l’acabament del curs, previst per al 30 de juny de 2012. La
realització de noves accions en anys successius o la seva renovació seran objecte d’estudi per ambdues parts, si les circumstàncies
concurrents ho fessin necessari.
NOVENA.- Aquest conveni de col·laboració s’extingirà:
1.- Per la realització de les actuacions acordades.
2.- Per la denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de 15 dies.
3.- Per mutu acord de les parts.
4.- Per les causes generals previstes en la normativa vigent.
DESENA.- L’extinció o rescissió del conveni determinarà la distribució de l’equipament i material que les parts hagin aportat.
ONZENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i els efectes d’aquests conveni seran resoltes
per la Mancomunitat de l'Alt Penedès. Contra els seus actes, que posen fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix es podrà interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el titular del
Departament d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ALT PENEDÈS I JAUME AGUSTÍ CASANOVAS (IL
PICAROLO) PER REALITZAR UN PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESIONAL INICIAL (PQPI) D’AUXILIAR DE D'HOTELERIA
(CUINA I CÀTERING) PER A JOVES INSCRITS EN EL PQPI-PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL
Sant Sadurní d'Anoia, 19 de desembre de 2011
REUNITS:
PER LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ALT PENEDÈS
El senyor Josep Maria Ribas Ferrer, president de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès en ús de les atribucions que té
legalment conferides, i per autorització expressa en virtut de l'acord del Ple de la Mancomunitat de data 19 de desembre de 2011.
PER L’EMPRESA/ENTITAT:
El senyor Jaume Agustí Casanovas amb NIF 77308705R, que actua com a titular de l'establiment Il Picarolo, amb domicili C/ Industria,
54, Apartat de correus, 54, Sant Sadurní d'Anoia, codi postal 08770 (Barcelona).

Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès
Acta 4/2011- Ple ordinari 19 desembre de 2011
Pàgina 15 de 19

Ambdues parts actuen i es reconeixen recíprocament amb capacitat legal suficient per a la formalització d’aquest conveni i
EXPOSEN:
L’article 30 de la Llei Orgànica d’Educació (LOE) regula els Programes de qualificació professional inicial (PQPI). Aquests Programes
constitueixen un recurs orientador i formatiu per tal de proporcionar a l’alumnat la formació adequada per desenvolupar les
competències bàsiques i professionals corresponents a un primer nivell de qualificació. El seu objectiu és tant millorar les condicions
d'integració, adaptació i promoció en el món laboral dels joves com facilitar-los la continuïtat del seu procés de formació al llarg de la
vida.
Els Programes de qualificació professional inicial (PQPI) són un recurs per facilitar als joves que hi participen l’adquisició d’una
qualificació i la millora de les oportunitats d’incorporació al món laboral. Però també una via d’accés tant als cicles formatius de grau
mitjà, com a d’altres ofertes formatives. Així mateix, per a aquells joves que ho desitgin, ofereixen l’oportunitat d’obtenir el títol de
graduat/ada en educació secundària obligatòria.
Els Programes de qualificació professional inicial responen a un perfil professional i inclouen, entre d’altres mòduls formatius, mòduls
específics de formació professional elemental (mòduls A) que desenvolupen els continguts formatius corresponents a les
competències pròpies del perfil professional, de manera que s’adeqüin el màxim possible a les competències que es requereixen en
l’àmbit productiu i laboral.
El Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha aprovat aquest programa de qualificació professional inicial i aporta tant els mitjans
pedagògics i de coordinació i seguiment per al seu desenvolupament, com les assegurances necessàries per tal de cobrir al jovent
acollit a aquest curs.
Per tot això, la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès considera necessari realitzar un Programa de qualificació professional
inicial- Pla de transició al treball d’auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering la finalitat del qual requereix la participació i la col·laboració dels
agents econòmics i socials per a dur a terme la formació professional específica.
Per part de l'empresa es desitja participar i col·laborar amb aquest programa de qualificació i disposa dels mitjans necessaris, els quals
desplegarà per facilitar la formació i ocupabilitat d’aquests joves i/o per possibilitar la relació necessària amb empreses del sector, on
existeixen perspectives reals d'ocupació en aquesta especialitat, a fi d'aconseguir la contractació laboral dels joves un cop finalitzat el
curs.
Amb aquesta finalitat, les dues parts convenen la formalització del present conveni, de conformitat amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és concretar els termes de la col·laboració entre la Mancomunitat de l'Alt Penedès i
l’empresa/entitat Il Picarolo per impartir 200 hores en la formació professional específica (Mòdul A) del Programa de Qualificació
Professional Inicial- Pla de Transició al Treball d’auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering que possibiliti el desenvolupament de competències
professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves majors de 16 anys, que participen en el PTT de
MANCOMUNITAT DE L'ALT PENEDÈS.
SEGONA.- Aquest Programa de qualificació professional inicial té com a finalitat millorar les oportunitats d’inserció laboral dels joves i
el foment de la seva ocupació, per la qual cosa l’empresa/entitat Il Picarol, desplegarà els mitjans adients per facilitar la formació i
ocupabilitat d’aquests joves i/o per possibilitar la relació necessària amb empreses del sector, on existeixen perspectives reals
d'ocupació en aquesta especialitat, a fi d'aconseguir la contractació laboral dels joves un cop finalitzat el curs.
TERCERA.- En aquest programa hi participaran fins a un màxim de 15 joves, del Pla de Transició al Treball esmentat.
QUARTA.- La coordinació i seguiment pedagògic del curs serà competència dels coordinadors designats pel Servei de Programes de
Transició de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
CINQUENA.- Per a la realització d’aquest programa les parts implicades aportaran:
La Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès:
Els recursos econòmics necessaris per cobrir les despeses que generi el curs esmentat: despeses generals, d'estris i de material
fungible, en la quantia i de la forma que s'indica en la clàusula sisena.
L’empresa/entitat Il Picarolo:
Els experts que es faran càrrec de part de la formació.
La selecció dels estris i material fungible necessaris per a la realització del curs.
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Els locals adequats, que compleixen les condicions d’habitabilitat i seguretat reglamentàries i equipats amb els serveis indispensables
pel seu funcionament.
El cost de les despeses de manteniment dels esmentats locals.
L'equipament estructural bàsic relacionat amb aquesta especialitat.
SISENA.- La mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès aportarà per a la realització del curs la quantitat màxima 12.400,00 de euros
IVA inclòs, (6.400,00 euros per formació i 6.000,00 euros per material) amb càrrec a la partida pressupostària 322.226.10 del
pressupost de 2011.
La quantitat màxima per material inclou la despesa en matèries primeres, material de neteja, estris, roba i d'altres despeses que es
puguin produir a ran de la formació pràctica dels alumnes i del projecte integrat.
El pagament d’aquest import es tramitarà contra presentació per part de l’empresa/entitat de com a màxim dues factures que hauran
d’anar conformades per l’òrgan competent. La primera d’aquestes factures es presentarà a la meitat de la durada del conveni i la
segona un cop finalitzat aquest.
SETENA.- L’empresa/entitat Il Picarolo facilitarà els experts i el material adient per a la realització d’aquest programa en el període
establert. Així mateix presentarà factures a la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès per l’import de les despeses realitzades,
d’acord amb la clàusula cinquena, sense superar el límit fixat a la clàusula sisena.
VUITENA.- El present conveni tindrà vigència des de la seva signatura fins l’acabament del curs, previst per al 30 de juny de 2012. La
realització de noves accions en anys successius o la seva renovació seran objecte d’estudi per ambdues parts, si les circumstàncies
concurrents ho fessin necessari.
NOVENA.- Aquest conveni de col·laboració s’extingirà:
1.- Per la realització de les actuacions acordades.
2.- Per la denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de 15 dies.
3.- Per mutu acord de les parts.
4.- Per les causes generals previstes en la normativa vigent.
DESENA.- L’extinció o rescissió del conveni determinarà la distribució de l’equipament i material que les parts hagin aportat.
ONZENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i els efectes d’aquests conveni seran resoltes
per la Mancomunitat de l'Alt Penedès. Contra els seus actes, que posen fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix es podrà interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el titular del
Departament d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

8.- APROVACIÓ DEL REPARTIMENT PAGAMENT PQPI
El President determina que aquest punt es retira de l'ordre del dia, a petició dels vocals del municipi de Sant
Quintí de Mediona.
9.- TRANSPORT ESCOLAR PER LÍNIES REGULARS. MODIFICAR HORARI LÍNIES
El President determina que aquest punt es retira de l'ordre del dia, ja que es convocarà una reunió
específica de regidors d'ensenyament al mes de gener, per tractar d'aquest assumpte.
10.- MOCIONS D'URGÈNCIA
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10,1- APROVACIÓ SEPARACIÓ VOLUNTÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBERT DE LA
MANCOMUNITAT DE L'ALT PENEDÈS
La Presidència proposa que es declari d'urgència la petició de baixa voluntària de la Mancomunitat de
l'Ajuntament de Puigdàlber, per que es pugui incloure a l'ordre del dia..
El vocal de Subirats, senyor Pere Pons pregunta si no han de pagar alguna cosa i quina és la justificació per
demanar la baixa.
El President considera que s'ha de fer la reflexió a l'Ajuntament de Puigdàlber, ja que hi han alumnes del
seu municipi a l'Escola Intermunicipal.
A la vista que no hi ha cap representant del municipi de Puigdàlber present a la sessió que pugui defensar la
seva demanda baixa voluntària de la Mancomunitat, s'acorda que el tema resti sobre la taula.
10.2.- ADHESSIÓ XARXA MUNICIPIS
La Presidència proposa que es declari la urgència de la proposta d'adhesió a la Xanxa de Municipis de la
Diputació de Barcelona.
Per unanimitat s'acorda declara d'urgència aquest tema i incorporar el mateix a l'ordre del dia.
Vista la conveniència de que la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès participi en el règim de
concertació de l'àmbit de suport als serveis i a les activitats locals.
Vist que d'acord amb l'article 7 del Règim de concertació de l'àmbit de suport als serveis i a les activitats
locals i de la convocatòria de l'any 2012 aprovat per Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona de
26 de gener de 2012 (BOPB de 03/02/2012) són destinataris els ens que hagin formalitzat la seva adhesió al
Protocol general del Pla de concertació amb anterioritat a l'aprovació de la resolució de cada recurs.
Vist allò establert a l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, el Ple
de la Mancomunitat acorda el següent:
PRIMER: Aprovar l'adhesió de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès, amb NIF P0800029A al
Protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.
SEGON: Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona.”
11.- PRECS I PREGUNTES
Obert el torn per la presidència, no es va fer 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 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.
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VIST-I-PLAU
EL PRESIDENT,

EL SECRETARI,
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