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 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 14 DE MAIG DE 2014 

 
A Vilobí del Penedès, el catorze de maig de dos mil catorze, 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, 
Mònica Bernabé Rodríguez, Ricard Galimany Bustos, Rosa Maria Gallego Via, Ester 
Vallès Pelay, Joan Raventós Vendrell, Valentí Miralpeix Saumell 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.- 
Per unanimitat, s’aproven les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 12 i 
26 de març i 28 d’abril de 2014. 
 
2.- Modificació d’ordenances fiscals.- 
La secretària dóna lectura a la següent 

 
PROPOSTA DE L’ÀREA D’HISENDA 

 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
Atès que s’ha constatat la necessitat de modificar  les ordenances reguladores de la 
taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i la taxa per la prestació del 
servei de casal per a infants i joves. 
 
Al Ple municipal es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals següents: 
Ordenança fiscal número 28: Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal, i 
Ordenança fiscal número 32: Taxa per la prestació del servei de casal per a infants i 
joves. 
 
Segon.- Exposar-la al públic per termini de 30 dies, mitjançant la inserció del 
corresponent anunci en el tauler municipal d’anuncis i en el Butlletí oficial de la 
província de Barcelona. 
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Tercer.- Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat reclamacions ni 
al·legacions, considerar definitivament aprovada la modificació i procedir a la seva 
publicació en el tauler municipal i en el Butlletí oficial de la província. 
 
Vilobí del Penedès, 6 de maig de 2014. 
 
Francesc Xavier Edo Vargas. 
Alcalde i responsable d’hisenda.- 
 
 
ANNEX A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS. 
 
 
Ordenança fiscal número 28. Taxa per la prestació de serveis en la piscina 
municipal. 
 
Article 4 
 
Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Entrada amb dret a utilització de les instal·lacions: 
Usuaris nascuts a partir de l’any 2011 (inclòs)  Gratuït 
Usuaris nascuts entre els anys 2002 i 2010 (ambdós inclosos)  3,00 € 
Usuaris nascuts fins l’any 2001 (inclòs)  4,00 € 
Pack de 10 entrades nascuts entre als anys 2002 i 2010 (ambdós inclosos) 20,00 € 
Pack de 10 entrades nascuts fins l’any 2001 (inclòs) 30,00 € 
 
Abonaments de temporada: 
Usuaris nascuts a partir de l’any 2011 (inclòs)  Gratuït 
Usuaris nascuts entre els anys 2002 i 2010 (ambdós inclosos) i empadronats a 
Vilobí del Penedès o a les Cabanyes  

 
30,00 € 

Usuaris nascuts entre els anys 1994 i 2001  (ambdós inclosos) i empadronats a 
Vilobí del Penedès o a les Cabanyes  

 
40,00 € 

Usuaris nascuts fins l’any 1993 (inclòs) i empadronats a Vilobí del Penedès o a les 
Cabanyes  

 
50,00 € 

Usuaris nascuts entre els anys 2002 i 2010 (ambdós inclosos), no empadronats ni 
a Vilobí del Penedès ni a les Cabanyes  

 
50,00 € 

Usuaris nascuts fins l’any 2001 (inclòs), no empadronats ni a Vilobí del Penedès ni 
a les Cabanyes  

 
70,00 € 
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Activitats aquàtiques: 
 
Cursets de natació (infants a partir de 3 anys) (mínim 10 inscrits/tes) 50,00 €  
Aquagym (adults) (mínim 20 inscrits/tes) 35,00 €  
 

• Cursets de natació: Del 28 de juliol al 8 d’agost (ambdós inclosos), de dilluns a 
divendres, de 15 a 16 hores. 

• Aquagym: Del 25 de juny al 25 de juliol (ambdós inclosos), dilluns i dimecres, de 
20 a 21 hores. 

 
Les persones, empadronades a Vilobí del Penedès o a les Cabanyes, que tinguin de la 
condició de pensionistes gaudiran d’una reducció del 50 per cent en les tarifes 
corresponents a entrades i abonaments. Aquesta reducció no és aplicable a les 
activitats aquàtiques. 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones  que siguin 
causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
 
Ordenança fiscal número 32. Taxa per la prestació del servei de casal per a 
infants i joves. 
 
Article 6 
 
Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia dels grups d’activitats: 
 
Casal d’estiu (comprèn des de P3 fins a 6è. de primària, ambdós inclosos) 
 
Grups: 

• Petits: P3, P4 i P5. 
• Mitjans: 1er., 2on. i 3er. de primària. 
• Grans: 4rt., 5è. i 6è. de primària. 

 
1) Del 25 de juny al 25 de juliol de 2014, ambdós inclosos (5 setmanes) 
 

Concepte Preu en 
euros 

Pack sencer Grans (5 setmanes) – Inclou travessa 250,00 
Pack sencer Mitjans (5 setmanes) – Inclou travessa 245,00 
Pack sencer Petits (5 setmanes) – Inclou travessa 235,00 
Tot sense travessa 190,00 
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Travessa Grans 70,00 
Travessa Mitjans 60,00 
Travessa Petits 50,00 
Setmana 1 50,00 
Setmana 2 50,00 
Setmana 3 50,00 
Setmana 4 (travessa) 85,00 
Setmana 5 50,00 
Pack 3 setmanes (no travessa) 140,00 
Descompte segon i tercer germà/na (només en pack sencer de 5 setmanes) 
Bonificació aplicable també a germans inscrits en l’Estiu Jove 

 
-10,00 

Servei de menjador (5 setmanes) 140,00 
Una setmana de menjador (no travessa) 35,00 
1 dia esporàdic de menjador 8,00 
Acollida (5 setmanes) 40,00 
Una setmana acollida (no travessa) 10,00 
1 dia esporàdic d’acollida 3,00 
 
 
Estiu jove (comprèn des de 1er. fins a 4rt. d’ESO, ambdós inclosos) 
 
Del 30 de juny al 18 de juliol de 2014, ambdós inclosos (3 setmanes) 
 
Concepte Preu en 

euros 
Pack Jove sencer. No empadronats a Vilobí del Penedès 300,00 
Pack Jove sencer. Empadronats a Vilobí del Penedès 290,00 
Setmana jove (Setmana 2) 190,00 
Setmanes 1 i 3 130,00 
Setmanes 1 o 3 70,00 
Descompte segon i tercer germà (només en Pack Jove sencer). Bonificació 
vàlida també per a germans inscrits en el Casal d’Estiu 

 
10,00 

 
Pren la paraula el senyor alcalde i explica que els preus són si fa no fa els mateixos de 
l’any passat. El senyor Raventós pregunta quines modificacions hi ha. Respon el senyor 
Galimany que en la piscina hi haurà packs de 10 entrades, en lloc dels abonaments 
mensuals. El senyor Raventós pregunta si l’ajuntament de les Cabanyes col·laborarà 
igual que l’any passat, i el senyor alcalde respon que sí. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.  
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3.- Aplicació de coeficients d’actualització a efectes de l’IBI 2015.- 
La secretària dóna lectura a la següent  

  
PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

La Gerència del Cadastre de Catalunya ha sol·licitat que aquest ajuntament manifesti si 
per a l’exercici 2015 vol acollir-se a l’actualització de valors cadastrals per coeficients o 
bé a l’increment legal del tipus de gravamen. 

Per a l’any 2015, el coeficient d’actualització que està previst incorporar al projecte de 
la Llei de pressupostos generals de l’Estat és novament de l’1,10. En el cas de no 
comunicar l’aplicació d’aquest coeficient, s’aplicarà un increment del 10 per cent del 
tipus de gravamen de l’IBI. 

Atès tot això que s’ha exposat, al Ple municipal es proposa l’adopció del següent acord: 

Sol·licitar a la Direcció general del cadastre l’aplicació als valors cadastrals dels béns 
immobles urbans del terme municipal de Vilobí del Penedès, dels coeficients que 
estableixi a l’efecte la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, prèvia 
apreciació pel Ministre d’hisenda i administracions públiques de la concurrència dels 
requisits legalment establerts. 

Vilobí del Penedès, 10 d’abril de 2014. 

Francesc Xavier Edo Vargas. 
Alcalde.- 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i explica que si s’aplica aquest coeficient de l’1,10 
d’increment del valor cadastral, quedarà més o menys com l’any passat. El senyor 
Raventós pregunta si és possible no optar per cap de les dues possibilitats. El senyor 
alcalde respon que no, que per llei s’ha d’optar per una o per l’altra. El senyor Miralpeix 
comenta que podrien dir que no hi estan d’acord, perquè els valors estan desfasats i 
protestar perquè no es pugi mai. El senyor alcalde respon que els valors s’han 
d’actualitzar, perquè hi ha cases molt antigues amb el valor cadastral sense actualitzar.  
 
La senyora Vallès s’absenta momentàniament del Ple per una indisposició. 
 
El senyor Suriol comenta que s’haurien d’abaixar i que en un Ple es va explicar que es 
revisarien. El senyor alcalde respon que es va demanar a la Gerència del Cadastre i que 
hi estan treballant, però que ha estat el Cadastre qui ha triat les cases que revisen i les 
que no i que ho fan en aquelles que estan per sota de l’any 1950. El senyor alcalde 
també diu que no té res a veure el valor cadastral amb el valor de mercat. El senyor 
Miralpeix comenta que el mercat està per sota i que s’han de baixar els cadastres, 
perquè els valors són menys, i demana que es faci un escrit.  
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El senyor alcalde explica que ell mateix personalment es va entrevistar amb el gerent 
del Cadastre i li va demanar que revisés tots els valors per adequar-los al que correspon 
i que li va respondre que no tenen tècnics, que tenen 900 pobles per revisar i que no 
donen abast. El senyor alcalde acaba dient que per llei han d’optar i que si no 
decideixen l’opció és més cara per als contribuents del poble. 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada amb sis vots a favor (senyor Suriol i 
regidors del Grup municipal socialista) i dues abstencions (senyors Miralpeix i 
Raventós). 
 
4.- Proposta de resolució sobre l’afectació de la Llei de racionalització i 
sostenibilitat a les polítiques educatives municipals.- 
La secretària dóna lectura a la següent 

 
PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ 

 
ANTECEDENTS: 
 
· El compromís del món local amb les polítiques educatives del nostre país ha estat una 
constant en aquests 35 anys d’ajuntaments democràtics amb un ampli ventall 
d’actuacions educatives municipals, bona part executades a instàncies del Govern de 
Catalunya i del mateix Parlament. 
 
· L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i 
sostenibilitat (LRSAL), el passat 31 de desembre, ha comportat una reordenació del 
sistema competencial dels governs locals que condiciona els serveis i les activitats que 
presten els ens locals. 
 
· En aquest sentit, més de 800 ajuntaments de Catalunya han formalitzat la petició del 
dictamen del Consell de l’Estat com a pas previ per plantejar el conflicte contra l’LRSAL 
en defensa del principi d’autonomia local davant del Tribunal Constitucional. 
 
· L’FMC ha elaborat un primer estudi: “Valoració de l’impacte de la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat sobre els serveis educatius dels ens 
locals de Catalunya”, que analitza l’afectació de l’LRSAL en l’àmbit de les polítiques 
educatives municipals. 
 
· D’aquest informe es desprèn la necessitat urgent d’una adequació dels actuals 
mecanismes i instruments de relació i col·laboració institucional entre el Departament 
d’Ensenyament i el món local. 
 
És per tot això que al Ple municipal es proposa l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER: DEMANAR al Departament d’Ensenyament del Govern de la Generalitat 
de Catalunya l’actualització de tots els convenis vigents que tenen amb els 
ajuntaments del país d’acord amb el nou marc competencial. 
 
SEGON: INCORPORAR la clàusula de garantia del finançament a què fa referència l’art. 
57. bis, de l’LRSAL, en els actuals i futurs convenis o acords de col·laboració i/o 
delegació entre la Generalitat i els ajuntaments. 
 
TERCER: RECLAMAR l’actualització i signatura, dels següents ACORDS-MARC entre el 
Departament d’Ensenyament i les Entitats Municipalistes, amb la finalitat de formalitzar-
los; i així procedir a la signatura dels convenis bilaterals (entre Departament i 
ajuntament) abans finalitzi l’actual curs 2013-2104, pel que fa a: 
 
· Sosteniment de les escoles bressols municipals 
· Sosteniment de les Escoles de Música i Dansa municipals 
· En matèria de persones adultes. 
 
QUART: INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya que incorpori a la Llei de 
Governs Locals, actualment en debat en el Parlament de Catalunya, la màxima 
cobertura competencial als serveis i activitats educatives que desenvolupen els 
ajuntaments com a part del sistema institucional de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vilobí del Penedès, 6 de maig de 2014. 
 
Mònica Bernabé Rodríguez. 
Regidora d’educació.- 
 
Pren la paraula la senyora Bernabé i en entrar en vigor la LRSAL s’ha modificat el règim 
competencial dels ens locals i que per poder seguir exercint les competències dels 
ajuntaments en matèria d’educació, el Departament d’ensenyament hauria de 
reconèixer el deute que té amb ell, perquè es garanteixi el que diu la Llei d’educació de 
Catalunya. 
 
El senyor Suriol pregunta si només demanem per l’escola bressol o també per les altres. 
El senyor alcalde respon que a Vilobí només afecta l’escola bressol, i que si no es signen 
els acords-marc es posa en perill continuar o no, i que el que es demana és que 
destinin uns diners a aquests serveis, perquè si els ajuntaments volen tenir la 
competència han de tenir garantit el finançament, i diu que les escoles bressol són 
necessàries, dons si pare i mare treballen i no tenen avis amb qui deixar els nens, 
aquests han d’estar en algun lloc, i que per això cal regular clarament si la competència 
de les escoles bressol és municipal o no. 
 
El senyor Raventós pregunta si aquest problema és a nivell estatal. El senyor alcalde 
respon que sí, però que la Generalitat pot acordar assegurar la seva part de 



    
      Ajuntament de 
     VILOBÍ DEL PENEDÈS 

    

__________________________________________________________________________________________________ 
Plaça de la Vila, 1  -  08735 Vilobí del Penedès  -  Telèfon 93 897 89 80  -  Fax 93 897 83 11  -  e-mail: vilobi@diba.cat   

8 

finançament. El senyor Suriol comenta que aleshores és un problema de diners. El 
senyor alcalde respon que sí, que fins ara les despeses de les escoles bressol es 
repartien un 33 per cent pares, un 33 per cent Departament i un 33 per cent 
ajuntament, però que ja fa un parell de cursos que això va anar disminuint i si no es 
volen apujar les quotes a les famílies, els ajuntaments han d’assumir més costos. 
 
Intervé la senyora Bernabé i diu que per això és important que es signin els convenis, 
perquè sinó els ajuntaments no saben amb què compten. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
5.- Ratificació de la Resolució de l’alcaldia del dia 6 de maig de 2014, de 
compareixença i designació de lletrats i procuradora en el Recurs contenciós 
administratiu número 43/14.- 
En aquest punt es reincorpora la senyora Vallès. 
 
A continuació, la secretària dóna lectura al 
 
DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 18/2014.- A Vilobí del Penedès, el sis de maig 
de dos mil catorze. 
 
S’ha rebut un escrit  del Servei de Coordinació Jurídica i Recursos, del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual es notifica la 
interposició de recurs contenciós administratiu número 43/14 contra l’Acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 6 de novembre d’aprovació definitiva 
del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilobí del Penedès, perquè de conformitat 
amb l’article 49 de la vigent Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, es citin les 
persones interessades que consten identificades en l’expedient administratiu en el qual 
s’ha adoptat l’acord o resolució impugnades per a què puguin comparèixer i personar-se 
davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
 
Vist allò que disposa l’article 21.a.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- COMPARÈIXER I PERSONAR-ME davant la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs 
contenciós administratiu número 43/14 contra l’Acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de 6 de novembre d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Vilobí del Penedès. 
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Segon.- CONFERIR la representació de l’ajuntament, en el referit recurs, a la 
Procuradora dels tribunals senyora RAQUEL PALOU BERNABÉ. 
 
Tercer.- DESIGNAR com a Lletrats el senyor ANTONI FERRÉ MESTRE i la senyora 
RAFAELA MARIA BERNABÉ PÉREZ, per tal que assumeixin la defensa de l’ajuntament en 
l’esmentat recurs. 
 
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple, en la primera sessió que celebri, 
per a la seva ratificació. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde, en Francesc Xavier Edo Vargas, en el lloc i la data 
més amunt esmentats. Certifico. 
 
El senyor alcalde explica que el recurs s’ha presentat contra l’acord d’aprovació 
definitiva del POUM i que es personen com a part codemandada. El senyor Raventós 
pregunta si ho fan perquè hi estan obligats o perquè volen. El senyor alcalde respon 
que si més endavant volen defensar-se, si no es personen ara després no ho podran 
fer. El senyor Miralpeix comenta que li sembla que ara no es tracta d’això, sinó de què 
enviïn l’expedient. El senyor alcalde diu que li sembla que es confon, que ara només els 
han dit si es volen personar. El senyor Raventós comenta que els ha sorprès una mica 
que presentessin el requeriment i després no presentin el contenciós. 
 
Sotmès el decret a ratificació, es ratifica amb cinc vots a favor (regidors del Grup 
municipal socialista), tres abstencions (senyora Vallès i senyors Miralpeix i Suriol) i un 
en contra (senyor Raventós). 
 
El senyor Miralpeix comenta que si l’equip de govern hagués presentat el recurs, el seu 
grup no ho hagués fet, però el cas és que l’equip de govern encara té temps de fer-ho, 
perquè va presentar el requeriment previ i a ells se’ls acabava. El senyor Suriol 
pregunta si el presentaran i el senyor alcalde respon que no ho té clar. El senyor 
Raventós diu que ells ja havien dit que anirien al contenciós si la cosa no s’arreglava 
com s’havia d’arreglar. El senyor alcalde pregunta com s’havia d’arreglar, i el senyor 
Raventós respon que amb un informe previ de medi ambient abans de l’aprovació 
definitiva. El senyor Raventós també comenta que no sap quins dubtes pot tenir l’equip 
de govern per no saber encara si presentaran el recurs o no. El senyor alcalde respon 
que en aquests sis mesos ha vist el tema de mil maneres diferents. El senyor Raventós 
comenta que això és perquè no saben el que volen per a Vilobí. El senyor alcalde 
respon que ho tenen molt clar. 
 
6.- Designació de festes locals per a l’any 2015.- 
La secretària dóna lectura a la següent 
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PROPOSTA DE L'ALCALDIA 
 

Vista l'Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de 
festes laborals per a l’any 2015, 
 
Atès allò que disposa l’article 2 de 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 2015 els dies 2 d’abril (Dijous Sant) i 24 
d’agost (Festa Major). 
 
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 2015. 
 
Vilobí del Penedès, 7 de maig de 2014. 
 
 
Francesc Xavier Edo Vargas. 
Alcalde.- 
 
El senyor alcalde comenta que són les dues festes per a l’any 2015 i que són les 
mateixes que venen fixant en els darrers anys. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7.- Precs i preguntes.- 
Primera: El senyor Raventós comenta que en la zona dels Pèlags, els rètols de prohibit 
banyar-se estan per terra i altres que han desaparegut, i pregunta si s’han reposat 
aquests rètols. Respon el senyor alcalde que ell hi va anar fa quinze dies i els rètols hi 
eren. El senyor Mestres comenta que ell hi va passar ahir a peu i sí que hi eren. El 
senyor alcalde i el senyor Galimany diuen que cada vegada que algú els treu, la brigada 
els torna a posar. El senyor alcalde també explica que si detecten algú que s’està 
banyant, avisen els Mossos d’Esquadra, i que sí hi ha el cartell els poden fer fora. El 
senyor Suriol pregunta si està prohibit banyar-s’hi. El senyor alcalde respon que sí, 
perquè si ho prohibeixen i hi posen el cartell, la responsabilitat és de qui s’hi banya. 
 
Segona: El senyor Miralpeix pregunta si en el polígon industrial no es netegen les 
papereres. El senyor Galimany diu que ara mateix, no sap què dir-li, però que si ho 
veuen, no cal que esperin a un Ple per dir-ho, que els hi poden dir sempre que vegin 
alguna cosa. Intervé el senyor alcalde i comenta que si és en el polígon nou, encara no 
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és de l’ajuntament. El senyor Mestres comenta que de totes maneres es podria mirar, 
perquè és un lloc per on transita gent. 
 
Per últim, el senyor Miralpeix comenta que ha vist que s’ha netejat sota de Cal Gaietà, 
que allò era la selva i ara està tot net. 
 
Tercera: El senyor Raventós comenta que, parlant del polígon, hi ha un fanal torçat de 
fa temps. El senyor Mestres respon que aquella part de polígon encara no ha estat 
rebuda per l’ajuntament i que ja s’ha dit a la Junta que el canviï, i que sembla que ara 
posaran fil a l’agulla per acabar tot el que falta. 
 
Quarta: El senyor Miralpeix diu que ha vist que en una Junta de govern s’ha donat 
permís a l’empresa Esencias Ventós per arranjar l’antiga nau d’INDO, i pregunta si és 
que tenen intenció de dur a terme alguna activitat. El senyor alcalde explica que 
aquesta empresa és la propietària de la nau i que ja ho era en temps d’INDO. El senyor 
Miralpeix pregunta si se sap qui vindrà. El senyor Mestres respon que els propietaris 
van demanar permís per arranjar-la i buidar-la i que van comentar que tenien gent 
interessada en llogar-la. El senyor Suriol comenta que ell diria que hi ha entrat 
màquines. El senyor alcalde diu que li sembla que el que estan fent és treure material. 
 
I no havent més assumptes que tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió a les vint-i-
una hores i cinquanta-cinc 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 
 
 


