ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 14 DE MARÇ DE 2012
A Vilobí del Penedès, el catorze de març 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.Es sotmeten a l’aprovació del Ple les actes corresponents a les sessions
celebrades els dies 9 de novembre i 22 de desembre de 2011. El senyor
Miralpeix demana la paraula i diu que els han presentat dues actes que tenen
22 pàgines i 11 pàgines respectivament, que al mes de gener tocava fer un ple
ordinari i se’ls va enviar un escrit on es donava com a raó per a no fer-lo que
no hi havia temes, però per al seu grup sí que era un ple important, perquè
tenien precs i preguntes, i que amb l’anterior alcalde quan hi havia un ple
extraordinari també s’hi incloïa aquest punt, i en canvi en el del dia 22 de
desembre no n’hi va haver.
Intervé el senyor alcalde i diu que el que s’ha de decidir és si el que s’ha escrit
a les actes és el que es va dir o no. El senyor Miralpeix diu que el que hi ha a
les actes es va parlar al novembre i al desembre i que són a 14 de març i no
poden dir si està o no està bé, perquè ha passat massa temps.
Sotmeses les actes a votació, són aprovades amb cinc vots a favor (regidors del
grup municipal socialista) i quatre en contra (regidors del grup municipal CiU
per Vilobí).
2.- Aprovació d’un conveni amb el Grup Incorpora Barcelona.La secretària dóna lectura a la següent
PROPOSTA DE L’ALCALDIA
L’ajuntament de Vilobí del Penedès ha vist la necessitat d’aplicar polítiques i
accions que afavoreixin la incorporació de les persones al món laboral,
especialment aquelles amb risc d’exclusió.
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El GRUP INCORPORA BARCELONA aglutina diverses organitzacions sense afany
de lucre que tenen com a principal objectiu la plena inserció social i laboral de
les persones amb risc d’exclusió que incideixi en l’increment de la seva qualitat
de vida i, a aquests efectes, col·laboren en el Programa Incorpora de foment de
l’ocupació de l’Obra Social la Caixa, al qual pot adherir-se l’ajuntament
mitjançant la signatura d’un conveni.
Per tot això que s’ha exposat, al Ple municipal es proposa l’adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Vilobí del
Penedès i GRUP INCORPORA BARCELONA.
Segon.- Facultar l’alcalde, en Francesc Xavier Edo Vargas, per a la signatura
del conveni.
Tercer.- Trametre aquest acord a GRUP INCORPORA BARCELONA.
Vilobí del Penedès, 9 de març de 2012.
Francesc Xavier Edo Vargas.
Alcalde.El senyor alcalde explica que es tracta d’una iniciativa de l’Obra Social de la
Caixa i que consisteix en crear una bossa de treball de les persones de Vilobí
que estiguin a l’atur i anar a les empreses a oferir-les. La senyora Vallès
pregunta si hi haurà algun criteri perquè es puguin inscriure en aquesta bossa i
per col·locar-les. El senyor alcalde diu que no, que en principi tothom s’hi podrà
apuntar i que es podrà contractar qualsevol d’elles. La senyora Vallès pregunta
si hi haurà alguna prioritat. El senyor alcalde respon que primer seran aquelles
persones que ja hagin esgotat el subsidi. La senyora Vallès pregunta si els
criteris els aplicarà l’entitat, i el senyor alcalde respon que sí.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
3.- Baixa del Consorci Localret.La senyora secretària dóna lectura a la següent
PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Aquest ajuntament va incorporar-se en el seu dia al Consorci Localret, per a
l’assessorament en matèria de societat del coneixement i tecnologies.
Atès que l’ajuntament de Vilobí del Penedès, per les seves dimensions i
característiques, no utilitza aquests serveis i el fet de pertànyer en aquest
Consorci suposa el pagament d’una quota anual.
Al Ple municipal es proposa l’adopció del següent ACORD:
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Primer.- Aprovar la baixa de l’ajuntament de Vilobí del Penedès del Consorci
Localret, amb efectes des de l’any 2012.
Segon.- No abonar la quota corresponent a l’exercici de 2012.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci Localret.
Vilobí del Penedès, 9 de març de 2012.
Francesc Xavier Edo Vargas.
Alcalde.El senyor alcalde explica que no es fan servir els serveis d’aquest consorci i que
la quota és de 130 euros l’any, diu que pagar aquesta quantitat per no res ha
semblat que no era adient. Intervé la senyora Vallès i diu que ha buscat a
Internet i ha vist que el 99 per cent dels municipis estan adherits, i que
ofereixen serveis per a modernitzar i informatitzar els poble i que potser no s’ha
aprofitat i que valdria la pena moure-ho. Respon el senyor alcalde que el motiu
pel que no s’ha fet servir el desconeix, però que si tenen alguna necessitat
d’aquest tipus, busquen la solució. La senyora Vallès diu que potser els podrien
informar de l’Internet sense fils, per exemple. El senyor alcalde respon que
sobre aquest tema l’ajuntament ja va buscar la informació i les solucions.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat, amb la matisació del
grup CiU per Vilobí de què potser no s’ha sabut treure profit.
4.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de
l’exercici de 2010.La secretària dóna lectura a la següent
PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Atès que aquest ajuntament ha de procedir a la càrrega dels fitxers
corresponents a la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2010, dins
l’aplicació de la Direcció general d’administració local de la plataforma Eacat.
Vist que aquesta alcaldia aprovà, mitjançant resolució del dia 20 de juny de
2011, la liquidació esmentada, i que el Ple de l’ajuntament, en sessió del dia 14
de setembre de 2011, aprovà el Compte general de l’exercici 2010.
Al Ple municipal es dóna compte del següent perquè en tingui coneixement:
Donar compte que l’alcaldia, mitjançant resolució de 20 de juny de 2011,
aprovà la liquidació del pressupost de l’exercici de 2010, quin resum és el
següent:
Drets pendents de cobrament ......................................... 841.763,06 Є
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Obligacions pendents de pagament ................................1.000.950,74 Є
Fons líquids de tresoreria ............................................... 352.718,38 Є
Romanent de tresoreria total .......................................... 193.530,70 Є
Saldos de dubtós cobrament ..........................................

9.530,64 €

Excés de finançament afectat ......................................... 158.525,46 €
Romanent lliure per a despeses generals ............... 25.474,60 Є
Vilobí del Penedès, 9 de març de 2012.
Francesc Xavier Edo Vargas.
Alcalde.El Ple es dóna per assabentat de l’aprovació.
5.- Precs i preguntes.Primera.- El senyor Raventós pregunta pel vessament del dipòsit d’aigua i diu
que encara perd.
El senyor alcalde respon que el tornaran a buidar, que s’han aplicat vàries
solucions i que no acaben de saber què és el que passa. El senyor Raventós
pregunta quin cost ha tingut fins ara. El senyor alcalde respon que de moment
tothom que hi ha intervingut no ha cobrat res.
Intervé el senyor Miralpeix i diu que s’hauria de fer alguna actuació important.
El senyor alcalde diu que ara el buidaran i que si volen poden anar a mirar-ho.
El senyor Miralpeix comenta que està construït malament des d’un principi,
perquè la cimentació tipus llosa i les plataformes estan mal anclades, i que perd
pel cul. El senyor alcalde diu que pel cul no perd. El senyor Miralpeix diu que
aleshores ha de ser per les juntes. El senyor alcalde diu que surt per allà, però
no perd per allà, que han fet proves i que a 1,20 metres no perd, que s’han fet
sòcols, juntes verticals, s’ha impermeabilitzat fins al 1,50 metres, han calculat
els cabals que surten a cada alçada, i que no saben per on surt l’aigua. El
senyor Miralpeix diu que el problema potser està en que es deu obrir alguna
junta, i que més que impermeabilitzar, potser s’haurien de posar anelles.
Intervé el senyor Mestres i diu que el dipòsit està en un tall de la muntanya. El
senyor Miralpeix comenta que l’empresa que el va construir potser ho hauria de
pagar. El senyor alcalde respon que l’empresa constructora ha desaparegut,
que ha fet fallida, i que la garantia es va tornar al cap de dos anys.
El senyor Raventós diu que sembla que hi hagi esquerdes. El senyor alcalde li
pregunta si ha vist aigua pels voltants. El senyor Raventós respon que avui no.
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El senyor alcalde diu que ell és del parer que el problema va començar amb la
portada d’aigües d’ATLL des de Sant Martí, perquè hi va haver moviments de
terres per fer les rases. El senyor Mestres diu que per fer la plataforma per a la
cambra d’ATLL van fer una rasa i van buidar un forat que va desestabilitzar el
terreny. Tot i amb això, diu el senyor alcalde, que els d’ATLL diuen que no en
tenen la culpa. El senyor Miralpeix diu que s’haurien de mirar els tècnics.
El senyor Suriol pregunta quin material s’ha fet servir per impermeabilitzar. El
senyor alcalde respon que poliurea. El senyor Miralpeix comenta que potser
caldria reforçar-lo per dintre, tipus piscina. El senyor Mestres diu que fins ara
s’han anat fent reparacions que són molt costoses, que venen els tècnics
d’ATLL diuen que ho deixen arreglat, però que quan marxen, el dipòsit torna a
perdre. Que ara tenen més solucions sobre la taula. El senyor Miralpeix reitera
que potser la solució seria tipus piscina. El senyor alcalde pregunta si això seria
com fer un dipòsit dintre del dipòsit, i el senyor Miralpeix diu que sí.
El senyor Mestres comenta que hi ha d’altres solucions i que algunes són força
cares. Com per exemple reforçar la base, o fer el que diu el senyor Miralpeix, o
també col·locar un globus tipus lona (diu que això dóna una garantia de 10
anys, però val molts diners), d’altres fer pilotatges, que s’estan estudiant.
Segona.- El senyor Miralpeix diu que els han arribat queixes de què hi ha
gitanos que aparquen dintre la deixalleria i carreguen de dins estant. El senyor
Galimany comenta que ell també ho ha sentit a dir. El senyor alcalde diu que té
constància de què hi van gitanos i que ho passaran a Mas Albornà. També
comenta que quan s’informa als Mossos d’esquadra, responen que mentre fan
això no fan una altra cosa.
Tercera.- El senyor Raventós diu que la tanca que han col·locat al pontet de Cal
Gravat es va quedar a mitja alçada i que s’hauria d’acabar fins baix, perquè és
molt perillós i algú hi podria caure. El senyor alcalde diu que en prenen nota per
arreglar-ho.
Quarta.- El senyor Raventós comenta que ha vist que estan escurant la rasa
dels Prats i pregunta si es fa des de l’ajuntament, que s’han fet 50 metres
aproximadament i si es continuarà fins baix. Respon el senyor Galimany que de
moment es deixa fins aquí i que es posarà formigó perquè sigui més fàcil de
passar.
Cinquena.- El senyor Miralpeix diu que cap a Cal Pau Miret s’hi llencen
branques, i que és un perill, que és gasolina, perquè hi ha el bosc al costat.
Que ell ho ha anat a mirar i no ho ha sabut veure, però que li han dit. Respon
el senyor alcalde que són les restes de poda del poble, que ho van tapant amb
terra i que ara ho trituraran. El senyor Raventós diu que a la deixalleria hi ha
contenidors per llençar-ho. El senyor alcalde diu que és la poda de tot el poble i
que els omplirien només amb això, que per això es van llençant i cobrint amb
terra i que ara es trituraran. El senyor Miralpeix diu que se’n podria fer un acopi
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al polígon industrial o bé davant de la pista, com s’havia fet abans, i després
cremar-ho.
Sisena.- La senyora Vallès comenta que temps enrere es va passar per les
cases un paper on es parlava dels plans d’ocupació i pregunta com va anar. El
senyor alcalde respon que no els hi van donar i que es va comunicar
personalment a totes les persones que s’hi van presentar. La senyora Vallès diu
que si en un futur en tornés a haver un altre si els podrien informar dels criteris
que s’utilitzaran per contractar.
I no havent més assumptes que tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió a les
vint-i-una hores i quaranta 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,

Francesc Xavier Edo Vargas

La secretària,

Maria-Carme Piñas Delgado
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