Acta núm.- 6/2015, de 13 de juny
Sessió extraordinària de Constitució de la Corporació Municipal

ASSISTENTS
Regidors electes
Jaume Brichs Morgades (CiU)
Sergi Vallès Domingo (CiU)
Sira Carbó Cabeza (CiU)
Jordi Torné Solé (CiU)
Manel Arévalo Pérez (CiU)
Joan Anton 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!)
Secretari-Interventor
Luis Delgado Morcillo

A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila del municipi de Torrelles de Foix,
quan són les dotze hores del dia tretze de juny de dos mil quinze, es reuneixen
els senyors a dalt esmentats, per realitzar la sessió extraordinària de constitució
de la Corporació municipal, reunida de conformitat amb el que preveu l’Ordre
GRI/149/2015, de 21 de maig, per la qual es fixa l’hora de la sessió de
constitució de les Corporacions Municipals de Catalunya, de conformitat amb el
que disposen l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General (LOREG) i l’article 146 del Decret Legislatiu 2/2003, de 26
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local a
Catalunya (LMRLC).
El Secretari-Interventor de l'Ajuntament, Luis Delgado Morcillo, dóna lectura al
següent:
INFORME DE SECRETARIA
ASSUMPTE.- Constitució i autoorganització del nou Ajuntament
Bon dia senyor regidors electes.
Bon dia a tots els assistents a la Sala de Sessions i a tots els veïns que segueixin per
les ones aquesta sessió Constitutiva de la Corporació municipal de Torrelles de
Foix
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En primer lloc, vull felicitar als regidors electes pel seu nomenament i per la
confiança que els seus veïns han dipositat en les seves persones.
En segon lloc, vull informar a tots onze regidors que el personal d’aquesta
Secretaria està a la seva disposició per informar-vos i per col·laborar amb vostès
en la realització de les seves respectives responsabilitats públiques, complint les
funcions que la llei ens encomana i amb les eines que vostès mateixos posin a la
nostra disposició.
En un sistema polític de representació popular, com és el nostre, les normes i els
procediments legals són molt importants perquè l'oblit d'aquests ens aboca
necessàriament a l'arbitrarietat i l'abús, pecats molt greus quan són comesos per
una persona física contra una altra i pecats injustificables quan són comesos per
una persona amb representació pública i encara més, quan són comesos per un
Regidor Municipal, per la relació tan intensa i pel coneixement directe que té de
les persones a les que representa. No hem d'oblidar que els polítics i els
funcionaris que treballem a les administracions públiques ens devem
completament als ciutadans que ens han anomenat i ens paguen el salari i que
aquesta veritat és més palpable a l'Administració Municipal, perquè estem més a
prop de les persones i les nostres decisions tenen una repercussió més immediata i
directa sobre la vida quotidiana.
És per tot això que jo sempre dic que per ser Regidor d'un Ajuntament no calen
títols universitaris, ni grans coneixements tècnics o culturals, ni tan sols polítics.
Les virtuts que adornen al bon regidor són la justícia, l’honradesa, la equanimitat,
l'amor a la veritat, la rectitud, l’entrega, la generositat, la solidaritat, el seny, el
treball i el respecte; totes virtuts humanes que sovint les trobem amb major
abundància en les persones més senzilles i humils, sense títols ni fullaraques
acadèmiques. Per ser regidor no s'ha de saber dret, ni comptabilitat, ni urbanisme,
ni reparar fanals, ni esporgar arbres, ni s'ha de tenir cap ciència particular. Els
regidors, com qualsevol responsable polític, han de saber què és el que convé de
veritat als ciutadans i han de tenir molt assumit que tenen la obligació de prendre
les decisions que considerin més justes i més convenients pels interessos del seu
municipi, per sobre dels interessos personals i per sobre dels interessos del seu
partit polític.
Espero que entengueu aquestes paraules amb el mateix sentiment amb el que han
estat escrites: amb respecte i amb il·lusió. I desprès de la "filípica carinyosa",
parlem de les actuacions que realitzarem a continuació.
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Un cop celebrades les Eleccions Locals per a la renovació de la totalitat dels
membres integrants de les Corporacions Locals espanyoles, convocades per
Reial Decret 233/2015, de 30 de març, que van tenir lloc el passat dia 24 de
maig, els principals tràmits a seguir per aquest Ajuntament per a la constitució
de la nova Corporació municipal, l’elecció de l’Alcalde i l’establiment de la
nova organització, són les que a continuació s’exposen, sobre les quals aquesta
Secretaria informa, en compliment del que disposa l’article 54.1.a) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.

I.- TRÀMITS PREVIS A LA CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ
Tan aviat com la Junta Electoral proclami als Regidors electes, aquests, a efectes
de donar compliment al que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la nova redacció donada al mateix
per la Llei 9/91, hauran de procedir, abans de la presa de possessió que tindrà
lloc el pròxim dia 13 de juny, a la formulació de dos declaracions, una dels seus
béns patrimonials i l’altra de les causes de possibles incompatibilitats o de
qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar-los ingressos
econòmics.
En aquest moment, puc informar públicament que tots onze regidors electes
han complert amb el tràmit de presentar les esmentades declaracions.
Formulades aquestes declaracions s’inscriuran en els registres d’interessos
constituïts en la Corporació, tenint caràcter públic el registre de causes de
possible incompatibilitat i d’activitats, però no el de béns patrimonials.
Així mateix, segons la nova redacció de l’article 75.5 de la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local, tots els Regidors hauran d’efectuar ambdues
declaracions amb motiu del seu cessament. En conseqüència aquesta Secretaria
considera que els Regidors que repeteixen càrrec compleixen aquesta obligació
realitzant les declaracions una sola vegada, abans del dia 13 de juny d’enguany,
amb motiu de la nova presa de possessió.
Tanmateix, els Regidors que no renoven mandat, hauran d’efectuar ambdues
declaracions amb motiu del seu cessament, entenent que, en la mesura que
queden en funcions, cessaran definitivament el dia 13 de juny de 2015.

II.- CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ
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Realitzats els tràmits anteriors, i de conformitat amb el que disposa l’article 195
de la Llei Reguladora del Règim Electoral General, en concordança amb l’article
37 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, la
nova Corporació haurà de constituir-se en sessió pública el pròxim dia 13 de
juny.
Un dels primers problemes que es planteja en relació amb l’esmentada sessió
constitutiva, és que en la legislació electoral actual, a partir de la reforma
operada sobre aquesta per la Llei Orgànica 1/87, de 2 d’abril, no existeix cap
norma que reguli l’hora de celebració d’aquesta sessió, la qual cosa inicialment
planteja una certa problemàtica, tenint en compte el caràcter excepcional
d’aquesta, en la mesura que no s’exigeix convocatòria prèvia de la sessió, al no
existir en aquell moment President de la Corporació.
Aquest problema es pot resoldre de dues maneres diferents:
Per aplicació de l’article 2 del Reial Decret 561/79, de 16 de març, que
estableix que els Regidors electes es reuniran, sense necessitat de prèvia
convocatòria, a les 11 hores del matí, en el Saló de Sessions de la respectiva Casa
Consistorial. Tot i que aquest Reial Decret és anterior a l’aprovació de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General 5/85, de 19 de juny, també és cert que en
aquest aspecte no es pot considerar derogat, en la mesura en que no s’oposa a
l’establert per la nova legislació i la disposició derogatòria de l’esmentada Llei
derogava les disposicions que es trobessin en aquestes circumstàncies.
Aplicant l’Ordre del Conseller de Governació que publica “ad hoc” des
de l’any 1991 i que estableix que la constitució de les Corporacions Locals de
Catalunya serà el dia fixat per la Llei General Electoral, a les 12 hores del matí, a
la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, pels Ajuntaments que no tinguin altre
horari previst.
La meva opinió, en aquests moments, és que la sessió constitutiva es realitzi el
dia 13 de juny de 2015 a les 12 hores, seguint allò que estableix la Llei Electoral i
el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, enguany per
Ordre GRI/149/2015, de 21 de maig, per la qual s’estableix amb caràcter
supletori la fixació de l’hora per a la sessió constitutiva de les Corporacions
Locals de Catalunya. Així, un cop reunits en sessió pública tots els Regidors
electes el proper dissabte, es procedirà a la constitució d’una Mesa d’edat,
integrada pels electes de major i menor edat presents a l’acte, en la que actuarà
com a Secretari el de la Corporació. La missió fonamental d’aquesta Mesa és
comprovar, tal i com assenyala l’article 195.3 de la Llei Electoral, les credencials
presentades i les acreditacions de personalitat dels electes en base a les
certificacions que a l’Ajuntament hagués tramès la Junta Electoral de Zona,
declarant constituïda la Corporació, un cop realitzada l’operació anterior, si
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concorren la majoria absoluta, és a dir sis Regidors electes, ja que en cas contrari
s’hauria de celebrar sessió dos dies després, constituint-se en aquest cas la
Corporació fos quin fos el número de Regidors presents.
Realitzats els tràmits anteriors, els electes prendran possessió dels seus càrrecs i,
per adquirir la plena condició de Regidors, procediran a jurar o prometre
acatament a la Constitució, d’acord amb la fórmula prevista pel Reial Decret
707/79, de 5 d’abril, en concordança amb l’article 108.6 de la Llei Orgànica del
Règim Electoral General.
Al respecte es planteja una problemàtica interpretativa, ja que existeix un sector
que entén que el jurament o promesa del càrrec per part dels Regidors electes es
realitza davant la Mesa d’edat, i altra que entén que es realitza davant l’Alcalde,
criteri aquest últim que es basa en que la Llei al regular les funcions de la Mesa
d’edat, no preveu aquesta última, pel que, partint del principi general del
Decret que on la Llei no distingeix no es pot distingir, i per aplicació analògica
dels Reglaments del Congrés dels Diputats i del Senat, es pot arribar a la
conclusió que el jurament o promesa es produeix davant el President de la
Corporació, un cop escollit aquest.
No obstant això, aquesta interpretació té dos obstacles; un que és minoritària, i
l’altre, el més important, que l’elecció de l’Alcalde requereix que els Regidors
estiguin en plena possessió dels seus càrrecs, cosa que solament es produeix
quan ha prestat el jurament o promesa d’acatament a la Constitució, motiu pel
qual considero com a interpretació més segura la sostinguda pel sector que
opina que els Regidors electes han de formular el seu jurament o promesa
davant la Mesa d’edat.
Una altre qüestió conflictiva que es planteja amb la qüestió del compliment del
requisit previst al Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, en concordança amb l’article
108.6 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General és la modificació de la
fórmula legal.
La sentència del Tribunal Constitucional 119/1990, de 21 de juny va declarar
que «para tener por complido el juramento legal de prestació de juramento o promesa de
acatamiento a la constitución no bastaría sólo con emplear la fórmula ritual, sino
emplearla además sin acompañarla de cláusulas o expresiones que, de una o otra forma,
vacíen, limiten o condicionen su sentido propio, sea cual fuese la justificación invocada
para ello».
La Junta Electoral Central ha confirmat aquesta interpretació a les seves
resolucions de dades 2 de juliol de 1995, 21 de setembre de 2001 i 13 de juliol de
2005. Ara, la Junta Electoral Central ha emès una nova resolució, amb data de 24
de maig de 2015, que diu textualment que «la fórmula planteada consistente de
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declarar «por expresión democràtica de la voluntad ciudadana, anuncio que quedo a
disposición del nuevo Parlamento, del Presidente y del Gobierno de la Generalitat de
Catalunya que surja de las elecciones del 27 de septiembre de 2015 para ejercer la
autodeterminación de nuestro pueblo y proclamar, conjuntamente con todas las
instituciones, el Estado Catalán, libre y soberano» no es válida porque las
expresiones empleadas desnaturalizan el cumplimiento del requisito impuesto
por el citado artículo en la medida en que vacían de contenido el compromiso
inequívoco de respeto a la Constitución».
Tanmateix, el Tribunal Constitucional i la Junta Electoral Central han
dictaminat que la fórmula afegida «per imperatiu legal» sí que és vàlida perquè
significa que la persona que l'utilitza està manifestant que acata la Constitució
perquè una norma legal l'obliga per poder exercir un càrrec públic.
Amb l’objecte de facilitar les actuacions que es desenvoluparan el pròxim dia
13, s’adjunten al present informe unes mínimes normes de protocol de la sessió.
III.- ELECCIÓ DE L’ALCALDE
Un cop constituïda la Corporació, en la mateixa sessió pública, es procedirà a
l’elecció de l’Alcalde d’acord amb el procediment establert per l’article 196 de la
Llei Electoral; poden ser candidats tots els Regidors electes que encapçalin les
seves corresponents llistes, resultarà proclamat Alcalde aquell que obtingui la
majoria absoluta dels vots dels Regidors o, en el seu defecte, el Regidor que
encapçali la llista més votada el dia de les eleccions, salvat que existeixi empat,
en el qual cas es resoldrà mitjançant sorteig.
En relació amb aquest extrem, una de les qüestions que es planteja es la de la
naturalesa de la votació, ja que la Llei Orgànica del Règim Electoral General no
disposa res al respecte. Malgrat això, a judici d’aquesta Secretaria, l’esmentada
votació es pot realitzar en qualsevol de les formes previstes per l’article 102 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals, és a dir, mitjançant votació ordinària, nominal o secreta, tota vegada que
si bé aquesta última, diu l’esmentada Norma, sols es pot utilitzar per eleccions o
destitucions de persones, en canvi res impedeix anar al sistema normal de
votació que és l’ordinari, ja que si no l’esmentat precepte no utilitzaria
l’expressió “podrà” sinó l’expressió “haurà”.
De l’anteriorment exposat es dedueix que l’utilització de la forma de votació
podrà ser decidida prèviament pels portaveus dels diferents grups polítics amb
representació municipal. El meu criteri és utilitzar el vot secret, introduint una
papereta manuscrita amb el nom del candidat en la urna que tindran preparada
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els serveis municipals; aquesta fórmula ofereix més llibertat als regidors i dóna
més rellevància a l'acte de l'elecció de l'Alcalde.
Elegit l’Alcalde, aquest haurà de procedir, davant el Ple de la Corporació, a
prendre possessió del càrrec, jurant o prometent aquest, utilitzant per això la
fórmula prevista pel Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, sobre acatament de la
Constitució.

IV.- AUTOORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT
Constituïda la nova Corporació i elegit nou Alcalde, aquest, abans del dia 13 de
juliol del present any, haurà de convocar sessió o sessions extraordinàries del
Ple de la Corporació per establir l’organització i el funcionament dels òrgans de
govern i administració de l’Ajuntament i, en particular, per resoldre, de
conformitat amb l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Corporacions Locals, els punts següents:
a) Periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, si s'escau.
b) Nomenament del càrrec de Tresorer.
c) Creació de la Junta de Govern Local, així com la creació i composició de les
Comissions Informatives permanents.
d) Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que
siguin de la competència del Ple, com els representants de l’Ajuntament en
Organismes Supramunicipals (Mancomunitats, Consorcis, etc), Entitats
Urbanístiques Col·laboradores, Fundacions Privades, Associacions, etc.
e) Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal
eventual.
f) Règim retributiu i dedicació dels membres de la Corporació amb dedicació
exclusiva o parcial, així com la indemnitzacions i dietes de la resta dels
membres.
g) Delegacions de competències del Ple en la Junta de Govern Local.
h) Donar compte de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenament de
Tinents d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les
Comissions Informatives, així com de les delegacions que l’Alcaldia hagi
estimat oportú conferir.

V.- GRUPS MUNICIPALS
L'article 23 i ss. del ROF estableix que tots els regidors s'integraran en grups
municipals.
Els Grups Municipals es constituiran mitjançant escrit dirigit al President, subscrit
per tots els integrants, presentat a la Secretaria General en el termini de cinc dies
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hàbils des de la constitució de la Corporació, és a dir: abans del dia 18 de juny
d’enguany. Al mateix escrit es nomenarà portaveu i suplents, en el seu cas.
Els Grups Municipals disposaran, si és possible, d'un despatx a la Casa de la Vila i
d'infraestructura mínima, segons les disponibilitats de l'Entitat.
L'Alcalde informarà al Ple en la primera sessió que realitzi.
Vilanova i la Geltrú, per a Torrelles de Foix, a 12 de juny de 2015»

A continuació el Secretari-Interventor anuncia que l’objecte de la present sessió
és procedir a la constitució del nou Ajuntament de Torrelles de Foix, a la vista
dels resultats que es van produir el passat dia 24 de maig, data de celebració de
les votacions per a la renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions
Locals.
El procediment de constitució de l’Ajuntament, en conformitat amb el que
disposa la legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions
següents:
a) Constitució de la Mesa d’edat formada pels Regidors electes de major i
menor edat.
b) Acreditació dels Regidors electes davant la Mesa d’edat, mitjançant la
presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el
Document Nacional d’Identitat.
c) Jurament o promesa del càrrec de Regidors mitjançant la fórmula legalment
prevista d’acatament a la Constitució.
d) Elecció de l’Alcalde del municipi.
Acte seguit es procedeix a formar la Mesa d’edat per la qual cosa s’invita que
pugin a l’estrada als senyors Jaume Brichs Morgades i Sergi Vallès Domingo.
Assumeix la Presidència el senyor Jaume Brichs Morgades, regidor electe de
més edat.
President de la Mesa.Bon dia. Es declara oberta la sessió per a la constitució de l’Ajuntament de
Torrelles de Foix. Té la paraula el senyor Secretari a l’objecte d’anar cridant, de
forma individualitzada, a cada Regidor electe, a efectes d’acreditar la seva
personalitat.
Secretari.Crida a les següents persones, les quals s'identifiquen i entreguen la credencial
de regidor expedida per la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès,
ocupant immediatament el seu escó:
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- Jaume Brichs Morgades
- Sergi Vallès Domingo
- Sira Carbó Cabeza
- Jordi Torné Solé
- Manuel Arévalo Pérez
- Joan Anton Navarro Puertas
- Pere Civil Miret
- Josep Tutusaus Raventós
- Esther Tutusaus Pérez
- Josep Junqué Rafecas
- María Teresa Rodríguez González
Comprova que han assistit els onze regidors electes i anuncia que existeix el
quòrum suficient per a la realització de la sessió.
President de la Mesa.Un cop comprovades les credencials de tots els Regidors electes, si existeix
algun Regidor al qual li afecti alguna de les causes d’incompatibilitat previstes
per la Llei Orgànica del Règim Electoral General en els seus articles 202 i 203, i
altra legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest moment.
Seguidament, no havent cap Regidor afectat per causa d’incompatibilitat, es
procedirà a la formulació del jurament o promesa d’acatament a la Constitució
legalment exigit, per la qual cosa s’invita a tots els Regidors a posar-se en peu i
se sol·licita que pel senyor Secretari es procedeixi a la lectura de la fórmula legal
de jurament o promesa, llegint a continuació, de forma individualitzada, els
noms de tots els Regidors electes, els quals han de respondre: “Sí, ho juro” o “sí,
ho prometo”.
Secretari.“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, amb
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya?”
Desprès pronuncia el nom dels regidors electes, els quals contesten el que figura
a continuació del seu nom.
- Jaume Brichs Morgades.- Sí, ho prometo.
- Sergi Vallès Domingo.- Sí, ho prometo, per imperatiu legal.
- Sira Carbó Cabeza.- Sí, ho prometo, per imperatiu legal.
- Jordi Torné Solé.- Sí, ho prometo.
- Manel Arévalo Pérez.- Per imperatiu legal, sí, ho prometo.
- Joan Anton Navarro Puertas.- Sí, ho prometo, per imperatiu legal.
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- Pere Civil Miret.- Sí, ho prometo, per imperatiu legal.
- Josep Tutusaus Raventós.- Sí, ho prometo, per imperatiu legal.
- Esther Tutusaus Pérez.- Sí, ho prometo, per imperatiu legal.
- Josep Junqué Rafecas.- Per imperatiu legal, sí, ho prometo.
- María Teresa Rodríguez González.- Sí, ho prometo, per imperatiu legal.
President de la Mesa.Queda constituït el nou Ajuntament de Torrelles de Foix.
A continuació es procedirà a l’elecció de l’Alcalde de l'Ajuntament, per la qual
cosa té la paraula el senyor Secretari, amb l’objecte d’explicar el procediment
d’elecció d’aquest.
Secretari.Seguidament es procedeix a l’elecció del nou Alcalde de Torrelles de Foix, de
conformitat amb el procediment previst per l’article 196 de la Llei Orgànica del
Règim Electoral, mitjançant el procediment de votació secreta, és a dir,
mitjançant la formulació de votació a través de paperetes per cada Regidor, que
es dipositaran en les urnes, sent escollit Alcalde el candidat que obtingui la
majoria absoluta en la primera votació o, en el seu defecte, el que encapçali la
llista més votada en les passades eleccions.
Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les seves corresponents
llistes.
President de la Mesa.Quins Regidors que encapçalin les seves corresponents llistes presenten
candidatura?
- Té la paraula el portaveu de CiU. Presenta la candidatura de Jaume Brichs
Morgades.
- Té la paraula el portaveu d’ERC-AM. Presenta la candidatura de Pere Civil
Miret.
- Té la paraula el portaveu de PSC-CP. Presenta la candidatura d' Esther
Tutusaus Pérez.
- Té la paraula la portaveu de AETFF. Presenta la candidatura de María
Teresa Rodríguez González.
Queden proclamades les candidatures següents:
- Jaume Brichs Morgades (CIU)
- Pere Civil Miret (ERC-AM)
- Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP)
- María Teresa Rodríguez González (AETFF)
Seguidament, a mesura que es vagin nomenant els Regidors, poden dipositar el
vot a la runa.
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El Secretari recull els sobres de votació de mans dels regidors i els diposita a
l'urna. Tot seguit extreu els sobres llegint en veu alta el vot de les onze
paperetes, que entrega a la presidència.
President de la Mesa.Realitzat l’escrutini de les paperetes dipositades, aquest dóna el resultat
següent:
- Vots a favor de Jaume Brichs Morgades (CIU).- sis vots.
- Vots a favor de Pere Civil Miret (ERC-AM).- dos vots.
- Vots a favor de Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP).- dos vots.
- Vots a favor de María Teresa Rodríguez González (AETFF).- un vot.
Queda proclamat Alcalde de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, per majoria
absoluta, el Regidor Jaume Brichs Morgades (CiU).
Secretari.“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 respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?”
Jaume Brichs Morgades contesta: “sí, ho prometo”.
En aquest moment cessa en les seves funcions la Mesa d’edat, assumint la
Presidència l'Alcalde-President, Jaume Brichs Morgades.
L'Alcalde procedeix a donar la paraula als portaveus dels diferents Grups
polítics municipals, de menor a major, invitant-los a donar, si ho desitgen, una
explicació del seu vot.
María Teresa Rodríguez González (AETFF).- Primer de tot donar l’enhorabona
i després esperem que aquesta legislatura sigui millor que l’anterior i l'únic que
demanaria és que hi hagi la màxima transparència, naturalment i que tots els
veïns del municipi estiguin representats i enhorabona.
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP).- Hola molt bon dia a tothom, en primer lloc
donar les gràcies a la gent que ha dipositat la confiança en el grup socialista,
nosaltres, des de l’oposició vetllarem pels interessos del municipi i el benestar
de tothom, sempre recolzant a l’equip de govern, a les coses que veiem
necessàries i correctes i de forma constructiva, i demanarem que la
transparència sigui realitat dins de l’Ajuntament, de manera que els números
siguin públics. Volem donar l’enhorabona a Jaume Brichs i Morgades i al seu
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equip, desitjar-los molta sort durant els 4 anys vinents, espero que des de tots
els grups i des de l’oposició hi hagi una bona entesa en el projecte municipal i
social.
Pere Civil Miret (ERC-AM).- En primer lloc, donar les gràcies a tots els votants
que ens heu fet confiança, treballarem i demostrarem o així ho intentarem, que
el seu vot ha esta ben utilitzat, si més no, felicitats pels resultats que heu tret, ha
sigut un resultat inequívoc, per tant, felicitats pel resultat, esperem i desitgem
que aquesta majoria absoluta no es converteixi en una manera autoritària
d’actuar i que continuï la manera i el tarannà de poder parlar i dialogar i
arribar tots a moltes de les coses que s’han fet en aquest municipi o com a
mínim aquesta passada legislatura. Nosaltres ens comprometem, amb
responsabilitat, a actuar d’acord amb el benefici de tots els veïns del municipi .
Felicitats.
L'Alcalde, Jaume Brichs Morgades (CIU).- Bueno, sóc l’últim que em toca
expressar lo que sento. Aquest projecte nostre, més o menys comença el 2003, fa
quatre legislatures que jo em trobo en la mateixa situació, encapçalant la mesa
de l’edat, per circumstàncies de l’edat, el 2003 vam començar un camí, que ens
ha portat fins ara al 2015, que vol dir que s’acabarà el 2019, seran 16 anys, que jo
crec que a Torrelles hi ha passat de tot, però bueno, jo em quedaré amb la part
positiva. Jo sempre he dit, ja fa molt de temps, que Torrelles per les
circumstàncies que siguin necessita una estabilitat política i una estabilitat
social, això m’ho heu sentit a dir moltíssimes vegades, no sé un dia se’m va
ocórrer aquesta frase i jo crec que l’estem posant en pràctica, amb l’ajuda de
molta gent, eh, l’estabilitat política l’estem aconseguint amb els resultats del 24
de maig, ho hem demostrat, però això no vol dir que, estigui tot solucionat ni
molt menys, l’estabilitat política la tenim, però jo també demanaria poder tenir
l’estabilitat social al 100% per ser de Torrelles, perquè s’ha avançat moltíssim,
crec que a Torrelles es respiren uns altres aires, però encara queden uns
raconets, uns raconets que encara hi ha una miqueta de neguit i de, no
crispació, però, jo demanaria a tota la gent de Torrelles, que som tots
Torrellencs, que fessin un petit esforç, perquè tot això pogués ser el cúmul d’un
gran èxit que en definitiva, doncs, és lo que volem tothom.
Avui he sigut proclamat Alcalde, no és la primera vegada, però els mèrits no
me’ls sé atribuir a mi mateix, suposo que per una sèrie de circumstàncies,
primer de tot vull donar les gràcies a la gent que durant tots aquests anys ens
han donat la confiança amb el nostre grup, amb el nostre projecte, de la manera
que hem treballat, primer que tot gràcies a la gent que ens ha donat el suport.
En segon tema també voldria donar les gràcies a la meva família, pel suport que
he tingut amb ells, després si jo sóc aquí també és gràcies a vosaltres, he tingut
la gran sort de tenir al costat meu un equip de gent, que ens hi hem deixat la
pell, no ha sigut del tot fàcil, però aquesta legislatura que hem acabat, ha sigut
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la que jo m’he sentit més agust, hem treballat més, hem sol·lucionat problemes,
n’hem originat potser algún, però verdaderament amb vosaltres m’hi sento
molt agust. També voldria donar les gràcies, o donar la benvinguda als nous
regidores, al Joan, a l’Esther, al Tutusaus, que per primera vegada entreu aquí a
aquesta casa com a regidors. Després també hi ha, a lo millor la gent es pensa
que l’Ajuntament el formem l’equip de govern i ja està, això no és veritat,
l’equip de govern fem més o menys les parts interiors de dins de l’Ajuntament,
però no puc oblidar i donar les gràcies a infinitat de gent, entitats, associacions,
al personal de la casa, que en tot moment els hem tingut al costat.
Torrelles és un poble maco, normal de l’Alt Penedès i nosaltres en molta bona
voluntat hem intentat tirar-lo endavant i jo crec que ho estem aconseguint. Per
tot això vull donar les gràcies a totes les entitats, perquè aquí a Torrelles
intentem fer les coses amb humilitat, amb generositat i sobretot agafant l’apoyo
de les entitats, tenim una quantitat de gent que ens recolzen a nosaltres,
sobretot quan fem coses, com per exemple quan fem la fira, tenim la fira que
sembla que no porti feina, doncs hi ha 50 o 60 persones que ens ajuden, fem la
cursa BTT , no us podeu imaginar 60, 70 o 80 persones que venen a ajudar-nos,
fem la Festa Major, fem els 7 Cims, doncs totes aquestes coses no es poden fer
sense l’ajut de la gent de Torrelles , per tot això, gràcies de tot cor.
I ara de fet, tots els caps de grup, heu dit les vostres paraules i tots hem
coincidit amb el mateix, podeu estar ben tranquils, que treballarem amb
honestedat, amb transparència, amb claredat i sempre que algú grup porti
alguna idea positiva, primer la discutirem, primer les escoltarem totes, però no
que ningú pateixi perquè nosaltres tenim aquesta majoria tenim que fer i desfer,
no ho farem, no som d’aquesta manera, o sigui que en aquest sentit podeu estar
ben tranquils, que entre tots ho hem de fer tot, ja ho vaig dir en una altre
legislatura del 2011, que confiava amb tots els grups, n’hi ha hagut amb uns que
ens hem entès millor i d’altres que no tant, però per circumstàncies, però que
ningú es preocupi que el Jaume Brichs i l’equip de govern, treballarà per tot
Torrelles, com ho hem estat fent aquesta legislatura. Jo no voldria dir res més,
sinó que agrair a tots vosaltres la vostre presència, sóc així de tou no hi puc ferhi més.
Moltes gràcies, visca Torrelles i Visa Catalunya.

I no havent més assumptes a tractar, quan són les dotze hores i quaranta-cinc
minuts del dia a dalt assenyalat, el President aixeca la sessió, de la que jo, el
Secretari-Interventor, estenc la present acta per a constància. Dono fe.

L’Alcalde President
Jaume Brichs Morgades

El Secretari-Interventor,
Luis Delgado Morcillo.
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DILIGÈNCIA: La poso jo, per fer constar, que l’acta de la sessió núm. 6 de data
13 de juny de 2015 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 14
pàgines mecanografiades a l’anvers.

El Secretari-Interventor,
Luis Delgado Morcillo.
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