Acta núm.- 1/2016, de 26 de gener
Sessió ordinària del Ple de la Corporació
ASSISTENTS
President
Sergi Vallès Domingo (CiU)
Vocals
Jaume Brichs Morgades(CiU)
Sira Carbó Cabeza (CiU)
Jordi Torné Solé (CiU)
Manel Arévalo Pérez (CiU)
Joan Navarro Puertas (CiU)
Pere Civill Miret (ERC-AM)
Josep Tutusaus Raventós (ERC-AM)
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP)
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP)
Maria Teresa Rodríguez González (AETFF!)
Secretària-Accidental
Irene Bolet Jiménez
A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila del municipi de Torrelles de Foix,
quan són les vint-i-una hores del dia vint-i-sis de gener de dos mil setze, es
reuneixen els senyors a dalt esmentats, per realitzar la sessió ordinària del Ple
de la Corporació municipal, la qual ha estat convocada reglamentàriament amb
el següent ordre del dia:
1. Aprovació de la minuta de la sessió extraordinària realitzada el dia 24 de
novembre de 2015.
2. Aprovació de la minuta de la sessió ordinària realitzada el dia 24 de
novembre de 2015.
3. Modificació de l'acord de creació de la Junta de Portaveus.
4. Rectificació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2015.
5. Expedient de modificació de les bases d'execució del pressupost de 2015.
6. Expedient de modificacio de crèdit núm. 5/2015.
7. Prórroga del contracte de cessió del bé patrimonial «Casa dels Mestres»
8. Aprovació definitiva del conveni urbanístic amb la propietària de Cal Jutge,
Emília Marimon.
9. Moció presentada per la secció local d'ERC, per l'aparcament municipal.
10. Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde.
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11. Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local.
12. Informacions de la Presidència.
13. Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.
14. Precs i preguntes.

Atès que es reuneix el quòrum necessari per a la realització de la sessió, segons
l'article 90 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels
Ens Locals, el President obre la sessió donant la benvinguda, agraint
l’assistència dels regidors i veïns presents a la sala.

PRIMER.APROVACIÓ
DE
LA
MINUTA
DE
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2015.
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: és el ple corresponent a la designació
dels membres de les meses electorals, alguna cosa a aclarir per part d'algú?
La Regidora, Teresa Rodriguez, diu: Hola, bona nit, jo voldria dir-te, si no
recordo malament vas dir que hi va haver alguns canvis amb lo de les taules,
amb algunes persones, que no es van trobar i va haver algún canvi, ho dic
perquè aquesta modificació que vau fer, nosaltres no estàvem assabentats.
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Bueno, perquè aquesta modificació no
correspon a l'acta del ple, aquesta modificació es va fer quan es va penjar al
taulell d'anuncis i es va fer i no té res a veure amb l'acta que aprovem avui,
l'acta és dels membres que van sortir designats de la votació.
La Regidora, Teresa Rodriguez, diu: però si va haver algún canvi, ens els teniu
que fer arribar, no?
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: bueno, es va penjar al taulell d'anuncis
de l'Ajuntament i de tot arreu i us vaig trucar jo personalment per dir-vos-ho,
us vaig dir si ho volíeu veure i em vau dir..no no no, cap problema eh... en tot
cas està publicat i en tot cas se us fa arribar, val Irene....Alguna cosa més a dir
d'aquesta acta? Passem a votació.
Votació.- S'aprova l'acta de la sessió plenària extraordinària realitzada el dia 24
de novembre de 2015 per nou vots a favor (CiU, ERC-AM i PSC-CP), un vot en
contra (AETFF!) i una abstenció (PSC-CP).
SEGON.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2015.
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L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: és el ple ordinari que vam realitzar
l'últim ple que vam realitzar de l'any, alguna cosa a dir, Tere? Esther? Pere?
Passem per tant, a la votació.
Votació.- S'aprova l'acta de la sessió plenària ordinària realitzada el dia 24 de
novembre de 2015 per nou vots a favor (CiU, ERC-AM i PSC-CP), un vot en
contra (AETFF!) i una abstenció (PSC-CP).
TERCER.- MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE
PORTAVEUS.
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Vist que el Ple de la Corporació Municipal, a la seva sessió extraordinària de
data 18 de juny de 2015, va acordar la creació de la Junta de Portaveus,
integrada pels portaveus de tots els grups polítics municipals constituïts en
el si de la Corporació, o el cap de llista en el seu defecte.
Vist que s’ha constatat que en un supòsit, el portaveu designat pel partit
polític municipal i el cap de llista que el substitueix recau en la mateixa
persona provocant, pel cas que no pugui assistir a la Junta de Portaveus, la
impossibilitat de la seva substitució.
Vist que la Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de
l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per
l’alcalde i els portaveus de tots i cada un dels partits polítics municipals
constituït en el si de la corporació.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la designació per part dels grups polítics municipals, en
els casos que procedeixi, dels regidors portaveus suplents que substituiran
el portaveu titular en cas d’absència, malaltia o altres causes que provoquin
la impossibilitat d’assistència a la Junta de Portaveus.
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SEGON.- Comunicar aquest acord als diferents Partits Polítics Municipals,
fent-los constar que aquest portaveu haurà de ser notificat mitjançant
escrit en el registre d’entrada, en els següents 10 dies hàbils, notificant-ho
al Secretari General d’aquesta Corporació, quedant facultat el senyor
Alcalde per, mitjançant Decret, procedir al seu nomenament.
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: aquesta modificació ve motivada, tal i
com us vaig explicar a la junta de portaveus, degut a que l'equip de govern tenim present que vosaltres, sou dos, dos i un, en els vostres grups, per tant, a l'hora de venir a les reunions, de les juntes de portaveus, com als plens, us és més
complicat donat de que sou menys a poder repartir la feina, per tant, quan el
portaveu no pugui venir, modifiquem l'acord que vam optar al principi de la legislatura, per poder fer que el suplent del portaveu, pugui venir i cobrar la indemnització que cobrava el titular. Alguna cosa a dir, Tere? Junqué?
El Regidor, Josep Junqué diu: els deu dies són posteriors a haver-se celebrat la
junta de portaveus, no?
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: no a veure, això també va sortir el dubte allà, diu: «comunicar aquest acord als diferents partits polítics, fent-los constar que aquest portaveu haurà de ser notificat mitjançant escrit en el registre
d’entrada, per tant, en els següents 10 dies hàbils», teniu 10 dies per dir qui serà
el substitut, en tot cas, com que només sou un i un, vosaltres heu de presentar
per registre d'entrada qui serà el substitut i el Pere ha de presentar que el Tutu
serà el substitut, per tant, a partir d'aquí.
El Regidor, Josep Junqué diu: això es té que fer i no es pot donar per fet?
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: això són els tràmits legals que ens van
dir que haviem de fer per registre d'entrada.
La Regidora, Esther Tutusaus, diu: o sigui, que s'ha d'entrar per registre d'entrada.
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: us demanaria si us plau que apretessiu
el micro, per dos motius, un perquè ens escoltin i dos perquè els altaveus fa que
es quedi més ben gravat el ple i sigui més fàcil passar el ple. El registre d'entrada ara amb un moment el feu, demà el registrem i us donarem la còpia, més que
res perquè quedi en el registre de l'Ajuntament que heu designat aquesta persona, a partir d'aquí, quan això estigui fet, l'Alcalde, bueno l'Alcalde Accidental,
en aquest cas, jo mateix, jaurem de fer un decret nomenant-vos a vosaltres dos
substituts del portaveu titular. Val, alguna cosa a dir, Pere? Doncs, passem a votació.
Votació.- S'aprova la proposta, per unanimitat de tots els regidors assistents a la
sessió.
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QUART.- RECTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2015.
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: La Sira us explicarà aquest punt, gràcies.
La Regidora, Sira Carbó diu: Pel ple del dia 22 de setembre es va aprovar la
modificació del pressupost municipal i un cop estàvem procedint a fer la comptabilitat, hem advertit que hi havia un error material en la formulació de les bases financeres , és a dir, que havíem tret diners d'una partida, que degut a les
vinculacions no tenia el suficient saldo, lo que presentem aquí, és una modificació d'aquella modificació del pressupost, més que una modificació, una rectificació, amb la qual cosa, havíem fet una base de la partida de compra de materi al per la brigada municipal de 4.905,73 euros llavors, havíem pensat aquesta
partida de compra de material de brigada en 4.905,73 llavors en tema de modificació tornem a baixar aquest import en aquesta partida i ho treiem de la partida
de interessos ICO que la reduïm en 4.905,73, llavors vam poder veure que hi havia un error de transcripció en la partida de la llar d'infants, que en ves de ficar
25.346 es va ficar 25.345 i de pas també modifiquem aquest error de transcripció, llavors només és passar pel ple aquesta modificació que vam aprovar pel
ple.
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Siusplau Irene podries llegir els acord,
el primer i el segon.
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que el Ple, en la seva sessió ordinària de 22 de setembre de 2015 va
acordar l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número
4/2015, amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
finançat mitjançant majors ingressos i baixes de crèdits d’altres aplicacions
del pressupost vigent no compromeses, sense que es vegi pertorbat del
servei respectiu, d’acord amb el següent detall:
DESPESES
A) SUPLEMENT DE CRÈDIT

Partida
9200.12000

Concepte
Retribucions bàsiques

Previsió
anterior
2.436,82

Suplement
crèdit
1.000,00
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9200.12100

Retribucions
complementàries
9200.13000 Personal laboral fix
3210.13000 Personal
laboral
llar
d'infants
1630.13000 Retribucions brigada
Total suplement de crèdit

82.377'19

950'73

83.327,92

109.967'11
24.771,52

2.115’15
574,68

112.082,26
25.345,20

102.593'67

1.672’79
6.313,35

104.266,46

B) HABILITACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Partida
9120.23000
1690.25000

Concepte
Dietes regidors
Treballs realitzats per administracions públiques
Total habilitació de crèdit extraordinari

Total suplement de crèdit
Total habilitació de crèdit
Total crèdit en augment

Suplement de crèdit
18.000,00
3.350,20
21.350,00

6.313,35
21.350,00
27.663,35

Les despeses esmentades es financen, de conformitat amb el Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, així com amb l’article 36 del Reial decret
500/1990, a majors ingressos i baixa d’altres aplicacions, d’acord amb el
detall següent:
INGRESSOS
A) BAIXA APLICA. PRESSUPOSTÀRIES

Partida
9120.10000
3110.48000
1350,22100
1531.22790
1640.21200

Concepte
Retribució
càrrecs
electes
Subvenció AADAP
Gasoil protecció civil
Empreses
externes
camins
Conservació cementiri

Consignació
anterior
41.000,00

Baixa
9.395,92

Consignació
definitiva
31.804,08

1.500,00
1.350,00
18.000,00

554,70
600,00
3.000,00

945,30
750,00
15.000,00

5.000,00

4.000,00

1.000,00
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1630.21000

Compra material brigada
Total baixes

12.415,22

4.905,73
22.456,35

7.509,49

B) MAJORS INGRESSOS

Partida
11300

Suplement de
crèdit
5.207,00
5.207,00

Concepte
IBI. Naturalesa Urbana
Total majors ingressos

Total baixes
Total majors ingressos
Total recursos de finançament

22.456,35
5.207,00
27.663,35

Atès que posteriorment s’ha advertit un error material en la formulació de
les baixes financen la modificació de pressupost, error que pot pertorbar el
servei que depèn de la despesa donada de baixa, incomplint el que determina
l’article 36.c) del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es
desenvolupa el capítol primer del Títol sext de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
En concret, on diu:

Partida
1630.21000

Concepte
Compra
material
brigada

Consignació
anterior
12.415,22

Baixa
4.905,73

Consignació
definitiva
7.509,49

Baixa
4.905,73

Consignació
definitiva
119.647,59

Ha de dir:

Partida
0110.31001

Concepte
INTERESSOS ICO

Consignació
anterior
124.553,32

Paral·lelament, s`ha constatat el següent error aritmètic que s’ha d’esmenar
pel que fa a la concordança amb la publicació definitiva de la modificació de
pressupost i que és la següent:
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On diu:

Partida
3210.13000

Concepte
Personal laboral llar
d'infants

Previsió
anterior
24.771,52

Suplement
crèdit
574,68

Consignació
definitiva
25.345,20

Previsió
anterior
24.771,52

Suplement
crèdit
574,68

Consignació
definitiva
25.346,20

Ha de dir:

Partida
3210.13000

Concepte
Personal laboral llar
d'infants

Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, referit a la revocació d’actes i rectificació d’errors, disposa que les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instancia dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes.
Vista la memòria de data 18 de gener de 2016, emesa per l’Alcalde,
rectificant la de data 8 de setembre de 2015.
Vist l’informe de la Secretaria al respecte.
Vist l’informe d’Intervenció sobre la rectificació plantejada.
En virtut de les competències atribuïdes per l’article 168.1 i 177.2, del text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, es proposa al Ple el següent
ACORD
Primer.- Rectificar l’acord aprovat per aquest Ple, en data 22 de setembre
de 2015, pel que s’aprova inicialment la modificació de crèdits número
4/2015, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
finançat mitjançant majors ingressos i baixes de crèdits d’altres aplicacions
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del pressupost vigent no compromeses, sense que es vegi pertorbat el
servei respectiu, que passa a tenir el següent detall:
DESPESES
C) SUPLEMENT DE CRÈDIT

Partida
9200.12000
9200.12100

Concepte
Retribucions bàsiques
Retribucions
complementàries
9200.13000 Personal laboral fix
3210.13000
Personal
laboral
llar
d'infants
1630.13000
Retribucions brigada
Total suplement de crèdit

Previsió
anterior
2.436,82
82.377'19

Suplement
crèdit
1.000,00
950'73

Consignació
definitiva
83.436,82
83.327,92

109.967'11
24.771,52

2.115’15
574,68

112.082,26
25.346,20

102.593'67

1.672’79
6.313,35

104.266,46

D) HABILITACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Partida
9120.23000
1690.25000

Concepte
Dietes regidors
Treballs realitzats per administracions
públiques
Total habilitació de crèdit extraordinari

Total suplement de crèdit
Total habilitació de crèdit
Total crèdit en augment

Suplement de
crèdit
18.000,00
3.350,20
21.350,00

6.313,35
21.350,00
27.663,35

Les despeses esmentades es financen, de conformitat amb el Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, així com amb l’article 36 del Reial decret
500/1990, a majors ingressos i baixa d’altres aplicacions, d’acord amb el
detall següent:
INGRESSOS
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C) BAIXA APLICA. PRESSUPOSTÀRIES

Partida
9120.10000
3110.48000
1350,22100
1531.22790
1640.21200
0110.31001

Concepte
Retribució càrrecs electes
Subvenció AADAP
Gasoil protecció civil
Empreses externes camins
Conservació cementiri
INTERESSOS ICO
Total baixes

Consignació
anterior
41.000,00
1.500,00
1.350,00
18.000,00
5.000,00
124.553,32

Baixa
9.395,92
554,70
600,00
3.000,00
4.000,00
4.905,73
22.456,35

Consignació
definitiva
31.804,08
945,30
750,00
15.000,00
1.000,00
119.647,59

D) MAJORS INGRESSOS

Partida
11300

Suplement de
crèdit
5.207,00
5.207,00

Concepte
IBI. Naturalesa Urbana
Total majors ingressos

Total baixes
Total majors ingressos
Total recursos de finançament

22.456,35
5.207,00
27.663,35

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant quinze dies, durant
els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant
del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat
termini no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà
d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: D’acord gràcies, Tere alguna cosa a dir?
Esther, alguna cosa a dir? Jo dono la paraula al portaveu, si la voleu algú de l’altre grup, ho dieu sense cap problema.
El Regidor, Josep Junqué diu: sobre l’error del fet i la seva correcció, que és tot
aquest informe que ha firmat la Irene com a secretaria, si ens en pots fer cinc
cèntims, perquè tot això és una cosa nova, si és l’últim informe.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: qui vols que et faci els cinc cèntims? La
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celona i un despatx d’advocats, per tant, la Irene una explicació amb molta extensió no te la podrà fer, la firma com a secretaria accidental però en tot cas,
aquest informe diria que va venir de la Diputació de Barcelona. Això ho vam
explicar a la Junta de Portaveus, tenim un interventor que des de l’Ajuntament
de Gavà que és el que ens està assessorant en matèria econòmica i és el que va
fer aquest informe.
La Regidora, Sira Carbó diu: revisat per un advocat, eh, posteriorment.
El Regidor, Josep Junqué diu: nosaltres el que trobem és que, està firmat per la
Irene, vale? Si posés en algun lloc, sota l’assessorament d’alguna persona.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: perquè els informes els té que firmar el
secretari interventor o el secretari accidental.
El Regidor, Josep Junqué diu: però en algun moment determinat que hi hagi
algun problema, podrien cobrir una mica les espatlles en aquesta persona.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: no pateixis que aquí en tot cas està firmat per ella, però a nivell intern l’informe se sap d’on ve, qui el firma, qui el
presenta i qui el fa tot.
El Regidor, Josep Junqué diu: al final, el qui signa, és el qui signa.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Pere alguna cosa a dir?
El Regidor, Pere Civill diu: a veure l’altre dia,
L’Alcalde Accidental, Segi Vallès diu: perdoneu que insisteixi, però poseu-vos
bé el micro perquè la Montse Junqué que és qui passa els plens, se’m queixa
una mica de que hi ha vegades que no se us sent.
El Regidor, Pere Civill diu: l’altre dia va sortir el tema dels interessos que es
pagaven a l’estat i ens han donat aquest full, que mirant-lo així per sobre , poca
cosa entenc però suposo que és el que paguem cada mes, però la valoració inicial, o sigui la previsió que hi havia d’aquets interessos que ara han permès tenir
un calaix, un romanent negatiu a favor de l’Ajuntament, d’on surt? Perquè
aquets interessos que poses aquí, que suposo que és que s’han pagat, però no
tenim la previsió, a veure, aquets interessos que ens hem estalviat que han permès eixugar aquest deute que hi havia de la festa major i tot això.
La Regidora, Sira Carbó diu: aquí no estàs eixugant cap deute de la Festa Major, ara mateix, no.
El Regidor, Pere Civill diu: ara mateix no, però ja hi arribarem, no ens ho explica enlloc, no en tenim constància, quina previsió hi havia? Perquè aquest full no
ens serveix de massa cosa.
La Regidora, Sira Carbó diu: a la Junta de Portaveus, el que ens vas demanar
és, que vam pagar a l’ICO i nosaltres t’hem presentat que hem pagat de l’ICO,
això és el que ens vas demanar a la Junta de Portaveus, que volies saber exactament, que havíem pagat d’interessos, per veure si la baixada que estàvem fent,
era viable o no era viable, et presentem el document que nosaltres hem rebut o
hem demanat a l’estat, dels interessos reals que hem pagat, perquè ho pugueu
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veure, i realment aquesta baixa la podem fer. Després, nosaltres anem amb
pressupost prorrogat amb la qual cosa, els càlculs que es van fer en l’any 2014,
és en funció del que considera el secretari, que en aquell moment el que podem
pagar d’interessos per no quedar-nos curts, com veuràs , els interessos, van canviant cada mes i les pautes que segueixen, ells la sabrant, perquè t’asseguro que
l’ICO és com un món a part, eh, llavors, nosaltres hem de fer una previsió.
El Regidor, Pere Civill diu: quina previsió hi havia d’interessos? Dels que s’havien de pagar?
La Regidora, Sira Carbó diu: pues més o menys el que jo he ficat
El Regidor, Pere Civill diu: a on?
La Regidora, Sira Carbó diu: en el pressupost
El Regidor, Pere Civill diu: quin import era?
La Regidora, Sira Carbó diu: en el pressupost ho posava, interessos
El Regidor, Pere Civill diu: quin import era?
La Regidora, Sira Carbó diu: en el 2014, pues l’import que hi ha aquí
124.553,32, ho tens aquí en el full, eh , Pere
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en l’acord el tens, en el quadre ho tens
El Regidor, Pere Civill diu: i la suma d’això és?
La Regidora, Sira Carbó diu: 103.000, no Sergi?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: 103.760,77
El Regidor, Pere Civill diu: i això és real?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: escolta una cosa, l’import que t’he donat no és la suma de tot el quadre, és 2015, en aquest quadre tens 2015 i 2014 no
ho intentis sumar que no et quadrarà, veus que posa, fecha valor, tens 2014 i
2015, l’import que jo t’he donat és 2015 que és lo que estem debatin ara, val? No
ho intentis sumar perquè no et donarà.
El Regidor, Pere Civill diu: bueno, els 124 és de un any
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: 2015
El Regidor, Pere Civill diu: però com que està prorrogat, són 2 anys
La Regidora, Sira Carbó diu: però una part és pressupost 2014 que són 124 i el
pressupost 2015 són 124
El Regidor, Pere Civill diu: però s’ha de doblar
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: si sumes els 2014 t’ha de donar
El Regidor, Pere Civill diu: si sumes els 124 del 2014 i 124 del 2015, llavors i
que t’haurà de donar això, no?
La Regidora, Sira Carbó diu: si la suma total, si, si ho vols mirar així?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: escolata, em sembla que ens estem liant. Els 124.000 és el pressupost del 2014, interessos de l’ICO, com que prorroguem el pressupost del 2015 tornem a tenir 124.000, són 248.000, vale? Si sumes
tot l’excel sencer t’ha de donar dos cents i pico mil
El Regidor, Pere Civill diu: tu em dius que tot això...
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L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: tot això no, 2015 a partir de fecha valor
a partir de la 4ª columna, 2014 no, només 2015 que és lo que estem debatin 2015.
Pere a partir del que està més fosc
El Regidor, Josep Tutusaus diu: a partir d’aquí has de sumar i et donarà
103.000, a partir d’aquí en avall, el 29/06 ens van passar aquets interessos, el
30/07 ens van passar aquets.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: ho has entès ara? Si sumes de la fletxa
que t’he fet amunt t’ha de donar 200 i pico mil que són els 248.000.
El Regidor, Pere Civill diu: total que l’estalvi aquest era del 2015
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: alguna cosa més?
La Regidora, Esther Tutusaus diu: això que poseu aquí del interès principal i
interès ordinari, les quantitats aquestes, que vol dir el principal?
La Regidora, Sira Carbó diu: el deute
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: l’amortització que fas del capital són
els interessos, com qualsevol crèdit, l’amortització del capital és interessos, les
dues columnes i això és que quadre que ens envien l’Institut de Crèdit Oficial
que són els de l’ICO, els de l’ICO ens passen directament aquest quadre, no és
que els fem nosaltres, ens el passen ells. Estem? Passem a votació, Tere siusplau? Esther? Pere? Sira?
Votació.- S'aprova la proposta per nou vots a favor (CiU, ERC-AM i AETFF!) i
dues abstencions (PSC-CP).

CINQUÈ.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST DE 2015.
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
El pressupost vigent en l'exercici de 2015 és el pressupost prorrogat de
2014 al no haver-se pogut aprovar un de propi per aquest exercici. Entre els
documents que l'integren trobem les bases d'execució del pressupost, que
contenen l'adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària
a l'organització i circumstancies de la pròpia entitat, així com les que siguin
necessàries per la seva gestió, establint les prevencions que es considerin
oportunes o convenients per a la millor realització de les despeses i
recaptació dels recursos, sense que puguin modificar el que està legislat per
a l'administració econòmica ni contenir preceptes d'ordre administratiu que
demanin legalment procediment i solemnitat específiques diferents del
previst per al pressupost.
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Atès que s'han detectat rigideses en la tramitació diària de la comptabilitat
municipal al trobar-se molt restrictiva la definició de la vinculació jurídica,
fet que comporta retards en la comptabilització dels fets amb
transcendència econòmica i financera, així com altres costos en la
formalització de les operacions.
Atès que cal agilitzar la tramitació administrativa en l'àrea de la
comptabilitat, adaptant els seus procediments a l'organització i
circumstancies de la pròpia entitat, així com les que siguin necessàries per
la seva gestió, establint les prevencions que es considerin oportunes o
convenients per a la millor realització de les despeses i recaptació dels
recursos.
Atès que les Bases d'execució són un document integrant del pressupost
general de la corporació i que la seva modificació ha de tenir els mateixos
tràmits i requisits que per aquest.
Atès el que determina l'article 165 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i l'article 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, respecte del
contingut del pressupost i el procediment de modificació.
Atès el que disposen el articles 27, 28 i 29 del Reial decret 500/1990, de
20 d'abril, respecte de les vinculacions jurídiques dels crèdits.
Vist l'informe de Secretaria-Intervenció sobre l'adequació jurídica de la
proposta.
Atès les competències que m’atribueix el decret de l’Alcalde 43/2015, de 15
de juny, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases d'execució del
pressupost de 2015 en que el seu article 5 que passa a tenir la següent
redacció:

«Article 5è.- Vinculacions jurídiques
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Els nivells de vinculació jurídica són de manera general:
a) Respecte a la classificació por programes, l’àrea de despesa (1 dígit).
b) Respecte a la classificació por categories econòmiques, el capítol (1
dígit).
S’exceptuen d’aquesta regla general els crèdits pressupostaris relatius a
les despeses de personal (capítol 1), en que la classificació per programes
no vincula però sí l’econòmica.
Amb l’informe raonat del servei, es podran habilitar aplicacions
pressupostàries amb consignació inicial zero sempre que existeixi crèdit
dins els corresponents nivells de vinculació jurídica establerts en aquest
art. 5è. Periòdicament s’aprovaran les noves aplicacions per Decret del
regidor/a delegat d’Hisenda, excepte en el cas de les modificacions de
crèdit que quedaran habilitades automàticament pel decret o resolució
d'aprovació de l'expedient.
Els nivells de vinculació jurídica no existiran per a les despeses d’inversió
previstes al capítol 6è.»
Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, durant el termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions i/o
suggeriments que considerin oportunes. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s’han presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a
resoldre-les.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: gràcies, primer en tot cas, abans que ho
expliqui la Sira, perquè tingueu alguna cosa clara lo que es proposa substituir és
el que està en vermell, per això teniu el full en color, lo de les bases d’execució,
les parts que teniu en vermell, la que es canvia és la que està tatxada, a partir
d’aquí Sira pots explicar una mica més.
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La Regidora, Sira Carbó diu: Aquí lo que pretenem amb la modificació del
pressupost és adaptar una mica més al pressupost o a la situació econòmica del
municipi, el fet de que sigui molt més àgil treballar amb el nostre pressupost, lo
que hem fet una miqueta lo que hem modificat és el tema de les vinculacions
que a més que afectin dos dígits només n’afectin un. En un pressupost
municipal, es veu que hi ha partides que estan vinculades, que no afecten en sí
però que hi ha vinculacions i llavors aquí lo que fem és canviar aquestes
vinculacions perquè sigui tot una mica més àgil, a la vegada que podem crear
partides amb consignació inicial zero, que no s’hagi de passar per ple una
modificació del pressupost i es pugui fer la creació d’una partida amb
consignació inicial zero, que ens donen una subvenció per la ràdio i no tenim
cap partida de la ràdio, doncs que la podem crear aquesta partida
automàticament i així alleugerir tot el tema de la intervenció, del pressupost i
podem treballar, és això, el que bàsicament el que presentem.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: gràcies, algun dubte, Tere?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: si lo que volia comentar més o menys,
perquè em quedi clar si a partir d'ara això si s'aprova això per subvenció i no
entri en el ple i quedi automàticament aprovat per vinculació.
La Regidora, Sira Carbó diu: és a dir, nosaltres presentem un pressupost, en
l'any 2016 en el qual hi haurà un seguit de partides, normalment, tu demanes
unes subvencions i ja van les subvencions enllaçades amb despeses de
l'Ajuntament, és si hi ha una cosa extraordinària que no preveus, imagina't que
tu preveus que Sorea et donin un ingrès de 10.000 i per lo que sigui, l'envien de
20.000, aquets 10.000 de més els has de destinar a una inversió de Sorea i no el
tens en el pressupost, tu puguis crear la partida a zero per crear la partida
automàticament, no és perquè poguem crear lo que vulguem en funció de
vulguem.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: però no passarà per ple, sinó que
directament la vinculareu a l'altre.
La Regidora, Sira Carbó diu: exacte, això bàsicament, és per agilitzar, no per fer
lo que vulguem, sinó per agilitzar tràmits.
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Esther o Junqué, teniu alguna cosa a
dir?
El Regidor, Josep Junqué diu: perdoneu eh... però això dels dígits no ho entenc.
Aquestes normes del pressupost del 2015, jo crec que no es poden fer, és del
2014.
La Regidora, Sira Carbó diu: les bases deuen ser del 14
El Regidor, Josep Junqué diu: el pressupost han de ser les bases del 14
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: però automàticament quan s'acaba
l'any i no s'arpova un pressupost, es prorroga el pressupost, per tant, el
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pressupost del 2014 té la mateixa validesa l'any 2015, és igual que sigui del 2014,
es prorroga i servei el del 2014 el 2015.
El Regidor, Josep Junqué diu: ara modifiquem les bases del 14
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: no, modifiquem les bases del 2015, que
són els bases del 2014 perquè estan prorrogades, tenen la mateixa validesa
jurídica.
El Regidor, Josep Junqué diu: no les pots modificar si les has aprovades
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: llavors amb el pressupost no hi podem
treballar, perquè no l'hem aprovat pel ple, no?
El Regidor, Josep Junqué diu: si perquè està prorrogat
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: llavors és el mateix, les bases van dins
del pressupost Junqué
El Regidor, Josep Junqué diu: i d'entrada, jo crec que, vosaltres esteu
assessorats per Diputació i no sé qui. Les bases d'execució del 2015, són les del
14, no en té el 2015 de bases d'execució del pressupost, perquè no tenim
pressupost del 2015.
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: però en el moment que es prorroga,
automàticament és el pressupost del 2014, això ho saps tu , deu milions de
vegades més bé que jo, perquè portes 20 anys aquí a la casa, quan es prorroga,
automàticament passa a ser del proper any, té la mateixa validesa jurídica.
El Regidor, Josep Junqué diu: tu no pots modificar unes bases que no has
aprovat, estan prorrogades, però no aprovades
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: bueno pues escolta, el pressupost
tampoc el pots modificar perquè tampoc l'hem aprovat, per aquesta regla de
tres.
El Regidor, Josep Junqué diu: es que estàs modificant el pressupost del 14
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: estas modificant el pressupost del 14, el
pressupost del 2015 Junqué.
El Regidor, Josep Junqué diu: no
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: com que no, doncs, que acabem
d'aprovar?
El Regidor, Josep Junqué diu: el pressupost que tenim és del 14.
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: això ja t'ho he dit quan prorrogues un
pressupost, segueix el de l'any anterior.
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El Regidor, Josep Junqué diu: El canvi d'un dígit a dos dígits que significa
això?
La Regidora, Sira Carbó diu: és més agilitat
El Regidor, Josep Junqué diu: abans ho aprovavem tot això del capítol 2, el
capítol 1 i el capítol 3 estan vinculades, ara que és el que modifiquem?Així,
quins dígits toquem? D'on el toquem aquest dígit?
La Regidora, Sira Carbó diu: de les partides pressupostaries, en ves d'agafar la
vinculació d'un dígit, agafarem la de dos dígits, és perquè partides que no tenen
relació entre sí, no estiguin vinculades i per això estem reduint dígits,
bàsicament, és per agilitat i perquè en funció de cada municipi, hi ha d'haver
més o menys dígits. Un Ajuntament molt gran, amb moltes partides hi haurà
molts dígits, nosaltres no fa falta que la vinculació sigui de molts dígits, amb un
dígit en tenim més que suficients, perquè les nostres partides són poques, tot és
agilitat i que no es vinculin coses que no tenen relació entre sí, perquè hi ha una
modificació després que hem d'ampliar una partida perquè no s'han gastat els
diners d'aquella partida i és per culpa de la vinculació i llavors anem a reduir
coses i que no se'ns vinculin aquests temes.
El Regidor, Josep Junqué diu: això serà per agrupar partides o per desagrupar
partides?
La Regidora, Sira Carbó diu: les partides seran les mateixes
El Regidor, Josep Junqué diu: no home...
La Regidora, Sira Carbó diu: el gasto, el gasto que no afecti
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: el fet que t'està explicant la Regidora
d'Hisenda, és que el següent punt, tenim que fer una modificació, perquè d'un
partida, d'unes vinculacions de partides, amb els dos dígits que comentem aquí,
el fet de que s'ha exhaurit el saldo de les partides, com que està vinculades amb
altres partides, ha anat xuclant el saldo d'altres partides que no està exhaurida,
llavors això ens provoca que ens trobem amb partides que no s'han gastat
diners d'aquella partida però per les vinculacions jurídiques que hi ha s'ha
exhaurit el saldo d'aquelles partides a través d'unes altres, no sé si m'he explicat
bé, llavors el que pretenem és que aquestes vinculacions no siguin així, perquè
això no passi, perquè llavors quan passa, en el moment en que passa a la
comptabilitat a l'ordinador això passava automàticament i et dones comptes
quan anaves a tancar aquella partida, llavors aquestes vinculacions no calen ser
tant grans, això funciona molt bé en ajuntaments grans o consells comarcals,
perquè llavors aprofiten molt més les partides, nosaltres amb un ajuntament
petit amb tantes poques partides pressupostàries i més reduït no cal tants dígits,
llavors se suposa que és una manera d'agilitzar per treballar molt milllor.
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El Regidor, Josep Junqué diu: llavors ara resulta ara amb els pressupostos
tenies partides que hi posaves 1 euro i la tenies oberta, ara aquestes partides,
per exemple en sense cap euro, tu podràs obrir dintre del pressupost, podràs
obrir una partida sempre que vulguis.
La Regidora, Sira Carbó diu: amb import zero
El Regidor, Josep Junqué diu: si es clar,
La Regidora, Sira Carbó diu: sempre que hi hagi un motiu, no obrirem una
partida perquè si.
El Regidor, Josep Junqué diu: i a més a més, pel que hem dit aquí, amb el sol
informe teu i sense passar pel ple, ni per enlloc, ni passar per enlloc, només amb
l'informe és vinculant
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: amb el decret, eh, que no li veig les
diferències eh...
El Regidor, Josep Junqué diu: les diferències hi són eh.. perquè abans s'havia
de passar pel ple i ara les podreu aprovar per comissió de govern
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: no el decret també passa pel ple i es
podrà discutir, el decret no passa per ple? No el podrem debatre igual? El
decret no passa per ple i no es dona compte igual?
El Regidor, Josep Junqué diu: si
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: per tant passa per ple igual
El Regidor, Josep Junqué diu: els decrets ja veuràs com els passaràs, del 18 al
22
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: si heu preguntat algo, no se us ha
contestat sempre que heu volgut? Doncs sincerament no ho entenc
El Regidor, Josep Junqué diu: jo crec que això deixa una mobilitat amb l'equip
de govern....
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: la mateixa, que en perdrem? Que
perdem mobilitat? En tot cas, tindrem més rapidesa, i no és en l'equip de
govern, al fi i al cap, no és perquè l'equip de govern funcioni més bé, és perquè
l'Ajuntament funcioni més bé, perquè el poble funcioni més bé , és una manera
d'agilitzar els tràmits, a més a més, no ve proposada per nosaltres, ve proposat
pels interventors, no per nosaltres, jo d'això no en tinc ni idea sincerament, no
sé si va amunt o avall. Bases d'execució jo he descobert que serveixen per poder
fer més o poder fer menys o per anar més ràpid o per anar més lent, però els
decrets passaran igual pel ple, que et penses que es farà un a l'any? Si es fa, no
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crec que se'n facin tants eh, d'aquestes coses, són per anar més ràpid i més
senzill. Pere?
El Regidor, Pere Civill diu: per fiscalitzar aquesta nova manera de fer, qui la
farà? M'explico, fins ara el fiscalitzava el ple i abans de tirar qualsevol canvi, es
passava pel ple, es votava i s'aprovava o no.
La Regidora, Sira Carbó diu: però aquí no s'està fent canvis de diners ni res
,eh? Simplement estem dient és que si arriba alguna cosa que no teníem previst
en el pressupost, és a dir, hi ha moltes vegades que per alguna subvenció , ens
diuen per acceptar la subvenció, justifiquem que tens partida pressupostaria, si
hem d'esperar-nos que passi pel ple, que es publiqui, estem perdent la
subvenció i aquesta manera és una manera d'agilitzar la situació si tenim
partida pressupostària. No que anem a ficar més diners ni a canviar els diners,
no res, no movem diners, sinó és simplement crear una partida nova, ja està. No
movem diners, si s'han de moure diners, ja passarà pel ple, ja ho fiscalitzareu
vosaltres o lo que vulgueu, però no, és per agilitzar els tràmits.
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: i en tot cas, els decrets i tot passa pel
ple i es pot debatre i es pot discutir igual
El Regidor, Pere Civill diu: un decret, quan es passa un decret pel ple, està
executat i tirat endavant, tu podràs dir el que vulguis d'aquell decret , però no
el modificaràs, perquè la seva base no és modifica'l, és un decret d'alcaldia i no
es modifica, tal qual està, a veure, no es passa per votació, simplement s'informe
i no passa per votació , no es tirarà endarrere un decret d'alcaldia, un decret
d'alcaldia és allò que t'agrada o no t'agrada, és allò. Després també hi ha una
altre cosa que has argumentat amb molta certesa, de que un pressupost
prorrogat és exactament igual que el de l'any anterior i això tinc entès que no és
així eh.... hi ha punts, com per exemple, contractació de personal que no podries
fer.
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: contractació de personal no podries fer
ni el 2014, ni el 2015.
El Regidor, Pere Civill diu: amb un pressupost aprovat si
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: actualment no
El Regidor, Pere Civill diu: hi havia la limitació que hi havia
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: hi ha la limitació que hi ha, plans
d'ocupació té una legislació diferent.
El Regidor, Pere Civill diu: però hi ha unes limitacions que té el pressupost
prorrogat, que un pressupost aprovat no té
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L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: però la validesa jurídica és la mateixa,
en tot cas, les inversions del 2014 i 2015 no pots fer servir les mateixes
inversions, però jo parlava de la validesa que té el pressupost
El Regidor, Pere Civill diu: però li estaves dient al Josep Junqué que era
exactament el mateix i no és exactament el mateix
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: la validesa jurídica si, les partides i els
diners no
El Regidor, Pere Civill diu: amb allò que ho puguis utilitzar si, però amb el
que no puguis utilitzar no
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: aquí estem parlant de les bases i
aquestes bases tenen les bases jurídiques que el 2014,2015 , jo entrava aquí.
Digues que no les pots fer servir , però això ja ho sabia. El fet és que el
pressupost del 2014, no parlem del 2014, tenim pressupost del 2015 que és un
prorrogat.
El Regidor, Pere Civill diu: amb aquesta modificació, les partides
pressupostaries, és que l'altre dia a la junta de portaveus, no ho vam entendre
així, o jo almenys no ho vaig entendre així, de la manera que ho vau explicar, jo
vaig entendre que la vinculació era molt més gran ara, amb disminuir els dígits,
el que feies era agrupar més partides perquè amb un moment donat poguéssis
agafar diners d'aquí o d'allà sense haver de passar pel ple, això és el que vaig
entendre jo l'altre dia, a la junta de portaveus, ara estàveu explicant això i ho
explicàveu a l'invers del que vau explicar l'altre dia, per això, la meva pregunta
era, quan aproves un pressupost, d'alguna manera es vinculen a algunes
actuacions , en el moment que les agrupes molt més, desvincules el pressupost,
el deixaries de banda i dius que no és així, eh....
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: potser no ens vam explicar bé, però
dubto que diguéssim això, perquè el fet de passar de la vinculació de dos dígits
a un, això ho vam repetir bastantes vegades i a més està escrit
El Regidor, Pere Civill diu: de passar de dos dígits a un, dius poca cosa perquè
la vinculació... quina és la diferència? De dos dígits a un?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: disminueix la manera de veure les
partides i a més a més ho diu “ la vinculació per programes no vincula però si
l’econòmica” si que ho vam dir, potser no va quedar clar, ara sincerament en
aquest moment no recordo ben bé el que vam parlar, però el fet és aquest, la
vinculació, és el que estàvem comentant, diria que vam comentar el que hem
explicat, vam comentar amb el problema de la partida de la Festa Major, que el
fet de que la vinculació sigui tant gran, jo crec que vam explicar això, per tant,
potser vau confondre el fet del que volíem fer i no és això, vam ficar l’exemple
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d’això per explicar que això era el que volíem treure, potser això és el que no
ens vam explicar bé, us vam dir que el problema que tenim amb aquestes
partides, lo que volem fer és canviar-ho.
El Regidor, Pere Civill diu: ara cada partida que s’aprovi del pressupost anirà
amb aquell punt que va destinat o no?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas, si tinguéssiu el pressupost
davant, quan parlem moltes vegades per partides o el que sigui, el perquè dels
números, jo tampoc t’ho sé explicar perquè no sóc el tècnic, però hi posen tota
aquesta quantitat de números per partides i capítols i etc....jo no sé perquè està
vinculada, per exemple la de gasoil de protecció civil amb la partida de treball
d’empreses externes o amb la partida de carburants o vestuari brigada això si
per exemple vestuari brigada l’exhauries, pues com que està vinculada amb
totes les altres, treia els diners de les altres automàticament, el que volem fer és
que això no passi, que els diners d’aquesta partida no es toquin, que si això
passa es fa una modificació de crèdit i es soluciona, no és cap problema, el que
passa, és que no volem que això passi, volem que quan anem a comptabilitzar
ens trobem amb aquets problemes, davant de cada partida sigui en ella mateixa,
que a partir d’aquí les vinculacions existiran, si, però menys, només es
vincularan molt menys partides, quines seran o deixaran de ser, quan tinguem
un interventor que espero que sigui aviat, doncs llavors ho podrem resoldre, el
problema és que ens passa això i la manera de resoldre, ens van dir, és que
baixéssim les vinculacions que hi ha entre partides i la manera de fer-ho és
treure un dígit d’aquestes àrees de despeses.
El Regidor, Pere Civill diu: i això al final no acabarà fent que tinguem més
factures en l’any?
La Regidora, Sira Carbó diu: no té perquè
El Regidor, Pere Civill diu: per un fet molt bàsic, si tu fins ara tenies unes
partides i si una se t’exhauria anava tirant de l’altre, si tinguéssim una
comptabilitat més exhaustiva que la que es porta ara aquí, es possible que no,
us trobareu que hi haurà pagament de factures que no podràs pagar, perquè
una partida estarà exhauria i no està vinculada amb l’altre, tindreu una pila de
factures al calaix, que és el que us vau trobar alguns de vosaltres, que és lo que
us vau trobar que hi havia una pila de factures pagades i no estaven vinculades
i estaven pendents d’aprovació.
La Regidora, Sira Carbó diu: quan vam entrar no era per aquest motiu de que
les factures al calaix, era perquè les vinculacions, no crec, la idea és portar la
comptabilitat mensualment, i en tot cas, portar un control i en el cas de que es
pot fer una modificació, no hem de fer més, a veure, la idea és portar la
comptabilitat al dia

Pl. Lluís Companys, 1–Tel. 938971001-Fax 938972125-c/e torrellesf@diba.cat -08737-Torrelles de Foix

22

El Regidor, Pere Civill diu: no, no és que la comptabilitat la pots portar al dia,
perfectament i si tens que fer una despesa sobre una partida però la tens
exhaurida, però la tenies vinculada amb una altre partida que tens un superàvit
allà, que faràs?
La Regidora, Sira Carbó diu: fer una modificació
El Regidor, Pere Civill diu: i llavors aquesta modificació, que s’ha de fer? Per
ple?
La Regidora, Sira Carbó diu: pel ple
El Regidor, Pere Civill diu: quantes modificacions s’haurà de fer doncs?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: al Consell Comarcal en fem una o dues
cada ple, eh...tots els ajuntaments fan modificacions de crèdit quasi cada ple,
això va com va, el que passa és que en aquesta casa no es feia i per això ens
trobaven amb els pendents d’aplicar perquè ningú els imputava a cap partida,
però és que la comptabilitat va així, però és que per això existeixen les
modificacions de crèdit, perquè facis això, perquè teòricament aquestes
modificacions les has de fer quan tens un ingrés sobrevingut, una subvenció,
uns canvis de partida, un motiu perquè ho facis, llavors s’ha de fer, no vull dir
que s’hagi de fer cada ple, però per això existeixen les modificacions,
teòricament exhaurir una partida, si ho fas, és quasi a finals d’any que és quan
hem fet les modificacions, no a meitat de l’any, per tant, no tindries perquè
exhaurir una partida per això hi ha un pressupost i per això ho has de fer, se’ns
exhaureixen quan hi ha una vinculació i comptablement no ens arriba aquest
fet, per això s’exhaureixen i amb la vinculació xuclen saldo d’altres partides.
La Regidora, Sira Carbó, diu: pràcticament cada regidor sap quants diner té i
de quants diners disposa, la qual cosa ja és una mica conscient de fins a quan
pot arribar a gastar-se.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: això com veureu amb el punt següent
ens passa amb despeses que l’Ajuntament no controlem amb enllumenat, com
pot ser combustible, despeses que els regidors no som conscients de que tenim
10.000 euros, 5, 6 amb aquestes partides que nosaltres no podem controlar
directament, almenys d’una manera tant extricte.
El Regidor, Josep Junqué diu: a veure un moment siusplau, ara estem aprovant
les bases d’execució del 2015
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: no estem aprovant les bases de res,
estem modificant
El Regidor, Josep Junqué diu: a veure estem al 2016 , els números del 2015
estan tancats?
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La Regidora, Sira Carbó, diu: no , però si encara no tenim els del 2014, que
l’empresa hi està treballant, no podem tancar el 2015 fins que l’empresa que ens
està fent l’estudi, no ens tanqui el 2014
El Regidor, Josep Junqué diu: Sira, després ja parlarem dels números del 2008,
2009....
La Regidora, Sira Carbó, diu: el tema està en que el 2015 no el podem tancar
fins que no tanquem el 2014 i el pressupost del 2016 ara que ja tenim el 2015
preparat es ficarà en el 2016
El Regidor, Josep Junqué diu: la història és, la història de fer aquesta
modificació ara, deu ser que deuen haver trobat tantes coses despenjades del
2014 que ho deuen volen corregir col·locar això al 2015
La Regidora, Sira Carbó, diu: no, perquè la modificació del pressupost que
estem presentant que és la de després, són coses del 2015, no són coses del 2014.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: a mi sincerament avui m’estàs
sorprenen, que és lo que no entens? Estem modificant coses del 2015, partides
pressupostàries que s’han exhaurit el 2015, tant difícil és? No ho entenc.
El Regidor, Josep Junqué diu: si estem modificant les bases d’execució, és per
muntar la comptabilitat del 2015 diferentment a la del 2014, val? Si estem
modificant les bases d’execució del pressupost del 2015 alhora d’entrar la
comptabilitat, s’entrarà d’una manera diferent del 2014 del 2015, són tres
conceptes nous, aleshores si tenim que aprovar un ple, ai, un pressupost que ja
tenia que estar aprovat del 2016, si tenim els números penjats del 2014 i 2015,
home fem- ho tot, presentem el pressupost del 2016, bases d’execució, i a partir
d’allà tirem.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: si estem fent això és perquè lo que ens
han dit, des de els tècnics és lo que tenim que fer, no perquè a nosaltres ens ve
de gust fer-ho, en tot cas ens han dit que féssim aquets passos i a partir d’aquí,
entre el ple que queda ordinari i aquest presentarem el pressupost i ja està i els
números del 2015 jo diria que encara estem en termini per presentar-los, per
tant, no t’acceleris tant. Gràcies, passem a les votacions, siusplau, Tere? Esther?
Pere? Sira?
Votació.- S'aprova la proposta per sis vots a favor (CiU) i cinc vots en contra
(ERC-AM, PSC-CP i AETFF!).
SISÈ.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5/2015.
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord
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Atès que cal dur a terme despeses que s’han de consignar en aplicacions
pressupostàries on el crèdit és insuficient, essent possible minorar el crèdit d'altres aplicacions de diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de l'estat de despeses, i d’acord amb les previsions
dels articles 179 i 180 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; dels articles 40, 41 i 42 del Reial Decret Legislatiu 500/1990, de 20 d’abril; així com
el 10 de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent.
Atès que cal augmentar els saldos disponibles de les següents aplicacions
pressupostaries:
Programa

Econòmic

1350
3380

48000
22610

Descripció
SUBVENCIONS ADF
FESTA MAJOR

Inicial
1.000,00
13.000,00

Modificació
2.000,00
7.350,00

Crèdit
final
3.000,00
20.350,00

Atès que es pot minorar el crèdit de les següents aplicacions:
Programa
0110
9200

Econòmic
31001
27000

Descripció
INTERESSOS ICO
DEVOLUCIÓ PLANA
DE LES TORRES

Inicial
119.647,59
49.092,23

Modificació
-2.000,00
-7.350,00

Crèdit final
117.647,59
41.742,23

Vista la diligencia d’incoació de l’expedient de la Regidora d’Ensenyament,
Hisenda, Promoció Econòmica i Neteja Urbana, de data 18 de gener de 2016.
Vist l’informe de la Secretària-Interventora Accidental emès a l’efecte
sobre la modificació de crèdit plantejada.
Atès les competències que m’atribueix el decret de l’Alcalde 43/2015, de 15
de juny, es proposa al Ple el següent
ACORD
Primer.- Modificar el pressupost de despeses de l’exercici de 2015
incrementant les següents aplicacions:
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Programa
1350
3380

Econòmic
48000
22610

Descripció
Inicial
SUBVENCIONS ADF
1.000,00
FESTA MAJOR
13.000,00
Total increment

Modificació Crèdit final
2.000,00
3.000,00
7.350,00
20.350,00
9.350,00

El finançament d’aquest increments es farà mitjançant transferències
d’altres aplicacions amb distinta vinculació jurídica, que resten disminuïdes
com a continuació s’indica:
Programa

Econòmic

0110
9200

31001
27000

Descripció

Inicial

INTERESSOS ICO
DEVOLUCIÓ PLANA
DE LES TORRES
Total disminucions

119.647,59
49.092,23

Modificaci
ó
-2.000,00
-7.350,00

Crèdit final
117.647,59
41.742,23

-9.350,00

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant quinze dies, durant
els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant
del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat
termini no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà
d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
La Regidora, Sira Carbó diu: aquí presentem una altre modificació de crèdit,
bueno, una altre no, la modificació de crèdit, en la qual, per una banda, ampliem una partida, que és Subvencions ADF en 2.000 euros, que degut a la situació
econòmica actual de l’ADF, considerem dóna’ls una petita ajuda aquest any, ja
que podíem treure saldo d’altres partides i després la partida de la Festa Major,
que no és que la Festa Major s’hagi gastat de més, sinó que motivat per la vinculació, en el moment d’anar a comptabilitzar la Festa Major ens hem adonat que
no hi havia saldo, no perquè la Festa Major s’ho gastés sinó que per les vinculacions que explicàvem abans, llavors aquest import que s’ha ampliat a l’ADF, el
treiem de interessos ICO, perquè com heu vist teníem marge, per tant, dèiem la
partida de interessos ICO a 117 i per altre banda, amb el tema de la devolució
de Plana de les Torres, hem mirat lo que els veïns havien anat a cobrar i teníem
marge, amb la qual cosa amb lo que tenim que ampliar de la partida de la Festa
Major que s’ha menjat altres partides que estan vinculades en concret d’il·lumi-
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nació, treiem aquest import i el fiquem a la partida de la Festa Major per poder
comptabilitzar la Festa Major i això és la modificació que presentem.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès, diu: Tere, alguna cosa a dir, siusplau?
La Regidora, Teresa Rodriguez, diu: Si aquí diu que de la Festa Major són
20.350, no? Que representa que és el que costa la Festa Major.
La Regidora, Sira Carbó diu: no, jo no he dit que la Festa Major costi 20.350, dic
que la Festa Major teníem una partida de 13 i que el crèdit que s’havia de comptabilitzar de la Festa Major se l’ha menjat factures d’il·lumincació, amb la qual
cosa, hem d’ampliar el crèdit de la Festa Major i continuar acostant els números
que el Sergi us va presentar en un ple, continuar constant això.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: continuo dient que els números que us
vaig presentar són els que va costar la Festa Major, però no lo de la partida
eh...a l’Ajuntament 13.000, aportació de l’Ajuntament són 13.000.
La Regidora, Teresa Rodriguez, diu: però entre una cosa i unes altres, són
28.000.
La Regidora, Sira Carbó diu: però són diferent concepte, és a dir, a l’Ajuntament la Festa Major li costa 13.000, el que passa és que després de cobrar diferents coses que cobri acaba valent 28.000, però a l’Ajuntament li costa 13.000
La Regidora, Teresa Rodriguez, diu: vale, vale però el total són 28.000
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Junqué, Esther? Teniu alguna cosa a dir?
El Regidor, Josep Junqué diu: no
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Pere, alguna cosa a dir? Sinó passem a
votació, Tere?, Esther?, Pere? Sira?
Votació.- S'aprova la proposta per vuit vots a favor (CiU i ERC-AM), un vot en
contra (AETFF!) i dues abstencions (PSC-CP).

SETÈ.- PRÓRROGA DEL CONTRACTE DE CESSIÓ DEL BÉ PATRIMONIAL «CASA DELS MESTRES».
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que el Ple de l'Ajuntament a la seva sessió extraordinària de data 26
de març de 2013, va aprovar el plec de condicions que ha de regir
l'adjudicació del contracte de cessió del bé patrimonial «Casa dels
Mestres» i va convocar el concurs públic per a la selecció de l'oferta més
avantatjosa pels interessos municipals.
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Atès que el Ple de l'Ajuntament a la seva sessió extraordinària de data 9 de
juliol de 2013, va acordar adjudicar l'esmentat contracte de cessió amb les
condicions del plec i els preceptes del Reglament de Patrimonis dels Ens
Locals, a favor de Jose Antonio Cruz Garcia, per ser l'aspirant que va
obtenir major puntuació, aplicant el barem aprovat pel Ple amb el plec de
condicions.
Atès que el dia 5 d'agost de 2013, es va signar el contracte de cessió del bé
patrimonial «Casa dels Mestres» entre l'Ajuntament de Torrelles de Foix i
el Sr. Jose Antonio Cruz Garcia, i vist que a la clàusula segona, literalment
diu: La durada del contracte de cessió és de dos anys, que s'iniciarà en la
data de signatura del contracte. El cotracte es podrà prorrogar, per
períodes de sis mesos, previ informe dels serveis socials i del consell
escolar de l'Escola Guerau de Peguera.
Atès que el Ple de l'Ajuntament a la seva sessió extraordinària de data 27
d'octubre de 2015, va acordar aprovar la prórroga del contracte de cessió
del bé patrimonial consistent en un habitatge situat a l'interior del recinte
de les instal.lacions del Col.legi Públic «Guereu de Peguera», a favor de José
Antonio Cruz García durant un període de sis mesos, des del dia 6 d'agost
de 2015 fins al dia 6 de febrer de 2016.
Vist l'informe emès pels Serveis Socials de l'Ajuntament de Torrelles de
Foix, de data 15 de gener de 2016, en el qual es considera que la família
segueix complint els requisits econòmics i familiars per tal de prorrogar el
contracte de cessió del bé patrimonial «Casa dels Mestres».
Vist l'informe emès pel President del Consell Escolar de l'Escola Guerau de
Peguera, de data 14 de gener de 2016, en el qual es valora positivament la
tasca realitzada en quant a manteniment i custòdia de les instal.lacions,
conserge a les entrades i sortides de l'alumnat, cura de l'alarma i les
reparacions ordinàries.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
acords:
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Primer.- Aprovar la prórroga del contracte de cessió del bé patrimonial
consistent en un habitatge situat a l'interior del recinte de les instal.lacions
del Col.legi Públic «Guerau de Peguera», a favor de José Antonio Cruz
García, durant un període de sis mesos, des del dia 6 de febrer de 2016 fins
al dia 6 d'agost de 2016.
Segon.- Traslladar el present acord a José Antonio Cruz García, als
Serveis Socials de l'Ajuntament i a l'Escola Guerau de Peguera.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Jo a la junta de portaveus no tenia els
informes, no sé si us han fet arribar els informes amb els que estàveu a la junta
de portaveus, per tant, tots recordareu que aquesta prorroga ja la vam passar fa
poc, la tornem a passar per sis mesos més, la qual, hi ha un informe de Serveis
Socials i l’informe de la Direcció de l’Escola. Proposem tornar a fer aquesta
prorroga, donat que com que estan fent l’escola nova, l’equip de govern està valorant que en principi, no necessitarem el conserge que hi ha actualment a l’es cola vella, per tant, proposem fer aquesta prorroga sis mesos més, donat que la
situació, segons els informes que veieu, segueix igual i el dia que hi hagi l’escola
nova, estudiarem que fem amb aquesta cessió. Alguna pregunta a fer Tere? Esther? Pere? Passem a votació doncs siusplau, Tere? Esther? Pere ? Sira?
Votació.- S'aprova la proposta, per unanimitat de tots els regidors assistents a la
sessió.
VUITÈ.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI URBANÍSTIC AMB
LA PROPIETÀRIA DE CAL JUTGE, EMÍLIA MARIMON.
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Vist l’esborrany de conveni de delimitació poligonal i modificació dels règims
de gestió i execució urbanístiques aplicables a la zona de Cal Jutge
presentat per la propietària, Emília Marimon Ferrer.
Vist l’informe del Secretari-Interventor de data 20 de març de 2015, sobre
els requisits, característiques i contingut del conveni urbanístic que
interessa la Sra. Marimon Ferrer.
Vist que el Ple de la Corporació municipal de l’Ajuntament, en sessió
extraordinària de 28 d’abril de 2015, va aprovar inicialment el conveni
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esmentat, exposant-lo al públic per termini d’un mes, durant el qual no es va
presentar al·legació alguna.
Vist que el Ple de la Corporació municipal de l’Ajuntament, en sessió
ordinària de 22 de setembre de 2015, va aprovar provisionalment el conveni
esmentat, exposant-lo al públic per termini d’un mes, durant el qual no es va
presentar al·legació alguna.
Vist l’article 8.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, disposa que els processos urbanístics
de gestió, i el contingut dels instruments de gestió, inclosos els convenis
estan sotmesos al principi de publicitat.
Vist el que disposa l’article 104 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. en relació als articles
25 i 26 del Reglament que desenvolupa l’esmentat Text Legal, aprovat per
Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament el conveni urbanístic de delimitació
poligonal i modificació dels règims de gestió i execució urbanístiques
aplicables a la zona de Cal Jutge presentat per la propietat, Emília Marimon
Ferrer, el qual haurà de formar part dels instruments de gestió a què fan
referència.
Segon.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al diari de premsa periòdica de més divulgació al
municipi i al Tauler d’anuncis de la corporació.
Tercer.- Notificar el present acord a la Sra. Emília Marimon Ferrer i al
Registre de Convenis Urbanístics de la Direcció General d’Urbanisme del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: aquest conveni com ja he explicat vàries vegades, s’ha de passar tres vegades pel ple, la inicial, la provisional i la definitiva, per tant, aquesta és la tercera vegada que el passem pel ple, no cal que us
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ho expliqui, perquè ja us ho he explicat les altres vegades, per tant, alguna cosa
a dir? Tere? Esther? Pere? Passem a votació doncs? Tere? Esther? Pere? Sira?
Votació.- S'aprova la proposta per deu vots a favor (CiU, ERC-AM i PSC-CP) i
un vot en contra (AETFF!).
NOVÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ LOCAL D'ERC, PER L'APARCAMENT MUNICIPAL.
El Regidor d'ERC, Pere Civill, llegeix la següent proposta d'acord:
«Moció per l'aparcament municipal
La secció local d'ERC de Torrelles de Foix
Exposa:
Donats els greus problemes de mobilitat que generen diàriament els cotxes
mal aparcats en la plaça de la Vila, ocupant fins i tot els reservats pel consultori.
Donat que hi hauria un greu problema en cas d'urgència perquè hi pogué accedir un vehicle d'emergències.
Donat que actualment no hi ha cap lloc destinat exclusivament a aparcament
municipal permanent en aquesta zona.
Donat que l'Ajuntament disposa d'uns terrenys en propietat al costat de la
riera, al camí del Corral Nou.
Proposa;
Que en el proper pressupost es contempli una partida suficient per dur a
terme el projecte i l'obra.
El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Torrelles de Foix,
Pere Civill Miret
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Torrelles de Foix, a 18 de gener de 2016»
El Regidor, Pere Civill diu: com vam parlar l’altre dia en la Junta de Portaveus,
creiem que per poder donar una mica més de fluïdesa, el que és la plaça, fluïde sa en el que és l’aparcament i en el que és de l’ús de la pròpia plaça, hi ha una
sèrie de bancs, de reservats, per respecte a l´ús que se n’hauria de fer i que a
contra partida tampoc no hi ha una alternativa massa clara per poder utilitzar,
perquè els carrers propers, tot el que és el Carrer Raval, no s’hi pot aparcar i un
cop surts de l’Ajuntament en direcció a Pontons si que n’hi ha a vegades però t’has de desplaçar molt lluny, vam proposar veien que aquells terrenys estan allà,
que ja hi havia hagut en algun moment, o encara potser hi és, una senyal d’aparcament, aprofitar aquells terrenys i a condicionar-los, perquè inclús els propis establiments que hi ha a la zona es puguin veure beneficiats i poguessin tindre un lloc per aparcar que ara no tenen, que moltes vegades, hi ha gent que arriba a la plaça i no hi pot aparcar i marxa, creiem nosaltres que en treureu un
benefici en principi per tots aquells establiments tindre un lloc on poder aparcar. Nosaltres ens sembla que fora un lloc que ja que és propietat de l’Ajuntament no hauria fer cap despesa per comprar-lo i es podria a condicionar, ja hi
ha qui el fa servir, però evidentment si allò sa condiciones hi podrien cabre
molts més cotxes dels que hi caben ara. Vam estar parlant de que l’accés, de que
era estret, era complicat, una sèrie d’inconvenients, aquí tot el que són les cases
del Corral Nou transiten per aquí, sense masses problemes , però en cas de que
això fos un problema, hi ha una existència d’uns semàfors que donen pas alternatiu pels cotxes, això es podria posar, per exemple, si és que es troben dos cotxes aquí entre mig, tindreu un problema, a veure, hi ha solucions físiques que es
poden incrementar i solventar aquests problemes, el carrer no es pot ampliar
perquè d’amplada té la que té, però si que hi ha mesures per poder dinamitzar
el trànsit. A veure, nosaltres creiem que és necessari fer aquesta actuació perquè
el caos actual de la plaça, no es pot acceptar i per això fem aquesta proposta i
creiem que és l’encertada, en tot cas, es pot debatre.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas, alguna cosa a dir Tere? Esther o Junqué?
El Regidor, Josep Junqué diu: és veritat que hi ha aquesta problemàtica, però
aprofitant que per la Fira es va fer aquella despesa per a condicionar aquells
pàrquings d’aquí dalt, potser seria millor, el que passa és que allò no és municipal, oi? Aquells terrenys com estan? Només són per la fira ? l’altre opció és
aquesta.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas, tal i com vam discutir a la
Junta de Portaveus, l’equip de govern ja vam exposar els nostres motius , un
d’ells és l’accés en aquell pàrquing, pels carrers, a més a més, la distància que hi
ha entre el pàrquing i la Plaça de la Vila, perquè si hi hagués d’anar algú al con -
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sultori, si fos algú que fos una urgència o estigués malalt o que anés coix o en
cadira de rodes o el que sigui, és un accés complicat fins al consultori i la idea
de l’equip de govern, perquè això ja era una idea que portàvem de la campanya, que a més a més, pensem que és molt cara, perquè l’accés a la Plaça de la
Vila existeix, perquè allà hi ha una confluència, amb el Consultori, el Jutjat de
Pau, de uns bancs i a més a més d’uns negocis, que la gent té que aparcar per
anar a comprar i a més a més tots els veïns, la problemàtica hi és, per tant, s’ha
de buscar una solució, l’equip de Convergència del municipi, la nostre idea és
habilitat la parcel·la que hi ha darrera l’Ajuntament vell, que és on es volia fer
un museu en algun moment, el qual hi ha un petit esbós aquí a l’Ajuntament de
les places que hi caben i com s’ha de fer. Per tant, la vostre proposta la suplementaríem en aquesta petita parcel·la, que hi deuen cabre uns 5 cotxes o 6 i la
qual la despesa a fer és inferior, perquè també hi hauries de posar enllumenat
on tu vols fer el nou pàrquing, l’asfalt seria més gran i considerem que té molt
més facilitat de ús el lloc on proposem que no pas el lloc on proposeu vosaltres.
Coincidim plenament amb la problemàtica, la problemàtica hi és, podem en tot
cas, podem debatre més profundament com solucionar-ho, però no veiem el fet
d’arreglar, no arreglar, sinó habilitar formalment el pàrquing del Corral Nou on
dius, hi ha gent que el fa servir, per tant, en tant males condicions no està del
tot, però el nostre objectiu és habilitar la zona de pàrquing de darrere de l’Ajuntament vell.
El Regidor, Pere Civill diu: com be dius, la capacitat de l’aparcament que dieu
vosaltres, és molt limitada, hi ha un bar restaurant i a part tots els negocis que
hi ha allà al centre, sobretot per aquests establiments, la gent que va a un restaurant, la seva estada és llarga, suposo que no ve de fer aquest trosset d’aquí, a
més no és massa lluny, entenc i força més pesat venir a aparcar aquí a dalt a la
carretera com fins ara esta fent ara.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: la distància pràcticament és la mateixa
El Regidor, Josep Tutusaus diu: la despesa que hem considerat aquí, no hem
portat els números però la despesa que teniu aquí per a condicionar aquest tros
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: és inferior
El Regidor, Josep Tutusaus diu: no te l’has mirat, no t’hi passes gaire per allà,
ni tu ni ningú, jo si que hi passo cada dia
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: la clau del candau la deus tenir tu, no?
El Regidor, Josep Tutusaus diu: no no la tinc
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: com que dius que no hi passo, suposo
que allà dins hi deus haver entrat tu per veure-ho i deus tenir tu la clau per veure-ho Tutu
El Regidor, Josep Tutusaus diu: no hi passeu, no cal que vinguis a dir ara que, i
a més a la Plaça de la Vila, no us hi acosteu, ni de dia, ni de nit.
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L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: vius aquí al municipi tu? O on vius?
Em sembla que ara no vas bé eh?
El Regidor, Josep Tutusaus diu: jo cada dia estic a la plaça de la vila, cada dia
al matí i no hi sou mai i no cal que et posis
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas la paraula la tenia el Pere Civill, tu no me l’has demanada
El Regidor, Josep Tutusaus diu: és lo que dius, la única cosa que dius tu,
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: alguna cosa més a dir Pere?
El Regidor, Josep Tutusaus diu: ja et pentinaré, per sort sé on vius
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Tutu, no sé que et passa? No sé que et
passa, però em sembla que, estem debatent una moció tranquil·lament d’una
opinió i que surtis que si anem o no hi anem
El Regidor, Josep Tutusaus diu: és que pràcticament sempre dius que no, tot és
que no, collons, és així
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: tot és que no?
El Regidor, Josep Tutusaus diu: és que presentes una cosa que és pràcticament
d’això i l’argument que acabes de donar és
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: perdona un moment, aquest argument,
igual que vosaltres discutiu les vostres coses, nosaltres fem reunions i discutim
les nostres, per tant, la nostre opinió i la vostre
El Regidor, Josep Tutusaus diu: hi tant...
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: perdona que t’ho digui, però en cap
moment t’he faltat al respecte
El Regidor, Josep Tutusaus diu: m’has tret la paraula
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: perquè m’estàs faltant el respecte, que
em pentinaràs... escolta estem debatent una moció tranquil·lament, jo sincerament no sé perquè surts així, podem parlar-ne tranquil·lament, escolta no hem
anat ni a votar, jo he proposat que deixéssim el tema sobre la taula i que el dis cutíssim
El Regidor, Josep Tutusaus diu: però si dius que no
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: però nosaltres podem donar la nostre
opinió o que collons hi fem aquí?
El Regidor, Josep Tutusaus diu: però si dius que no, no cal que diguis tanta
història?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: el pròxim dia ja te la demanaré a tu la
opinió. Alguna cosa més a dir? Si, no? Nosaltres et proposem que la moció la retirem i debatem el tema per anar a votar
El Regidor, Pere Civill diu: nosaltres creiem que aquesta actuació és urgent,
molt urgent, perquè el problema hi és i el problema el podem tenir molt més
greu si, en el algun moment hi ha necessitat i la plaça està com està cada dia,
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per tant, deixar això sobre la taula i post posar-ho creiem que no arregla res,
creiem que aquesta actuació s’hauria de fer ja
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: jo amb això estic completament d’acord, jo et proposo deixar-ho sobre la taula el lloc, no res més.
El Regidor, Pere Civill diu: estem a les portes de fer els pressupostos de l’any
que ve, hem de tindre present que hem de tenir una partida pressupostaria per
fer aquesta obra, aquesta o la que sigui, nosaltres
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: perdona, es que m’ha fet riure, que jo
hi dino quasi cada dia, allà on dius que no hi vaig mai, perdona, perdona.
El Regidor, Josep Tutusaus diu: doncs no riguis massa, potser et sortirà ....
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: perdona, els plens funcionen t’agradi
l’alcalde o no, l’alcalde té la potestat de donar la paraula i de cridar a l’ordre els
regidors i jo t’hi crido a l’ordre, la segona vegada que et crido a l’ordre, t’expulso del ple i has de marxar del ple
El Regidor, Josep Tutusaus diu: doncs marxaré...
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: perquè jo no t’he dit res, per que Tutu,
no sé que et passa però jo no t’he fet res, absolutament res, he rigut del missatge
que m’han enviat a mi, no de tu
El Regidor, Josep Tutusaus diu: doncs te’l guardes el riure
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: escolta, t’ho dic sincerament, la pròxima vegada que et cridi l’ordre, marxes, jo no tinc perquè discutir i no sé sincerament que et passa, t’ho dic de veritat.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: perdona Pere.
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: continueu a veure que aclariu aquí.
El Regidor, Pere Civill diu: a veure, no vull deixar la moció sobre la taula, crec
que és un tema importantíssim, estem a les portes d’aprovar els pressupostos
del 2016, si no ho deixem això per sobre la taula, es pot fer la votació, si s’apro vés, es podria fer la valoració, es podria incloure dins del pressupost i es podria
tirar endavant aquesta moció, 5 places o 6 places crec que no ens solvatarà del
problema, crec, a baix, tot aquell espai ben adequat, segurament que hi caben
un mínim de 20 places, amb tot aquell espai, sinó és pot mesurar, penseu que
2/3 parts està ple de brossa i de canyes i de tot plegat, valdria la pena.
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: perdona un moment Pere, jo no sé quants cotxes
hi caben, ni la inversió que s’hi ha de fer, però s’ha de tenir present que es té
que anar a l’ACA, no és arribar allà i fotre una urbanització per apartar, allò és
terreny de l’ACA.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: a més a més la Cinta m’ha dit que no
era urbà
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: afectació i si consideren per exemple, zona inundable, que amb un cas d’una rierada, això ha passat, no sé que diria l’ACA, es té
que preguntar.
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El Regidor, Pere Civill diu: doncs pregunteu-ho, per què de fet ara hi aparquen
vehicles, és un aparcament municipal, a més a més, no voldria
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: hi havia algun llum i tot
El Regidor, Pere Civill diu: hi havia hagut la placa d’aparcament municipal
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: hi ha la placa a sota del molí
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: deixeu-ho sobre la taula
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: no no vol
El Regidor, Pere Civill diu: no vull post-posar les coses, a més si després ens
surten impediments com ara l’ACA
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: a més a més l’arquitecte m’ha comentat
que no és urbà, per tant, l’afectació amb l’ACA encara seria pitjor, aquesta zona
del costat de la riera, a partir del poble cap allà, això m’ha dit la Cinta avui, eh?
No és urbà aquest tros, en tot cas, jo lo que et proposo
El Regidor, Josep Junqué diu: nosaltres ja ho havíem fet allò
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: però lo que parla ell, jo entenc que adequar-ho molt més, a veure vosaltres, passar-hi una pala i posar-ho bé, això ho
podem fer, però, jo entenc d’adequar-ho molt més bé i tampoc no va funcionar,
crec , com havia de funcionar. En tot cas, el que et proposo si no vols deixar la
moció sobre la taula, és que mantingueu la moció, però sense especificar el lloc i
en tot cas, ho discutim o l’emplacem, si el lloc és aquest, l’equip de convergència hi votarem en contra, per tant, jo t’ho exposo
El Regidor, Pere Civill diu: a veure, vosaltres proposeu un lloc, que al nostre
entendre, no sol ventarà el problema que té la plaça
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: el mateix ens passa a nosaltres amb el
vostre i per això estem discutint i no per res més
El Regidor, Pere Civill diu: la capacitat d’un i de l’altre és molt diferent
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: discutint, ara se m’acut que aquesta
zona que nosaltres parlem el podríem habilitar només per serveis metges i pel
jutjat, per dir-te alguna cosa o pel que sigui, la qüestió és que la proposta vostre,
nosaltres no hi veiem solució, que tu em discuteixis que hi ha poques places, si,
però comprometre’ns nosaltres a fer una cosa que nosaltres tampoc serà la solució, nosaltres ho vam discutir ahir amb el grup de convergència que ens vam
presentar a la llista i la opinió era majoritària, per tant, no és una cosa que hàgim discutit la junta de govern, com que és una moció, hem fet un altre procedi ment, jo et proposo que no especifiqueu el lloc i llavors votem la moció amb la
urgència i amb el problema i ho acabem de debatre, en tot cas, si la moció va endavant com tal, ja et dic que el vot nostre serà en contra, tu mateix.
El Regidor, Pere Civill diu: si em donessis una alternativa, podria passar-ho.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: alternativa? Que vols dir, no t’entenc.
El Regidor, Pere Civill diu: si ens donessis un nombre de places
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L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: jo si sols t’emplaço aquesta mateixa setmana o a principis de la setmana que ve, ens reunim si vols també tots, discutim a on ho podem fer i mirem més bé les possibilitats, divendres aquí ve la tècnica, discutim ben bé quina tràmits hauríem de fer en cada cosa, quantes places
entren en cada lloc i si voleu ho debatem, jo et dic que la proposta nosaltres no,
no sé si els altres grups tenen una opinió o no, però nosaltres com a convergents
no ens convenç tampoc. Més alternativa, no sé quina més vols que et doni.
El Regidor, Pere Civill diu: una alternativa de més de 5 o 6 places, això no és
una solució
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: és un lloc molt pròxim a on hi ha el
problema, que és nostre, la inversió tampoc no és tant gran, només hi hem d’adequar una mica de ciment i quitrà i fer-hi un petit mur, no hem de fer res més.
El Regidor, Pere Civill diu: i les canyes que hi ha allà, que?
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: com que aquella parcel·la és molt dibuixada, es fa un petit mur i els cotxes aparcarien en paral·lel, ai , en bateria i el
mur deixaria canvi a totes les parets que a més a més estan apuntalades amb bigues de ferro, això està abaix amb un petit projecte.
L'Alcalde, Jaume Brichs diu: quedeu un dia de la setmana que ve
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: jo t'ho exposo, ho deixem i discutim,
d'acord, gràcies.
Votació.- Aquest punt es deixa sobre la taula per al seu millor estudi.

DESÈ.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDE.
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia els articles 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i
concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’art. 24 del RDL
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local i l’article 41 del RD 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic dels ens locals i demés normes concordants.
Atès els decrets de l’alcalde núm. 68/2015, de data 20 de novembre, a
l'1/2016, de data 13 de gener de 2016.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
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Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 68/2015, de
data 20 de novembre, a l'1/2016, de data 13 de gener de 2016.

ONZÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia els articles 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i
concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’art. 24 del RDL
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local i l’article 41 del RD 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic dels ens locals i demés normes concordants.
Atès els acords adoptats per la Junta de Govern Local, a les seves sessions
núm. 40, de data 3 de novembre de 2015, fins a la número 48/2015, de data
29 de desembre de 2015.
Per tot això, es proposa al ple l’adopció del següent ACORD:
Primer i únic. Restar assabentat dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local a les seves sessions núm. 40, de data 3 de novembre de 2015,
fins a la número 48/2015, de data 29 de desembre de 2015.

DOTZÈ.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA.
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: referent al ple passat, Tere vas demanar
que posèssim la placa al Carrer Palmera, l'hem encarregada i suposo que en una
setmana, un parell de setmanes, la tindrem i la posarem.
El Pere Civill, vas demanar la relació d'estalvi, respecte de l'enllumenat públic
amb els leds que hem posat, se li va encarregar a l'enginyer municipal que ho
faci ben detallat, ell m'explicava que ho té que estudiar bé, perquè hi ha zones
petites, algunes lluminàries que no anaven, quadres que no anaven i ara està tot
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reparat i té que fer les comparacions entre quadres elèctrics, comptador per saber el consum que hi ha hagut i la despesa, tant bon punt, tingui aquest estalvi,
te'l farem arribar.
El Junqué vas demanar dues factures de Vodafone, de una junta de govern, jo
les tinc aquí, té si les vols, que corresponen al juliol i a l'agost, suposo que no ho
vas entendre, perquè estaven a la mateixa junta de govern, una és de 1.036 euros i l'altre de 766, l'agost disminueix, perquè el consum de telèfon a l'Ajuntament, disminueix els mesos d'estiu.
Tere, vas preguntar que eren unes factures d'una empresa que es deia DUEDEC
i jo no sé que et vaig respondre, una cosa que no era, això correspon a, la Dipu tació de Barcelona va fer una cosa que es diu arranjament d'habitatges, és per la
gent gran, per adequar, majoritàriament els lavabos, els que tenen banyera, posa'ls hi dutxa, per la gent gran, la Diputació de Barcelona, això es demanava
amb el catàleg de serveis, subvenciona un 60% o 70%, l'Ajuntament havia de
pagar un petit import que em sembla que esdevenia 200 o 300 euros a l'empresa
DUEDEC que és l'empresa que va enviar Diputació a fer aquestes obres.
El Junqué va dir o va preguntar sobre el pou de les Dous de Sorea, el pou de les
Dous de Sorea, està en desús des de fa 4 anys, es va parar perquè sortia tèrbola,
tinc la resposta de Sorea, la tenia aquí, però no sé on la tinc.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: i les bombes de dins del pou?
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: a mi Sorea m'ha dit que no hi havia res
La Regidora, Esther Tutusaus diu: algú o altre s'ho deu haver endut perquè
han arrancat hasta els tubs
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: jo ho vaig preguntar i em van dir que el
pou ja estava en desús des de feia uns 4 anys.
Informacions, us vam fer arribar, el catàleg de serveis, per informar-vos que
acaba el 30 de ? Les sol·licituds econòmiques, us recordeu de la data?
El Regidor, Manel Arevalo diu: el 9 de febrer
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: bueno, en el catàleg que us van donar,
al costat posa, si són sol·licituds econòmiques, si són sol·licituds materials, si
són ajudes tècniques, etc....n'hi ha unes que ja acaben, si no ens feu arribar cap
cosa acaben, que són les econòmiques, també dir-te que la que vam acordar en
ple, la del mapa de patrimoni, ja hem tramitat ,el dos de febrer em diuen ara, el
termini de les econòmiques, sinó ens dieu res, nosaltres demanarem les que
sempre demana l'Ajuntament o les que creiem oportunes i ja està, val? Les altres encara hi ha més termini, hi ha les materials i tècniques, que el termini és
bastant més llarg, per tant, si voleu dir alguna cosa, ho dieu, insistir que la que
vam aprovar per ple, quan tinguem la sol·licitud, us la passem.
Explicar-vos que han sortit les meses de concertació, de la Xarxa de Govern Local de la Diputació de Barcelona, que són les subvencions que surten cada 4
anys, per fer les obres majoritàriament importants, del municipi, per poder tre-
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ballar, com va ser l'anterior legislatura, els leds del municipi, les faroles solars,
els vestuaris del camp de futbol i em sembla que no em deixo res més, amb la
Xarxa Local em sembla que no es va fer res més, ara torna a sortir i l'Ajunta ment hem cregut que posaríem en prioritat uns projectes, que també ara us exposo, perquè fins el 30 de març, tenim termini per fer això, per tant, si hi ha algún projecte que ens voleu fer arribar, en tot cas, ho valorarem i ho discutim per
demanar-ho o no, nosaltres hem cregut que demanaríem els diners és per l'enllumenat de Plana de les Torres, el qual està molt deteriorat i el que volem fer,
és posar-lo completament de nou perquè no es passi, cada dos per tres, que es
fonen les bombetes i els equips, aquest enllumenat hi entra moltíssima aigua, és
un enllumenat que no compleix massa amb la normativa vigent, són deficients,
perquè cada cop que plou, entra aigua, a més a més, els ocells hi fan nius a dintre de les lluminàries i llavors hem decidit que demanaríem subvenció per intentar, posar tot l'enllumenat de Plana de les Torres, bueno, tot no, hi ha una
part que es va fer nova en l'anterior legislatura, a més a més també demanarem
subvenció per asfaltar tota la carretera, bueno tota la carretera, la carretera quede Can Coral, des de l'entrada fins a les Espolles, per tal de poder asfaltar tot
aquell quitrà i de refer-lo de nou perquè està bastant malmès i a més a més, amb
una vorera i un enllumenat que funcioni per tal de que la gent pugui pujar i baixar sense que hi hagi cap problema i amb seguretat, per tant, també demanarem
subvenció per això i també demanarem subvenció pel camí que passa per Mas
Bertran , el camí que va cap a les Caves Masachs, que passa per allà davant, que
és un tors de Sant Martí i un tros de Torrelles i volem a través de les demandes
que hi ha hagut de diferents veïns i de les empreses ubicades a la zona, que els
seus treballadors, els camions, etc...l'accés constant que tenen per aquells camíns, està molt deteriorat i hauríem de solucionar el problema, per tant, hauríem de demanar la subvenció per poder asfaltar aquell camí que passa per davant de les Caves Masachs, és el camí de Mas Bertran i estem parlant amb l'Ajuntament de Sant Martí perquè hi ha un tros que és de Sant Martí , per tant, a
veure si poden asfaltar el seu petit tros que quedarà allà al mig ,entre no sé ben
bé on comença Sant Martí, però el nostre tros acaba, no sé ben bé per allà una
masia d'allà al costat, Cal Ferro, allò és nostre o no ?
L'Alcalde, Jaume Brichs diu: Cal Ferro no
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: potser uns 40 metres que no són nostres, és de Sant Martí , per tant,
El Regidor, Josep Junqué diu: tot allò del Cal Fanguet, tot allò és de la Rovira
Roja
El Regidor, Pere Civill diu: Espenya llucs
El Regidor, Josep Junqué diu: tot allò és de Sant Martí
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: tot allò del camí
El Regidor, Josep Junqué diu: hi ha un tros abans d'arribar a Cal Ferro, a Cal
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Fanguet.
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: aquell tros d'abans d'arribar a Cal Ferro
El Regidor, Josep Junqué diu: hi ha un tros abans d'arribar al pont, el pont fins
arribar allà al camí
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: això són diversificacions, en tot cas, oi
que m'heu entès el camí que volia dir. D'aquests projectes s'ha fet una memòria
que es passa a Diputació per demanar les subvencions i a més a més es demanarà la segona fase de les faroles obals que es va fer als disseminats del municipi,
aquests quatre projectes que us he dit, són els quals l'Ajuntament demanarà
subvenció davant de les meses de concertació de la Diputació de Barcelona davant de la Xarxa de Govern Local , per tal de batallar que poguem fer aquestes
inversions en el municipi , els propers 4 anys, si ens en feu arribar alguna abans
del 3 de març, la debati'm i la discutim i recordo que són inversions importants,
d'uns 100.000, 80.000 o 150.000 euros, les coses més petites no passen per la
mesa de concertació, a partir d'aquí em sembla que el Manel, vol dir alguna
cosa.
El Regidor, Manel Arevalo diu: es farà un planell del poble, del municipi, més
o menys com aquest que tinc per aquí, a través d'una empresa que es diu CSRAssociats, possiblement ja la coneixeu perquè si surt bé, serà el segon cop que
editem el planell aquest, això no li costarà res a l'Ajuntament, llavors aquesta
empresa el que fa és anar directament a les empreses i intentar que s'anunciïn
aquí, llavors d'aquesta manera subvencionen el planell, o sigui que segurament
durant la setmana que ve mateix ja començareu a rebre algunes trucades i vindrà una persona d'aquesta empresa, oferint-vos això.
El Regidor, Pere Civill diu: persona un aclariment d'això, dius que això no costarà res al municipi, dius que això ho patrocinarà les empreses que venen a veure i això que es quedarà a les empreses que són els que fan les despeses d'aquest
mapa, aquesta empresa farà un sèrie de mapes i els portarà aquí a l'Ajuntament
perquè sigui donat a la gent o que, com va això?
El Regidor, Manel Arevalo diu: el detall seria, ells passaran per les empreses, si
troben prou empreses que puguin subvencionar tot això, un cop fet, a cada empresa que hagi col·laborat amb això, segons la quota que es quedi d'acord se'ls
portarà planells per ells i planells per l'Ajuntament, el que es tracta és que l'Ajuntament no pagarà res, o sigui, ho paguen les empreses, que estiguin interessades, o sigui d'aquesta manera ho fan i se n'encuiden a la majoria de municipis
del Penedès.
El Regidor, Josep Junqué diu: quantes empreses necessites?
El Regidor, Manel Arevalo diu: a viam, una mica avui hem fet un petit càlcul i
suposant que hi ha 60 empreses potencials oferidores del seu servei, a lo millor
entre un 25 o 30% d'aquestes empreses si és que accepten ja poder es tirarà en-
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davant.

TRETZÈ.- MOCIONS I/O PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS REGIDORS.
No se'n presenta cap.
CATORZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: a la junta de govern número 40, en el punt
4.6. relació de factures, hi ha dues que no posa el que és, Santiago Surroca
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: la primera factura de 5.431 euros, és la
del camí que es va adequar al Camí de Coll i Beig, el camí que va a dalt a Pla nes, el de les costes a sobre de la Creueta, és el camí que va adequar, el qual Sorea va cobrir aquesta inversió però a través de nosaltres, perquè sinó ells ho
contactaven directament a través d'una empresa exterior del municipi i és més
cara que les empreses nostres, nosaltres vam demanar dos pressupostos i vam
contractar una empresa del municipi, és això que paga Sorea i l'altre si t'ho dic
potser no és, en tot cas ja ho mirarem, suposo que deu ser algu semblant, la de
5.000 si perquè pujava això, la de 300 ens ho apuntem i en tot cas el següent ple
com sempre et respondrem. Esther?
El Regidor, Josep Junqué diu: amb el seu permís, des de l'últim ple aquí a
Torrelles han tornat a sortir en alguns informatius que alguna, i com que no s'ha
dit res des de l'equip de govern, nosaltres lamentem profundament que hàgim
tornat a sortir Torrelles de Foix a tots els medis d'informació per històries de les
drogues, sabem que no té res a veure amb l'equip de govern de torn, però de tores maneres no hagués estat de més, que des de l'equip de govern, si s'hagués
fet un ple o alguna cosa, si més no, dir que no tenim res a veure, alguna cosa si
perquè una altre pregunta que us vull fer és saber la relació de les empreses que
tenim aquí a Torrelles perquè em sembla que no està gaire ben localitzat tot això.
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: la segona pregunta no t'he entès, en tot
cas, la primera potser si estaria bé fer un ple o el que sigui, jo com Alcalde Acci dental, em van trucar els mitjans de comunicació i vaig fer les declaracions
oportunes, alguns ho van recollir, els altres no, potser no és la manera ni és el
canal però en la meva pàgina personal del facebook vaig fer unes declaracions
dient exactament el que dius , que no hi tenim res a veure els Torrellencs, era de
gent de fora del municipi, potser ho haguéssim pogut d'alguna manera més oficial, però vaig trucar per exemple al 3 de vuit, preguntant que posaven, que posarien, que hi hauria i internament ho vam fer, potser si que ho haguéssim pogut fer d'una manera més oficial però, aquestes declaracions personals, les vaig
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fer a la meva pàgina personal , gràcies. La segona no t'he entès, ja l'aclariràs.
Pere.
El Regidor, Pere Civill diu: a veure això, és sobre la recollida de la brossa,
quants mesos fa que tenim exterioritzat el servei?
La Regidora, Sira Carbó diu; el setembre em sembla que vam començar, agost
setembre em sembla que es va fer ,que ve el camió.
El Regidor, Pere Civill diu: el setembre d'aquest any passat. Em sembla que
ens vas comentar que teníeu previst de no arreglar el camió, ni de comprar-ne
un altre, per tant, suposo que teniu previst de treure el tema a concurs
La Regidora, Sira Carbó diu: estem parlant amb la Mancomunitat ens han de
passar preus, hem parlat ja amb la Mancomunitat, hem tingut dos o tres reunions i ara mateix estem esperant que ens passin preus del servei que nosaltres
hem plantejat.
El Regidor, Pere Civill diu: bueno, però a veure això és una feina que suposo
que ha de sortir a concurs públic amb un preu determinat amb les empreses que
puguin obtar a la recollida.
La Regidora, Sira Carbó diu: la Mancomunitat ens va comentar que com que
nosaltres ja som membres de la Mancomunitat, es podia fer una adjudicació directa i agafar-nos amb aquest servei a la Mancomunitat i a dia d’avui, és la
Mancomunitat qui està fent el càlcul del servei que nosaltres vam demanar,
pues saber quin preu té per saber si podem tirar endavant el servei que nosaltres hem demanat.
El Regidor, Pere Civill diu: perquè ara l’empresa que ho gestiona no és la
Mancomunitat, no?
La Regidora, Sira Carbó diu: no perquè en el seu moment es van demanar
pressupostos per fer el servei que està fent aquesta empresa i era més econòmic
per això està venint aquesta empresa.
El Regidor, Perer Civill diu: doncs, i llavors perquè no sortirà a concurs públic?
Si es va demanar en aquell moment a la Mancomunitat i aquesta empresa que
ho està fent és més econòmica, perquè no sortirà a concurs públic per saber
quin és, ja sigui la Mancomunitat o sigui qualsevol altre? Jo pensava que lo lògic era treure-ho a concurs públic a veure qui fa el millor preu per fer la gestió
de l’escombraria, la gestió l’ha de fer la Mancomunitat, però si el servei.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas, també és la nostre reflexió,
però la Mancomunitat com que és una institució que com bé sabem està regida
pels municipis els quals la integren que és Penedès-Garraf, el servei i tot el que
t’ofereix intenta adequar-se molt més als preus i realitat que necessites , el fet de
que la Sira et diu que estem en negociacions, efectivament va venir la presidenta de la Mancomunitat aquí a l’Ajuntament, ella s’ha trobat diverses vegades
amb tècnics i amb la Mancomunitat no només hi tenim el servei, hi tenim moltes més coses, per exemple, hi tenim un deute bastant important i s’està mirant,
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perquè el preu sigui el millor, que sàpiguen que el preu serà millor que un altre,
sortirà a concurs, però és una cosa, que estem esperant que la Mancomunitat
ens passi els preus, no només els preus sinó les condicions i etc... sinó a la Man comunitat no sé si li devem 200 o 300.000 euros de quan es va deixar de pagar
durant un temps i és un deute que hi ha un conveni el qual es va pagant, a partir d’aquí si es creu que els preus han de ser millors o pitjors, també s’estudiarà i
es mirà, això que diu la Sira és la proposta que ens va fer la Mancomunitat, el
fet de ser membres de la Mancomunitat no s’ha de treure a concurs perquè representa que nosaltres ja hi som dins d’aquest òrgan, ja hi decidim, ja votem i és
una institució pública i no és una empresa privada, per això hi ha aquest fet de
que no tingui sortida a concurs, en tot cas, tot això quan tinguem un secretari
interventor que esperem que pugui ser en les properes setmanes, ho debatrem
més a fons i mirarem quines possibilitats tenim. Gràcies, Tere?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: En la junta de govern número 46 en data
de 15 de desembre, el punt 3.6 la declaració que us fa Fenosa del Gas Natural de
10.405 euros i dèieu que la pagaríeu en el mes de desembre, està pagada ja?
La Regidora, Sira Carbó diu: si
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Gràcies, Junqué?
El Regidor, Josep Junqué diu: A veure, van passar La Veu de Foix, la vam veure tots, està bé, però entre d’altres coses, no trobem lògic que presentin el calendari i que només l’equip de govern feliciti els nadals als Torrellencs i Torrellenques si és una cosa pagada amb cèntims públics tindria que ser l’Ajuntament,
perquè l’Ajuntament som tots, en canvi vostès fan propaganda que qui ho fa és
l’equip de govern però no és del tot ètic, dit d’una manera suau, abans quan es
feien altres coses i el senyor Alcalde en nom de l’Ajuntament felicita la Festa
Major, ai, o felicita els Nadals, però ho fa l’Alcalde, tothom sabem quin grup representa però no només en nom de l’equip de govern, trobem que no tindria
que ser així.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: bé en tot cas, no es va fer en cap mala
intenció, aquesta queixa ja ens la vau fer arribar i a la pàgina del facebook ho
vam modificar però això ja estava imprès, per tant, no ho vam poder modificar.
Gràcies. Pere?
El Regidor, Pere Civill diu: Quines persones es van enviar a Cal Sala?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Els dj’s i els de la festa jove, 4 em sembla.
El Regidor, Pere Civill diu: i artistes del Clownic?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: això no és Festa Major, clownic és Fira
El Regidor, Pere Civill diu: i totes aquests persones, com és que s’han d’allotjar...
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: perquè dins del contracte, com que són
gent de fora, demanen per dormir al municipi i t’ho inclouen
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El Regidor, Pere Civill diu: i dinars i tot això, és que escolata...
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: dinars amb grups i això, en tot cas serà
cosa de... però dels grups no, dels Picolin aquells em sembla, en tot cas, dinars,
sopars, deu seu el del dia de la pubilla
La Regidora, Sira Carbó diu: nosaltres tenim el de l’Aleix Vila, que va fer el sopar i se li va pagar el sopar
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: clownic no, Festa Major poder sopars i
dinars, deu haver el de la pubilla i pregoner, el divendres , els Picolin que van
anar allà la Pere, de grups així grans no hi van anar.
El Regidor, Pere Civill diu: és curiós si més no, que les empreses tenen un preu
per les actuacions i ja està , això altre són coses que , podria ser que no tinguessis cap establiment per poder-los posar
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: no és el primer any, que passa això,
cada any passa això eh...
El Regidor, Pere Civill diu: desconec si és el primer, el segon o serà l’últim o,
però si que em sorprèn que es facin les coses d’aquesta manera, em sobta.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: entra dins del contracte eh... dins del
contracte ja t’ho diuen ells que els has de proporcionar allotjament, dins del full
del contracte que firmes, ells ja et diuen que els has de proporcionar allotjament.
El Regidor, Josep Junqué diu: que actuaven dos dies aquesta gent?
La Regidora, Sira Carbó diu: quins?
El Regidor, Josep Junqué diu: els que es van quedar a dormir...que actuaven
dos dies o no?
La Regidora, Sira Carbó diu: en els cas del clownic ,no però si actuaven el diumenge al matí, actuaven unes noies que venien de València, llavors al contracte
ja posava que es quedaven a dormir el dissabte, però com diu el Sergi dins del
contracte ja demanen aquests requisits.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: no és una cosa, dins del preu, antigament recordo les orquestres que a la mitja part es negociava si li pagaves el sopar.
El Regidor, Pere Civill diu: això està detallat a les despeses?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: el què exactament?
El Regidor, Pere Civill diu: Les pernoctacions aquestes...
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: si hi deu haver les factures de l’establiment, és que no tinc ara jo.... deu haver-hi la factura de l’establiment, si perquè
hi ha factura, segur, en tot cas, si vols les factures, pots accedir-hi. Tere?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: el que són dinars i sopars de grups, hi ha
un dineral gastat, eh.... perquè mira, n’hi ha una de 506, 60 € un dinar, no sé
quantes persones, tenim el vermut 350 €, tampoc sé quantes persones , un dinar
506,60 € tindria que haver-hi gent eh..?
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L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: aquest dinar, diria que és el sopar de la
pubilla, el pregoner
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: posa: Picolini grup
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: no doncs, aquets són els que van venir
a cantar, van cobrar per cantar i després el sopar
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: els 506 euros , un altre sopar de 52,30 €, un
altre de dietes de F.M. 467,20 €
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas, està molt bé, tot està a la junta de govern, però si voleu consultar les factures, les demaneu, veniu aquí a l’Ajuntament, però a la Festa Major, hi ha una partida, hi ha un regidor de festes i
una comissió de festes, les decidim i hi ha aquestes coses, estic seguríssim que
és una de les Festes Majors en que menys s’ha gastat en dinars, menjars i històries, perquè la comissió de festes, cada any es gastava de més o de menys i des
de fa uns anys s’ha estat prohibint, no prohibint s’ha estat dient que es mengin
bocatas o que no s’augmenti la despesa en menjars, aquestes despeses, el vermut és popular, els sopars, els que es fan sempre que es va amb la pubilla, pre goners i companyia i regidors, l’altre sopar que dius que no es va incloure amb
l’actuació i es va anar a sopar aquí al Pere i em sembla que es van sopar bocatas
o no sé que, 60 o 60 i pico, no sé quants erem, us torno a dir el mateix, si algú
vol veure les factures.
El Regidor, Joan Navarro diu: t’invito aquest any a que estiguis a la Comissió
de Festes i ho veuràs.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: a veure Joan, jo no estic recriminant res,
eh....a veure, jo estic veient una relació d’unes factures que la meva obligació és
preguntar, lo que si que em sobta és aquestes quantitats de diners tant grans.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: estem parlant de la Festa Major,
eh...per això són quantitats grans
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: si ja ho sé però jo t’estic dient que, per
exemple sopar 400 i pico d’euros dius, quina quantitat de gent, no?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: si hi ha 60 persones com t’està dient
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: tant el dinar com al sopar han sigut 60 persones?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: si vols veure les factures i la gent que hi
havia i l’import... ja te les ensenyaré.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: jo només estic preguntant, lo mateix que tu
faries
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: 6,60 per persona. Esther?
La Regidora, Esther Tutusaus diu: si a veure, en la junta 44 en el punt 4.5, hi ha
una relació de factures de Construccions Riera i acaba amb la Sira Carbó, la
meva pregunta només és que Construccions Riera que pugi 45.120 € que van
fer?
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L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: suposo, quina data és?
La Regidora, Esther Tutusaus diu: la data és del 20/11/2015
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: suposo que és el camí de Can Coral a
Plana de les Torres.
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: no, si s’ha fet ara
La Regidora, Esther Tutusaus diu: Jaume no, segur que és Camí de Can Coral a
Plana de les Torres, això es devia fer el novembre, que estava subvencionat per
50.000 i pico i devia sobrar un pico de la subvenció
La Regidora, Esther Tutusaus diu: de totes maneres si que us volia dir, això
que estava parlant el Pere, el tema de les factures i això que tampoc us costaria
res, al costat posar i així no hauríem d’estar preguntat
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas, em comenta la secretaria accidental, que això és el format que surt d’aquest quadre, que com que és reduït
per això no surt el concepte però que en l’ordinador si que hi és i que en les jun tes que ara us passaran ja hi sortirà el concepte, gràcies. Pere.
El Regidor, Pere Civill diu: els dos llibres “El Penedès era possible “ que va adquirir l’Ajuntament, està a la disposició dels veïns que el vulguin veure?
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: en teoria si, sinó és que s’han extraviat per aquí?
El Regidor, Pere Civill diu: bueno, pues ensenyeu-los
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: bueno, escolta tu, es van guardar, es van pagar,
falta que n’hagin fet un ús de guarda’ls
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: deuen estar a baix
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: mireu a baix si estàn, perquè nosaltres no els tenim en custodia, estan aquí a l’Ajuntament.
El Regidor, Pere Civill diu: els teniu en custodia
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: jo no els tinc
El Regidor, Pere Civill diu: home, l’Ajuntament si que els deu tenir en custodia
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: es mira i llavors sabrem on estàn
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: gràcies, Tere.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: si jo voldria preguntar s’han perdut moltes
subvencions?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: que vols dir, si s’han perdut moltes
subvencions?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: subvencions que es podrien haver agafat,
és referent a lo que heu dit abans.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: suposo que no, que he dit abans?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: allò que has dit abans, de que miréssim les
subvencions, perquè igual vosaltres no ho havíeu demanat...
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: això no és que es perdin, no té res a
veure, el catàleg de serveis que us vam donar, hi ha unes opcions, unes idees,
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unes coses, cada subvenció té uns plans d’acció, uns requisits, unes són del
100%, hi ha unes que no i nosaltres amb el nostre criteri, decidim, o cada regidor d’àrea, decideix, de la seva àrea les que pot executar, les que pot demanar,
les que pot fer o les que no i es demanen, jo lo que em refereixo , és que potser
n’hi ha alguna que potser a nosaltres no ens interessa, perquè creiem que no necessitem i vosaltres si, llavors, per això dic, que ho miréssiu, ho llegíssiu i si cre ieu que aquella s’ha de fer, ho diguéssiu, no és que es perdi, sinó és que es perdi, sinó és que els requisits que es tingui, nosaltres no la demanem, si n’hi ha
200, no les podem demanar les 200, perquè ens en donaran 20, has de fer unes
prioritats i actuar amb unes, a més a més, cadascuna comporta una feina, unes
memòries, omplir unes sol·licituds, no és que es perdin, sinó que no les demanem perquè no creiem que hem d’actuar amb aquest sentit, no sé si m’explico,
potser n’hi ha una d’adquisió de cadires i una altre de papereres i una d’adquisió de bancs i nosaltres creiem que de papereres no en necessitem i demanem
bancs, en comptes de papereres i potser vosaltres creieu que s’han de demanar
papereres abans de bancs, no sé si ara m’he explicat millor, estàs Tere?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: si
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Junqué
El Regidor, Josep Junqué diu: a veure, la Sira ha dit que per falta de partida
pressupostària, allò que ha dit, que ara podrem obrir partides a zero, que a vegades es perden subvencions i jo, la pregunta meva és, per falta de partida pressupostària s’han perdut subvencions?
La Regidora, Sira Carbó diu: jo he dit que a vegades, en les subvencions, et demanen que tinguis una partida pressupostària en el pressupost, d’aquesta manera o podem tenir automàticament.
El Regidor, Josep Junqué diu: la meva pregunta és, s’han perdut partides pressupostàries? Subvencions?
La Regidora, Sira Carbó diu: no però s’ha endarrerit el procediment
El Regidor, Josep Junqué diu: no s’han perdut.
La Regidora, Sira Carbó diu: però el nostre objectiu és que no s’endarrereixi
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Pere.
El Regidor, Pere Civill diu: hi ha una factura de Apip Acam, socioeducatiu,
que és per fer un reforç en el centre socioeducatiu, que és això?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: El Joan riu, és que cada això us ho explico a quasi cada ple, eh...és el centre socioeducatiu que tenim a l’escola que
atén a 10 infants actualment, és el tercer any que funciona, el senyor Junqué em
va preguntar, feu algu per la desnutrició infantil? Ho vaig explicar en l’anterior
ple, aquesta és la Fundació que fa això, també si algun dia, ho voleu veure o
anar-hi o saber alguna cosa més, ja us ho vaig dir que ho féssiu, això es fa aquí a
l’escola, aquest any diria que els dilluns i els dimecres, l’any passat es feia els
dimarts i els dijous, això a més a més ,està subvencionat per una subvenció de
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9.000 i pico euros que arriba des de el Consell Comarcal, que ens la van donar fa
dos anys, l’any passat i suposo que aquest any també ens la donaran, és un cen tre, bueno, una classe, que hi ha una educadora social, la qual atén a 10 nens
amb dificultats, famílies amb dificultats amb que a més a més poden tenir dificultats estudiant o amb el que sigui, i els té durant una hora i mitja en que durant aquesta hora i mitja a més a més se’ls hi dona berenar i això fa tres anys
que funciona, aquest és el tercer curs que funciona, ja està? Tere?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: si a la junta de govern número 44 en el
punt 4.3 que diu subvenció per l’adquisició de llibres escolars, hi ha dues persones que li heu denegat, n’hi ha una d’elles que la veritat és que no la conec igual
si la conec, no sé qui és ara, i l’altre si que la conec i m’ha sobtat molt que li hagueu denegat, perquè no requereix les condicions de les bases aprovades, se sap
ben bé qui és, per això que si mires la llista, m’ha sobtat molt que amb aquesta
persona no se li hagi concedit.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas, és que nosaltres el que aprovem és l’informe que ens passa Serveis Socials, referent a les bases que hi ha i sinó se li ha concedit , suposo que és per alguna manca en la sol·licitud o perquè
ho ha presentat fora de termini, o ha fet alguna cosa que si li haguéssim concedit hagués sigut il·legal concedir-les. Si tu vols saber exactament el que ha passat amb aquestes dues persones perquè no requereixen les bases aprovades
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: jo vull saber la primera, és que en xoca
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: no és que et xoqui, sinó és que si no
han superat les bases, és que alguna cosa malament han fet. Jo he dit a vegades
aquí a aquest ple que a vegades ens sorprenem que la gent no fa les coses tal
com toquen, jo sé que alguns, no sé quins ho van demanar fora de termini, no sé
si és aquest, en tot cas, ho averigüem i et diem, que és el que ha passat, nosaltres
com equip de govern, no hem ni triat els noms, ni hem fet res, ens ho passa Serveis Socials i nosaltres aprovem conforme ens ho passa Serveis Social, com els
tècnics d’aquesta casa, per tant, jo entenc, que quan ens ho passen aquí, aquesta
gent compleix els requisits, els altres no els compleixen, el perquè t’ho dit en el
pròxim ple o sinó quan vinguis aquí i ho he consultat, m’ho preguntes i t’ho
dic. Esther.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: si, en la junta 46 en el punt 4.2 jo crec que és
una errada de transcripció, és en el primer punt, aprovació d’una quota fraccionada, que posa 2015 en les fraccions, suposo que hauria de volgut dir 2016, la
primera està bé, però suposo que les altres tres.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: si és un error, gràcies Esther. Tere, sort
que ens escolta bastanta gent i alguna d’aquests són la que fan la feina, fa
menys d’un any que està empadronat, per això les bases aprovades havies de
portar més d’un any empadronat. Pere.
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El Regidor, Pere Civill diu: com es pot fer, perquè totes les despeses que
aquest Ajuntament, estiguin justificades amb la corresponent factura? Ja sigui,
el pernil de Guissona, totes aquestes despeses que surten a les factures, que passen per l’aprovació, després n’hi ha unes quantes sempre, en totes les juntes
que, per defecte de forma, diguéssim, per falta de factura, no es poden incloure
o l’informe és negatiu o el que sigui, això està en les actes, eh.... en les actes del
ple on hi ha les factures.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en les actes de juntes, vols dir,
El Regidor, Pere Civill diu: a sota de les factures, normalment són els desplaçaments el regidors, que no estan justificats, amb factura, hi ha altres històries que
no estan justificades les factures i que es passen al cobrament.
La Regidora, Sira Carbó diu: el tema quilometratge és difícil, fer-ho en factura.
El Regidor, Pere Civill diu: però d’alguna manera o altre s’ha de justificar això
La Regidora, Sira Carbó diu: el tema quilometratge és difícil, fer-ho en factura,
perquè si vas a Barcelona a fer una reunió i pagues el quilometratge d’haver
anat a la reunió, no sé això com s’ha de justificar.
El Regidor, Pere Civill diu: doncs d’alguna manera o altre d’ha de poder justificar.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: sincerament no en tinc ni idea i ho preguntarem, perquè veig que jo en sóc algun, però les factures el que fem nosaltres és firmar-ho i no ens passa el quadre, o sigui a vegades el que fem és fir mar-les, jo això a vegades no ho veig.
El Regidor, Pere Civill diu: si però també hi ha algun altre concepte...
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: ho veig, corporació alimentària Guissona per un pernil, suposo que és un tiquet,
La Regidora, Sira Carbó diu: són tiquets i no són factures
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: però Guissona es demana
El Regidor, Pere Civill diu: però hi ha algun altre establiment que se li demana
perquè tampoc no ha fet factura
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: no no, és que tens tota la raó del món,
no ho havia vist, m’estranya.
La Regidora, Sira Carbó diu: però jo continuo dient que el quilometratge no es
pot demanar.
El Regidor, Pere Civill diu: però d’alguna manera o altre s’hauria de poder
arreglar.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: el quilometratge també hi és i
m’agradaria saber perquè hi és, i es podria preguntar perquè el quilometratge
es justifica amb un full de quilometratge, posant els quilometres i on vas,
firmant la persona interessada i l’alcalde i d’aquesta maner la fem al Consell
Comarcal i a tot arreu i serveix, per tant, i els tiquets de les dietes dels
desplaçaments, és el tiquet de peatge o de qualsevol menjar que qualsevol
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dietes de desplaçaments si que valen, en tot cas, ho preguntem a intervenció de
Diputació, potser per defecte de forma ho hem anat fent així i per això no és
El Regidor, Pere Civill diu: tot això es repeteix en moltes actes de juntes de
govern.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: em sap greu dir-ho però el fet de que
no tinguem el secretari interventor, a vegades potser hi ha algunes coses que no
ho fem correctament, ho mirem, ho consultem a intervenció de la Diputació de
Barcelona i ho mirem perquè ho tenim aquí, gràcies Pere. Tere?
La Regidora Teresa Rodriguez diu: si , en la junta de govern número 41 el punt
4.2 posa 15X15 plata
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: no ho hem explicat això? Doncs és un
pin que donarem a cada regidors que hi ha l’escut de l’Ajuntament , tu el tens
d’or, teníeu més calers quan el vau fer, que vols fer-hi ? per tal de que
s’identifiqui, creiem que quan vas a un lloc, el portis a l’escut i hem buscat els
més baratos , eh... no sé ni si són de plata, però bueno... és això doncs. Esther.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: només comentar, ja sé que és molt difícil,
portar les comptes i fer les comptes i amb el cas que esteu ara des de fa uns
anys, però em sobta molt que amb el tema de la Festa Major està tot fifti fifti, o
sigui gastem 21.130 i se'n recullen 21.130 jo sé que es fa perquè es quedi tot
quadrat, clar, però quan jo llegeixo això, veig coses que sé segur que les heu
hagut de fer servir i no hi són, com ara en el 2014 no hi ha generadors, aquí
sempre s'han fet servir generadors, no hi ha el dinar o sopar de la pubilla de
l'Andreuet
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: 2014 eh... aquestes comptes són els que
ens van portar... això ho vaig explicar en un ple, sempre preguntaven perquè els
retrassaven i llavors jo vaig explicar que jo havia entregat uns comptes que són
com aquests que vaig entregar, aquests els vam fer nosaltres, vol dir que algún
lloc són tiquets, que és lo que deia el Pere que no poden ser comptabilitzats, en
canvi aquestes d'aquí és els números que ens va fer el secretari i intervenció en
el seu moment, que no hi sigui deu ser que no la van imputar, vale? No sé si
m'explico, aixó està fet per nosaltres, comissió de festes i per això ho trobaràs tot
i més detallat .
La Regidora, Esther Tutusaus diu: aquí està per exemple el tema dels
generadors?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: aquí només són factures, en concret i
potser que els generadors, si que hi és, estic parlant i si que hi és Feca 687 euros,
allà està explicat bé, allà hi ha el concepte de l'empresa, això és el que
comptabilitza el secretari, ara ja em refiava de tu i si que posa Feca
La Regidora, Esther Tutusaus diu: aquí posa Feca però no sé el que és ....
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: està per empresa aquí i a les altres està
el concepte i ben explicat, això és el que aprova intervenció i els números de la
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Festa Major, t'explico molt breument perquè es quadren, perquè la part que no
quadra la porta l'Ajuntament, per tant, l'Ajuntament és qui aporta més o menys
de les partides que tens, per això quadra, suposo que alguna partida, festa
joventut que posa 3.508,36 aquestes partides que no són exactes que estan en
negreta és el que aporta l'Ajuntament de les seves partides, aquestes tres,
Ajuntament aportació comptes, subvenció i festes culturals i partides i activitats
culturals, aquests imports d'aquí són els que aporta l'Ajuntament, per quadrarho, el que es fa és que els diners que aporta l'Ajuntament es quadren perquè
així quadrin els comptes, m'explico?
La Regidora, Esther Tutusaus diu: lo que volia fer jo una pregunta i no vull que
ningú s'ho prengui malament, veig que aquí a l'ingrés del bar, és una quantitat
més tirant a baixa
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: això és 2014, oi?
La Regidora, Esther Tutusaus diu: si
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: 2014 va ser un fracàs per començar
perquè van ser menys dies que aquests i no sé si recordes que a més a més va
ploure i va fer molt de vent, per tant, la barra va ser un fracàs absolut, val? La
barra de la Festa Major, no rendeix, la barra de l'empalmada si funciona, val?
Però la barra de la Festa Major en sí, si són molts dies i no va funcionar, 2014 a
més a més només va funcionar dos dies, la barra de la Festa Major penso que
s'ha de donar a un bar, almenys el de la plaça, l'any 2014 va ser un fracàs
absolut. Pere?
El Regidor, Pere Civill diu: a veure, hi ha una parcel·la, la 146 del polígon 6
que, ja es va dir en una acta de la junta de govern, que es construeix una casa o
un garatge agrícola, es va obrir un expedient, es va donar un termini per
presentar al·legacions, com està l'expedient aquest?
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: la tècnica ja ha obert un expedient i llavors hi ha
un procés
El Regidor, Pere Civill diu: 15 dies per presentar al·legacions
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: i llavors arriba a un punt que, no sé si és d'un
mes, de dos mesos que si no ho ha fet
El Regidor, Pere Civill diu: 15 dies, allà donava 15 dies per presentar
al·legacions
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: ha presentat al·legacions eh....
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: ha presentat al·legacions, és un procés
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: però em sembla que encara no s'ha
resolt, ara no ho sé, t'ho puc preguntar. Tere
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: si quan ens donareu els números de la Fira
artesana del 2015?
La Regidora, Sira Carbó diu: els vam donar, no?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: no
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La Regidora, Esther Tutusaus diu: no, tenim els 2014
La Regidora, Sira Carbó diu: val em pensava que si
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Esther o Junqué?
El Regidor, Josep Junqué diu: a veure aquí ambla impressió de programes del
2015, el que tu ens dius, és una cosa, el que aproveu per junta de govern són
801,02 euros i en canvi els números que ens vas presentar tu, són 879 euros
d'impressió de programes. A veure, la xaranga Toquem Toquem l'any 2014 va
cobrar 1.200 euros ? Per venir a actuar?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Festa Major i Fira, no diria que ho vam
fer aquell any? No però l'import el va pagar a Festa Major, però va actuar a la
Festa Major i a la Fira.
El Regidor, Josep Junqué diu: a la Fira del 2014 també van cobrar 600 euros
més
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: pues no, van cobrar 1.200 euros
El Regidor, Josep Junqué diu: 1.200 euros i 600 per la Fira? La Xaranga
Toquem Toquem?
L'Alcalde, Jaume Brichs diu: no ho fan de gratis, no?
El Regidor, Josep Junqué diu: no ja ho veig, ja
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Junqué ja sé el que passa aquí, tot i això
t'ho puc passar eh....Kerpe el que fa és un abono en el seu concepte d'anunci i
aquí està comptat i a la factura no està comptat, Kerpe no paga l'anunci, i et fa
un abono en la seva factura, et fa un descompte pel preu de l'anunci i et teu
l'Iva, et puc ensenyar la factura, per això no quadra. Pere
El Regidor, Pere Civill diu: a veure tenim una empresa de serveis d'enllumenat
que, no sé si és Endesa o és una altre que se li deuen 10.405 euros
La Regidora, Sira Carbó diu: abans la Tere ja ha preguntat si estava pagat, no? I
li hem dit que si, no?
El Regidor, Pere Civill diu: però la qüestió, és Endesa?
La Regidora Teresa Rodriguez diu: no Fenosa
El Regidor, Pere Civill diu: és que no ho recordo, però a més a més de la
factura, demanaven interessos i costos d'indemnització, quan puja això? Els
interessos i els costos d'indemnització d'aquesta factura ?
La Regidora, Sira Carbó diu: no ho sé, però bueno, ells ens demanen els 10.000
euros però suposo que ens diuen que si no paguem
El Regidor, Pere Civill diu: no no no no....
La Regidora, Sira Carbó diu: no ho sé, s'hauria de buscar.
El Regidor, Pere Civill diu: ella diu que el període de pagament ja ha passat,
em sembla que diu els tres mesos, em sembla que diu, estic parlant de memòria
i que reclamen els interessos i els costos d'indemnització.
La Regidora, Sira Carbó diu: no ho sé, s'hauria de mirar.
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El Regidor, Pere Civill diu: ells demanen interessos i els costos
d'indemnització, volia saber que havia suposat al poble no haver pagat aquests
factures en el termini
La Regidora, Sira Carbó diu: s'ha de mirar.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Tere?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: en la Festa Major del 2014, aquí posa
Grill?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: això és la banda de la pubilla si no
m'equivoco. Esther o Junqué?
El Regidor, Josep Junqué diu: la junta de goven, que és la 41, tornem a estar
amb els conceptes, hi ha una factura de 80 euros, del Restaurant Pere Xic que
posa entrepans ple i jo us puc assegurar que no vau menjar cap entrepà, posa
entrepans ple
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: i per això vol dir que te'ls has menjat
tu?
El Regidor, Josep Junqué diu: no però posa el ple i aquí no heu menjat
entrepans...
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas, devia ser el dia del ple que hi
vam anar...
La Regidora, Esther Tutusaus diu: eren dos dies,
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: dos plens, dos dies que vam menjar
bocata abans del ple.
El Regidor, Josep Junqué diu: i això ho carrega a l'Ajuntament?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: si quan acabem la junta de govern,
anem al Pere, mengem bocatas i venim
L'Alcalde, Jaume Brichs diu: abans d'anar al Sant Jordi....abans anàveu al Sant
Jordi
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: som 6 persones 40 euros un sopar, està
bé.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: però jo no m'havia donat compte fins ara
que això sortia?
El Regidor, Pere Civill diu: però això és habitual?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: és la única cosa que fem l'equip de
govern, acabem la junta corrents i anem a menjar un bocata abans del ple, res
més
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: i perquè no havia sortit abans això?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: pues perquè no devíeu llegir o no ho
devíeu mirar o potser perquè no hi vam anar, perquè tot plegat hi hem anat 4
vegades o 5, avui també hi hem anat eh... si surt. Pere.
El Regidor, Pere Civill diu: quan es parla del camí de la Plana, on és ?
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L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: suposo que és el que he dit jo, no sé, on
ho posa això?
El Regidor, Pere Civill diu: algú que demanava..
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: les Llambardes, algú que demanava un
mirall.... les Llambardes. Tere.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: més que res dir-te que si que vindré a
veure les factures dels dinars i sopars
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: de què?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: de lo de la Festa Major i tot això
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: vens aquí a l'Ajuntament i que li
ensenyin o li donin les factures de la Festa Major
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: que he de vindre a veure la Irene?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: si , també us recordo que del tribunal
de comptes, podeu mirar i remirar els comptes i mirar tot el que vulgueu, eh?
Que no cal que ho demaneu, sempre que vulguis pots revisar totes les factures
que vulguis. Junqué o Esther.
El Regidor, Josep Junqué diu: la legislatura passada, també anàveu a sopar?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: escolta, jo ni me'n recordo, que l'equip
de govern vagi a menjar uns bocatas cada dos mesos abans del ple. Si em torneu
a fer aquesta pregunta no sé que vols que et respongui'
El Regidor, Josep Junqué diu: Sergi, jo pregunto si quan no tenieu majoria
absoluta també hi anàveu?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: diria que algun dia també hi vam anar,
clar, però és que estem parlant que anem a fer un bocata al Pere abans del ple,
cada dos mesos.
El Regidor, Josep Junqué diu: i que cobreu el que cobreu per portar-vos el
bocata de casa.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: vosaltres cobràveu el doble i anàveu al
Sant Jordi, cada dimarts, collons!
El Regidor, Josep Junqué diu: que és mentida
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: és mentida....
El Regidor, Josep Junqué diu: que no ho pots provar
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: que no ho puc provar? Que no puc
provar que hi anaves tu?
El Regidor, Josep Junqué diu: ni que hi anava jo, ni que hi anàvem cada
setmana, ni que anàvem a fer bocatas
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: però si hi ha factures Junqué....
El Regidor, Josep Junqué diu: no hi són les factures en aquesta casa
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: i on són?
El Regidor, Josep Junqué diu: no hi són i no ho tregues això, i jo et pregunto si
quan no teníeu la majoria absoluta no hi anàveu
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L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: que no hi anàvem?
El Regidor, Josep Junqué diu: no hi anàveu
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: perquè no devia posar ple però
qualsevol factura del Pere o qualsevol tiquet sortia, que inventes ara? Però això,
és un problema?
El Regidor, Josep Junqué diu: si jo crec que si
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: perquè anem a fer un bocata abans del
ple, cada dos mesos? Això suposa un problema 20 euros cada dos mesos,
sincerament això suposa un problema?
El Regidor, Pere Civill diu: segurament que no serà el que farà anar més tort o
més dret el municipi, el que si és, és que èticament no és acceptable, perquè
entenc que per les assistències a les juntes de govern, cobreu, per l'assistència al
ple, cobreu
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: no cobrem, cobreu, nosaltres pel ple no
El Regidor, Pere Civill diu: anar a sopar a costa del municipi, entenc que no és
la millor propaganda que pot fer un equip de govern, entenc
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: ens diguèssiu que ens hem fotut
allò..però escolta mengem un bocata, eh....
El Regidor, Pere Civill diu: és el fet, ja et dic que el municipi no anirà ni més
tort, ni més dret.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: per cert, el pròxim ple, et portaré les
factures del Sant Jordi,eh...a mi dir-me mentider , no eh...ja te les portaré i les
reclamacions del deute de no pagar-les també.
El Regidor, Josep Junqué diu: a mi no m'expliquis res, no és problema meu, no
hi vaig anar i punt.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: tu devies marxar?
El Regidor, Josep Junqué diu: no sé si devia marxar però si vols portar les
factures, senyor Vallès, les portarem totes
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: perquè m'has dit mentider, no per res
més
El Regidor, Josep Junqué diu: jo li dic que quan s'ha anat al Sant Jordi, no s'hi
ha anat mai l'equip de govern sol, mai.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: això ja és diferent, has dit l'equip de
govern sol
El Regidor, Josep Junqué diu: i quan s'ha anat al sopar de la Festa Major i de la
pubilla, que quan s'hi anava, hi anava només l'Alcalde i el regidor i no tots i a
sobre a la casa d'un regidor de l'Ajuntament, per més inri, vale, hi aneu tots, tots
els regidors, totes les senyores, totes les pubilles i els pubillets i us gasteu 600
euros , ondia, és que si vols portarem totes les factures
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: a mi em pots portar el que vulguis, que
jo només t'estic dient que m'has dit mentider i per això t'ho he dit
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El Regidor, Josep Junqué diu: i vostè m'ha dit que jo he anat al Sant Jordi a
sopar i no hi he anat al Sant Jordi a sopar. L'Ajuntament poder si que hi ha anat.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: molt bé, qui tocava? Pere?
El Regidor, Pere Civill diu: val, això és un prec, demanaria a veure si és
possible que la relació de factures que envieu, que surten a les juntes de govern,
que tenim veritables problemes per llegir-les, no sé si és una foto o que és allò,
dius per ampliar-ho i es distorsiona, tot el redactat de l'acta és normal, però si tu
intentes ampliar la foto aquesta de les factures, es distorsiona i no les veus i
petites, de moment no haig de portar ulleres però no les puc veure, les últimes
han canviat eh....
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: és per lo que et comentava abans, era
perquè teníem un problema amb l'excel, però ara ja torna a estar resolt, és per lo
que deia abans que no sortia el concepte
El Regidor, Pere Civill diu: és que podies interpretar coses errònies, el prec era
aquest eh... intentar que les actes sortissin
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: és el mateix motiu pel que no sortia el
concepte de les factures. Tere.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: ja ho vaig preguntar en la junta de
portaveus, però ara us ho torno a preguntar, del col·legi vell em vau dir que no
se sabia el que es faria, jo pregunto, això que és competència de l'Ajuntament?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: de l'Ajuntament, és municipal
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: de l'Ajuntament , no teniu ni idea del que
fareu amb ell
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: ja ho estudiarem. Esther.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: si només una pregunta, les carpes que es
posen per la Fira artesana, si no he llegit jo malament, costen 3.020 euros
La Regidora, Sira Carbó diu: ho has llegit malament , de quin any? Del 2014?
La Regidora, Esther Tutusaus diu: si
La Regidora, Sira Carbó diu: doncs això està erroni, perquè van llogar les
carpes
La Regidora, Esther Tutusaus diu: 3.020 euros i 600 i pico més
La Regidora, Sira Carbó diu: deu haver-hi un error, em sembla que costava 50
o 60 euros llogar cada carpa i n'hi havia 8 o així, això és un error.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: per això t'ho pregunto perquè si costen això,
val la pena comprar-les
La Regidora, Sira Carbó diu: t'hauria de mirar aquesta factura en concret, però
no vam pagar 3.000 euros de lloguer de carpes
La Regidora, Esther Tutusaus diu: ho deia perquè és molt elevat el preu o
només en cobren 320 pues maldita la gràcia
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La Regidora, Teresa Rodriguez diu: n'hi ha dos d'imports un de 3.000 i un de
689
La Regidora, Sira Carbó diu: el de 689 deu ser el lloguer de les carpes i el de
3.000 t'ho haig de mirar
La Regidora, Esther Tutusaus diu: és que a sobre d'aquests 3.020 si t'hi fixes,
també hi ha Project Carpes, un de 689
La Regidora, Sira Carbó diu; si això és el lloguer de les carpes
La Regidora, Esther Tutusaus diu: bueno posa carpes, no sé
La Regidora, Sira Carbó diu; ah... Mica decoració va ser que l'any passat vam
arreglar els toldos de la plaça, van ficar carpes, perquè són els toldos de les
carpes de la plaça
La Regidora, Esther Tutusaus diu: els toldos que tapen les casetes que d'aquí a
l'Ajuntament, diguèssim.
La Regidora, Sira Carbó diu: no els artesans de dins de la plaça hi tenen un
toldo i vam tenir que compra-ne de nous, els 3.000 euros són els toldos i els 600
i pico és el lloguer de carpes
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Pere, Tere, Esther, doncs bé bona nit,
donem el ple per acabat
I no havent més assumptes a tractar, quan són les vint-i-tres hores i vint-i-cinc
minuts del dia a dalt assenyalat, el President aixeca la sessió de la que jo, la
Secretària-Accidental, redacto la present acta per a constància. Certifico.

L’Alcalde-Accidental
Sergi Vallès Domingo

La Secretària - Acidental
Irene Bolet Jiménez

DILIGÈNCIA: La poso jo, per fer constar, que l’acta de la sessió núm. 1 de data
26 de gener de 2016 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 58
pàgines mecanografiades a l’anvers.
La Secretària – Accidental,
Irene Bolet Jiménez
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