Acta núm.- 2/2016, 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, al Saló de Sessions de la Casa
Consistorial i sota la Presidència del Sr. Sergi Vallès Domigo, Alcalde accidental
de la corporació 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:
Sira Carbó Cabeza
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.- PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL SR. JAUME
BRICHS MORGADES A CONTINUAR EXERCINT EL CÀRREC
D’ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX,
MANTENINT PERÒ LA SEVA CONDICIÓ DE REGIDOR DE L’ENTITAT.
El secretari de la corporació dóna compte de l’escrit presentat pel Sr. Jaume
Brichs Morgades, datat el dia 16 de febrer de 2016, el qual és llegit públicament i
es transcriu més endavant, en el què el fins ara Alcalde-President de
l’ajuntament presenta la dimissió del seu càrrec i renuncia a l’Alcaldia, si bé
manifesta alhora voler continuar mantenint la seva condició de regidor de
l’ajuntament de Torrelles de Foix.
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«Al Ple de l'Ajuntament,
Jaume Brichs Morgades, Alcalde d'aquest Ajuntament de Torrelles de Foix,
EXPOSO:
Que les funcions d'Alcalde comporten una dedicació exclusiva i permanent a
la tasca de servei als veïns d'aquest municipi de Torrelles de Foix, als quals
he dedicat molts anys de la meva vida.
Tanmateix, circumstàncies alienes a la meva voluntat, m'obliguen a
renunciar al càrrec d'Alcalde, atès que en aquests moments no estic en
condicions de dedicar-me amb la intensitat que caldria a la defensa dels
interessos veïnals.
És per això, que a l'ampara de l'article 40.4 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presento la meva
renúncia al càrrec d'Alcalde sense perdre la condició de Regidor.
Per l'exposat,
DEMANO:
Que el Ple de l'Ajuntament de Torrelles de Foix prengui coneixement i
accepti formalment la meva renúncia al càrrec d'Alcalde sense perdre la
condició de Regidor.
Torrelles de Foix, a 16 de febrer de 2016.
Signat:
Jaume Brichs Morgades».
Llegida la carta de renúncia, el propi sr. Jaume Brichs manifesta de forma
emocionada el seus sentiments en un dia com el d’avui, dient el que tot seguit
es transcriu:
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L'Alcalde, Jaume Brichs Morgades diu: Hola bona nit a tothom, gràcies per
voler assistir en aquest ple, fa uns mesos aquesta sala estava plena, de la
mateixa manera que està ara i avui torna a estar plena de goma a gom però per
motius diferents, no ha sigut fàcil prendre aquesta decisió, de veritat, després
de valorar-ho, de valorar-ho jo personalment, amb la meva família, amb l’equip
de govern, he arribat a la conclusió, que lo millor per mi i lo millor pel poble de
Torrelles, era que tirés un pas enrere o un pas al costat o com ho volem dir i
renunciés a l’alcaldia, però mantinc la regidoria d’urbanisme, que és lo que
sempre, sempre he fet. Voldria agrair la presència aquí del president del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès i l’Alcalde de les Cabanyes, Diputada del Parlament
i Alcaldessa de Sant Sadurní, Diputat de la Diputació de Barcelona i l’Alcalde
de Vilafranca, l’Alcalde de Guardiola, l’Alcalde de Castellví, Alcalde de
Torrelavit i el President de Convergència de l’Alt Penedès, a tots vosaltres
moltíssimes gràcies i després també vull agrair la presència de la meva família,
de els meus amics, els meus parents, que en un dia així, et facin costat tots és de
molt d’agrair, gràcies. Com us he dit abans, ha sigut una decisió no fàcil, ho he
meditat molt, ho he valorat, us ho torno a dir, ho he consultat a la família, al
grup de convergència d’aquí a l’Ajuntament i al final la conclusió ha sigut que
plegui d’alcalde, perquè la figura d’alcalde en funcions i l’alcalde accidental,
queda maco o queda bé una temporadeta, però ja portem 7 mesos i no és lògic
que ho vagi allargant amb el temps, per això doncs, és millor que jo plegui,
tenim un bon substitut i llavors, seguríssim que la cosa té que anar a millor,
perquè jo al no poder assistir a moltíssimes reunions, al no poder fer molta
feina, per mi era una angoixa, era una angoixa, que volia però no podia, perquè
hi ha dies que em trobo millor i d’altres que em trobo pitjor, com és normal i
doncs per això hem convocat aquest ple, és el meu últim ple, el meu últim ple,
no és fàcil dir aquesta paraula i per mi menys, perquè sempre he apostat per
algu, he procurat arribar al final, però el destí, ha volgut que quedés la
legislatura trencada, jo tenia unes esperances molt fermes amb aquesta
legislatura, que era la de disfrutar dels fruits recollits a la passada, a la passada
que vam obtenir uns resultats sorprenents i era el moment de poder disfrutar
una miqueta de la situació, no ha pogut ser així, no hi puc fer res més, però jo
crec que val la pena, val la pena confiar amb aquesta gent que es queden aquí,
bueno que tinc al costat meu, que verdaderament ens donaran moment que
amb el seu treball i amb el seu esforç, moments de joia, moments de plenitud i
moments d’alegria. Jo verdaderament només us vull agrair a tots la vostre
presència, el suport que he tingut, el suport que he tingut de tota la gent, de
infinitat de gent, ha sigut brutal, gent que ni coneixies, gent que bueno si que
coneixes però no saps fins a on arriba la teva amistat i durant aquets mesos de
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malaltia, ha sigut brutal la resposta de suport a la meva persona i a la meva
família també. Bé jo no em vull allargar més, gràcies a tothom, gràcies de veritat
de tot cor, continuaré treballant per Torrelles i doncs que sigui el Sergi el que
continuï el ple, que té que ser el ple del seu nomenament, gràcies a tothom.
El Sr. Sergi Vallès, qui presideix la sessió, obre un torn d’intervencions perquè
els diferents portaveus dels diferents grups municipals representats al
consistori puguin expressar allò que considerin.
Així, es produïren els parlaments que, a continuació, es reflecteixen:
La Sra. Teresa Rodriguez diu:
Bona nit.
Jaume que dir-te, no porto cap escrit, no porto res, dir-te que molts anys que ens
coneixem, hem tingut moltes diferències, però bueno la política és això, però ja
em coneixes, saps que sempre he dit que els problemes queden a l’Ajuntament,
fora de l’Ajuntament, som persones, som amics i som veïns. Tu has dit que
l’últim ple com alcalde, però continues com a regidor, per tant, estàs amb
nosaltres, per mi ets una grandíssima persona, saps que t’aprecio moltíssim a
part de totes les diferències que hem pogut tindre, una cosa no treu l’altre, i a
partir d’aquí si és per la teva malaltia i si és el millor per tu, naturalment la teva
salut és el primer i bueno, no sé que més dir-te, al final ploraré i tot,
continuarem amb la lluita que és lo més important i si em permetessis et vull
donar un petó molt fort, gràcies.
La Sra. Esther Tutusaus diu:
Bona nit.
Des del grup municipal socialista, volem reafirmar-nos en el que sempre diem:
Més enllà de les sigles partidistes i de les ideologies hi ha una cosa que ens
uneix: el nostre municipi, les Torrellenques i Torrellencs , i el seu futur. Només
això ens mou i per aquest motiu estem aquí.
En primer lloc, volem agraïr tota la feina que en Jaume ha fet per Torrelles. Des
de la discrepància lògica, però des del convenciment que tot el que ha fet i farà
pel nostre poble ha sigut en la recerca del bé comú.
Et volem dir moltes gràcies Jaume.
El Sr. Pere Civill diu:
Bona nit a tothom, bona nit Jaume.
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Que dir, que dir un dia així, agraïts, agraïts pels serveis, agraïts per la persona,
hem d’estar contents com a mínim, no has estat un alcalde en que se t’hagi
pogut retreure ni casos de corrupció i casos de malversació ni coses estranyes
com estan passant a molts llocs, és un gest d’agrair, esperem per tu, pel teu bé
que et puguis millorar, recuperar el més aviat possible i forces.
El Sr. Jaume Brichs diu:
per això he pres aquesta determinació ,per mirar a veure si avancem amb el
tema de la recuperació, no ho sé , no ho sé, els metges no diuen gran cosa, van
pas a pas, però a dia d’avui no sé si són 6 mesos , 1 any, 2 anys, no ho sé, jo ja
veieu que tothom em diu que faig bona cara i jo em sembla que si que faig bona
cara però el tumor està dins que va fent i nosaltres el que tenim que fer és
lluitar, lluitar per ell i com més aviat estigui solucionat, gràcies.
El Sr. Pere Civill diu:
El nostre suport i el nostre carinyo
El Sr. Jordi Torné diu:
Bona nit a tothom i moltes, moltes gràcies per omplir aquesta sala de plens de
l’Ajuntament de Torrelles en motiu de la renúncia del nostre alcalde i amic
Jaume, el que demostra l’estimació que li tenim la majoria de gent, tant del
poble com de la comarca.
Ara farà cinc anys que ens vas venir a buscar, per engegar el nou projecte de
poble, érem gent nova, relativament jove, els anys han passat, e inexperts en
política municipal però el repte, la veritat és que ens va motivar. El Jaume ha
estat un bon alcalde i és una millor persona, un home tranquil que sap escolar i
que li agrada que l’escoltin, és dialogant i mai ha imposat res, tot s’ha debatut i
s’ha pactat dins del grup, de manera tranquil·la i reflexiva, tal i com és ell, és
una persona molt generosa i avui ho ha demostrat fent un pas al costat perquè
l’Ajuntament no perdi l’empenta que ha anat agafant durant aquests darrers
anys. Fer d’alcalde no és fàcil i menys en un poble com el nostre ple de
mancances i amb molta feina a fer, fer d’alcalde requereix a part de temps i
vocació, molt energia i mobilitat i estar sotmès a molta pressió i cal estar al
100% . Avui en aquests acte faig de portaveu del grup de Convergència per
donar-te les gràcies, les gràcies per la teva amistat, per tot el que hem après al
teu costat, pel teu tarannà pacífic i dialogant, has estat el pal del paller del
nostre grup i a partir d’avui continuaràs amb nosaltres al cap de la regidoria
d’urbanisme, que no és poca broma, aportant la teva experiència pel bé comú
del nostre municipi. Gràcies Jaume i per molts anys.
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Després de les intervencions esmentades, el Sr. Sergi Vallès fa lliurament de
dues plaques al Sr. Jaume Brichs, una en nom dels veïns i veïnes de Torrelles de
Foix i una altra del grup de CiU, agraint al Sr. Brichs la tasca desenvolupada al
front del consistori torrellenc durant els anys que el serví com a regidor primer i
després com a Alcalde, essent el propi Sr. Sergi Vallès qui, en veu alta les
llegeix per a coneixement de tots els asistens a la sessió.
Text placa 1
Ajuntament de Torrelles de Foix, en nom els seus veïns amb agraïment al
senyor Jaume Brichs i Morgades per els seus anys de servei i dedicació des de
els seus càrrecs de regidor i alcalde.
Torrelles de Foix a 24 de febrer de 2016
El Sr. Jaume Brichs diu:
Moltíssimes gràcies a la gent de Torrelles que m’ha volgut dedicar aquesta
placa, verdaderament aquets detalls, et fan pensar, et fan pensar en la feina que
has fet, que si l’has fet bé o no l’has fet bé i amb aquest cas, jo considero que, jo
considero que l’ha he fet el millor possible, no he acertat tot , però jo crec que he
acertat més coses que no pas m’he equivocat, he tingut més concents que no pas
enrabiades i no a una persona, lo que ha dit el Sergi abans, he sapigut escoltar i
també m’han escoltat, aquets companys que tinc aquí, m’han escoltat molt i per
això no hem tingut ni discrepàncies, ni discussions, ni mals rotllos, hem sigut
una pinya, que porta des del 2011, jo sóc alcalde des del 2009, però del 2011 fins
ara, ha sigut una pinya de la gent que hem format, no solament l’equip de
govern, de la gent que tenim a fora, que ens donen suport, que ens ajuden, que
ens apoyen, que són moltíssima gent, a tots vosaltres doncs moltíssimes gràcies
per aquest reconeixement.
Text placa 2
El Grup Municipal de Convergència amb agraïment al senyor Jaume Brichs i
Morgades per tots els valors que ens ha transmès durant els seus anys de
dedicació al partit.
Torrelles de Foix a 24 de febrer de 2016
El Sr. Jaume Brichs diu:
No es veu però bueno, són dues plaques de reconeixement, moltíssimes gràcies,
les tindré a casa en un lloc preferencial, que el lloc meu preferencial de casa
meva, són tots els trofetjos i totes les plaques que tinc de ser 35 anys president
del Centre Esportiu Torrellenc, doncs aquestes aniran a parar allà, moltes
gràcies.
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Atès el previst a l’article 40.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, el ple de l’ajuntament, amb la unanimitat de tots els regidors
assistents a la sessió:
Primer.- Pren coneixement de l’escrit suara esmentat i, per tant, de la renúncia
al càrrec d’Alcalde-President de l’ajuntament de Torrelles de Foix presentada
pel sr. Jaume Brichs Morgades.
Segon.- Decideix notificar, si s’escau, el present acord a l’interessat i a la
Direcció General d’Administració local de la Generalitat de Catalunya.

I sense més assumptes a tractar la sessió es clou a les vint-i-una hores i vint
minuts i perquè quedi constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos,
estenc amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde-Accidental aquesta acta, a Torrelles de
Foix, vint-i-quatre de febrer de dos mil setze.

Vist-i-Plau
L’Alcalde-Accidental

El Secretari
Xavier Rodado Honorato

DILIGÈNCIA: La poso jo, per fer constar, que l’acta de la sessió núm. 2 de data
24 de febrer de 2016 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 7
pàgines mecanografiades a l’anvers.

El Secretari,
Xavier Rodado Honorato
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