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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 9 DE MAIG DE 2012 

 
A Vilobí del Penedès, el nou de maig 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 votació les actes corresponents a les sessions extraordinàries 
celebrades els dies 11 d’abril i 25 d’abril de 2012, que són aprovades per 
unanimitat, amb dues esmenes en l’acta de la sessió del dia 25 d’abril: 
 

- En la pàgina 4, on diu El senyor Raventós pregunta si podran estar en el 
tribunal per seleccionar el personal, ha de dir: La senyora Vallès 
pregunta si podran estar en el tribunal per seleccionar el personal. 

 
- En la pàgina 6, en el cinquè paràgraf s’hi introdueix una intervenció el 

senyor Raventós que es va ometre per error, i el paràgraf queda redactat 
con segueix: 

 
Continua el senyor Raventós preguntant per la recollida d’escombraries i si 
l’import que figura en la partida és el que costa el servei, perquè els ingressos 
pugen més. La senyora Gallego diu que sí, que és el que cobra la Mancomunitat 
per fer el servei. Sobre els ingressos, la secretària explica que s’hi aplica sobre 
el cost el tant per cent del previ de cobrança de l’OGT i el manteniment del 
padró per part del personal administratiu. El senyor Raventós diu que la taxa 
d’escombraries es va incrementar en un 43,5 per cent, el senyor alcalde li 
respon que no va ser així, i el senyor Raventós diu que basa la seva afirmació 
en els rebuts del seu habitatge, que mostra als assistents perquè ho puguin 
comprovar. El senyor alcalde comenta que el pagament s’ha fraccionat en tres 
terminis. El senyor Raventós diu que s’ha fet així perquè no es noti la pujada. El 
senyor alcalde respon que no és així com diu el senyor Raventós, sinó que ha 
estat per facilitar el pagament als contribuents. 
 
2.- Aprovació del compte de la gestió recaptatòria de l’exercici 2011.- 
La secretària dóna lectura a la següent proposta 
 



 2 

PROPOSTA DE LA REGIDORA D'HISENDA 
 

Vist el compte de la Gestió recaptatòria realitzada per l’Organisme de gestió 
tributària durant l’exercici de 2011 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per 
rebut i liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de 
tributs i preus públics liquidats per l’ajuntament de Vilobí del Penedès, 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte 
coincideixen amb els fons transferits a l’ajuntament, 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels 
drets a cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals i que importa les quanties següents: 
 
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 

2011 
Rebuts ............................................................................. 0,00 euros 
Liquidacions ............................................................. 20.976,58 euros 

 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 

2011 
Rebuts ......................................................................16.858,41 euros 
Liquidacions ............................................................... 1.450,02 euros 

 
Atès que s’ha comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos 
indeguts i compensacions a favor de l’Organisme de gestió tributària s’ha 
practicat correctament, 
 
Atès que la intervenció de fons municipal ha informat favorablement el Compte 
de la gestió recaptatòria 2011 presentat per l’Organisme de gestió tributària, 
 
Al Ple municipal es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Aprovar el Compte de la gestió recaptatòria realitzada per l’Organisme de gestió 
tributària de Diputació de Barcelona durant l’exercici de 2011. 
 
Vilobí del Penedès, 23 d’abril de 2012. 
 
Rosa Maria Gallego Via. 
Regidora d’hisenda.- 
 
La senyora Gallego explica que en aquest compte es reflecteixen les quantitats 
pendents de cobrament, tant en període voluntari com executiu. 
 
Demana la paraula el senyor Raventós i pregunta si els 20.976,58 euros no 
s’afegeixen a l’executiva, perquè són conceptes girats a final d’any i encara 
estan en voluntària. La secretària explica que és tal com diu el senyor 
Raventós, que són liquidacions que a final d’any encara estaven en període 
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voluntari. El senyor Raventós comenta que hi ha imports elevats en executiva i 
pregunta si hi ha alguna persona en especial que degui molt. Respon la senyora 
Gallego que no ho poden saber, perquè està per conceptes. Intervé el senyor 
alcalde i diu que només queda un 2 per cent del total per cobrar en executiva. 
El senyor Raventós demana si els poden passar la relació de les persones que 
figuren en l’executiva. El senyor alcalde pregunta per què la volen. El senyor 
Raventós respon que perquè són regidors de l’ajuntament i volen saber-ho. 
Intervé la secretària i diu que no es poden facilitar aquests noms perquè és una 
informació protegida per la llei de protecció de dades. Intervé la senyora 
Gallego i diu que de totes maneres es demanarà a l’Organisme de gestió 
tributària a veure què hi diuen. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
3.- Imposició de la taxa per inserció de publicitat en els mitjans de 
comunicació municipals i aprovació provisional de la seva ordenança 
fiscal.-  
La secretària dóna lectura a la següent 

PROPOSTA DE LA REGIDORA 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. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i 
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Al Ple municipal es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. - Imposar la Taxa per inserció de publicitat en els mitjans de 
comunicació municipals, i aprovar provisionalment l'Ordenança fiscal reguladora 
de la mateixa. 

Segon. - Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’ajuntament l’anterior 
acord, així com el text complet de l’Ordenança fiscal de nova creació durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació 
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès 
directe, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
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oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.  

Vilobí del Penedès, 23 d’abril de 2012. 
 
 
Rosa Maria Gallego Via. 
Regidora d’hisenda.- 
 
 
Ordenança Fiscal número 33 
 
Taxa per inserció de publicitat en els mitjans de comunicació 
municipals 
 
Article 1 – Fonament i naturalesa 
 
A l’empara d’allò previst en els articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb allò que disposen els 
articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’ajuntament estableix la taxa per la inserció 
de publicitat en els mitjans de comunicació municipals, que es regirà per 
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 
57 de l’esmentat text refós.  
 
Article 2 – Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la inserció de publicitat en el butlletí 
municipal, en els termes establerts en l’article 6 d’aqueta ordenança, on es 
regulen les tarifes a aplicar. 
 
Article 2 – Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei 
general tributària, a favor de les quals es presti el servei regulat en aquesta 
ordenança. 
 
Article 4 – Responsables 
  
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 
totes les persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una 
infracció tributària.  
 
2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es 
refereix l’article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en 
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries de 
les mencionades Entitats.  
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3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzessin els actes 
jurídics de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries 
dels seus representats respondran subsidiàriament dels deutes següents:  
 
a) Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.  
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute 
exigible.  
 
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.  
 
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb allò previst 
en la Llei general tributària. 
 
Article 5 - Beneficis fiscals  
 
No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius han de satisfer per aquesta taxa.  
 
Article 6 - Quota tributària  
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les 
tarifes següents:  
 

 3 x 9 cm 6 x 9 cm 
Trimestral 30,00 45,00 
Semestral 55,00 80,00 
Anual 100,00 150,00 
 
Article 7 – Acreditament i període impositiu 
 
La taxa s’acreditarà, i neix l’obligació de contribuir, quan s’iniciï l’activitat 
municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà 
iniciada l’activitat en la data de presentació de la sol·licitud corresponent. 
 
Article 8 – Gestió 
 
Un cop sol·licitat el servei, l’ens gestor del mateix lliurarà la liquidació 
corresponent, que es notificarà al subjecte passiu, el qual haurà de fer l’ingrés 
de la quota en els terminis establerts reglamentàriament. 
 
Article 9 – Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per allò que disposa la 
Llei general tributària i en la seva normativa de desenvolupament. 
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Disposició addicional 
 
Les modificacions produïdes per Llei de pressupostos generals de l’Estat o altra 
norma de rang legal que afectin qualsevol element d’aquesta taxa, seran 
d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta ordenança. 
 
Pren la paraula la senyora Gallego i explica que actualment el butlletí municipal 
té una periodicitat mensual i s’ha cregut adient donar l’oportunitat de què 
alguna empresa hi vulgui publicar el seu anunci, i que d’aquesta manera el 
benefici seria mutu, perquè ajudaria a finançar l’edició del butlletí per una 
banda i per altra, les empreses podrien fer promoció i difusió dels seus 
productes. 
 
Demana la paraula el senyor Raventós i pregunta si només és per al butlletí, 
perquè el títol de l’ordenança fa referència als mitjans de comunicació 
municipals. La senyora Gallego respon que sí, que només és per al butlletí, que 
s’ha deixat obert per si es volgués incorporar un altre mitjà. El senyor Raventós 
pegunta si també serà per a la pàgina web, perquè a la web només hi ha 
algunes de les empreses del municipi, no totes les empreses i comerços que hi 
ha. La senyora Gallego respon que no es paga per aquesta inserció a la web, 
que no té res a veure amb l’ordenança. La senyora Vallès reitera que 
l’ordenança fa referència als mitjans de comunicació municipals. Intervé la 
secretària i explica que el títol s’ha donat en previsió de si algun dia hi ha algun 
altre mitjà municipal, ràdio, televisió, ... 
 
El senyor Raventós pregunta si s’hi podran anunciar empreses del municipi i de 
fora del municipi, i si el preu serà igual per a tothom. La senyora Gallego diu 
que sí, que està obert a tothom i que el preu és el mateix. El senyor Raventós 
comenta que no hauria de ser així, doncs diu que els de dintre suporten els 
impostos i els altres no. El senyor alcalde diu que de la mateixa manera que els 
de fora suporten els impostos del seu municipi. El senyor Raventós diu que 
tenen lectures diferents. 
 
Demana la paraula el senyor Miralpeix i diu que quan gestionava el futbol, les 
empreses que tenien publicitat a les tanques pagaven i que últimament n’hi ha 
dues pel cantó de fora. El senyor alcalde explica que Ferros Penedès és la 
mateixa empresa que hi ha ara, amb el nom canviat, i que se’ls va avisar quan 
va detectar el canvi i que han col·laborat signant un conveni. El senyor 
Miralpeix diu que ja tenien contracte en temps del futbol. El senyor alcalde diu 
que si haguessin continuat amb el mateix cartell no haguessin dit res, però que 
en canviar-lo, se’ls va cridar. El senyor Miralpeix diu que quan hi havia futbol 
tots pagaven, els de dins el camp i els de fora. El senyor alcalde diu que si un 
dia es torna a fer res al camp, se’ls tornarà a fer pagar. 
 
Sotmesa la proposta d’imposició de taxa i aprovació d’ordenança fiscal a 
votació, és aprovada per unanimitat. 
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4.- Modificació d’ordenances fiscals.- 
La secretària llegeix la següent 

 
PROPOSTA DE LA REGIDORA 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 al centre d’educació infantil municipal Els 
Ocellets, 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 27: Taxa per la prestació de serveis al 
centre d’educació infantil municipal Els Ocellets, Ordenança fiscal número 28: 
Taxa per la prestació de serves 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. 
 
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, 2 de maig de 2012. 
 
Rosa Maria Gallego Via. 
Regidora d’hisenda.- 
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ANNEX A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS. 
 
Ordenança fiscal número 27. Taxa per la prestació dels serveis al 
centre d’educació infantil municipal Els Ocellets. 
 
Article 4rt. Quota Tributària. 
 

Concepte Euros 
Drets de matriculació 100,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2012 (P0), horari complet  

160,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2011 (P1), horari complet  

150,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2010 (P2), horari complet  

140,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2012 (P0), de 9 a 13 hores 120,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2011 (P1), de 9 a 13 hores 115,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2010 (P2), de 9 a 13 hores 110,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2012 (P0), de 15 a 17 hores 67,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2011 (P1), de 15 a 17 hores 63,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2012 (P2), de 15 a 17 hores 58,00 
Quota mensual per 1 hora d’acollida o permanència diària fixa (3 
dies setmanals com a mínim) 

 
10,00 

Quota mensual per 2 hores d’acollida i/o permanència diàries fixes 
(3 dies setmanals com a mínim) 

 
20,00 

Hora esporàdica d’acollida o permanència 5,00 
Servei de menjador (tot el mes), a partir de 18 mesos inclosos 115,00 
Dia esporàdic de menjador, a partir de 18 mesos inclosos 7,00 
Servei de donar els àpats del migdia (tot el mes), fins a 17 mesos 
inclosos  

 
70,00 

Servei de donar els àpats de migdia (dia esporàdic), fins a 17 mesos 
inclosos 

 
5,00 

 
Notes: 
 

• Aquest preu inclou tot el curs escolar, que va des del dia 4 de setembre 
de 2012 al 19 de juliol de 2013. 

• La quota del mes de juliol de 2013 serà proporcional al nombre de dies 
lectius. En cas de no assistència durant aquest mes, no s’abonarà la 
quota. Per gaudir d’aquesta exempció, caldrà notificar la no assistència 
amb un mes d’antelació, bé a l’ajuntament, bé a la llar d’infants. 

• El servei de permanència, de 17 a 18 hores, requerirà un mínim de 10 
usuaris. 
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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: 
Dies feiners 
Usuaris majors de 12 anys 4,00 euros 
Usuaris de 3 a 12 anys 3,00 euros 
Dissabtes, diumenges i festius 
Usuaris majors de 12 anys 5,00 euros 
Usuaris de 3 a 12 anys 4,00 euros 
 
Abonaments de temporada: 
Usuaris majors de 12 anys (empadronats a Vilobí) 50,00 euros 
Usuaris de 3 a 12 anys (empadronats a Vilobí) 30,00 euros 
Usuaris majors de 12 anys (no empadronats a Vilobí) 70,00 euros 
Usuaris de 3 a 12 anys (no empadronats a Vilobí) 50,00 euros 
 
Abonaments mensuals: 
Usuaris majors de 12 anys (empadronats a Vilobí) 30,00 euros 
Usuaris de 3 a 12 anys (empadronats a Vilobí) 20,00 euros 
Usuaris majors de 12 anys (no empadronats a Vilobí) 50,00 euros 
Usuaris de 3 a 12 anys (no empadronats a Vilobí) 40,00 euros 
 
Usuaris sense utilitzar piscines: 
Dies feiners 1,00 euros 
Dissabtes, diumenges i festius 2,00 euros 
 
Activitats aquàtiques: 
Cursets de natació (10 hores), infants a partir de 3 anys i 
adults 

 
50,00 euros 

Aquagym (10 hores), adults 50,00 euros 
 
Les persones que gaudeixin de la condició de jubilats gaudiran d’una reducció 
del 50 per cent en les tarifes aplicades. 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones  que 
siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
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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 20 de juliol de 2012, ambdós inclosos 
 

Concepte Preu 
en 
euros 

Servei d’acollida (de 8 a 9 hores) (mínim 10 nens/es) 25,00 
Servei d’acollida dia esporàdic 2,00 
Casal matí (de 9 a 13 hores), tots els grups 150,00 
Casal tarda (de 15 a 17 hores) (mínim 10 nens/es), tots els grups 80,00 
Dues setmanes de casal matí (mig casal), tots els grups 75,00 
Servei de menjador (de 13 a 15 hores) (mínim 10 nens/es), tots els 
grups 

 
115,00 

Servei de menjador dia esporàdic, tots els grups 6,50 
Colònies grup de petits 40,00 
Travessa grup de mitjans 50,00 
Travessa grup de grans 60,00 
 

2) Del 23 al 27 de juliol de 2012, ambdós inclosos (mínim 10 nens/es) 
 
Concepte Preu 

en 
euros 

Servei d’acollida (de 8 a 9 hores) (mínim 7 nens/es), tots els grups 10,00 
Servei d’acollida dia esporàdic 3,00 
Casal matí (de 9 a 13 hores), tots els grups 40,00 
Casal tarda (de 15 a 17 hores) (mínim 6 nens/es), tots els grups 25,00 
Servei menjador (de 13 a 15 hores) (mínim 5 nens/es), tots els grups  

35,00 
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Estiu jove (comprèn des de 1er. fins a 4rt. d’ESO, ambdós inclosos) 
 
Del 2 al 20 de juliol, ambdós inclosos 
 
Concepte Preu 

en 
euros 

Pack Estiu jove (inclou Setmana jove i sortides) 290,00 
Setmana jove 220,00 
Pack Setmana jove i sortides Port Aventura i Illa Fantasia 260,00 
Sortida Port Aventura 40,00 
Sortida Illa Fantasia 20,00 
Pack sortides Port Aventura i Illa Fantasia 55,00 
 
La senyora Gallego comenta que no s’ha fet discriminació entre els de dins i els 
de fora en les ordenances de la llar i els casals. El senyor Miralpeix diu que no 
es discriminar, que és diferenciar. El senyor alcalde comenta que si venen de 
fora ajuden a compensar les despeses. El senyor Raventós diu que es pot 
imputar a altres partides i no carregar els de Vilobí. Per últim, la senyora 
Gallego comenta que ingressos i despeses estan equilibrats. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
5. Atorgament de bonificació en la liquidació d’una taxa.- 
La secretària llegeix la següent 

 
PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME 

 
La nit del 26 al 27 de febrer de 2011, va declarar-se un incendi en la nau que 
l’empresa JOSEP ARBÓS, S. L. tenia construïda en el polígon industrial de Vilobí 
del Penedès. 
 
Com a conseqüència del sinistre, la nau quedà completament cremada i 
inutilitzable, essent necessari el seu enderrocament per tal d’evitar accidents. 
 
L’empresa propietària ha construït de nou la nau industrial i ha sol·licitat 
d’aquest ajuntament la preceptiva llicència ambiental. 
 
La construcció de la nau ha permès donar continuïtat a l’activitat que 
desenvolupava l’empresa abans de l’incendi i mantenir els llocs de treball que 
generava. 
 
És per tot això que aquest regidor que sota signa proposa al Ple municipal 
l’adopció del següent acord: 
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Primer.- Aplicar una bonificació del cinquanta per cent en la liquidació de la taxa 
per l’atorgament de llicència ambiental a la mercantil JOSEP ARBÓS, S. L., per 
al desenvolupament de l’activitat d’indústria de manipulació de cartró ondulat, 
al carrer Llevant, número 5. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a JOSEP ARBÓS, S, L. . 
 
Vilobí del Penedès, 4 de maig de 2012. 
 
Santi Mestres Olivella. 
Regidor d’urbanisme.-  
 
Els senyor Mestres exposa que, com deuen recordar els assistents, es va deixar 
exempta la llicència d’enderroc i es va aprovar una bonificació del 50 per cent 
en l’impost de construccions i la taxa de llicència d’obres, i que era s’ha cregut 
oportú atorgar una bonificació del 50 per cent en la llicència municipal 
d’activitats. 
 
Intervé el senyor Miralpeix i diu que hi estan d’acord des del primer dia, i 
pregunta quan puja. El senyor Mestres explica el càlcul de la taxa segons 
l’ordenança vigent, que puja l’import de 9.498,00 euros, i en aplicació de la 
bonificació que es proposa quedaria en 4.749,00 euros. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6.- Precs i preguntes.- 
Demana la paraula el senyor Miralpeix i formula les següents preguntes: 
 
Primera.- Referent al carrer de l’escola, comenta que s’havia explicat en un ple 
que hi havia problemes amb FECSA i diu que els cables van molt baixos, 
sobretot un d’ells, i pregunta si es solucionarà aviat. 
 
Respon el senyor Mestres que n’hi ha dos que travessen el carrer i tenen 
entrada pel pati de l’escola, que les obres estan totalment acabades i només 
manca la retirada de les línies existents de FECSA. Continua dient que a 
l’acabament de les obres es va avisar la companyia perquè els retiressin, però 
que aquestes obres no les va portar directament FECSA, sinó una 
subcontractada i ara la companyia demana plànol i proves, que s’ha aportat tot 
el que han sol·licitat i ara només manca la verificació dels treballs. Diu el senyor 
Mestres que calcula que a finals de maig s’haurà fet la connexió i s’hauran 
retirat els pals de FECSA i Telefónica. 
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El senyor Miralpeix comenta que un dels cables està especialment baix i que un 
camió s’hi podria enganxar. El senyor Mestres diu que està senyalitzat amb tub 
corrugat. El senyor Miralpeix comenta que si es veu que s’ha d’endarrerir la 
retirada dels pals, potser seria bo col·locar un puntal per aixecar-ho una mica. 
 
Segona.- El senyor Miralpeix comenta que en la darrera acta de la Junta de 
govern s’atorga llicència al senyor Joan Cusiné per canviar una biga i reparació 
parcial de la coberta. El senyor Mestres diu que sí, que va entrar la sol·licitud 
acompanyada d’un projecte. El senyor Miralpeix diu que la teulada en qüestió 
està feta un desastre com a conseqüència de les fortes ventades que van patir i 
que deixaria aquestes obres de franc, igual com les d’arreglar façanes, i que 
aquesta teulada ja fa dos o tres anys que es va ensorrant, que ho deixaria 
exempt i que hi hagués un tècnic que assumís les obres. Respon el senyor 
Mestres que quan són obres d’estructura sempre es demana un projecte amb 
l’assumeix, i que el que ha pagat aquest senyor per l’impost i la taxa ha estat 
de 85,50 euros. El senyor Miralpeix diu que per ell serien exemptes les teulades 
i les façanes. 
 
Demana la paraula el senyor Raventós i formula les següents preguntes: 
 
Primera.- El senyor Raventós diu que en aquest Ple s’ha dit que no s’ha cobrat 
mai res a les empreses que surten en la relació de la pàgina web, i pregunta si 
això s’ha comunicat a totes les empreses del poble. Respon la senyora Gallego 
que no s’ha comunicat, però que tampoc s’ha dit mai que no a qui ho ha 
demanat. El senyor Raventós diu que no es tracta d’això, sinó de què s’hauria 
de fer difusió perquè tothom ho pugui fer. La senyora Gallego diu que ella ja 
s’ho va trobar així. El senyor Raventós diu que com que la senyora Gallego ha 
dit que no s’havia cobrat, ha pensat que era ella qui ho havia portat. El senyor 
alcalde diu que es farà extensiu a totes les empreses. Intervé el senyor Suriol i 
diu que n’hi ha que no té sentit que encara hi siguin, com Manufacturas 
Ópticas, que era INDO. Intervé la senyora Vallès i diu que les caves sí que s’hi 
ha inserit posteriorment, perquè ho va fer ella, però que és més cultural. La 
senyora Bernabé diu que sí, que probablement està més lligat al turisme. 
 
Segona.- El senyor Raventós diu que en les reunions internes que mantenen 
amb ocasió dels Plens, ha sorgit la qüestió de la convocatòria del Ple amb dos 
dies hàbils d’antelació, tal com disposa l’article 98 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. D’aquesta manera, diu el senyor 
Raventós, si la convocatòria es passa en dilluns, el Ple hauria de ser dijous. 
Comenta que en altres llocs es fa així, que s’han informat i que el criteri que 
s’empra a Vilobí no és correcte, i que hi ha sentències que ho avalen. El senyor 
alcalde diu que es donen els dos dies hàbils i que la secretària vetlla perquè es 
compleixin les quaranta-vuit hores hàbils. La senyora Vallès comenta que no 
tenen temps suficient per estudiar els temes, i que s’han informat al respecte. 
Intervé la secretària i diu que hi ha diferents interpretacions, però que a Vilobí 
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amb diferents consistoris i secretaris sempre s’ha seguit el mateix criteri, que és 
el que es va trobar quan va venir, i que per esvair dubtes farà una consulta a la 
Direcció general d’administració local. 
 
I no havent més assumptes que tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió a les 
vint-i-una hores i quaranta-tres 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 
 
 
 
 
 


