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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 11 DE JULIOL DE 2012 

 
A Vilobí del Penedès, l’onze de juliol de dos mil dotze, essent les vint-i-una 
hores, es reuneix la corporació municipal a la Casa consistorial, amb l’objecte 
de celebrar sessió plenària ordinària, sota la presidència del senyor alcalde, en 
Francesc Xavier Edo Vargas. Hi concorren els senyors i senyores regidors 
següents: Santi Mestres Olivella, Rosa Maria Gallego Via, Mònica Bernabé 
Rodríguez, Ricard Galimany Bustos, Valentí Miralpeix Saumell, Ester Vallès 
Pelay, Joan Raventós Vendrell i Josep Suriol Saumell. Assistits per la secretària 
de la Corporació, Maria-Carme Piñas Delgado.  
 
Atès que s’ha obtingut el quòrum per a la vàlida celebració de la sessió, el 
senyor alcalde obre l’acte i es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre 
del dia. 
 
1.- Aprovació de les actes de sessions anteriors.- 
En primer lloc, es sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió ordinària 
celebrada el dia 9 de maig de 2011.  
 
El senyor Miralpeix demana la paraula i diu que en la pàgina 13 en el paràgraf 
segon, quan es fa esment a la llicència d’obres del senyor Joan Cusiné, el 
senyor Miralpeix no va dir que estava feta un desastre com a conseqüència de 
les fortes ventades, sinó que simplement va dir que estava feta un desastre. 
 
Fet aquest aclariment, els senyors regidors comenten les obres en qüestió, 
sobre si realment la llicència es correspon amb el que s’ha executat i sobre si 
han executat o no les obres. 
 
L’acta es aprovada per unanimitat amb l’eliminació de la frase “com a 
conseqüència de les fortes ventades”. 
 
Seguidament, es passa a la votació de l’acta de la sessió extraordinària i urgent 
del dia 30 de maig de 2012, que és aprovada per unanimitat. 
 
2.- Donar compte de la resolució de l’alcaldia de l’aprovació de la 
liquidació del pressupost municipal únic de 2011.- 
La secretària dóna lectura a la següent 

 
PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

 
Atès allò que disposen els articles 191 a 193 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 
 
Atès que aquest alcalde ha aprovat la liquidació del Pressupost municipal únic 
de l’exercici de 2011 mitjançant resolució del dia 4 de juny de 2012. 
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Atès que una vegada realitzada aquesta aprovació, se’n donarà compte al Ple 
en la primera sessió que celebri. 
 
Aquesta alcaldia dóna compte al Ple de l’aprovació de l’esmentada liquidació. 
 
Vilobí del Penedès, 25 de juny de 2012. 
 
Francesc Xavier Edo Vargas. 
Alcalde.-  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
3.- Ratificació d’un conveni amb l’ajuntament de les Cabanyes.- 
La secretària dóna lectura a la següent 

 
PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

 
L’ajuntament de Vilobí ha estat sempre un ferm defensor de mancomunar 
serveis, en aquesta línia, es va construir la deixalleria que compartim amb Font-
rubí, i que es finança amb aportacions dels dos municipis, i durant uns anys 
també hem compartit la nostra escola amb les Cabanyes, aportant el seu 
ajuntament una quantitat per al sosteniment de les despeses de funcionament 
del centre. 
 
Enguany, i atès que el municipi de les Cabanyes no disposa del servei de 
piscina pública, els vam oferir la possibilitat de poder prestar-lo utilitzant les 
instal·lacions de Vilobí. D’aquesta manera, els habitants de les Cabanyes 
gaudiran de les mateixes tarifes que els de Vilobí, i el seu ajuntament 
contribuirà en el manteniment de la nostra piscina. 
 
Aquesta col·laboració s’ha materialitzat el passat 12 de juny amb la signatura 
d’un conveni per part dels dos alcaldes, que cal ratificar pels respectius Plens. 
 
Per això al Ple es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Ratificar el conveni signat amb l’ajuntament de les Cabanyes que 
s’adjunta a aquesta proposta. 
 
Vilobí del Penedès, 25 de juny de 2012. 
 
Francesc Xavier Edo Vargas. 
Alcalde.-  
 
Pren la paraula el senyor alcalde i diu que com que a les Cabanyes no tenen 
piscina, aprofitant un consell d’alcaldes al Consell comarcal, va fer aquesta 



 3 

proposta a l’alcalde de les Cabanyes, perquè els seus veïns poguessin utilitzar-la 
com si fos la seva. Més que mancomunar-la, van creure oportú signar un 
conveni de col·laboració, i a canvi de què el seu ajuntament faci una aportació 
per al manteniment, els veïns de les Cabanyes poden gaudir de les mateixes 
tarifes que els de Vilobí. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4.- Aprovació de la revisió del Padró municipal d’habitants a 1 de 
gener de 2012.- 
La secretària llegeix la següent 

 
PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

 
Examinada la revisió del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2012, de 
la qual es desprèn el següent RESUM: 
 
        Conceptes                                   Dones         Homes        Total 
 
Població a 1/1/2011                            547            569             1.116 
 
Població a 31/12/2011                        543            563             1.106 
 
Al Ple municipal es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la revisió del Padró municipal d’habitants de Vilobí del Penedès 
a 1 de gener de 2012. 
 
Segon.- Trametre aquest acord a la Delegació provincial de l'Institut nacional 
d'estadística. 
 
Vilobí del Penedès, 25 de maig de 2012. 
 
Francesc Xavier Edo Vargas. 
Alcalde.- 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5.- Aprovació d’una moció contra la disminució dels ajuts de l’Estat a 
les persones amb discapacitat amb especials dificultats.- 
La secretària el següent 
 

L’alcaldia de l’ajuntament de Vilobí del Penedès proposa l’aprovació 

de la MOCIÓ CONTRA LA DISMINUCIÓ DELS AJUTS DE L’ESTAT A LES 

PERSONES AMB DISCAPACITAT AMB ESPECIALS DIFICULTATS 

 



 4 

L’ajuntament de Vilobí del Penedès sempre ha estat especialment atent a la 

cobertura social de les persones amb risc d’exclusió social per raó de la seva  

discapacitat i especials dificultats. Aquesta sensibilitat s’ha concretat a través de 

la col·laboració amb empreses i entitats com ara Mas Albornà, que gestiona la 

deixalleria municipal i que  té com a finalitat la ocupació de persones amb 

discapacitats que els faria molt difícil la seva inclusió laboral.  

En aquests darrers anys aquestes persones amb alta discapacitat han estat 

rebent un ajut de l’Estat consistent en el 75 % del Salari Mínim 

Interprofessional i per tant, es facilitava la seva contractació laboral en abaratir-

se per a les empreses els costos laborals que suposaven la seva contractació. 

En aquest moment s’estan tramitant els pressupostos generals de l’Estat, en els 

quals es preveu una rebaixa de l’aportació de l’Estat de forma que aquesta 

quedi reduïda al 50 % del Salari Mínim Interprofessional. 

Aquesta reducció en l’aportació estatal suposaria un cop molt fort a aquestes 

persones i al sector dels centres especials de treball que veurien les seves 

possibilitats d’acció certament reduïdes, posant-se en perill llocs de treball de 

persones que, sense aquests ajuts, poden quedar fora del circuit laboral. 

Per tot plegat, al ple de l’ajuntament es proposa l’adopció del següent acord: 

 

- Constatar la necessitat de l’aportació per part de l’Estat del 75 % del 

Salari Mínim Interprofessional de les persones amb discapacitat amb 

especials dificultats. 

- Demanar al partit que dóna suport al Govern de l’Estat (Partit 

Popular) i al mateix govern que inclogui en els Pressupostos de l’Estat 

per l’any 2012 una partida amb la quantitat suficient per garantir 

aquesta aportació. 

- Demanar a tots els partits presents en les Corts Espanyoles que, a 

través dels mecanismes legals oportuns, facin tot el que sigui possible 

per tal que els Pressupostos Generals de l’Estat incloguin una partida 

que garanteixi aquesta aportació. 
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- Que el present acord es faci arribar al Govern d’Espanya, a tots els 

partits presents en les Corts espanyoles, i als departaments 

d’Empresa i Ocupació i al de Benestar i Família de la Generalitat de 

Catalunya.     

Vilobí del Penedès, 25 de maig de 2012. 

 
Francesc Xavier Edo Vargas. 
Alcalde  
 
Pren la paraula el senyor alcalde i diu que tal com s’explica en la moció es 
redueix l’aportació estatal del 75 al 50 per cent, i això farà que moltes persones 
discapacitades no puguin treballar. 
 
Demana la paraula el senyor Raventós i comenta que quan es demana al partit 
que dóna suport al Govern (Partit Popular) i al Govern, que tot és el mateix i 
potser no caldria reiterar-ho. El senyor alcalde pregunta si el que diu és de 
treure Partit Popular. El senyor Raventós respon que seria deixar-ho en 
demanar al Govern de l’Estat. 
 
Intervé el senyor Suriol i diu que l’anterior president del Govern, el senyor 
Rodríguez Zapatero va dir no fa massa que “si no hubiéramos gastado tanto 
estaríamos mejor”, i que aquest és el problema. El senyor alcalde diu que si 
ningú es va queixar, vol dir que ningú s’hi oposava. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb la següent 
redacció en el paràgraf segon: 
 

- Demanar al Govern de l’Estat que inclogui en els Pressupostos de 

l’Estat per l’any 2012 una partida amb la quantitat suficient per 

garantir aquesta aportació. 

6.- Proposta de notificació de convocatòries per correu electrònic.- 
La secretària dóna lectura a la següent 
	  

PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 

El marc normatiu de funcionament actual, referit a les administracions 
públiques, amb caràcter general, recull, entre altres, com a principis operatius 
el de eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics i el de 
racionalització i agilitat dels procediments administratius i de les activitats 
materials de gestió. 
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Sens dubte, un instrument operatiu per a la consecució d'aquests objectius 
d'eficiència i agilitat el constitueix l'eina electrònica. Les noves tecnologies 
permeten oportunitats de millora (eficiència i reducció de costos) que fan 
ineludible la consideració de les formes de tramitació electrònica, tant per a la 
tramitació electrònica d'expedients, com per a qualsevol altra actuació interna 
de l'Administració, les quals han de, progressivament, incorporar les noves 
tecnologies al seu funcionament ordinari intern. 
 
Els motius exposats, així com la normativa aplicable, aconsellen revisar alguns 
dels circuits administratius que l'Administració municipal de Vilobí del Penedès 
realitza per a la pràctica de les notificacions i comunicacions entre l'Ajuntament 
i els membres electes corporatius que l'integren, en la línia d'incorporar a la 
gestió ordinària les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en els 
àmbits de la comunicació, arxius, etc. sense perjudici ni minva, lògicament, de 
la seguretat jurídica. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple Municipal l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer.-  Establir que les convocatòries als membres electes corporatius, amb 
el corresponent ordre del dia per a les sessions que celebrin el Ple municipal i la 
Junta de govern, tant ordinàries com, si escau, extraordinàries, així com la 
documentació que les acompanyi,  es practiqui mitjançant el sistema de correu 
electrònic. 
 
Amb aquesta finalitat, els membres electes corporatius designaran 
expressament un compte i adreça de correu electrònic, que notificaran a la 
secretària municipal. 
 
Vilobí del Penedès, 25 de juny de 2012. 
 
Francesc Xavier Edo Vargas. 
Alcalde.-  
	  
Pren	  la	  paraula	  el	  senyor	  alcalde	  i	  diu	  que	  es	  tracta	  d’enviar	  les	  convocatòries	  per	  
correu	  electrònic,	  i	  pregunta	  si	  hi	  veuen	  algun	  problema.	  
	  
El	  senyor	  Miralpeix	  respon	  que	  ell	  vota	  en	  contra,	  perquè	  a	  tot	  arreu	  hi	  ha	  massa	  
tècnica	  i	  que	  a	  mà	  s’anava	  millor.	  El	  senyor	  alcalde	  diu	  que	  el	  Consell	  Comarcal	  ja	  fa	  
temps	   que	   convoca	   els	   plens	   i	   els	   consells	   d’alcaldes	   via	   correu	   electrònic.	   El	  
senyor	  Miralpeix	  comenta	  que	  si	  no	  obres	  el	  correu	  electrònic	  no	  saps	  el	  contingut.	  
Respon	  la	  senyora	  Gallego	  que	  això	  és	  el	  mateix	  que	  el	  correu	  ordinari,	  que	  si	  no	  
obres	  el	  sobre	  tampoc	  saps	  què	  hi	  ha	  dins.	  
	  
El	  senyor	  alcalde	  diu	  que	  via	  correu	  electrònic	  els	  arribarà	  tota	  la	  informació	  que	  
ara	   reben	  a	   casa,	   i	  que	   tots	  els	  documents	  aniran	  en	  pdf.	  El	   senyor	  Raventós	   i	   la	  
senyora	  Vallès	  pregunten	  si	  els	  expedients	  es	  podran	  continuar	  consultant.	  Intervé	  
la	   secretària	   i	   diu	   que	   sí,	   que	   una	   cosa	   és	   la	   convocatòria	   i	   els	   documents	   que	  
l’acompanyen	  i	  una	  altra,	  són	  els	  expedients	  que	  es	  poden	  consultar	  a	  l’ajuntament.	  
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El	  senyor	  Miralpeix	  diu	  que	  ell	  no	  ho	  vol,	  que	  ell	  és	  de	  la	  “vieja	  escuela”,	  i	  que	  tot	  
plegat	  el	  ple	  és	  cada	  dos	  mesos.	  
	  
Sotmesa	   la	   proposta	   a	   votació,	   és	   aprovada	   amb	   cinc	   vots	   a	   favor	   (regidors	   del	  
P.S.C.)	  i	  quatre	  en	  contra	  (regidors	  de	  C.	  i	  U.).	  
	  
7.- Resposta a preguntes plantejades en la sessió ordinària anterior.- 
El senyor alcalde dóna resposta a dues qüestions plantejades en la sessió 
ordinària anterior: 
 

1) En relació a la sol·licitud de què els donessin la relació de persones que 
figuren en executiva, el senyor alcalde explica que s’ha comentat el tema 
amb l’assessoria jurídica de l’Organisme de gestió tributària i els han dit 
que no es poden facilitar les dades nominatives del pendent comptable 
d’acord amb el disposat en la Llei orgànica de protecció de dades de 
caràcter personal, així com amb el que disposa l’article 95 de la Llei 
general tributària. 

 
2) Sobre l’antelació amb què s’han de convocar les sessions ordinàries del 

ple, el senyor alcalde diu que tot i que hi ha ajuntaments que apliquen el 
criteri de les 48 hores i d’altres el dels dos dies, s’ha consultat 
directament a la Direcció general d’administració local, i aquesta és del 
parer que cal fer-ho amb dos dies hàbils d’antelació. 

 
El senyor alcalde comenta que en un principi quedaven els divendres el senyor 
Miralpeix i ell mateix per comentar els temes del ple i li lliurava la 
documentació, però que ho van deixar de fer perquè el senyor Miralpeix mateix 
li va dir que no calia, perquè no es miraven la documentació fins la setmana 
següent. Intervé el senyor Miralpeix i diu que si no era urgent s’ho miraven 
dilluns i que si era urgent, ho feien el mateix divendres. 
 
Intervé la senyora Vallès i diu que de totes maneres, encara que es trobessin 
els divendres, la notificació als regidors no es feia amb l’antelació que toca. El 
senyor alcalde respon que es feia així perquè des dels temps del senyor Joan 
Miquel que s’havia aplicat el criteri de les 48 hores hàbils, i que s’havia 
continuat així i ell ja s’ho va trobar, però que a partir d’ara les rebran per correu 
electrònic i el dissabte abans del ple. 
 
8.- Precs i preguntes.- 
Primera.- La senyora Vallès comenta que a les escales que hi ha a la costa hi 
havia un arbre que s’ha tallat i pregunta si era municipal o particular. Respon el 
senyor alcalde que era municipal. La senyora Vallès diu que si era municipal 
perquè l’ha tallat un particular. Respon el senyor alcalde que en realitat eren 
molts rebrots del mateix arbre i tocaven a la teulada del veí, i que l’ajuntament 
els havia de treure, el particular va dir que ja ho faria ell i l’ajuntament li va dir 
que endavant. 
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Segona.- El senyor Miralpeix diu que mirant el llistat de les factures aprovades 
per la Junta de govern, han vit que hi havia una factura de 3.600 euros del 
Mitsubishi de la brigada i pregunta a què corresponen tants diners. Respon el 
senyor alcalde que si vol queden un dia i li ensenya el detall. Intervé el senyor 
Galimany i diu que hi treballs de planxa i pintura, canvi de corretja i altres 
reparacions. 
 
Tercera.- El senyor Miralpeix pregunta si per canviar l’aire condicionat de 
l’ajuntament es van demanar pressupostos. Respon el senyor alcalde que se’n 
van demanar dos i que com que eren molt similars, es van repartir i van fer la 
meitat cada una de les empreses. 
 
Quarta.- El senyor Miralpeix comenta que en la carretera BV-2127 no hi ha cap 
rètol indicant Vilobí i demana que es faci un requeriment a Diputació perquè 
l’inclogui. Respon el senyor alcalde que ja ho van demanar, i que tornaran a 
fer-ho, però que Diputació ja els va dir que només anuncien la primera i l’última 
població, mai les del mig. El senyor Miralpeix diu que li sembla que no. El 
senyor alcalde diu que ho tornaran a demanar. 
 
Cinquena.- El senyor Miralpeix pregunta si han fet alguna cosa del POUM tal 
com van quedar amb la Comissió d’urbanisme. El senyor alcalde respon que 
continuen treballant-hi en la línia que els va marcar el senyor Agustí Serra, 
director general d’urbanisme. El senyor Suriol pregunta si va per bon camí. El 
senyor alcalde respon que va fent i en la línia que els van marcar i es la que 
portaran al senyor Serra. El senyor Suriol diu que si ho aconsegueix, el 
felicitarà. 
 
Sisena.- El senyor Suriol pregunta com és que s’han tornat a programar els 
concerts als Pèlags. Respon la senyora Gallego que han aconseguit subvenció 
de Diputació i del Consell Comarcal, i unes actuacions a preus assequibles, i van 
poder tirar-ho endavant. 
 
I no havent més assumptes que tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió a les 
vint-i-una hores i quaranta-sis minuts, per a constància de la qual s'estén la 
present acta que signa el senyor alcalde i que certifico jo, la secretària, que en 
dono fe. 
 
L'alcalde,                                                 La secretària, 
 
 
 
 
 
Francesc Xavier Edo Vargas                    Maria-Carme Piñas Delgado 

 
 
 


