Acta núm.- 3/2016, de 24 de febrer
Sessió extraordinària del Ple de la Corporació
Sessió extraordinària de l’Ajuntament celebrada en primera convocatòria el dia
24 de febrer de 2016, essent les vint-i-una hores i vint-i-un minuts, al Saló de
Sessions de la Casa Consistorial i sota la Presidència de la Segona Tinent
d’Alcalde, Sra. Sira Carbó Cabeza i assistits per mi, el sotasignant Secretari
acumulat de la Corporació ( nomenat a aquests efectes per resolució de la
Direcció General d’Administració Local de 23 de febrer de 2016 ) en Xavier
RODADO HONORATO, es reuniren els Srs. Regidors:
Sergi Vallès Domingo
Jaume Brichs Morgades
Jordi Torné Solé
Manel Arévalo Pérez
Joan Navarro Puertas
Pere Civill Miret
Josep Tutusaus Raventós
Esther Tutusaus Pérez
Josep Junqué Rafecas
Maria Teresa Rodríguez González

ORDRE DEL DIA

ÚNIC.- ELEGIR NOU ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE TORRELLES DE
FOIX.
De conformitat amb el que disposa l’art 47 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre (ROF) correspon als Tinents d’Alcalde i per ordre
del seu nomenament, substituir en la totalitat de les seves funcions a l’Alcalde,
en els supòsits de vacant, fins que prengui possessió el nou Alcalde.
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Segons resolució de la Junta Electoral Central, cal que presideixi el ple de
l’elecció del nou Alcalde, el Tinent d’Alcalde que per ordre de nomenament
correspondria i que no sigui proposat com a candidat a l’Alcaldia, passant a
presidir aquest ple la 2a. Tinent d’Alcalde Sra. Sira Carbó Cabeza.
Atès que en el Ple Municipal celebrat anteriorment s’ha pres coneixement de la
renúncia del Sr. Jaume Brichs Morgades que venia ocupant el càrrec d’AlcaldePresident de l’Ajuntament de Torrelles de Foix fins ara, havent-se produït per
tant la vacant d’aquest càrrec.
Vist el que disposen els articles 40 del ROF, i 196 i 198 de la Llei Orgànica 5/85,
de 19 de juny, del règim electoral general, que regulen el procediment d’elecció
de l’Alcalde, en el cas d’haver-se produït la renuncia del que venia ocupant el
càrrec fins ara.
El Secretari que subscriu dóna lectura de l’art 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny, que estableix el procediment per a l’elecció de l’Alcalde:
“En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección
de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus
correspondientes listas.
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los
Concejales es proclamado electo.
c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el
Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de
votos populares en el correspondiente Municipio. En caso de empate
se resolverá por sorteo
En los Municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser
candidatos a Alcalde todos los Concejales: si alguno de los candidatos
obtiene la mayoría será proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha
mayoría será proclamado Alcalde el Concejal que hubiere obtenido más
votos populares en las elecciones de Concejales”.
Es presenten com a candidats a Alcalde els regidors que seguidament
s’indiquen que són els que encapçalen llurs llistes corresponents, considerant-se
en el cas de la renúncia de l’anterior Alcalde, que encapçala la llista en la què
aquest figurava el següent de la mateixa a no ser que renunciï a la candidatura
(art 198 LOREG):
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CANDIDATS
Sergi Vallès Domingo
Pere Civill Miret

LLISTA ELECTORAL
CiU
ERC-AM

Seguidament, la Sra. Presidenta assenyala que tot seguit es procedirà a l’elecció
d’Alcalde de l’Ajuntament i explica que es realitzarà mitjançant el procediment
de votació secreta i, en conseqüència, es reparteixen les paperetes
confeccionades a l’efecte, on costen els noms i cognoms dels candidats a
l’Alcaldia per tal que marquin amb una x el candidat al qual concedeixen el seu
vot. Cada regidor, un cop cridat per la sra. Presidenta, entrega el seu vot el qual
s'introdueix a l'urna.
Acabada la votació i oberta l'urna, es porta a terme l’escrutini dels vots emesos
que són llegits en veu alta per la sra. Presidenta, amb el resultat següent:
- Vots emesos: ONZE
- Vots en blanc: DOS
- Candidats:

Sergi Vallès Domingo
Pere Civill Miret

7 vots
2 vots

Realitzat l’escrutini, i havent obtingut el candidat Sergi Vallès Domingo la
majoria absoluta dels vots en la primera votació, és proclamat Alcalde i la sra.
Presidenta de la sessió li pregunta si accepta el càrrec d'Alcalde de l’Ajuntament
de Torrelles de Foix.
A continuació i prèvia acceptació del càrrec d’Alcalde per part del senyor Sergi
Vallès Domingo, la Sra. Presidenta sol·licita que pel Sr. Secretari es procedeixi a
la lectura de la fórmula d’acatament de la Constitució legalment establerta, el
text de la qual és el següent: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde-President de
l’Ajuntament de Torrelles de Foix, amb lleialtat al Rei i al President de la
Generalitat de Catalunya i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’Estat?”.
El Sr. Sergi Vallès Domingo contesta dient “ Per imperatiu legal, sí, ho
prometo”.
Després d’això, el sr. Jaume Brichs Morgades ( Alcalde de l’entitat fins ara )
lliura la vara - insígnia i símbol de l’autoritat conferida - de màxim representant
de la corporació al sr. Sergi Vallès i acte seguit la sra. Sira Carbó Cabeza cedeix
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la presidència de la sessió al Sr. Alcalde proclamat electe, el qual passa a
ocupar-la.
A continuació, el sr. Jaume Brichs, qui fins ara ha exercit el càrrec d’Alcalde de
l’ajuntament de Torrelles de Foix, pren la paraula i diu el que tot seguit
s’expressa:
Ara farem l’acte simbòlic d’entregar la bara d’alcalde i desitjar-li que en faci un
bon ús, fes-ne un bon ús, pensa abans de prendre una decisió, pensa-ho dues
vegades si convé, ves a dormir i l’endemà ho acabes de pensar, perquè ets una
bellíssima persona però tens un petit defecte, quant prens una determinació, al
cap d’un minut ja l’has posat en pràctica sigui equivocada o no sigui
equivocada i això saps que t’ho he dit moltíssimes vegades, espero doncs que
disfrutis de l’alcaldia, que ens facis disfrutar a nosaltres i a la gent de Torrelles,
vegin que hi ha un alcalde competent.
Després de les paraules dites pel Sr. Jaume Brichs, el Sr. Sergi Vallès, elegit nou
Alcalde de l’ajuntament de Torrelles de Foix, pregunta als diferents portaveus
dels grups municipals representats a la corporació si volen fer ús de la paraula i
essent acceptada per tots ells la possibilitat de fer-ho, es produeixen les
intervencions que tot seguit es transcriuen:
Sra. Maria Teresa Rodríguez González: bueno doncs, res, donar-te
l’enhorabona, t’ho mereixes, et dic el mateix que li he dit amb el Jaume, podem
tenir les nostres diferències i les tindrem però d’això es tracta la política,
últimament he tingut unes converses amb tu, agrair-t’ho, que tiris cap
endavant, fa molts anys que no hem tingut un alcalde jove, com tu sempre em
dius “perquè soc jove” i jo sempre et dic “jove és una cosa, tonto és una altre” i
tu no ho ets, per tant, considero que t’ho mereixes i doncs, res, a tirar cap
endavant, un petó molt fort.
Sra. Esther Tutusaus Pérez: Nosaltres no tenim la mateixa ideologia ni el
mateix programa electoral però, com he dit abans, compartim els objectius
finals i per tant ens oferim per treballar per Torrelles i el seu veïnat e intentar fer
coses del nostre programa amb un treball crític però constructiu, vigilant però
estimulant.
No hem votat l'alcalde donat que no ens ho ha demanat, hem fet una abstenció
que vol ser una mà estesa per treballar i una oferta de col·laboració en tots els
punts que ens uneixen.
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Sergi et volem desitjar tots els èxits del món donat que si ho fas bé Torrelles i el
veïnat sortirà guanyant. Moltes felicitats i que tinguis una bona legislatura.
Sr. Pere Civill Miret: Abans de tot, felicitar-te, era ja sabut el resultat, per tant,
no hi havia lloc a discussió, felicitar-te i tira endavant tant bé com sàpigues,
recorda que seràs el primer alcalde que estarà aquí amb dedicació, que fins ara
no havia passat mai aquí a Torrelles, pues dedica aquesta dedicació que tens
per poder-te apropar a tothom, sé que ho fas, però una mica més, no et quedis
tancat aquí dins, hi passes moltes hores, però també passa per les empreses, pel
municipi, és un municipi que té un gran nivell d’atur, apropa’t a tothom que
d’alguna manera et pugui ajudar a treure aquest problema que tenim, una part
important són les empreses, desitjar-te durant aquesta legislatura la millor sort
que et pugui acompanyar i ja saps que estem aquí per fer costat quan cal i
oposició quan cal també. Sort i endavant.
Sr. Jordi Torné Solé: Jaume, et vull tranquil·litzar amb una cosa, aquesta tarda
anant pel carrer amb el Sergi, ha vingut un veí queixant-se i no s’ho ha rumiat
dues vegades abans de contestar-li, s’ho ha rumiat tres, lo qual vol dir que
aquest tarannà que tu dius que ha d’anar agafant ja ho té bastant consolidat i
penso que serà un bon alcalde per tots nosaltres, gràcies.
El Sr. Sergi Vallès Domingo agraeix les paraules de tots els portaveus dels grups
municipals amb representació al consistori i tot seguit expressa el que a
continuació es transcriu:
Bona nit a tothom, autoritats, familiars, veïns i amics, primer de tot disculpeume però donada la situació prefereixo llegir les paraules que us vull dir a tots i
per tant ho he portat escrit.
Vull donar les gràcies als meus companys per la confiança que han tingut cap a
la meva persona per seguir liderant el projecte que tenim per Torrelles.
Gràcies a tots els membres de l'oposició per les converses que he tingut amb ells
durant aquests dies i per les facilitats que ens estan posant en el dia a dia donat
a la seva oposició constructiva que sota el meu punt de vista ha estat un gran
canvi respecte a les passades legislatures.
Gràcies a la meva família i a la meva parella, per entendre la meva vocació de
servei al poble de Torrelles de Foix, gràcies per estar sempre al meu costat i
aconsellar-me quan us he demanat ajuda.
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Gràcies a tots els membres de Convergència i de la Joventut Nacionalista de
Catalunya, en especial als que més m'heu recolzat, per ajudar-me a entomar
aquesta responsabilitat amb moltes ganes i il·lusió i amb la seguretat de tenirvos al meu costat per tot allò que necessiti. M'ho heu fet molt fàcil, cada cop que
us he trucat m'heu contestat al telèfon i resolt tots els problemes i inquietuds
que tenia.
Gràcies a totes les treballadores i treballadors de l'Ajuntament, per entendre la
delicada situació que estem passant, (el secretari de baixa, pocs recursos
econòmics, pocs recursos tècnics i humans). Dia a dia demostreu la vostra
professionalitat estant a l'alçada del gran volum de feina que teniu i resolent
tots els problemes que us plantegen els ciutadans i totes les demandes que us
fem els regidors. A vegades no us agraïm aquest gran esforç, però avui vull
aprofitar aquestes línies per fer-ho.
Gràcies a tots els amics i amigues, que donat el moment polític que estem vivint
de descrèdit cap a la classe política i segurament tot i no compartir les mateixes
ideologies polítiques sempre heu respectat la meva vocació i heu estat al meu
costat en moments com aquest.
Estic avui aquí, davant de tots vosaltres, amb molta il·lusió i a la vegada amb
respecte. Una il·lusió de tot aquell ciutadà que té el màxim honor d'assumir
l'Alcaldia del seu municipi, però amb un respecte cap el moment històric i
polític que vivim al nostre país, on el món municipal hi tenim un paper
fonamental i a on de ben segur no defallirem.
Com tots sabeu, el meu avi ja va ser Alcalde de Torrelles, per tant el meu lligam
en el municipi ja em ve de ben petit. He nascut i viscut al Terme, i sempre m'he
vinculat a la vida associativa del poble. El meu caràcter inquiet va fer que als 18
anys decidís involucrar-me a la vida política, anant per primera vegada a la
llista política de Convergència.
Sóc regidor des del 2011, pràcticament amb el mateix equip que tenim ara. Ens
vam presentar en un moment molt complicat pel municipi. Vam aconseguir
reduir el deute de l'Ajuntament i començar a endreçar totes aquelles dificultats
que ens vam anar trobant. Vam ser capaços de formar un gran equip cohesionat
i amb moltes ganes de treballar on els grans problemes del dia a dia ens van
anar fent més forts en comptes de debilitar-nos.
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Al 2015 vam enfortir l'equip afegint fins a 9 persones noves a la llista de
Convergència. Aquestes persones ens van transmetre molta força i van
empènyer tan fort que gràcies a ells, a la confiança dels nostres veïns i a la feina
que vam fer, ens va permetre treure molt bons resultats.
Ens queda molta feina per fer, tenim una comptabilitat desendreçada i
atrassada que comporta molta feina per part dels treballadors i la regidora
d'hisenda. Abans d'acabar l'any ens hem de posar al dia i per això ja fa un any
que hi treballem molt a fons.
Tenim un municipi territorialment complicat que ens comporta grans dificultats
a l'hora de cobrir tots els serveis que hem d'oferir als ciutadans.
Urbanísticament per diferents motius que ara no entraré a detallar, cal treballar
intensament en aquesta àrea.
El moment social que vivim al país ens afecta de manera molt forta al municipi
de Torrelles de Foix, des de l'Ajuntament hem estat i som molt conscients de la
situació dels nostres veïns, per tant gràcies a l'ajut d'altres institucions i dels
nostres recursos, treballem i treballarem per seguir al seu costat.
Aquest últims anys Torrelles hem anat remuntant, prova d’això, és la creixent
implicació dels veïns en tots els actes i festes que fem, la gran feina de les
entitats del municipi, i la visió exterior que hem anat demostrant. Aquests
factors ens han portat per exemple a aconseguir que a dia d'avui tinguem en
construcció una nova escola pel municipi.
Torrelles de Foix, desgraciadament tenim un dels percentatges més alts en atur.
Els plans d'ocupació són una gran ajuda per nosaltres, però hem de seguir
treballant per buscar una alternativa que generi ocupació en el municipi.
El motor del nostre poble és la pagesia i el turisme. Per això hem començat un
gran projecte en el món del turisme que presentarem les properes setmanes.
Aquest projecte ens ha de permetre que Torrelles siguem un referent turístic en
el si de Catalunya. El nostre entorn natural és increïble, tenim un paisatge que
deixa enmarevellat a tothom que el contempli, tenim racons únics, racons que a
dia d'avui no coneixem ni tots els Torrellencs. He de reconèixer el gran mèrit
que fan totes les cases rurals que tenim en la seva promoció per tal d'aconseguir
que Torrelles hi passin cada cap de setmana més de 120 persones.
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Torrelles de Foix hem de ser un dels municipis forts del Penedès. Hem de
treballar colze a colze amb els nostres municipis veïns i en tots els de la
Comarca per tal d'aconseguir tots els reptes que se'ns plantegin.
Des de la Presidència del Consorci, que ostento des de l'estiu passat gràcies a la
confiança d'en Francesc Olivella, treballaré pel Penedès i sobre tot, pel meu
poble.
Jaume, gràcies.
Gràcies per tot el teu suport, gràcies per confiar en mi, gràcies per donar-me
llibertat absoluta en totes les meves decisions, gràcies per alliçonar-me quan me
n'anava del camí, gràcies per totes les bronques que m'has donat i que ben
segur em mereixia, gràcies per ser un home senzill, honest, amable i tranquil,
gràcies per no tenir mai un no per a ningú.
Quan tu vas entrar a l'Ajuntament, Torrelles passava per una divisió política i
social. Tú vas ser la persona que va ser capaç d'aguantar quan l'Erasme va
plegar i tot i sentir-te pràcticament sol, picar de peus a terra i decidir entomar
l'Alcaldia tot preparant un nou equip per presentar-te.
Tu has estat la persona que ha liderat el canvi a Torrelles de Foix, amb tu hem
anat de la ma per tal d'aconseguir a dia d'avui la tranquil·litat ciutadana que
tenim. Tu ens has transmès a tot l'equip la teva tranquil·litat i experiència per
tal d'aguantar les fortes estrebades que ens hem anat trobant.
Avui estàs lluitant, tots en som conscients, però no estàs sol, ens tens a tots
nosaltres.
Aquesta legislatura tenies ben clar, que havia de ser una ligislatura de canvi,
ens vas encoratjar a fer una llista jove i amb moltes ganes de treballar. Tu, els
nostres companys i jo sabiem que aquest canvi es produïria. Per tant, et donc les
gràcies per permetre aquest relleu i per la desició que has pres de seguir al
nostre costat. Et necessitem com a regidor de l'equip de govern perquè ets el pal
de paller que ens uneix a tots.
Gràcies Jaume.
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El Sr. Jaume Brichs diu: una cosa perquè alhora d’agrair tot el suport que he
rebut de tantíssima gent, m’he oblidat del personal d’aquesta casa que són
meravellosos, els tinc a cada moment a la meva disposició, han sapigut estar al
seu puesto i se m’havia oblidat, gràcies a tot el personal d’aquesta casa
I sense més assumptes a tractar la sessió es clou a les vint-i-una hores i quarantcinc minuts i perquè quedi constància del que s’hi ha tractat i dels acords
presos, estenc amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde aquesta acta, a Torrelles de Foix,
vint-i-quatre de febrer de dos mil setze.

Vist-i-Plau
L’Alcalde-President

El Secretari,
Xavier Rodado Honorato.

DILIGÈNCIA: La poso jo, per fer constar, que l’acta de la sessió núm. 3 de data
24 de febrer de 2016 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 9
pàgines mecanografiades a l’anvers.

El Secretari,
Xavier Rodado Honorato.
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