ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 12 DE SETEMBRE DE 2012
A Vilobí del Penedès, el dotze de setembre de dos mil dotze, essent les vint-iuna 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 l’acta de la sessió anterior.Es sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 11
de juliol de 2011. Demana la paraula el senyor Miralpeix i diu que en la pàgina
7, en el segon paràgraf del punt 7, on el senyor alcalde comenta 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, diu el senyor Miralpeix
que ell no ho va dir això. Respon el senyor alcalde que això ho diu ell, l’alcalde,
no el senyor Miralpeix, que és l’exposició de l’alcalde i que ell, l’alcalde, va dir el
que s’ha transcrit. El senyor Miralpeix respon que ell mai va dir això i que no és
correcte, i que si no es corregeix, hauran de votar en contra. El senyor alcalde
reitera que l’acta recull les seves paraules i que això és el que ell va dir.
Sotmesa l’acta a votació, és aprovada amb cinc vots a favor (Grup municipal
socialista) i quatre en contra (Grup municipal de C. i U.).
2.- Aprovació del Compte general de l’exercici 2011.La secretària dóna lectura a la següent
PROPOSTA DE LA REGIDORA D'HISENDA
Atès que la Comissió especial de comptes, en sessió celebrada el dia 25 de juny
de 2012, informà favorablement el Compte general del pressupost municipal
únic corresponent a l'exercici de 2011,
Atès que, una vegada efectuada la preceptiva informació pública, mitjançant
anunci publicat en el Butlletí oficial de la província del dia 9 de juliol de 2012,
no s'ha presentat cap reclamació, objecció o observació,
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Atès que l'esmentat Compte ha estat degudament examinat i revisat, concorda
amb els documents comptables de la intervenció i la tresoreria municipals, no
es troben defectes substancials ni formals i, segons disposa l'article 212.4 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, correspon al Ple
municipal la seva aprovació,
A l'ajuntament Ple es proposa l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Compte general del pressupost municipal únic de l'exercici
de 2011, sense objeccions ni esmenes, restant sotmès a la superior fiscalització
externa de la Sindicatura de comptes de Catalunya i del Tribunal de comptes.
Segon.- Trametre un exemplar de l'esmentat Compte a la Sindicatura de
comptes de Catalunya, en compliment d'allò que disposen els articles 212.5 i
223.4 del text legal abans assenyalat.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la plena execució d'aquest acord.
Vilobí del Penedès, 14 d’agost de 2012.
Rosa Maria Gallego Via.
Regidora d'hisenda.La senyora Gallego diu que és el Compte de l’exercici de 2011, que va ser
examinat per la Comissió de comptes el dia 25 de juny i sotmès a exposició
pública, i que ara cal aprovar pel Ple.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.- Aprovació de la proposta d’elecció de les persones que han de
desenvolupar els càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut.La secretària dóna lectura a la següent
PROPOSTA DE L'ALCALDIA
Vist allò que disposen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels jutges de pau, en relació amb l'article 101 de la Llei orgànica del
Poder judicial,
Atès que l'elecció tant de jutge de pau titular com de substitut correspon al Ple
de l'ajuntament,
Atès que aquesta alcaldia, mitjançant el corresponent edicte ha donat a
conèixer a la població aquesta circumstància, perquè qualsevol interessat
pogués sol·licitar per escrit la seva elecció, havent presentat sol·licituds les
persones següents:
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-

Sra. Núria Ferré Rovira.
Sr. Ramón Caba Robletto.

Atès que essent ambdues persones respectables i dignes de la màxima
consideració, i donant-se la circumstància que la senyora Núria Ferré Rovira ha
desenvolupat fins ara les tasques de jutgessa de pau substituta, exercint la
seva funció, a criteri d'aquest Consistori, de forma correcta i imparcial,
Al Ple de la Corporació es proposa l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Elegir la senyora Núria Ferré Rovira Jutgessa de pau de Vilobí del
Penedès.
Segon.- Elegir el senyor Ramón Caba Robletto Jutge de pau substitut.
Tercer.- Proposar els nomenaments a la Sala de Govern del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
Vilobí del Penedès, 6 d’agost de 2012.
Francesc Xavier Edo Vargas.
Alcalde.Explica el senyor alcalde que cada quatre anys es renoven els càrrecs de Jutge
de pau titular i substitut, que s’ha fet pública la convocatòria i només s’han
presentat aquestes dues persones. Demana la paraula el senyor Raventós i
pregunta si ho consideren un tema important. El senyor alcalde respon que sí.
El senyor Raventós diu que essent un tema important, potser es podria haver
inserit la convocatòria a la revista i també a la pàgina web. Diu el senyor
Raventós que la convocatòria de llocs de treball es va publicar a la pàgina web i
amb aquesta convocatòria no s’ha fet i que creu que el procediment emprat per
fer-la púbica no és l’adient, no troba que sigui incorrecte, perquè s’ha publicat
en el Butlletí oficial, però sí que troba que no és adient perquè ningú del seu
grup se n’ha assabentat. El senyor alcalde comenta que es va passar per les
cases. El senyor Raventós i el senyor Miralpeix diuen que és ben estrany que
cap persona del seu grup no ho hagi rebut. Intervé la senyora Vallès i diu que
tenint una eina com la pàgina web, es podria haver fet servir. El senyor
Miralpeix diu que el vot del seu grup serà en contra, però no en contra de les
persones, sinó en contra de com s’ha dut a terme, que serà legal, però que no
ha arribat a tothom, com a mínim diu que a ningú del seu grup.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb cinc vots a favor (Grup
municipal socialista) i quatre en contra (Grup municipal de C. i U.). El senyor
Raventós sol·licita que consti en acta que el vot del seu grup és negatiu, però
que no ho és contra les persones elegides, sinó contra el procediment emprat.
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4.- Aprovació de les festes locals per a l’any 2013.La secretària llegeix la proposta següent
PROPOSTA DE L'ALCALDIA
Vista l'Ordre de festes laborals per a l’any 2013, publicada per la Conselleria
d’Empresa i Ocupació, Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny,
Atès allò que disposa l'Ordre esmentada, sobre la proposta municipal de dues
festes locals,
Al Ple municipal es proposa l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Fixar les dues festes locals per a l'any 2013 els dies 28 de març i 19
d’agost.
Segon.- Trametre aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, als efectes de publicació en el calendari oficial de
festes laborals per a l'any 2013.
Vilobí del Penedès, 18 de juliol de 2012.
Francesc Xavier Edo Vargas.
Alcalde.El senyor alcalde comenta que es proposa com cada any que les dues festes
locals siguin Dijous sant i el dilluns després de Sant Roc. El senyor Suriol
comenta que la gent més gran sempre recorda que la Festa major es celebrava
el diumenge següent al de la setmana de la Mare de Déu, i que per tant l’any
2013 hauria de ser el cap de setmana del 24 i 25 d’agost i no el del 17 i 18, i el
dilluns que hauria de ser festa hauria de ser el 26 i no el 19, que a més
coincideix amb la festa major de Guardiola.
Després d’una deliberació entre les senyores i senyors regidors, per unanimitat
s’acorda fixar com a festes locals per a l’any 2013 els dies: 28 de març i 26
d’agost.
5.- Moció del Grup municipal socialista per a la reimplantació del
programa PREPARA.La secretària dóna lectura a la següent
Moció del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Vilobí del
Penedès per a la reimplantació del programa PREPARA segons el Reial
Decret-llei 1/2011, d' 11 de febrer, de mesures urgents per a
promoure la transició a l'ocupació estable i la requalificació
professional per a les persones desocupades.
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El passat 24 d'agost el Govern de l'Estat va aprovar el Reial Decret-llei 1/2011,
d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació
estable i la requalificació professional per a les persones desocupades que, per
una banda incrementa la quantia de l'ajut fins al 85% de l'IPREM per a aquells
beneficiaris amb tres o més persones al seu càrrec, però per altra banda, exclou
a la immensa majoria de persones joves o vulnerables que tenen especials
dificultats.
Tenint en compte que a Catalunya, al mes de juliol hi havia 614.792 persones
en situació d'atur, per tant, és el principal problema del país, com demostra
l'última Enquesta de Població Activa que posa de manifest el dramàtic augment
de la desocupació i, per sobre de tot, l'increment del nombre d'aturats de llarga
durada i el de les llars amb tots els seus membres en atur. A més a més, a
Catalunya es calculen unes 100.000 llars sense ingressos. A tot això cal afegir
l'alta taxa d'atur juvenil i la cada vegada més baixa taxa de cobertura de les
persones aturades, és a dir, l'increment d'aquelles persones que no perceben
cap prestació i no tenen cap ingrés.
Les polítiques desenvolupades pel Govern de l'Estat des de gener de 2012, lluny
de resoldre el problema de l'atur, l'han agreujat amb:
Ø L'aprovació de la reforma laboral, que en abaratir i facilitar l'acomiadament
ha provocat l'acceleració de la destrucció d'ocupació de manera insuportable.
Ø La retallada de les polítiques actives d'ocupació als Pressupostos Generals
de l'Estat per al 2012 ha significat la retallada de les polítiques actives
d'ocupació, que a Catalunya ha provocat la reducció de 271 milions d'euros em
aquesta partida, és a dir, un -58%. Aquesta retallada ha significat la pràctica
supressió de les polítiques d'ajuda a les persones aturades en la recerca de
feina, ja que afecten els programes d'orientació, formació i requalificació. Tot
això en contra de les recomanacions del Consell Europeu.
Ø L'aprovació del Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l'estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat retalla de
manera descomunal la protecció dels desocupats en suprimir subsidis especials
per als més grans de 45 anys, en elevar l'edat de 52 a 55 anys, i expulsa de la
Renda Activa d'Inserció a pràcticament el 90% dels seus beneficiaris. Centenars
de milers de desocupats es poden veure sense cap protecció en els propers
mesos.
Ø Per últim, l'aprovació del Reial Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel que
es prorroga i reestructura el programa PREPARA de requalificació professional
de les persones que esgoten la seva protecció per desocupació, ha significat per
una banda una lleugera millora en l'import a percebre per les persones aturades
amb 3 o més persones al seu càrrec, però per altra banda n'exclou l'accés a
bona part de les persones aturades que fins ara hi tenien dret, penalitzant
greument els joves i els més vulnerables que, en no poder fer-se càrrec del seu
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habitatge, han hagut de tornar a viure amb els seus progenitors, la qual cosa
està significant una sobrecàrrega per a la ja migrada economia familiar.
Igualment, les polítiques en matèria d'ocupació i protecció social
desenvolupades pel govern de la Generalitat també estan significant una baixa
cobertura de les persones més vulnerables i dels aturats i aturades sense cap
prestació:
•
•

•

Les restriccions en l'accés al programa de Renda Mínima d'Inserció, així
com el retard en el reconeixement de la prestació.
La reducció de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya, que
implica a partir de setembre que les OTG no podran fer moltes accions
d'orientació i suport a la recerca de feina a les persones aturades, per
tant, no podrà donar sortida als requeriments que estableix el programa
PREPARA.
La inexistència de cap convocatòria durant el 2012 adreçada a les
entitats, ajuntaments i/o centres col·laboradors de la Generalitat en
matèria de polítiques actives d'ocupació.

Per tot això, les polítiques tant del govern de l'Estat com de la Generalitat estan
abocant Catalunya a un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció,
menys drets, i contra tota recomanació comunitària, menys polítiques actives
per afavorir l'ocupabilitat i la protecció de les persones aturades.
En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal i com havia estat
concebut és una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha propiciat la
millora de l'ocupabilitat de més de 450.000 desocupats, tot i que en el context
actual de manca d'ofertes ha fet difícil la inserció de les persones que hi
participen. El programa es basa en una combinació de mesures actives
d'orientació, formació i requalificació alhora que facilita una ajuda de renda a la
persona aturada i acaba essent l'única font de subsistència dels ciutadans que
esgoten la desocupació i que no tenen res més que aquests 400 € per poder
subsistir.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al ple de l'Ajuntament de
Vilobí del Penedès els següents
ACORDS:
·
Instar el Govern de l'Estat a què, amb la finalitat de garantir la transició a
l'ocupació, aconseguir una major coordinació entre les polítiques actives
d'ocupació i les ajudes econòmiques d'acompanyament i evitar l'exclusió social,
ampliï la cobertura del programa PREPARA a totes aquelles persones que s'hi
podien acollir segons el Reial Decret-llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures
urgents per a promoure la transició a l'ocupació i la requalificació professional
de les persones aturades. Així mateix en faci l'ampliació pressupostària per tal
de dotar el programa d'estabilitat.
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·
Instar el govern de la Generalitat a emprendre mesures urgents per
combatre l'atur juvenil i programes d'ocupació específics per a les persones
joves excloses de l'actual programa PREPARA i que continuen tenint altes
dificultats per trobar feina.
·
Instar el govern de la Generalitat a publicar urgentment totes les
convocatòries adreçades als ajuntaments i entitats per donar suport a les
persones aturades, especialment als col·lectius amb especials dificultats:
programes d'orientació, formació, ocupació i inserció laborals.
·
Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat
de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament
de Catalunya.
Vilobí del Penedès, 3 de setembre de 2012.
Santi Mestres Olivella.
Portaveu del Grup municipal socialista a l’ajuntament de Vilobí del Penedès.Pren la paraula el senyor Mestres i diu que en la moció queda prou explícit que
les polítiques d’ocupació del govern de l’Estat s’han anat agreujant, les
persones que esgoten l’atur queden desemparades, s’exclou els joves del dret a
l’habitatge, hi ha una baixa cobertura, es restringeix l’accés a la PIRMI, no es
convoquen plans d’ocupació, i el que es demana és fer arribar totes aquestes
preocupacions a l’Estat, a la Generalitat, al Congrés i al Parlament de Catalunya.
Demana la paraula el senyor Raventós i diu que sobta que es presenti aquesta
moció des d’un municipi petit, perquè la política general ens queda gran, i el
que convé és tractar temes més urgents i propers. Diu el senyor Raventós que
no és que no estiguin d’acord amb el que s’hi diu i es demana, però que els
queda gran i no ho poden saber del cert.
Respon el senyor Mestres que del que es tracta és de deixar constància i
demanar que si s’ha de retallar d’altres partides es faci, però que en aquesta no
es facin retallades, i que l’única cosa que fan els municipis petits és traslladarho al govern, tant espanyol com de la Generalitat.
Intervé el senyor Raventós i pregunta si quan s’han fet convocatòries de llocs
de treball a l’ajuntament s’ha tingut en compte que les persones estiguessin a
l’atur. El senyor alcalde respon que sí. Intervé el senyor Suriol i pregunta el
què. Respon el senyor alcalde que puntuava el fet d’estar a l’atur.
El senyor Suriol diu que al poble de política no en fan que la fan els que han de
manar. El senyor alcalde diu que el que es demana és que les retallades no
repercuteixin en els més febles. El senyor Suriol diu que si s’hi posessin
s’haurien de queixar de tot i que el que haurien de fer és parlar de les coses del
poble i deixar-se d’estar de fer política.
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Sotmesa la moció a votació, és aprovada amb cinc vots a favor (Grup municipal
socialista) i quatre en contra (Grup municipal de C. i U.).
El senyor Raventós demana que consti en acta que voten en contra no del
contingut de la moció, sinó perquè no volen entrar en política nacional.
6.- Moció del Grup municipal socialista en defensa del model públic
del servei d’aigües i en contra de l’increment de tarifes.La secretària llegeix la següent
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L’AJUNTAMENT DE
VILOBÍ DEL PENEDÈS EN DEFENSA DEL MODEL PÚBLIC DEL SERVEI
D’AIGÜES I EN CONTRA DE L’INCREMENT DE TARIFES
L’aigua és un bé públic i escàs, indispensable per a la vida i vinculat a la
majoria de processos productius. Al nostre territori, en certs moments, hem
patit greus sequeres i problemes d’abastament, fins que, a finals del segle XX,
va ser possible fer arribar l’aigua des del dipòsit d’Abrera, mitjançant una
important inversió pública.
En una part d’aquest procés intervé l’empresa pública Aigües Ter Llobregat ATLL, creada com a responsable per a l’abastament d’aigua en alta, captant
l’aigua dels rius i posant-la a servei dels municipis als seus dipòsits, per tal que,
des d’aquests, es pugui fer arribar als consumidors. ATLL és, doncs, propietària
de diverses conduccions, estacions de bombeig, impulsió i d’altres per poder
intervenir en aquesta fase del cicle integral de l’aigua. Una gran part dels
municipis de l’Alt Penedès i del Garraf, són clients d’aquesta empresa pública,
que és rendible, i forma part del patrimoni públic.
El govern de la Generalitat de Catalunya ja ha endegat el procés per a la seva
privatització: el passat 3 d’agost s’ha publicat la licitació de la gestió que fins al
moment feia ATLL, això permetrà que abans d’acabar l’any ja s’haurà adjudicat
el servei a alguna de les empreses que s’han postulat.
Amb anterioritat, es va publicar l'Avantprojecte d’explotació d’obres per a la
licitació del contracte administratiu de gestió i prestació del servei d’abastament
d’aigua en alta Ter - Llobregat (ATLL), com a actuació preparatòria a la licitació,
i a on diversos Ajuntaments i entitats de l’àmbit d’Aigües Ter – Llobregat han
presentat al·legacions, després que se’ls conferís un termini que finalitzà el
passat mes de juliol.
Aquest Avantprojecte podria contemplar que, una part de les instal·lacions
pagades al 50% per la Mancomunitat Intermunicipal Penedès – Garraf, i per
tant, que són propietat dels seus municipis integrants, formi part del conjunt
d’instal·lacions que passarien a ser gestionades per mans privades. A més, la
Mancomunitat, té una encomana de gestió a ATLL per a l’abastament d’aigua
en alta, condicionada a mantenir la gestió directa, pel que la seva gestió
indirecta no es contempla i per tant, sorgeix una inseguretat jurídica cap a la
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xarxa i el conjunt d’instal·lacions titularitat de la Mancomunitat Intermunicipal
Alt Penedès – Garraf.
Aquest procés de privatització també tindrà altres repercussions en forma
d’increment de la tarifa final que haurà de satisfer la ciutadania i les empreses,
per tal que l’empresa adjudicatària pugui obtenir els seus beneficis i pagar el
cànon que estableix la Generalitat per l’adjudicació.
Paral·lelament, a finals de juliol, ATLL ha acordat l’increment d’un 70% de la
tarifa del subministrament de l’aigua que serveix als Ajuntaments, augments
que repercutiran a la factura final, en un moment en què ja s’han augmentat
alguns cànons al 2012 i al que cal afegir l’increment de l’IVA a partir de
setembre. En definitiva, converteixen l’aigua en un bé objecte de mercadeig al
servei dels beneficis d’unes empreses privades, menystenint el seu caràcter de
bé públic i propietat de tothom i obviant les dificultats econòmiques que
pateixen moltes famílies que no poden suportar preus prohibitius.
Per aquests motius, volem traslladar el desacord al conjunt de mesures per a la
privatització d’ATLL, que poden tenir implicacions contra el patrimoni de la
Mancomunitat Intermunicipal Penedès – Garraf, així com mostrar el nostre
rebuig al nou increment de la tarifa de l’aigua acordada per ATLL.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels acords següents ACORDS:
PRIMER.- L’Ajuntament de Vilobí del Penedès rebutja el procés de privatització
de l’empresa Aigües Ter – Llobregat i mostra la seva disconformitat a què el
patrimoni de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès – Garraf pugui formar
part d’un procés d’externalització sota gestió indirecta.
SEGON.- L’Ajuntament de Vilobí del Penedès mostra el seu rebuig al nou
increment de preus aprovat per l’empresa Aigües Ter – Llobregat el passat mes
de juliol, que acabarà repercutint sobre la ciutadania amb els altres increments
de preus anunciats i als que provocarà a la llarga el procés de privatització
d’Aigües Ter – Llobregat.
TERCER.- S’acorda instar a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès – Garraf a
la presentació d’al·legacions contra aquestes noves tarifes així com a defensar
amb tots els instruments jurídics la propietat de les seves instal·lacions i a
rebutjar el model de gestió indirecta de la seva xarxa.
QUART.- Traslladar aquests acords a l’empresa Aigües Ter – Llobregat, al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a la
Mancomunitat Intermunicipal Penedès – Garraf.
Vilobí del Penedès, 3 de setembre de 2012.
Santi Mestres Olivella.
Portaveu del Grup Municipal Socialista a l’ajuntament de Vilobí del Penedès.9

Pren la paraula el senyor Mestres i explica al Ple que ATLL és una empresa
pública que subministra l’aigua en alta als nostres municipis, perquè donin
servei als usuaris. El senyor Mestres diu que és una empresa pública i rendible i
que ha iniciat un procés de privatització que és previst que acabi a finals de
2012. Es dóna el cas, però, que part de les instal·lacions que vol privatitzar han
estat pagades pels municipis que integren la Mancomunitat Penedès – Garraf, i
formen part del patrimoni d’aquesta mancomunitat. A més, diu el senyor
Mestres, l’increment del 70 per cent que pretén aplicar sobre les tarifes de
l’aigua en alta, més l’IVA que s’apuja a partir de setembre, faran que la tarifa
final que paguin els consumidors sigui molt elevada. És per això que es proposa
aprovar aquesta moció en la qual es rebutja la privatització de l’empresa
pública, i es rebutja l’increment dels preus en alta, que forçosament haurà
d’aplicar Aigües de Vilafranca en els rebuts que girarà, i es demana traslladar
aquests acords a la Mancomunitat, a ATLL i a la Generalitat.
Demana la paraula el senyor Miralpeix i diu que el seu Grup hi votarà en contra,
i diu que vol explicar el perquè. Comenta el senyor Miralpeix que estan en
contra de l’increment del 70 per cent en les tarifes, així com en els apartats
tercer i quart de la moció, però que pel que fa al primer punt, el que fa
referència a la privatització, diu que hi ha una ordre o obligació, que ve de més
amunt i que diu que s’han d’eliminar totes les empreses públiques possibles, i
que això és una qüestió de política superior. Diu el senyor Miralpeix que si es
treu el primer apartat, estarien d’acord. El senyor Mestres diu que això no és
possible, i que ells estan d’acord en què sigui pública. El senyor Miralpeix
respon que per desgràcia les volen eliminar, perquè quan són públiques no
donen beneficies. Intervé el senyor Suriol, que reitera que està demostrat que
això és així i que les empreses públiques no acostumen a donar beneficis. El
senyor Mestres respon que ATLL ha de tenir beneficis, perquè el que fa és
captar aigua dels rius i enxufar-la a la xarxa, que s’han fet inversions pagades
pels ajuntaments i que desconeix si està en números vermells. Intervé el
senyor alcalde i diu que potser és perquè no està ben gestionada i que la mala
gestió l’acaben pagant els consumidors, i que no és lògic que ara pretenguin
aplicar un increment del 70 per cent per eixugar les pèrdues i l’empresa que
l’agafi la trobi sanejada. Intervé el senyor Suriol i diu que passa igual amb els
hospitals. El senyor alcalde comenta que si és privat i té beneficis, quan és
públic s’hauria de gestionar bé i també en tindria.
El senyor Suriol pregunta perquè no es modifica la moció i es treu el primer
punt. El senyor alcalde respon que no es pot modificar.
Sotmesa la moció a votació, és aprovada amb cinc vots a favor (Grup municipal
socialista) i quatre en contra (Grup Municipal de C. i U.). El senyor Miralpeix
demana que consti en aquesta que estan a favor dels punts 2, 3 i 4 de la
moció, i que només estan en contra del primer.
7.- Sol·licitud d’un préstec – pont a Diputació de Barcelona.La secretària dóna lectura a la següent
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PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Atès que l’ajuntament de Vilobí del Penedès és beneficiari del Programa
Operatiu FEDER Viure al poble més de la convocatòria 2007-2013 i per import
de 338.282,78 euros, segons la notificació de data 2 de desembre de 2011, del
director general d’Administració local.
Atès que l’ajuntament de Vilobí del Penedès ha tingut coneixement del Pla per
donar suport als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris del Programa Operatiu FEDER Viure al poble i Viure al poble més.
Vista la convocatòria pertinent i el conveni tipus de la línia de préstecs - ponts
publicat al BOPB de 13/07/2012
Vist que l’import del préstec a sol·licitar supera el 10 per 100 dels recursos de
caràcter ordinari previstos en el pressupost municipal únic per a l’exercici de
2012 i no està contemplat en l’esmentat pressupost.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona una línia de préstecs - pont
per import de 338.282,78 euros, en el marc del Programa de Suport al
Finançament per fer front al pagament de la despesa elegible subvencionada
pel programa operatiu FEDER Viure al poble més.
Segon.- APROVAR el conveni tipus que es reprodueix:

“MINUTA DEL MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE [ ] I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A
LA REGULACIÓ DE LA LÍNIA DE PRÉSTEC-PONT ATORGADA EN
RELACIÓ AMB EL PROGRAMA OPERATIU D’INTERVENCIÓ
COMUNITÀRIA DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT
REGIONAL I OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER ALS FONS
ESTRUCTURALS 2007-2013 (FEDER 2007-2013)
D’una part, l’il·lm./a. [ ] Alcalde/essa de [ ]; i
D’altra part, l’Excel·lentíssim Senyor Salvador Esteve i Figueras, actuant
en nom i representació de la Diputació de Barcelona, com a President
d’aquesta, assistit per [ ].
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

El Departament de Governació i Relacions Institucionals, d’acord
amb el que estableix el Decret 326/2011, de 26 d'abril, de
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reestructuració del Departament de Governació i Relacions
Institucionals, és l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya
per a proposar la selecció i gestionar, d’acord amb les directrius
de la Unió Europea, els projectes locals susceptibles de rebre fons
estructurals europeus.
II.

A la Diputació de Barcelona li correspon l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica dels
municipis de la província, la coordinació dels serveis municipals, la
prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i
supracomarcal i en general, el foment i l’administració dels
interessos particulars de la província (Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local – art. 36.1 -, Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril – art. 91 a 93 -).

III.

En data [ ], la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha
resolt atorgar a l’Ajuntament d [ ] una línia de préstec-pont en
relació amb l’actuació [
], subvencionada en el marc del
programa [Viure al Poble –any- ].

IV.

En data [ ], l’Ajuntament d [ ], mitjançant [Acord/Decret] ha
acceptat la línia de préstec-pont de la Diputació de Barcelona en
relació amb l’actuació [
], subvencionada en el marc del
programa [Viure al Poble –any- ].

En conseqüència, les parts consideren adient subscriure el present
conveni per regular les condicions de l’esmentada línia de préstec-pont.
La minuta d’aquest conveni ha estat aprovada per acord del Ple de la
Diputació de Barcelona de data
de 2012.
Vist l’exposat anteriorment, les parts, de comú acord i reconeixent-se
plena capacitat per a aquest acte, formalitzen el present conveni que es
regirà pels següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions establertes per la
Diputació de Barcelona en relació amb la línia de préstec-pont atorgada a
l’ajuntament de [ ], com a beneficiari de la convocatòria [ Viure al Poble
–any-].
Segon. Import
La Diputació de Barcelona atorga una línia de préstec-pont a
l’ajuntament de 338.282,78 euros d’un import màxim de [import total de
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la subvenció FEDER concedida] EUR que, amb caràcter limitatiu, es
distribueix tal com s’especifica a continuació:
Anualitat
Anualitat
Anualitat
Anualitat

2012
2013
2014
2015

[27.000,00 euros]
[215.000,00 euros]
[96.282,78 euros]
[0,00 euros]

Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació
de Barcelona passaran a l’anualitat següent.
Tercer. Pagament
La línia de préstec-pont es pagarà de manera fraccionada i successiva
contra la presentació de les justificacions de despeses relatives a
actuacions executades, certificades per l’Interventor de l’ens local, de
conformitat amb el model de certificat normalitzat de la Diputació de
Barcelona.
L’ens local serà el responsable de sol·licitat i/o comunicar l’autorització
corresponent de l’operació a l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de
Catalunya.
La Diputació de Barcelona realitzarà els pagaments successius fins a arribar
al límit de la línia de préstec-pont atorgats a cada ens local.
La concessió efectiva del préstec-pont es considerarà feta conjuntament
amb l’aprovació del reconeixement de l’obligació i pel seu import.
L’Ajuntament d [ ] aplicarà el finançament rebut per part de la Diputació
de Barcelona al pagament de les despeses considerades elegibles, segons
els termes de les convocatòria [ ] de la qual ha estat beneficiari.
En cas que la Generalitat de Catalunya informi a la Diputació de Barcelona
d’incidències detectades en els processos de revisió i control de les
certificacions presentades pels ens locals, que comportin la determinació
d’alguna despesa com a no elegible, l’ens local haurà de retornar la part
del préstec-pont corresponent a l’esmentada despesa en els terminis que
estableixi la Diputació de Barcelona.
Una vegada aplicades les mesures correctives corresponents, l’ens local
podrà tornar a sol·licitar el pagament del préstec-pont relatiu a despeses
l’elegibilitat de les quals s’hagi subsanat.
Quart. Devolució
El préstec-pont s’haurà de retornar en el mes següent d’haver ingressat
cada pagament de la subvenció FEDER mitjançant l'ingrés del seu import a
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la Tresoreria de la Diputació de Barcelona. L’ens local té l'obligació
d'efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de la Diputació.
En qualsevol cas, el reintegrament no podran sobrepassar la data del 31 de
desembre de 2017.
Cinquè. Facultats de la Diputació
La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol moment comprovar el
compliment de les obligacions i els compromisos contrets per l'ens local,
com també l’aplicació efectiva del préstec-pont al finançament de l'actuació
per a la qual ha estat concedida.

Sisè. Termini de vigència
Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins al
retorn del préstec-pont que, com a màxim, s’haurà de fer el 31 de
desembre de 2017.
Setè. Règim Jurídic i jurisdicció competent
Aquest conveni té caràcter administratiu. En cas de controvèrsia en la
seva aplicació o interpretació, les parts es comprometen a intentar
resoldre-ho per mutu acord, sens perjudici de la competència de la
Jurisdicció Contenciosa -Administrativa.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i
a un sol efecte en el lloc i la data que s’indiquen a continuació.
Barcelona,

Sg:

Sg:

Diputació de Barcelona

Ajuntament de

Sg.:

Sg:

Diputació de Barcelona

Ajuntament de

“
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Tercer.- ACCEPTAR la línia de crèdits-pont per l’import màxim concedit pel
PROGRAMA Operatiu FEDER “Viure al poble” i “Viure al poble més” i la seva
formalització.
Quart.- ACCEPTAR les anualitats que concedeixi la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona
Cinquè.- DONAR TRASLLAT de la documentació necessària per a la tramitació
de l’esmentada sol·licitud al Servei de Programació de la Diputació de
Barcelona.
Vilobí del Penedès, 31 d’agost de 2012.
Francesc Xavier Edo Vargas.
Alcalde.El senyor alcalde explica que, mentre no arriba l’ingrés de la subvenció FEDER,
s’han de buscar vies alternatives per poder començar a desenvolupar el
projecte de Viure al poble més, i que de totes elles aquesta que ofereix
Diputació de Barcelona és la millor, perquè és a interès zero.
Demana la paraula el senyor Miralpeix i diu que és positiu que vingui una
subvenció de la Unió Europea, però que en el projecte Viure al poble més, la
part més important correspon als pèlags, i que aquest projecte és de dubtosa
legalitat i no poden acceptar-lo fins que sigui aprovat definitivament a través
del POUM.
El senyor alcalde li pregunta si estan en contra del projecte. El senyor Miralpeix
reitera que la part més important d’aquesta subvenció va destinada als pèlags, i
que aquest és un tema que s’està negociant al alts nivells, també diu que han
parlat amb el conseller Recoder i el tema és més complicat, perquè si no hi ha
res firmat això vol dir que no està ben definit, i que podria ser que quan
s’aprovés el POUM resultés que és il·legal. El senyor alcalde diu que no ho és, i
pregunta què té a veure. Respon el senyor Miralpeix que el tema de la zona
dels pèlags encara no està solucionat i que molta part del projecte de Viure al
poble més afecta aquella zona. Respon el senyor alcalde que dintre el projecte
Viure al poble més hi ha d’altres actuacions, com el carrer dels Talls, la
promoció turística i econòmica, que no tot és per als pèlags, que és una part
més. El senyor Miralpeix diu que és una part molt important i que no està
solucionada.
Diu el senyor alcalde que l’ajuntament va demanar el finançament per a tot el
projecte i que si no estigués ben fet, ja ho hagués dit qui ho hagi de dir, i que
qui ha signat la subvenció potser no ho ha fet bé.
Intervé el senyor Suriol i diu que el seu grup recorrerà perquè allí no s’hi faci
res.
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El senyor alcalde diu que no vol supeditar el crèdit a tenir el POUM aprovat.
Intervé el senyor Raventós i diu que una part del projecte està condicionada a
què els terrenys siguin de titularitat municipal. El senyor alcalde respon que ho
seran. El senyor Raventós diu que ja s’incompleix una part i pregunta què
passarà si es tira enrere. El senyor alcalde respon que no passarà res, perquè el
crèdit es cobra contra la presentació de certificacions d’obra. El senyor Miralpeix
diu que potser seria millor que es modifiqués el projecte, perquè hi ha reunions
a alt nivell i molt probablement s’hagi de tirar enrere. El senyor alcalde respon
que el crèdit pont és com una targeta de crèdit. El senyor Miralpeix diu que s’ha
d’anar amb compte perquè no passi com amb la pista poliesportiva, que es va
haver de tirar enrere i es va pagar el projecte.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb cinc vots a favor (Grup
municipal socialista) i quatre en contra (Grup municipal de C. i U.).
8.- Precs i preguntes.PRIMERA.- El senyor Suriol pregunta com estan les converses del tema del
POUM. El senyor alcalde respon que continuen treballant les línies marcades pel
senyor Serra. El senyor Suriol pregunta si creu que és factible. El senyor alcalde
respon que no ho sap. Intervé el senyor Mestres i diu que s’està parlant perquè
es duguin a terme. El senyor Suriol diu que si necessiten un cop de mà que hi
comptin. El senyor alcalde respon que continuaran treballant les directrius
marcades pel senyor Serra, cadascú per la seva banda.
SEGONA.- El senyor Miralpeix s’adreça al senyor Galimany i diu que, per la
revista municipal, s’han assabentat de la baixa del senyor Pajares i pregunta
quan de temps fa que està de baixa i quin tipus de malaltia té. El senyor
Galimany respon que té dues hèrnies i que potser s’haurà d’operar, que encara
no ho sap, i que porta aproximadament quatre mesos de baixa. El senyor
Miralpeix pregunta si és interí o fix. Respon el senyor alcalde que és interí. El
senyo Miralpeix diu que si fos una empresa privada s’hauria avisat l’inspector. El
senyor alcalde respon que el controla la mútua patronal. El senyor Miralpeix diu
que potser s’haurien de fer números. El senyor alcalde respon que aquest
plantejament també se l’ha fet ell.
TERCERA.- El senyor Miralpeix comenta el tema de la barana de l’avinguda
Generalitat de la que ja havia parlat en algun altre Ple, i diu que no s’ha acabat
tal com havien quedat. Respon el senyor alcalde que han hagut de col·locar
l’armari elèctric i treure el pal. Intervé el senyor Mestres i diu que amb
l’assessorament de FECSA, es va fer el soterrament de línies i quedava el pal al
costat dels vestidors, però que en l’estudi previ la companyia no havia tingut en
compte que faltava instal·lar l’armari per poder soterrar les línies, i fins ara no
han vingut a muntar el quadre per fer la connexió definitiva. Una vegada
col·locat l’armari, es posaran els barrots.
El senyor Miralpeix pregunta si arreglaran el passeig rebentat. El senyor alcalde
diu que tenen raó, que la brigada ho ha de fer, però que han anat prioritzant
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temes, que sempre es pot millorar i que esperen tenir-ho acabat per al proper
Ple.
QUARTA.- El senyor Raventós diu al senyor Galimany que l’any passat en
aquesta època es va demanar que es netegessin els camins d’herbes i canyes, i
que no estan gaire correctes. Continua dient que és temps de verema i que cal
prioritzar-ho, que per exemple el camí de les granges de Cal Gravat està igual
que l’any passat, que les canyes ocupen part del camí, i que caldria que els
camins estiguessin el màxim d’acurats en la verema. El senyor Raventós també
comenta que la baixa del carrer del Carme és plena d’herbes i que això afecta
la visibilitat. El senyor Galimany respon que en pren nota per arranjar-ho.
I no havent més assumptes que tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió a les
vint-i-dues hores i setze 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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