Acta núm.- 9/2015, de 22 de setembre
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
Anna Clària Vila
A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila del municipi de Torrelles de Foix,
quan són les vint-i-una hores i tres minuts del dia vint-i-dos de setembre de dos
mil quinze, 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 realitzada el dia 13 de juny de 2015.
2.- Aprovació de la minuta de la sessió realitzada el dia 18 de juny de 2015.
3.- Aprovació de la minuta de la sessió realitzada el dia 1 de setembre de 2015.
4.- Aprovació del pagament de les quantitats en concepte de recuperació dels 44
dies de la paga de desembre de 2012 per als treballadors municipals.
5.- Compte General del Pressupost Municipal corresponent a l'exercici
econòmic de l'any 2013.
6.- Aplanar-se al recurs contenciós administratiu interposat per Francisco
Charneco Vizuete, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de febrer de
2015 de l'Ajuntament de Torrelles de Foix.
7.-Aprovació reconeixement de crèdit.
8.- Modificació del pressupost.
9.- Retribució i drets econòmics del Primer Tinent d'Alcalde.
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10.- Conveni urbanístic amb la propietària de Cal Jutge, Emilia Marimon.
11.- Modificació puntual núm. 3 del POUM.
12.- Baixa Federació de Municipis de Catalunya.
13.- Designació representants comissió municipal de delimitació.
14.- Declaració d'urgència i inajornabilitat per a la convocatòria d'una borsa de
tècnic en educació infantil o equivalent.
15.- Aprovació de les Festes Locals per a l'any 2016.
16.- Moció del PSC sobre l'embargament d'ajuts socials.
17.- Moció d'ERC sobre el mapa de patrimoni.
18.- Moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes
armats de la mediterrània
19.- Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde.
20.- Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local.
21.- Informacions de la Presidència.
22.- Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.
23.- 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.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Bona nit a tothom, quan són les 9 i tres
minuts de la nit, comencem el plè ordinari de data de 22 de setembre, la sessió
número 9, el primer punt de l’ordre del dia és:
PRIMER.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ REALITZADA EL
DIA 13 DE JUNY DE 2015.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: és l’acta de l’aprovació de la corporació
municipal, jo abans, si teniu alguna cosa a dir, faré una petita esmena, ja li he
comentat abans amb la secretaria, com tots sabeu la mesa d’edat la compon el
president de la mesa d’edat i el secretari de la mesa d’edat, llavors quan fem
l’acta s’especifica, el president de la mesa d’edat i després diu secretari i penso
que hi ha una confusió entre el secretari interventor i el secretari de la mesa si tu
llegeixes l’acta, no sé si m’explico bé, per lo tant, li he demanat que en comptes
que posi secretari posi secretari interventor, espero que m’hagueu entès, teniu
alguna cosa a dir de l’acta? Tere?, Socialistes? Esquerra? Votacions doncs
siusplau? Convergència?
Votació.- S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió plenària realitzada el dia 13
de juny de 2015.
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SEGON.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ REALITZADA EL
DIA 18 DE JUNY DE 2015.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: És l’acta que vam fer de la sessió
extraordinària del cartipàs de la corporació municipal, alguna cosa a dir? Tere?,
Socialistes?, Esquerre? Si us sembla bé en comptes de referir-me a vosaltres com
a partits, com que els portaveus són l’Esther i el Pere i em referiré a vosaltres i si
el Junqué o el Tutu teniu alguna cosa a dir, val? Votacions doncs, siusplau,
Tere? Esther? Pere? Convergència?
Votació.- S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió plenària realitzada el dia 18
de juny de 2015.
TERCER.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ REALITZADA EL
DIA 1 DE SETEMBRE DE 2015.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: És l’acta que vam fer per les meses electorals per les eleccions que hi haurà el dia 27, o sigui aquest diumenge, alguna
cosa a dir?
La Regidora, Maria Teresa Rodriguez diu, jo no estava, estava de vacances.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: per lo tant, entenc que t’abstindràs.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Esther?, Pere? Sira?
Votació.- S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió plenària realitzada el dia 1
de setembre de 2015.
QUART.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LES QUANTITATS EN CONCEPTE DE RECUPERACIÓ DELS 44 DIES DE LA PAGA DE DESEMBRE DE
2012 PER ALS TREBALLADORS MUNICIPALS.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Si us sembla bé, per estalviar-nos tota la
lectura de l’acord, és que el regidor que més o menys de nosaltres, el que està al
cas de l’acord, l’explica breument, així ens estalviem, com que tots ho teniu des
de divendres si no m’equivoco i els que esteu a la junta de portaveus, des de fa
més dies, ens estalviem llegir els motius i directament llegirem la part dispositiva, però abans el regidor que ho porti us ho explica breument, aquest punt consisteix en que l’estat ens obliga a retornar la paga del nadal, de 44 dies dels treballadors que formaven part d’aquest ajuntament l’any 2012, el total d’aquest
retorn de la paga extra, vaig dir a la junta de portaveus que pujava 8.125 euros i
ens vam equivocar puja 6.313,35 euros i que retornem als treballadors d’aquesta

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

3

casa que hi havia el 2012 són 6.313,35 euros llavors tal i com us he dit, la secretaria farà la lectura de la part dispositiva.
La Secretària llegeix la següent proposta d'acord:
Vist que la disposició addicional 12 de la Llei 36/2014, de Pressupostos
Generals de l’Estat pel 2015 – PGE-, permet als ens locals pagar els dies de
la paga extra de desembre meritats fins el 14 de juliol de 2012,
corresponents a 44 dies (1 de juny a 14 de juliol).
Per tot això, es proposa al Ple municipal de l'Ajuntament de Torrelles de
Foix l'adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la devolució als treballadors de l’Ajuntament de
Torrelles de Foix de la part proporcional corresponent a 44 dies de la paga
extra de Nadal deixada de cobrar el desembre de 2012 per imperatiu legal
de l’Estat Central.
SEGON. Notificar aquest acord a intervenció municipal i fer les
modificacions pressupostàries adients per l’efectivitat d’aquest acord.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: gràcies, Tere, alguna cosa a dir? Esther,
alguna cosa a dir? Pere, alguna cosa a dir?
El Regidor, Pere Civill diu: si, a veure dius que són 6.313 euros, sobre quina
partida pressupostària s’aplicarà això? Perdó, hi ha partida pressupostària per
això?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: fem la modificació de pressupost que
tenim en els fulls següents, aquest augment de les pagues extres entra dins
d’aquesta modificació, sinó m’equivoco dins del capítol 1, en el punt número 8,
modificació del pressupost, les modificacions és aquesta paga extra.
El Regidor, Pere Civill diu: o sigui, aquí posem la tireta abans de la ferida,
aprovem una cosa, quan encara no tenim aprovada l’altre, però lo lògic és que
primer es posi la modificació del pressupost i sobre la modificació de
pressupost s’aprovi això perquè ara estàs aprovant una cosa que no tens la
partida pressupostària, jo ho veig així.
La secretaria, Anna Claria diu: Bueno de fet aquí estem dient, que com que fem
aquest acord, acotem a poder fer la modificació pressupostària, m’entens?
Prenem aquest acord i després fem la modificació pressupostària.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: aquest acord és una motivació de la
modificació pressupostària.
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La secretaria, Anna Claria diu: Precisament per això, ho hem ficat amb aquest
ordre.
El Regidor, Pere Civill diu: Bueno, després quan toqui parlar de la modificació
pressupostària, ja preguntaré els aclariments a fer.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Gràcies, nosaltres tenim alguna cosa a
dir? Passem a les votacions doncs, Tere? Esther? Pere? Sira?
Votació.- S'aprova la proposta, per unanimitat de tots els regidors assistents a la
sessió.
CINQUÈ.- COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL CORRESPONENT A L'EXERCICI ECONÒMIC DE L'ANY 2013.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Tal i com us he dit abans, el regidor,
aquest cas, el regidor d’Hisenda, Sira Carbó, us fa una petita explicació i després passarem a llegir la part dispositiva, per part de la secretària.
La Regidora, Sira Carbó diu: Bueno, el que portem aquí és l’aprovació definitiva dels comptes de l’any 2013, ja es va fer a la junta de portaveus, es va aprovar
per plè, es va fer l’exposició pública i com que no hi ha hagut cap al·legació, ni
cap comentari, ni res, ara ho portem aquí per fer el tancament definitiu dels números de l’any 2013.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Anna siusplau, pots llegir.
La Secretària llegeix la següent proposta d'acord:
Vist que els serveis de la Intervenció Municipal han confeccionat el Compte
General del Pressupost municipal corresponent a l’exercici econòmic de l’any
2013, el qual serà retut pel President de l’Ajuntament al Ple de la
Corporació Municipal, previ dictamen de la Comissió Especial de Comptes i
exposició pública.
Atès que la sessió de la Comissió Especial de Comptes es va realitzar el dia
2 de juny d’enguany, dictaminant favorablement els Comptes Generals dels
Pressupostos municipals corresponents a l’exercici econòmic de 2013.
Vist que el Compte General es va exposar al públic, des del dia 15 de juny
fins el dia 13 de julio de 2015, mitjançant publicació al BOPB i en el tauler
d’edictes de la Corporació, de conformitat amb l’article 212.3 de la Llei
reguladora de les hisendes locals i que no es van presentar objeccions,
al.legacions ni observacions per persona interessada.
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Vist l’informe favorable de l’Interventor municipal de data 16 de gener de
2015, segons el qual s’ha donat compliment al que estableix els articles 208
al 212 de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Compte General del
corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2013.

Pressupost

municipal

SEGON.- Trametre còpia de l’esmentat Compte General i de l’expedient
administratiu a la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa
vigent.
TERCER.- Notificar el present acord, amb la informació corresponent, a
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació de
l’Administració de l’Estat a la província de Barcelona.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Gràcies, Tere, tens la paraula, si tens alguna cosa a dir? Esther o Junqué?
El Regidor, Josep Junqué diu: Tornem a estar amb els números del 2013 quan
estem al 2015, aleshores, jo el que li demanaria a la regidora d’hisenda és que,
quan ens posarem al dia? Perquè estem aprovant aquests números amb dos
anys de retràs, amb la qual cosa la llei que té l’estat, ens provoca uns greus problemes, primer de comptabilitat municipal i després del que queda penjat.
La Regidora, Sira Carbó diu: t’explico la planificació que hi ha a dia d’avui, en
relació als números, arrel de l’auditoria de comptes que va haver-hi, va sortir
que hi havia uns números bastant elevats per aplicació, pendents d’aplicació,
llavors després de reunir-nos amb el que és intervenció de la Diputació, després
de reunir-nos amb el Síndic, es va acordar que el millor que podíem fer ara, és
escombrar, arreglar la comptabilitat que estigués correcte i començar el 2015 en
bon peu, començar ja, nets i amb la comptabilitat que hi ha a dia d’avui, és a
dir, el 2015 s’està treballant, a dia d’avui està tot comptabilitzat, potser, anem a
un més, potser s’està comptabilitzant el mes d’agost, el 2015 el portem al dia,
més o menys, tinc que parlar amb l’Anna a veure com està. El tema del 2014, necessitem una empresa que faci això, és una feina comptable, amb un pes molt
elevat, vam anar a Diputació i Diputació ens van dir que ens pagaria aquesta
empresa per fer tot aquest escombrat i ho posi tot al dia, Bueno tota això ja vam
abocar-ho , hi ha hagut el mes d’agost i ara ja tenim la pauta per poder buscar
l’empresa perquè es faci aquesta empresa i ara estem en aquest punt, el 2014 no
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l’hem tocat perquè s’ha de fer això. El 2015, suposem que el dimarts podrem
anar-ho entrant.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: com que sóc jove i això, quan hàgiu de
replicar, agrairia que em demanéssiu la paraula. Esquerra, Pere?
El Regidor, Pere Civill diu: dues coses, primer vau dir que els números estaven
al dia i ara dius que el 2014 no està fet.
La Regidora, Sira Carbó diu: el 2014 està al dia, i està tancat, el que passa és
que hi ha un pendent d’aplicació molt elevat i no és real i llavors, per poder tancar aquets números, lo bo és poder arreglar aquest pendent d’aplicació que no
ho podem fer nosaltres, a de vindre gent que sàpiga del que està parlant i no
som nosaltres en concret, llavors el 2014 està tot preparat falta a veure com s’acaba de tancar, està fet, eh?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: em sembla recordar que això es va explicar en un ple, que la Diputació, que hi havia aquests pendents, que aquest
empresa està pendent que vingui, la Diputació s’ha atraçat, va dir que se’n cuidaven ells mateixos de contractar l’empresa i diria que dijous de la setmana
passada, ens van notificar que nosaltres mateixos contractéssim l’empresa i ens
donarien la subvenció perquè s’estaven atraçant, per lo tant, els números estan
bé, el que passa és que falta comptabilitzar aquests pendents d’aplicació, el que
acaba d’explicar la Regidora d’Hisenda.
El Regidor, Pere Civill diu: es va dir que per poder demanar una sèrie de subvencions, era imprescindible tenir els números aprovats i acabats, pugui estar
d’acord o no, podria discrepar en coses, però per poder facilitar les tasques de
demanar les actuacions pertinents, al final res.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: moltes gràcies. Passem doncs a la votació, Tere, siusplau? Esther? Pere? Sira?
Votació.- S'aprova la proposta per nou vots a favor (CiU, ERC-AM i AETFF!), i
dos vots en contra (PSC-CP).
SISÈ.- APLANAR-SE AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER FRANCISCO CHARNECO VIZUETE, CONTRA L'ACORD
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 24 DE FEBRER DE 2015 DE L'AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Molt breument, quant aquest treballador va començar en aquesta casa no li vam reconèixer uns triennis, ho vam fer
de manera diferent, tal i com diu aquí n'aprova la seva despesa mensual i es
modifica el complement específic a la baixa per tal que la retribució bruta del
funcionari no s’incrementi amb l’import dels triennis, aquest treballador com ja
té costum ens va portar davant del Jutjat Contenciós Administratiu, nosaltres
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ens aplanem i ho hem d’aprovar per ple, per tal de que rectifiquem perquè no
ho vam fer de manera correcte, per si voleu informació, aquets triennis són
35,80 euros mensuals si no vaig errat. Senyora secretaria si vol llegir l’acord?
La Secretària llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que el Sr. Francisco Charneco Vizuete va interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu número 6 de
Barcelona, procediment abreujat 148/2015 C, contra l’acord de la Junta de
Govern Local de data 24 de febrer de 2015, pel qual es reconeixen els
triennis sol·licitats pel treballador municipal, se n'aprova la seva despesa
mensual i es modifica el complement específic a la baixa per tal que la
retribució bruta del funcionari no s’incrementi amb l’import dels triennis.
Atès que en virtut de l’article 4.2 del Real Decret 861/1986, de 25 d’abril,
pel qual s’estableix el Règim de les Retribucions dels funcionaris de
l’Administració local, estableix que la modificació del complement específic
exigeix, amb caràcter previ, una valoració del lloc de treball per determinar
les condiciones particulars de lloc de treball i aprovació de la relació de
llocs de treball pel Ple de la Corporació. Atès que no s’ha seguit aquest
procediment i que, a més, no hi han hagut variacions del lloc de treball, sinó
que únicament s’han reconegut uns triennis; es fa palèss la necessitat de no
oposar-se al procediment abreujat 148/2015 C.
Per tot això, és proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aplanar-se al recurs contenciós-administratiu interposat per
Francisco Charneco Vizuete davant el Jutjat contenciós administratiu
numero 6 de Barcelona, procediment abreujat 148/2015 C, contra l’acord de
la Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2015, pel qual es
reconeixen els triennis sol·licitats pel treballador municipal, se n'aprova la
seva despesa mensual i es modifica el complement específic a la baixa per
tal que la retribució bruta del funcionari no s’incrementi amb l’import dels
triennis.
SEGON.- Autoritzar al Despatx d’Advocats de Vilafranca del Penedès
Tutusaus-Cardus al qual se’ls ha conferit la representació i defensa per que
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presenti davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 6 el present
acord d’aplanament al contenciós administratiu.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: gràcies senyora secretaria. Esther? Pere, alguna
cosa a dir?
El Regidor, Pere Civill diu: perquè ens aplanem?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: perquè ens sembla correcte, que estem d’acord
amb el que dictamina el jutge i no recurrim.
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: nosaltres primer li vam oferir una quantitat
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: ho acceptem, per tant, li pagarem els triennis.
El Regidor, Pere Civill diu: i llavors el segon punt.... “autoritzar al Despatx d’advocats
de Vilafranca del Penedès...”
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Perquè s’aplani davant del Contenciós, perquè
lo que aprovem aquí, ho presenti i digui que ens sembla correcte.
El Regidor, Pere Civill diu: i se li incrementa el sou
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: si amb els triennis, 35,80 euros cada més si no
estic equivocat.
El Regidor, Pere Civill diu: i llavors com és que en el primer punt diu que no
s’incrementi...
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: és el que m’ha passat a mi, és lo que he llegit
jo, m’ha passat igual que a tu, escolta que això no està bé, lo que és, és l’acord de la
junta, “aplanar-se al recurs contenciós-administratiu interposat per Francisco

Charneco Vizuete davant el Jutjat contenciós administratiu numero 6 de
Barcelona, procediment abreujat 148/2015 C, contra l’acord de la Junta de
Govern Local de data 24 de febrer de 2015...” l’acord diu això es reconeix el
trienni, lo que estàs llegint tu és el que diu l’acord que ell va presentar aquest
contenciós, m’explico? O sigui no és l’acord que prenem, l’acord que prenem
nosaltres és aplanar-se, el que has llegit tu és l’acord que es va prendre en la
junta de govern.

El Regidor, Pere Civill diu: i l’import d’aquets triennis?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: 35,80 euros
El Regidor, Pere Civill diu: 35,80 euros, mensuals?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: 35,80 euros mensuals, com que no ens els va dir
prèviament aquets triennis, això representava un increment del sou, en el qual a
nosaltres no ens semblava correcte, si s’havia pactat un sou prèviament i els triennis es
reconeixien després, vol dir que era un increment de sou, per lo tant, l’equip de govern
això no ho veiem correcte, incrementar un sou un cop ja estava decidit quin seria el que
posaríem, per tant, per això vam fer això, vam dir que no incrementaríem el sou, que li
reconeixíem però sense incrementar el sou i això no pot ser així. Si no m’equivoco
aquesta persona va entrar a l’agost, per tant, fa 25 mesos que està aquí i li hem de
pagar aquets atrassos, que són 875 euros, vale?
El Regidor, Pere Civill diu: i el bufet d’advocats quan ens ha costat ?
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L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: ara mateix no t’ho ser dir...en tot cas en el
pròxim ple ja t’ho faré arribar. Alguna cosa més a dir, per part d’algún regidor? Passem
a la votació doncs? Tere? Esther? Pere? Sira?

Votació.- S'aprova la proposta, per unanimitat de tots els regidors assistents a la
sessió.
SETÈ.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT DE CRÈDIT.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: La Regidora d’Hisenda ens explicarà en
que consisteix aquest punt, siusplau.
La Regidora, Sira Carbó diu: D’entrada en aquest punt s’ha de fer una modificació i és que hem de treure d’aquesta aprovació l’ADF Alt Foix, ha d’anar fora
i per altre banda, això són factures de l’any 2014 que s’han de pagar dins del
pressupost 2015 i llavors hem de fer una aprovació de reconeixement de crèdit
aprovat per ple per poder fer dit pagament i és lo que presentem aquí per poder
pagar aquestes factures, com que no hi ha tancat el pressupost 2014, oi Anna?
Per això hem de fer aquest exercici de ficar-ho dins del 2015.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Pots llegir els dos acord Anna? Les factures no cal que les llegeixis, pq són totes de Gas Natural i els regidors les tenen
davant seu.
La Secretària llegeix la següent proposta d'acord:
Vistes les factures de Gas Natural I Servicios SDG, S.A, essent la suma
total dels imports 6.512,29 € corresponents a l’exercici 2014.
Vist l’informe d’Intervenció on consta que en aplicació de l’article 60.2 del
Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, correspon al Ple l’aprovació
d’obligacions corresponents a exercicis anteriors.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el reconeixement de crèdits per un import de d’import
6.512,29 € corresponents a exercicis anteriors, d’acord amb el detall
següent:
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N. de document

Data doc.

Import
total

Tercer

Nom
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FE14321159614200

06/11/2014

FE14321159614201

553,96 €

06/11/2014

248,86 €

A08431090 Gas Natural Servicios SDG,S.A.

A08431090 Gas Natural
Servicios
SDG,S.A.

FE14321159614202

06/11/2014

608,87 €

Gas Natural
Servicios
A08431090 SDG,S.A.

FE14321159684056

07/11/2014

92,54 €

FE14321159684057

07/11/2014

161,08 €
A08431090

A08431090
Gas Natural
Servicios
SDG,S.A.

FE14321159684058

07/11/2014

298,56 €

A08431090
Gas Natural
Servicios
SDG,S.A.

FE14321159684059

07/11/2014

98,58 €

A08431090

FE14321159684060

07/11/2014

295,32 €

A08431090
Gas Natural
Servicios
SDG,S.A.

07/11/2014

156,94 €

A08431090

07/11/2014

437,12 €

A08431090
Gas Natural
Servicios
SDG,S.A.

309,91
€A08431090Gas
Natural Servicios
SDG,S.A.FE143211

Gas Natural Servicios SDG,S.A.

Gas Natural Servicios SDG,S.A.

Gas Natural Servicios SDG,S.A.

59684062
FE14321159684065
07/11/2014
FE14321159684063

FE14321155278695 04/09/2014 1.027,29 € A08431090
Gas Natural
FE14321155278696
397,45 € A08431090 Servicios
SDG,S.A.
04/09/2014
Gas Natural
291,51
15/09/2014
1.155,11 € Servicios

Gas Natural Servicios SDG,S.A.
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€A08431090Gas
Natural Servicios
SDG,S.A.FE143211

A08431090

SDG,S.A.

55880206
FE14321155278697 04/09/2014
05/09/2014
FE14321155296873

379,19 €
A08431090

Gas Natural
Servicios
SDG,S.A.

Segon.Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2015, els
corresponents crèdits.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Perdona senyora Secretaria, com que retirem
els 647,53 euros per lo tant, no seran 7.159,82 euros, no sé si tenim una calculadora a
mà, ho restem i passen a ser 6.512,29 euros.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Tere alguna cosa a dir, siusplau?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: jo voldria preguntar per quin motiu s’ha retirat el
de l’ADF?
La Regidora, Sira Carbó diu: si en l’any 2014, ha quedat aquest import pendent, si ara
ho aprovem en el reconeixement de crèdit, aquest import caurà en el any 2015 i no és la
intenció, ho deixem en el 2014 i ja recuperarem aquest import. El tema està en que
l’ADF no ho perdi, però si ara ho aprovem i ho apliquem en el any 2015 els estàn
perdent, per això esperarem a tancar el 2014.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: ho cobraran, no?
La Regidora, Sira Carbó diu: la idea és aquesta.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Junqué?
El Regidor, Josep Junqué diu: Doncs aquestes factures de Gas Natural, veiem que...
quants comptadors tenim de Gas Natural? I si tenim més factures pendents del 2014 de
Gas Natural?
La Regidora, Sira Carbó diu: t’ho haig de mirar
El Regidor, Josep Junqué diu: Doncs ja m’ho direu
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Pere, alguna cosa a dir?
El Regidor Pere Civill diu: al final la subvenció, és de l’Ajuntament ? o ve d’algun altre
lloc i després se li dona a l’ADF?
La Regidora, Sira Carbó diu: la dona directe l’Ajuntament a l’ADF
El Regidor Pere Civill diu: i llavors l’altre pregunta és: que és que ens hem polit la
partida pressupostaria per poder pagar aquestes factures o que ha passat que no
s’hagin pagat?
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La Regidora, Sira Carbó diu: el tema està és que en l’exercici 2014 no vam poder-les
pagar, ja sigui, per registre d’entrada o perquè anem pagant per dates, conforme anem
cobrant, anem pagant factures, hem saltat a l’any 2015 i hi havien aquestes factures
pendents de l’any 2014, no és res més que això. Mira que hi ha factures del 6 del 11 i
que hagin entrat aquí a l’Ajuntament a finals de desembre, gener, no sabria dir-te la
data d’entrada, però ja estem saltant d’any.
El Regidor Pere Civill diu: aquestes del 15/09 no han saltat?, i les del 5/09 i 4/09 ,
aquestes no han saltat d’any...explica’m que va passar aquí
La Regidora, Sira Carbó diu: l’Ajuntament no paga a 30 dies Pere, ja ho sabem,
l’Ajuntament va pagant conforme hi ha ingressos, hi ha diners, o sobretot quan en els
mesos en que Contribucions et dona els imports grans i llavors amb els diners que
l’Ajuntament va tenint, es van pagant factures, hi ha factures que entre unes i a
vegades entren les altres i aquestes es devien quedar endarrere.
El Regidor Pere Civill diu: quina és la última data de pagament de l’any?
La Regidora, Sira Carbó diu: no la recordo. L’ORGT ens liquida al mes de juny i al mes
de desembre.
El Regidor Pere Civill diu: al mes de desembre liquida, molt bé , per tant en aquells
moment hi ha d’haver diners.
La Regidora, Sira Carbó diu:a dia d’avui?
El Regidor Pere Civill diu: al mes de desembre hi ha d’haver, o sigui totes les partides
del pressupost a mes de desembre, les has de tindre cobertes
La Regidora, Sira Carbó diu: no, perquè les subvencions de la Diputació, per exemple
de l’any 2014 estàn arribant moltes a l’any 2015, amb la qual cosa els diners que tu t’has
gastat.
El Regidor Pere Civill diu: una cosa és les subvencions, però la despesa corrent si que
l’has de tenir prevista i cobrada al desembre, perquè entra dintre del que cobres
La Regidora, Sira Carbó diu: això és una roda, al febrer estaràs pagant coses del
novembre i desembre, amb la qual cosa el febrer d’aquest any estaràs pagant coses de
l’octubre, novembre i desembre, és un error no pots estar pagant... amb lo que tu dius
hauríem de pagar a trenta dies, només els tràmits. La factura entra a l’Ajuntament,
quan entra a l’Ajuntament, la firmem els regidors en la junta de govern, per si
l’aprovem o no, un cop el regidor corresponent firma la factura, passa a comptabilitat,
comptabilitat fa la OPA, un cop la OPA està feta, s’aprova, si és a dir, si només per
aprovar una factura són 2 o 3 setmanes.
El Regidor Pere Civill diu: a veure no sé com, però per adaptar-se a la legalitat vigent,
s’haurà de plantejar a veure com es fa, perquè és impossible
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: impossible és anar pagant amb la poca
liquiditat que tenim, i tot i així ho estem fent.
El Regidor Pere Civill diu: Els pressupostos que vam aprovar, se suposa que són
reals?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: si però una cosa són els pressupostos i l’altre és
la liquiditat que té l’Ajuntament.
El Regidor Pere Civill diu: jo dic que a final d’any, a desembre
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: però no és que estiguin exhaurides les partides
El Regidor Pere Civill diu: tots els diners que entren en aquest Ajuntament venen de
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l’ORGT?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: no és que s’hagin acabat els diners que hi ha en
una partida, són unes factures que senzillament, pel motiu que sigui, sigui perquè han
entrat més tard, es paguen més tard, no és que en aquesta partida no hi hagués diners
per pagar-les, és que es paguen més tard, res més.
El Regidor Pere Civill diu: a veure, estem a setembre del 2015, a veure, això són
factures del 04/09 /2014 i diferents, estem a setembre del 2015, pregunto: que passa?
S’endarrereix la partida, el rebut, el no sé que...tota la paperassa que s’ha de fer , però
per arribar a setembre, quina explicació hi ha amb això?
La Regidora Sira Carbó diu: pues que hem hagut d’arribar al Ple per aprovar-les i
poder-les pagar.
El Regidor Pere Civill diu: Abans del setembre, quan n’hem fet de plens?
La Regidora Sira Carbó diu: però el procediment era diferent, és a dir, el secretari
d’abans no ens ho feia fer això, Pere, ha arribat l’Anna i ens ho fa fer d’aquesta manera
aprovar-ho per ple.
El Regidor Pere Civill diu: no ho entenc la veritat, segurament que hi deu haver
alguna explicació, però no l’entenc, no entenc que passa amb aquesta demora, a no ser
que no hi hagi partida o que s’hagi polit la partida i no estava previst que ens
gastaríem tants diners en gas i s’hagin gastat el doble i no tenim diners.
La Regidora Sira Carbó diu: nosaltres hi hem de ficar moltes coses al dia, bueno Pere
tu no saps com es paga això.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: estem pagant coses no de l’any 2014, sinó del
2000,2001,2003,2005,2010.
El Regidor Pere Civill diu: bueno això ha tingut un temps assumible, avui ja després
de dues legislatures senceres i part de l’altre, l’excusa...
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: la qüestió és que, s’ha d’aprovar per ple per
poder-les pagar i no s’han pogut pagar abans pels motius x , pels motius que siguin,
l’Ajuntament està com està i nosaltres fem la màxima feina possible. Jo crec que més o
menys s’ha explicat, per lo tant.
El Regidor, Josep Junqué diu: a part d’aquestes factures pendents d’aprovar el 2014,
n’hi ha alguna més? Si hi ha més factures pendents per aprovar? Uns altres
reconeixements de crèdit.
La Regidora, Sira Carbó diu: a dia d’avui de l’any 2014, que jo sàpiga només hi ha les
factures que vam deixar de pagar relacionades amb subvencions.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: el problema d’aquestes factures és que no
estaven aprovades, per tant, si no estaven aprovades s’han d’aprovar per ple, són
factures del 2014 , no només pagades sinó, ni aprovades en junta de govern, el motiu,
potser perquè en aquell moment, l’enginyer municipal estava batallant amb Gas
Natural i Endesa per mirar que gastem els comptadors, aquest dijous passat l’enginyer
arrel de tot això, ens ha estalviat 14.000 euros per anar a Barcelona per esbarellar-se per
un reconeixement de deute, pel motiu que sigui, aquests factures no es van ni aprovar,
per lo tant, per pagar-les l’anterior secretari no ens deixava pagar-les i la secretaria
actual, fa lo que la llei diu que hem de fer, i havíem de fer el reconeixement de deute i
aprovar-les, si estiguessin aprovades ja les hauríem pagat, no estan aprovades aquestes
factures.
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El Regidor, Josep Junqué diu: això ho entenc, jo pregunto si n’hi ha més
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: inicialment, no. Si n’hi ha més de pendents,
estan aprovades. Passem a votar, Tere? Esther? Pere? Sira?

Votació.- S'aprova la proposta per sis vots a favor (CiU), tres vots en contra
(ERC-AM i AETFF!) i dues abstencions (PSC-CP).
VUITÈ.- MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 4/2015.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: farem el mateix, Sira si vols exposar el
punt, i després llegiràs els acords, vale, Anna?
La Regidora, Sira Carbó diu: la modificació que presentem ara mateix aquí en
els pressupost, és en el capítol 1 el suplement de crèdit correspon a la paga de
nadal del 2012 corresponents als 44 dies, després lo altre que incrementem o fiquen en una partida nova és Treballs realitzats per administracions públiques, és el
tema del wifi, que el Consell Comarcal per poder-nos instal·lar el wifi, demanen que
aquets diners els tinguem ficats, que tinguem partida pressupostaria en el nostre pressupost i després tot el tema de dietes de regidors que ja representava una modificació
de pressupost, el tema de les dietes, les assistències de junta de govern, a plens, a juntes
de portaveus i hem canviat la partida, es pagaven abans amb una partida i ara és en
una altre. Llavors, d’on hem tret els diners per fer aquestes modificacions? Bueno, el
tema de retribucions de càrrecs electes, s’han tret els 9.395 i queden diners per abonar
el pagament de les retribucions del primer tinent alcalde, de la subvenció de l’ADAP
que per l’any 2015 no estava prevista aquesta actuació, doncs retirem uns diners, el
gasoil de protecció civil com que l’import que hi ha previst, és inferior també retirem
uns diners i llavors apugem les empreses externes, conservació del cementiri i compra
material brigada, vale? treiem els diners d’aquestes partides per poder equiparar-lo
amb les despeses que hem inclòs. Ah, en el tema de ingressos també s’ha incorporat els
5.207 euros de l’IBI que acaben donant els 27.663. Això és la modificació de pressupost
que presentem ara mateix.

L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: gràcies, com que ho has explicat bastant ràpid i bastant breu, la secretaria llegirà els acord i com que veig que teniu
bastantes coses a comentar, entrarem a fer una mica de debat i discussió. Siusplau secretaria llegeixes els acords.
La Secretària llegeix la següent proposta d'acord:
Vista l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici
següent per a les que no hi ha crèdit en el vigent pressupost de la
Corporació, i atès que es poden efectuar baixes de crèdits d’altres
aplicacions del pressupost vigent no compromeses, les dotacions de les quals
s’estimen reductibles sense pertorbació del servei respectiu i que hi ha
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majors ingressos d’altres aplicacions, per una Provisió de l’Alcaldia s’incoà
expedient per a la concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
finançat amb càrrec a baixes de crèdits i majors ingressos d’altres
aplicacions.
Vist que amb data 9 de setembre de 2015, l’Alcalde va emetre una memòria
en la que s’hi especifica la modalitat de modificació del crèdit, el
finançament de l’operació i la seva justificació.
Vist que amb data 10 de setembre de 2015, la Secretaria va emetre un
informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist que amb data 10 de setembre de 2015 va ser emès un informe
d’Intervenció que informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm.
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 el
servei respectiu, d’acord amb el següent resum per capítols:
DESPESES

A) SUPLEMENT DE CRÈDIT

PARTIDA

CONCEPTE

PREVISIÓ
ANTERIOR

SUPLEMENT
CRÈDIT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

9200.12000

Retribucions
bàsiques

82.436'82

1.000'00

83.436'82

9200.12100

Retribucions
complementàries

82.377'19

950'73

83.327'92
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9200.13000

Personal laboral
fix

109.967'11

2.115’15

112.082'26

3210.13000

Personal laboral
llar d'infants

24.771'52

574’68

25.345'20

1630.13000

Retribucions
brigada

102.593'67

1.672’79

104.266'46

TOTAL
SUPLEMENT DE
CRÈDIT

6.313'35

B) HABILITACIÓ DE CRÈDITS
EXTRAORDINARIS

PARTIDA

CONCEPTE

9120,23000

Dietes regidors

1690.25000

Treballs realitzats
per
administracions
públiques

TOTAL HABILITACIÓ DE
CRÈDIT EXTRAORDINARI

Total suplement de

SUPLEMENT
CRÈDIT
18.000'00

3.350'00

21.350'00

6.313'35

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

18

crèdit
Total habilitació
de crèdit

21.350'00

TOTAL CRÈDIT
EN AUGMENT

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 APLIC.
PRESSUPOSTÀRIES

PARTIDA

CONCEPTE

9120,10000

Retribució càrrecs
electes

3110,48000

Subvenció AADAP

1350,22100

Gasoil protecció
civil

1531,22790

Empreses externes
camins

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
41.200'00

BAIXA

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

9.395'92

31.804'08

1.500'00

554'70

945'30

1.350'00

600'00

750'00

18.000'00

3.000'00

15.000'00

1640.21200

Conservació
cementiri

5.000'00

4.000'00

1.000'00

1630.21000

Compra material
brigada

12.415'22

4.905'73

7.509'49
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B) MAJORS INGRESSOS
11300

IBI. Naturalesa
Urbana

5.207'00

TOTAL BAIXA
22.456'35
TOTAL MAJORS
INGRESSOS
TOTAL
RECURSOS DE
FINANÇAMENT

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: gràcies Anna. Tere comencem... us demano, per anar una mica endreçats, ho fem per ordre? O que cadascú... no fes
tot lo que vulguis i després ja....
La Regidora Teresa Rodriguez diu: Sira, et volia preguntar, lo de les dietes dels
regidors que són 18.000 euros, la quantitat és la mateixa... que és que heu canviat la partida perquè la quantitat és la mateixa.
La Regidora, Sira Carbó diu: no, no, no, hem ficat l’import que quedava, hem
fet el càlcul del que quedava d’aquí a final d’any, el que tocaria i hem ficat
aquest import, amb lo que es va aprovar, els plens, que es pagava 25 euros més.
La Regidora Teresa Rodriguez diu: i després lo de la retribució dels càrrecs
electes? Heu baixat 9.395,82 euros però per lo que m’ha semblat entendre hi ha
un altre...
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La Regidora, Sira Carbó diu: si en els 41.200 és on ara aplicarem tot lo de les
juntes de govern, lo que altre aplicarem a l’altre partida, vale? Les juntes de govern, els plens, juntes de portaveus
La Regidora Teresa Rodriguez diu: i lo que passeu als 18.000 euros
La Regidora, Sira Carbó diu: aquesta partida l’hem reduït 9.395 i hem ampliat
l’altre fins a 18.000 per poder equiparar-ho tot i aquí hem deixat el diferencial
que hi ha i lo del Sergi fins a final d’any.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Esther? Junqué tu també ?
El Regidor, Josep Junqué diu: a veure això de retribucions bàsiques? Hi deu
faltar un 8 no? La conservació de cementiris, és una taxa i les taxes són per gastar-les, no són intercanviables, aquets 4.000 euros que agafem del cementiri ..
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: però en el cementiri ens hi hem gastat
més d'aquets 5.000 euros, perquè en el cementiri ens hi hem gastat molt més
perquè aquest any, però es que no va en aquesta partida, està aplicat en una altre partida com a compra de material. Perquè suposo que estàs per aquí Torrelles i hi has anat i has vist que hi ha hagut unes persones del plà d'ocupació i
han estat pintant, per tant, suposo que has deduït que no ens hem gastat 1.000
euros i dedueixes que ens hem gastat més. Suposo que aquest discurs queda
una mica aclarit amb això que t'acabo de dir.
El Regidor, Josep Junqué diu: No queda aclarit. A veure si cobreu uns cèntims,
una taxa per fer conservació de cementiris..
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: i ens hem gastat més dels que hem recaudat.
El Regidor, Josep Junqué diu: doncs no quadra Sergi, que hàgiu gastat més
cèntims i encara us sobrin 4.000 euros
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: perquè no s'han aplicat en aquesta partida, t'ho estic dient, t'ho acabo de dir Junqué
El Regidor, Josep Junqué diu: doncs perquè no s'aplica a la partida que li pertoca.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: doncs perquè si s'ha comprat pintura o
material s'ha aplicat a la partida de compra de material de la brigada, això ho ha
comptabilitat directament, segons la factura l'aplica segons el concepte determinant segons els que s'ha gastat. Si no ho vols o no t'ho creus o el que sigui, vens
demà, demà passat, quan puguis t'ensenyem el que s'ha gastat del cementiri i
veuràs que són més d'aquests 1.000 euros que posa de conservació de cementiri.
El Regidor, Josep Junqué diu: doncs de la compra de material de la brigada
també ens sobren 4.900 i pico d'euros no? Teníem 12.000 euros de pressupost
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: i mira que s'han pintat els bancs, s'han
et un munt de coses...
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El Regidor, Josep Junqué diu: després els pressupostos no quadren perquè les
apliqueu a on voleu.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: bueno Junqué per això existeixen les
modificacions de pressupostos, que fins ara és la primera que fem, però per
exemple al consell comarcal en fem en cada ple, ells les fan cada cop que hi ha
un ple. Per això es diu que pressuposo que durant l'any em gastaré això, per
tant, per això existeixen les modificacions de pressupostos com tu bé saps.
El Regidor, Josep Junqué diu: a veure a llavors...més coses, tot això de les retribucions dels regidors, quants euros és ? A veure... aquesta partida passa de
91.000 euros a 50.000 i pico
La Regidora Sira Carbó diu: si pot ser, no sabria contestar-te ara mateix.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: 49.000 euros , per tant, s'incrementa
8.000 euros més que corresponen, si ho aprovem a 1.144 euros mensuals per la
dedicació que representa que cobraré jo.
La Regidora Sira Carbó diu: no error. Aquest any s'incrementa d'aquesta manera però de cara a l'any que ve, quedarà en 41.200 una altre vegada perquè continuaran havent-hi 5 regidors i el Sergi ha canviat de partida perquè tindrà uns
diners a part, per tant, quedarà en 41.200 euros pq modifiquem l'altre partida .
El Regidor, Josep Junqué diu: però això ho aprovarem en el punt següent, però
això ja es tindria que aplicar així. Els cèntims que té que cobrar l'alcalde, que
aprovareu, perquè sou majoria, per això ho aprovareu a veure aquets cèntims ja
haurien de passar al capítol 1, perquè no pertoca a aquest capítol.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: quin el meu?
El Regidor, Josep Junqué diu: el que t'apujaràs ara.
La Regidora Sira Carbó diu: La retribució a càrrecs electes, és lo del Sergi
El Regidor, Josep Junqué diu: doncs així no quadra, si els 9.000 euros que trèiem d'aquí, si mantinc aquesta partida en 9.000 euros, aquesta té que disminuir
en 9.000 euros
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: i disminueix, baixa en 9.375
El Regidor, Josep Junqué diu: si teníem un conciliació de 31.800 euros
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: no, no de 41.200 euros, consignació anterior.
El Regidor, Josep Junqué diu: me'n surten 9.000 més.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: no lo meu està aquí, als 31.000
El Regidor, Josep Junqué diu: en baixen 9.375 i en pugen 10.000, no?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: si exacte
El Regidor, Josep Junqué diu: doncs aquest any aquets 9.000 euros que són els
del Sergi
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: no, no són els del Sergi, són un regidor
més que hi ha a l'equip de govern fins a dia d'avui, per tant, hem cobrat 6 regi dors, són els diners que hi ha de més del ple, que són 25 euros
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El Regidor, Josep Junqué diu: no ho heu explicat així doncs.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: a veure molt ràpid, a veure si ho entenem. Fins el dia d'avui, cobràvem els regidors, per assistències als plens, a les
juntes de govern i a les juntes de portaveus cobràvem des del capítol 1, això era
incorrecte, la secretaria ha dit que això era incorrecte, teníem que cobrar des del
capítol 2, dietes de regidors, vale? Fins aquí. Això que vol dir, que comporta
que es té que separar, els sous per assistències, de lo que se suposa, que seria
dedicació d'un regidor, en aquest cas jo, per la dedicació parcial, en aquest cas
del 60%. Per tant, lo que jo representa que cobraré, que és un sou de 1.154 euros,
per tant, octubre, novembre i desembre, són 3.100 no sé quan, més 200 o 300 euros de la paga extra, lo meu són 3.000 i pico , aquets 3.000 i pico estan dins del
31.000 de la partida que ara és retribució de càrrecs electes, perquè el sou com a
dedicació té que anar dins del capítol 1 i llavors està dins del 31.800 euros,
vale ? Que anteriorment hi havia 41.000. Llavors l'increment d'haver-hi un regidor més, que vam discutir en el seu moment, l'increment de lo mínim que pugi
les assistències als plens i lo que valgui les juntes de portaveus fins a finals
d'any, tot això, del que hi ha hagut fins ara, dels regidors, ha comportat que la
partida de 31.200 disminuís perquè estaven cobrant 6 fins a dia d'avui, m'estic
explicant? No que disminuís, que augmentés la despesa, per tant, aquets 41.200
ja estaven pràcticament exhaurits, estaven cobrant 6 des del mes de juny, juny,
juliol i setembre, vale? 6 regidors, per tant, eren 160 euros de més cada setmana,
menys el mes d'agost que no estaven previstos que es cobrarien, aquest augment, més els dels plens ha comportat que quan es fa la partida de 18.000 de dietes de regidors pugi aquets 18.000, per tant, el meu sou que se suposa que
aprovarem , si no es que m'il·lumino i voto jo en contra perquè com que has dit
que tenim majoria, està dins del 31.804, són 3.000 i pico euros fins a final d'any i
lo que cobraran els regidors de l'equip de govern, lo que cobrareu pels plens
vosaltres i les junta de govern, estan dins del 18.000, s'incrementa 9.000 pel fet
que hi ha hagut un regidor més durant 3 mesos , si home si, si multipliques...
El Regidor, Josep Junqué diu: 25 per 3 plens són... no no
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: bueno lo que pugi de més, comporta
que en comptes que lo que s'hagi reduït, s'hagi d'augmentar. Espero que ara
hagi quedat més o menys clar. Tens la paraula si tens que dir alguna cosa més.
Gràcies. Pere?
El Regidor Pere Civill diu: deixa'm que et pregunti alguna cosa més, els 18. 000
euros de dietes de regidors, que inclou?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: les juntes de govern de cinc regidors
que quedaran d'ara, del setembre 6 , juntes de govern, 6 regidors del setembre,
5 regidors de l'octubre, 5 regidors al novembre i 5 regidors al desembre, més els
plens que es puguin fer i les juntes de portaveus que es puguin fer, això inclou
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aquets 18.000 euros. I hem creat aquesta partida perquè això té que anar al capítol 2 i fins a dia d'avui estava al capítol 1
El Regidor Pere Civill diu: i els 41.200 euros que hi havia previstos que s'havien de gastar en tot l'any, li trèieu aquets 9.000 aquets i ho deixeu en 31.000 i és
suficient per pagar, lo que s'ha pagat fins ara, els 6 regidors, els 5 regidors i l'alcalde? I el teu sou?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: si i el meu sou d'octubre, novembre i
desembre.
El Regidor Pere Civill diu: amb aquets 31.204
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: exacte
El Regidor Pere Civill diu: en definitiva aquest any hem tingut un increment
de 9.000 euros, no?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: de 8.605
El Regidor, Josep Junqué diu: vostè cobra de l’assignació definitiva o del suplement de crèdit?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: jo de moment cobro com a regidor, del
capítol 1, perquè representa que és un sou, cotitzes a la seguretat social, lo que
és un sou, les dedicacions són capítol 2
El Regidor Pere Civill diu: una altre pregunta, l’Ibi de naturalesa urbana 5.207
euros, d’on venen aquets 5.207 euros d’increment?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: de l’increment que ha fet l’estat, que ens
ha obligat a fer-lo, en el qual lo que aporta de més al municipi són 5.207 euros
que és l’import que ens ha passat l’Organisme de Gestió Tributària.
El Regidor Pere Civill diu: aquesta revisió que ha fet dels ibis i tot això , els
veïns de les masies han hagut de pagar 120 euros perquè no n’hi ha hagut prou
amb un expedient i s’han hagut de fer dos per no modificar res i només per la
feina...
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: exacte i l’any que ve encara serà més
l’augment diuen. Això és l’estat, nosaltres ens vam queixar.
El Regidor Pere Civill diu: a veure, cada veí o cada casa del municipi que s’ha
fet la revisió 60 euros i sense haver increment.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: no, no l’any que ve, l’increment es farà
l’any que ve.
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: a mi me n’ha tocat 70
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: l’increment es farà l’any que ve. Vam
anar a una reunió a Barcelona, on ens van convocar a diferents municipis, van
dir que els municipis que estiguessin interessats que tramitessin per parlar més
ràpid i els altres que encara que no estiguessin interessats igualment ho farien i
ens ho van fer. Nosaltres ens hi vam negar, vam dir que el màxim de temps
possible enllà i és legal o sigui que per molt que volguessin, hem fet lo que hem
pogut i ja està.
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El Regidor Pere Civill diu: és com un impost revolucionari, no ?
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: la casa d’aquí hi ha una piscina i al racó hi ha una
caseta que tota la vida hi ha sigut, doncs per això, 70 euros
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: piscines em sembla que fins l’any passat
no incrementaven el valor però és que ara si, o sigui tothom que ara tingui una
piscina haurà de pagar més d’IBI, això és el que ens van dir. Alguna cosa més
Pere? Passem a votació, Tere? Junqué? Pere? Convergència?
Votació.- S'aprova la proposta per sis vots a favor (CiU), i cinc vots en contra
(ERC-AM, PSC-CP i AETFF!).
NOVÈ.- RETRIBUCIÓ I DRETS ECONÒMICS DEL PRIMER TINENT D'ALCALDE.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: la Sira ho explicarà breument.
La Regidora, Sira Carbó diu: Bueno, en aquest punt lo que fiquem sobre la taula és el fet de que la dedicació del l’alcalde, una dedicació parcial del 60% per
total la dedicació i totes les hores que el Sergi està aquí i per tota la feina que fa,
lo que hem considerat que havíem de fer per tota la seva dedicació i feina i l’es forç que fa és ficar-li un sou.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: jo explico breument la diferència del
perquè com he dit abans les assistències no cotitzen a la seguretat social, per
tant, jo aquets últims 4 anys que he esta aquí amb moltes ganes i que tot i que
no cobrés mil euros, suposo que tots sabeu que jo hi seguiria sent, jo aquets 4
anys que he estat aquí no he cotitzat d’enlloc i suposo que per lo tant els meus
companys van pensar que si jo continuo dedicant tot el màxim de temps possible de temps aquí, jo entenia que havia de cobrar per la feina que feia, ja veieu,
bueno, és el que crec, vosaltres potser no us semblarà bé, que el sou és 1.154,52
euros que és el que estableix l’Associació Catalana de Municipis per municipis
dels nostres habitants i per la dedicació del temps parcial, per tant, jo no veig
pas que sigui un sou extremadament ni massa alt ni massa baix, normal suposo
que el 60% de dedicació parcial que per suposat si voleu comprovar podeu venir qualsevol hora, sabeu que hi sóc i més que res és per això, a partir d’ara cotitzaré a la seguretat social i fins ara amb la dedicació no cotitzava. Tere alguna
cosa a dir? Perdona la secretaria ha de llegir l’acord.
La Secretària llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 75 de la Llei reguladora de
les bases del règim local, correspon al ple determinar les retribucions que
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tindran els membres de la corporació municipal per exercir els seus càrrecs
en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Atès que d’acord amb la llei alguns membres de la corporació poden exercir
el càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, causant alta a la Seguretat
Social i que només els membres sense dedicació exclusiva ni parcial poden
percebre assistències per la concurrència efectiva als òrgans col·legiats de
la corporació, en els termes acordats pel Ple.
D’acord amb la recomanació de l’escala de retribucions dels electes locals
proposada per l’Associació Catalana de Municipis segons les quanties que
deriven de la Ponència “Les prestacions socials i econòmiques dels electes”,
aprovada en el Consell Nacional de l’ACM de l’any 2002” s’ha calculat la
retribució del primer tinent d’alcalde que en aquest acord es proposa.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
PRIMER.- S’aplicarà la retribució següent:
- Retribució mensual de primer tinent d’alcalde, Sr. Sergi Vallès Domingo
que té reconegut el règim de dedicació parcial del 60% (14 pagues l’any):
1154'52 euros.
-La quantitat anterior és íntegra o bruta i subjecta a la retenció adient
corresponent a l’IRPF.
SEGON.-Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província i en el
tauler d’edictes de l’Ajuntament.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Tere?
La Regidora, Maria Teresa Rodriguez diu: gràcies, jo voldria preguntar, quin
tipus de contracte tindrà vostè?
La secretaria diu: és un regidor amb dedicació però no té cap tipus de contracte
La Regidora, Maria Teresa Rodriguez diu: a veure, ell estarà assegurat, per lo
tant tindrà un contracte.
La Regidora, Sira Carbó diu: és un règim especial, no és un règim general d’un
treballador normal, és un règim especial, la cotització és diferent a la de un
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treballador o la d’un funcionari, no em voldria equivocar però em sembla que
és un 4 i un treballador normal és un 36.
La Regidora, Maria Teresa Rodriguez diu: jo personalment tinc que dir que no
ho trobo bé, tots els que ens vam presentar a la candidatura anterior i els que
ens hem presentat a aquesta, ja sabíem a que s’exposaven, cadascú li dedica, i
els que estem a l’oposició cada vegada que ens crideu i lo que considerem que
tenim que venir a l’Ajuntament per fer la nostre feina i vosaltres naturalment
els que esteu governant doncs exactament el mateix, naturalment teniu més
dedicació, però torno a repetir, jo penso que tots érem conscients en el moment
que ens vam presentar, trobo que en el primer ple ordinari de la legislatura,
sense ofendre a ningú.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: no, no m’ofens...la resta d’ajuntaments
ho fan amb el ple del cartipàs, nosaltres ho hem fet amb el primer ordinari, per
tant, no m’ofens, a més no esperava menys d’això, ho tenia més que assumit.
La Regidora, Maria Teresa Rodriguez diu: a veure aprovat ho teniu, està
claríssim que si, aprovat per ple perquè s’ha d’aprovar. No ho veig bé, no ho
veig molt ètic, jo penso que en la legislatura anterior hi vas dedicar moltíssimes
hores, moltes jo no dic lo contrari i esperava que aquesta fos igual, està claríssim
no? No m’esperava això, però bueno...si vosaltres considereu que és correcte ja
m’està bé.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Gràcies Tere, Esther? Junqué? haurem
de canviar el portaveu...
El Regidor, Josep Junqué diu: a veure el que no podem entendre és que en
aquesta legislatura que hi ha un regidor més i la feina hauria d’estar més
repartida, perquè ereu 5 i ara en sou 6, per tant, entenem que, que el poble de
Torrelles, segur que necessita una persona amb dedicació plena, però no tenim
prou cèntims per pagar aquestes coses, vostè cobrarà 16.163 euros.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: jo no en tinc ni idea, si ho has calculat
tu, estàs més interessat que jo.
El Regidor, Josep Junqué diu: nosaltres hem fet els números i hem calculat que
cobraràs 16.163 euros, de la manera que vostè cobrava fins ara, cobrava 7.600
euros, jo he comptat que eren 48 comissions, potser n'hi ha alguna més però
bueno, que són 11 mesos a 160 euros, són 7.680 euros. Ara pagarem a part d'un
regidor més, l'Ajuntament de Torrelles pagarà 16.163 euros més, hi ha un
regidor més que l'any passat, per tant, l'Ajuntament de Torrelles pagarà 16.163
euros més i la situació de Torrelles no és... no és que vostè no s'ho mereixi,
segurament que s'ho mereix, però Torrelles no ens ho podem permetre, perquè
després ens els precs i preguntes, preguntarem que si es poden fer coses i ens
diràn que no tenen cèntims, ja entenc que vostè no té un sou, vostè també ha
estat elegit, gràcies a formar part de l'equip de govern de Torrelles , també ha
estat elegit.
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L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: gràcies, com si jo no tingués res a
veure...
El Regidor, Josep Junqué diu: gràcies a ser regidor de Torrelles i només pel fet
de ser regidor de Torrelles està al Consell Comarcal i al Consell Comarcal
també cobra, 6.000 euros l’any, vostè cobra 428,58 euros per 14 mesos
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: però també faig una feina , no?
El Regidor, Josep Junqué diu: evidentment, però a veure, senyor Vallès,
nosaltres el que defensem és que vostè, que és possiblement el que passa més
temps aquí, en definitiva la única cosa que nosaltres diem és que no és que no
s’ho mereixi, sinó que Torrelles no les pot pagar, perquè es clar, pagar 10.000
euros més, perquè en definitiva 7.680 euros sobre 16.163, nosaltres creiem que
aquets 10.000 euros els hauríem d’invertir en coses més necessàries, res més.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: bé, moltes gràcies, Pere?
El Regidor, Pere Civill diu: a veure, primer de tot, qualsevol persona que
realitza una feina, ha de cobrar, això està clar, si que és veritat, que el
repartiment no és lògic, si hi ha una persona més a l’equip de govern i es
necessita una persona amb dedicació exclusiva d’un 60%, possiblement o
segurament hi ha alguns regidors que no fan ni una dècima part de la feina que
fas tu, potser el que estan cobrant aquí, per tant no els pertocaria, si això fos
així, no caldria augmentar una partida pressupostaria, m’explico, que si hi ha
una persona més a l’equip de govern s’hagi de posar una persona més en
dedicació exclusiva. Això només és reconèixer el que ja es venia fent, reconèixer
les hores que hi dedicava amb un sou, el que s’ha de tenir en compte, són les
hores que no hi dediquen. El que si que ens agradaria saber és el calendari que
faràs, com anirà, com ho penses fer això?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: faré el que he fet aquets últims anys
El Regidor, Pere Civill diu: perquè ho sàpiga la gent
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: vinc pràcticament cada dia en horari
d’oficina, exceptuant algun dijous al matí i a més a més si qualsevol persona
demana una reunió amb mi, demanant-ho cap problema. Per lo tant, hem posat
un 60% per posar, però segurament que és més d’un 60% perquè de 37,5 un
60% no sé quan deuen ser però bueno.
El Regidor, Pere Civill diu: però bueno no hi haurà un planin de les hores que
et podem trobar?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: que jo sàpiga, quasi ningú que hagi
vingut aquí i no m’hi ha trobat
El Regidor, Pere Civill diu: no sé, Sergi Vallès estarà a la disposició de la gent,
de dilluns a divendres, de tal a tal hora, això hi serà?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: no, no això no hi serà, si vols t’ho faig
però no ho hem tingut mai, no ho hem necessitat mai, sempre que algú ha
demanat per mi, no m’he trobat mai que no hi fos.
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El Regidor, Pere Civill diu: fins ara no hi havia un regidor en dedicació
exclusiva, tu estaves aquí moltes més hores que qualsevol altre i tenies la
mateixa retribució que qualsevol altre, ara no, ara tindràs dedicació reconeguda
amb un sou, estaria bé que tinguéssim un calendari de quan hi seràs, no? No sé
si hi seràs al matí de ...
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: els dies que vagi a Barcelona o aquestes
coses també les vols?
El Regidor, Pere Civill diu: jo no sé... el secretari o qui hi hagi aquí, que ens
digui...
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Pere, l’horari d’oficina que s’obra
l’Ajuntament hi seré sempre exceptuant alguns dijous
El Regidor, Pere Civill diu: sempre que vol dir?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: tots els dies de cada dia. Lo mateix que
he fet aquets 4 anys, excepte el mes de setembre, mig agost i setembre, com que
tindré un mes de vacances, pues aniré fent el mateix. No m’ho havia plantejat
perquè com que suposo que faré més d’aquest 60% no m’ho havia plantejat pas
de fer més o menys.
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: Pere, quan has dit als altres cinc regidors que n’hi
ha que s’hi dediquen més o menys això és cert, però no ens equivoquem,
cobrem per les assistències a les juntes de govern.
El Regidor, Pere Civill diu: això és cert, lo únic que es pot tenir una
remuneració és per les juntes de govern, està claríssim que si només fos per les
juntes de govern, està claríssim.
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: això ho saps tu perfectament des de que estàs de
regidor aquí el 2011, el 2007, sempre s’ha cobrat per assistències a les juntes de
govern. Una altre cosa, per desgràcia, des de fa molts anys, hem tingut sempre
un problema de secretaria, l’Anna ens ve un cop a la setmana, suposo que ho
sabeu, no? Imagineu-vos l’Ajuntament de Torrelles, amb no sé quantes noies
que estan aquí, amb no sé quants problemes que hi ha cada dia, sense ningú,
vosaltres us imagineu l’Ajuntament sense ningú aquí i quan hi hagi un secretari
amb 8 hores, no pot estar mirant aquella que fa, necessita un suport i nosaltres
ja vam fer prou la legislatura passada, que és lògic que amb tot el que ha fet, no
ha cotitzat a la seguretat social ni un minut
El Regidor, Pere Civill diu: estic totalment d’acord amb això, no t’estic dient
res d’aquest cas, el que m’estic queixant és precisament de l’altre part, del qui
no hi dedica tant de temps i en canvi cobra el mateix que un altre que fa més.
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: pots mirar i mirar anys i anys i trobaràs
El Regidor, Pere Civill diu: hi trobaré la mateixa injustícia, és que entre
companys és injust
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L’Alcalde, Jaume Brichs diu: fins ara era ètic, perquè suposo que fins ara no
s’havia sentit mai en cap ple, i a partir d’avui no és ètic, jo només volia fer
aquest aclariment i ja està.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: jo agrairia que no allarguéssim el tema
més.
El Regidor, Manel Arevalo diu: jo m’he sentit al·ludit amb aquest tema i la
única cosa que tinc que dir, és que primer estic completament d’acord amb el
primer tinent alcalde cobri això i desprès que lo que cobrem els altres és segons
la dedicació que fem, jo personalment i parlo en defensa de tots, crec que ho
fem amb escreix, o sigui , el sou que sigui, en aquest cas, són 160 euros es fa en
escreix, si que agrairia que si tens alguna prova que algú que s’arrepengi molt,
que, estic disposat a escolar-ho.
El Regidor, Pere Civill diu: ni m’he referit a tu, ni a cap de vosaltres,
simplement i per lògica eh.. si fins ara amb cinc regidors es feia la mateixa feina
que s’haurà de fer ara amb sis, hi haurà qui treballarà menys.
El Regidor, Manel Arevalo diu: hi ha moltes coses que s’ha de fer molt de
seguiment i jo interpreto i sé que a partir d’ara es fa un seguiment molt millor
del que es feia fins ara, és així de clar.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: bueno moltes gràcies, passem a la
votació siusplau, Tere? Junqué? Pere? Convergència?
Votació.- S'aprova la proposta per vuit vots a favor (CiU i ERC-AM), i tres vots
en contra (PSC-CP i AETFF!).
DESÈ.- CONVENI URBANÍSTIC AMB LA PROPIETÀRIA DE CAL JUTGE,
EMILIA MARIMON.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: molt breument, aquest conveni ja vam
fer un aprovació inicial, va passar a audiència pública, en la qual no hi va haver
cap al·legació, per tant, hem de fer una aprovació provisional, tornar a passar a
audiència pública, si no hi ha cap al·legació, directament ho passarem a urbanisme, la qual ells, se suposa que ja que hi vam anar prèviament a que ens as sessoressin, faran l’aprovació definitiva. Com que és un tema que ja hem tractat,
no cal, a no sé que algú vulgui dir alguna cosa. No cal que llegim l’acord, passem directament a la Tere per si vol dir alguna cosa a dir.
La Regidora, Maria Teresa Rodriguez diu: no jo en el seu moment que es va
tractar, ja vaig dir que no estava d’acord amb el conveni que es va proposar i
ara mateix no haig de dir res.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Junque? Pere?
La Secretària llegeix la següent proposta d'acord:
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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 popietària, Emilia Marimón Ferrer.
Vist l'informe del Secretari-Interventor de data 20 de març de 2015, i
atès l'aprovació inicial d'aquest conveni pel Ple de la Corporació municipal de
l'Ajuntament en sessió extraordinària de 28 d'abril de 2015, i durant el
període d'exposició pública no s'ha presentat cap al.legació.
Es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents acords :
Primer.- Aprovar provisionalment 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, Emilia Marimón
Ferrer.
Segon.- Exposar el present acord al públic per espai d’un mes, mitjançant
la inserció del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, i en un dels diaris de major difusió de la província, als efectes
que d'acord amb els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la llei d'Urbanisme, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i els articles 107, 117 i 118 del Decret
305/2006, de 18 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la llei
d'urbanisme ( RLU) , puguin consultar l'expedient i presentar-hi les
al·legacions que considerin convenients.
Tercer.- Seguir la tramitació prevista a l’article 94 del Decret Legislatiu
1/2005, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme (consolidat
amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres).
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: passem a votació doncs.Tere? Esther?
Pere? Convergència?
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Votació.- S'aprova la proposta per deu vots a favor (CiU, ERC-AM i PSC-CP), i
un vot en contra (AETFF!).
ONZÈ.- MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 DEL POUM.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: ara no recordo si en vam parlar aquí o
en junta de govern, diu la secretaria que si, aquest punt, ve referent ja us vam
explicar que es vol tornar a reactivar la residència que hi ha a Can Coral, ja en
vam parlar en un altre ple i passa exactament que el punt anterior, que es va fer
l’aprovació inicial i ara s’ha de fer la provisional, per tant, si fa falta ho tornem a
explicar però és per reactivar la residència que hi ha a Can Coral. Tere alguna
cosa a dir? Esther? Pere? Per tant passem a la votació
La Secretària llegeix la següent proposta d'acord:
Vist l'expedient confeccionat pels Serveis Tècnics municpals amb a
proposta de modificar el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal per a la
requalificació com a equipament privat de les parcel.les 1 i 2 del polígon 6 de
la Urbanització Can Coral.
Vist que el motiu de la modificació del POUM és el de regularitzar la
situació de l'equipament sanitari assistencial existent a les parcel.les
esmentades, per a possibilitar l'exercici de la seva activitat, atès que la
residència geriàtrica ja va obtenir llicència municpal l'any 1995, però es
dóna la paradoxa que els paràmetres urbanístics aprovats posteriorment no
permeten l'esmentat equipament.
Vist que aquesta modificació puntual va ser aprovada inicialment pel Ple de
la Corporació Municipal de l'Ajuntament en sessió extraordinària de 28
d'abril de 2015, i durant el període d'exposició pública no s'ha presentat
cap al.legació.
Es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents acords :
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació núm. 3 del POUM
consistent en donar-li el següent redactat a la fitxa corresponent al PAU
Can Coral de l’art. 83 de les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Torrelles de Foix i modificar els plànols
corresponents:
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P.A.U: “Can Coral”
a) DEFINICIÓ: Urbanització de Can Coral
b) SUPERFICIE: 899.584 m2
c) OBJECTIUS: Completar la urbanització, infraestructures i la cessió
d’alguns sistemes així com reparcel·lació.
d) NUMERO D’HABITATGES: Segons claus 4.1 i 4.2
e) SOSTRE: Segons claus 4.1 i 4.2.
f) EQUIPAMENT PRIVAT SANITARI-ASSISTENCIAL (Ep7): Les
parcel.les 1 i 2 de la urb. Can Coral tindran la qualificació d’Equipament
privat sanitari-assistencial per donar cabuda a l’activitat existent de
residència geriàtrica.
Els paràmetres urbanístics que el regularan seran els següents:
Ocupació: 50%
Edificabilitat:1 m2sostre/m2solar
La resta de paràmetres urbanístics seran els mateixos de la zona
col·lindant.
g) PERCENTATGE DE CESSIONS
El sòl es distribuirà d’acord amb els percentatges mínims següents:
-Vialitat i aparcament

15,46% (139.103 m2)

-Espais lliures

15,36% (138.212 m2)

-Equipaments

3,13% (28.192 m2)

-Sòl d’aprofitament privat

66,05%

h) SISTEMA D’ACTUACIÓ I FIGURES URBANÍSTIQUES: Es troben
aprovats definitivament els projectes d’urbanització i de reparcel·lació,
modalitat preferent cooperació.
Segon.- Exposar el present acord al públic per espai d’un mes, mitjançant
la inserció del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, i en un dels diaris de major difusió de la província, als efectes
que d'acord amb els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la llei d'Urbanisme, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i els articles 107, 117 i 118 del Decret
305/2006, de 18 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la llei
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d'urbanisme ( RLU) , puguin consultar l'expedient i presentar-hi les
al·legacions que considerin convenients.
Tercer.- Seguir la tramitació prevista a l’article 94 del Decret Legislatiu
1/2005, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme (consolidat
amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres).
Votació.- S'aprova la proposta, per unanimitat de tots els regidors assistents a la
sessió.
DOTZÈ.- BAIXA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: tal i com diu aquí, presentem en aquest
ple, la baixa de la Federació de Municipis de Catalunya, perquè creiem que, l’equip de govern creu que els serveis que ens ofereix la Federació i les notícies
que hem anat sentint al llarg d’aquets anys no ens comporta res i ja paguem una
quota a la Associació Catalana de Municipis i per tant, ja creiem que en tenim
més que suficient, no recordo si us vam dir la quantitat a la junta de portaveus,
la quantitat anual que paguem són 444,77 euros per lo tant, lo que proposem, és
donar-nos de baixa a la Federació, ja ho vam fer, per junta de govern, però ens
van dir que això havia de passar pel ple, per tant, ho portem aquí al ple. Tere alguna cosa a dir? Esther? Pere? Passem a votació doncs.
La Secretària llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que la Junta de Govern Local a la seva sessió ordinària de data 10 de
març de 2015, va acordar sol·licitar a la Federació de Municipis de
Catalunya que tramitin la baixa de l'Ajuntament d'aquesta associació
municipalista, amb efectes immediats.
Atès que la Federació de Municipis de Catalunya ha tramès un escrit amb
registre d'entrada núm. 1337, de data 7 de maig de 2015, en el que
comuniquen que per tal de tramitar la baixa reglamentàriament, és
necessari un acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb el
que preveu l'article 10 dels estatuts de la FMC.

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

34

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Sol.licitar a la Federació de Municipis de Catalunya que tramitin
la baixa de l'Ajuntament de Torrelles de Foix d'aquesta associació
municipalista, amb efectes immediats, atès que per aquesta Corporació no
són necessaris els serveis oferts per la FMC.
Votació.- S'aprova la proposta, per unanimitat de tots els regidors assistents a la
sessió.
TRETZÈ.- DESIGNACIÓ REPRESENTANTS COMISSIÓ MUNICIAL DE
DELIMITACIÓ.
La Secretària llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que l’Ajuntament de Torrelles de Foix està tramitant expedients de
delimitació del terme municipal amb els municipis limítrofs, dins el marc de
l’elaboració del mapa Municipal de Catalunya.
Vist que en data 25 de juny de 2015, la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya, ha tramès escrits en els que informen
que per poder prosseguir la tramitació, d’acord amb l’article 28.4 del
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, una vegada
constituïts els nous consistoris resultants de les darreres eleccions locals,
cal que es ratifiquin o es designin de nou els representants de la comissió
municipal de delimitació.
Atès que aquesta comissió ha d’estar constituïda per l’alcalde, per dos
regidors, per un tècnic i pel secretari de la corporació.
Per tot això, es proposa al Ple municipal de l'Ajuntament de Torrelles de
Foix l'adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a designar als representants de la comissió municipal de
delimitació, que quedarà integrada de la següent manera:
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- Sr. Sergi Vallès Domingo, Alcalde-Accidental.
- Sr. Manel Arevalo Perez, Regidor.
- Sr. Jordi Torné Solé, Regidor.
- Sra. Maria Cinta Tabueña Roigé, Tècnica.
- Sra. Anna Clària Vila, Secretària-Interventora de la Corporació.
Segon.- Comunicar aquest acord als regidors corresponents, a la Tècnica i a
la Secretària-Interventora de la Corporació; així com a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: com que comencem la legislatura, la comissió que hem creat, cada cop que hem començat la legislatura, hi ha una comissió per quan ens cridin per delimitar els termes colindants a Torrelles, els
municipis del Montmell, La Llacuna, Pontons, Sant Martí i Guardiola , ens criden a aquesta comissió, per tant, hem d’assignar els membres que hi aniran,
com que estic jo d’alcalde accidental, proposem a mi mateix, el Manel Arevalo,
el Jordi Torné, la Cinta que és la Tècnica Aparelladora i l’Anna que és la Secre taria Interventora, si no hi ha res, jo vaig seguint. Alguna cosa a dir Tere?
La Regidora Maria Teresa Rodriguez diu: faig un incís només, a on diu que
aquesta comissió ha d’estar constituïda per l’Alcalde, en tot cas, jo posaria per
l’Alcalde accidental, no?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: bueno a sota ja posa el meu nom i alcalde accidental, però ara mateix no sé a on em vols dir...bueno això ho canviem?
Però teòricament la comissió ha d’estar constituïda per l’Alcalde, en tot cas si
l’Alcalde no hi és o hi ha un decret o el que sigui, el substitut sóc jo, per lo tant,
el dia que el Senyor Jaume Brichs torni, se suposa que tornarà a formar part d’aquesta comissió.
La Secretària diu: si correcte.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: per tant, no cal. Alguna cosa a dir,
Tere? Pere?
El Regidor, Pere Civill diu: hi ha alguna periodicitat, o sigui, és periòdic?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: quan ens cridin ells, la última que vam
fer va ser a Guardiola, les que s’han fet ja són a Sant Martí, La Llacuna i Guardiola segur que s’ha fet ja, Guardiola ho vam fer fa dos anys.
El Regidor, Pere Civill diu: quan es va fer a Guardiola va haver-hi un problema
per delimitar un camí i al final es va decidir que la partió es faria per un camí de
Torrelles i pregunten per què hi anem.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: aquesta comissió nosaltres només hi
anem a veure, perquè qui acaben decidint, més o menys són ells i hi ha bastants
propietaris que són els que s’esbarallen.
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L’Alcalde Jaume Brichs diu: més que res per si hi ha algun veí afectat i ho miraran, però amb un dron o amb helicòpter perquè caminant no van enlloc
aquesta gent, s’han perdut les fites i s’han perdut moltes coses.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: passem a votació, Tere? Esther? Pere?
Convergència?
Votació.- S'aprova la proposta, per unanimitat de tots els regidors assistents a la
sessió.
CATORZÈ.- DECLARACIÓ D'URGÈNCIA I INAJORNABILITAT PER A LA
CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TÈCNIC EN EDUCACIÓ INFANTIL
O EQUIVALENT.
La Secretària llegeix la següent proposta d'acord:
L’article 21.3.2 de la Llei 36/2014, de 29 de novembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2015 pel qual s’estableix que “Durant l’any 2015
no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de
personal estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es
restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es
considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics
essencials”
El Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de
l'educació infantil i els requisits dels centres en el seu amb l’article 11
s’estableix que “per cada tres grups, o fracció, almenys un dels
professionals ha de tenir el títol de mestre amb l'especialitat en educació
infantil o el de grau equivalent”.
Vista la necessitat urgent i inajornables d’aquest ajuntament de cobrir la
plaça de tècnic en educació infantil de la Llar d'Infants Alt Foix donat que
reiteradament hi han baixes que no queden cobertes, i vist l’obligatorietat
que estableix el Decret 282/2006 que en el cas de qualsevol baixa dels
treballadors actuals es veu incomplida.
Per tot això, es proposa al Ple municipal de l'Ajuntament de Torrelles de
Foix l'adopció dels següents acords:
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PRIMER. Considerar que existeixen necessitats urgents e inajornables que
fan necessàries l’inici del procediment per a tècnics en educació infantil
donat que aquest servei es considera prioritari per tal de complir amb
l’obligatorietat que estableix el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es
regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.
SEGON. Autoritzar i procedir a l’inici del procés selectiu per a una borsa de
Tècnic en educació infantil o equivalent.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: vols explicar tu, Sira?
La Regidora Sira Carbó diu: això és per fer una borsa per la llar d’infants a dia
d’avui tenim una que treballa a jornada complerta i l’altre que treballa a mitja
jornada, amb el número de nens que hi ha, estem als límits, quan algú en algun
moment agafa una baixa, vacances o es posa malalt, és complicat contractar algú, no pot quedar només una persona a la llar, llavors segons la normativa de
que no hi poden haver-hi contractacions, sinó és que hi ha una urgència aprovada per ple i aquí és el fet de formar una borsa per convocar aquesta plaça i llavors quan es produeixi una baixa o un permís a cobrir, llavors podrem anar collocant a la gent que tenim allà a l’Ajuntament.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: gràcies, abans s’ha de resoldre un petit
dubte, parlàvem de que si s’aprova, s’han d’aprovar unes bases, les quals les
aprovarem per junta de govern, si hi voleu participar, ho dieu i no hi haurà cap
inconvenient en que participeu, amb lo qual hi ha un examen, uns mèrits i una
entrevista i llavors es crearà la borsa que ha dit la regidora. Alguna cosa a dir,
Tere? Esther?
La Regidora Esther Tutusaus diu: com ja vaig comentar a la junta de portaveus, voldria que us comprometéssiu que fos una persona que estigués a l’atur,
que tingués una titulació i a veure si no hi ha un augment de nens i quan s’acabi
la baixa la persona, se l’acomiadi, perquè estem veien que tota la persona que
entra a fer una substitució al final es queda.
La Regidora Sira Carbó diu: el que es diu aquí no és contactar a més gent, eh,
és simplement que faci la suplència de la persona que està de baixa actualment
La Regidora Esther Tutusaus diu: si ja sé que ho vas comentar a la junta de
portaveus, però jo volia que constés que es fes el que diu el Sergi que el que es
té que fer és les bases amb una titulació i l’horari que és fes, és l’horari del que
està substituint i després se l’acomiadi.
La Regidora Sira Carbó diu: fins i tot quan la directora que és la Sara fa jornada
complerta i l’Antonia que fa 20 hores de jornada, quan contractem algú normalment sempre fa la jornada de l’Antonia i l’Antonia passa a suplir a la Sara, per
tant, quan es contracta algú es fa per 4 o 5 hores.
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L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas si creieu oportú, que si per
crear aquestes bases hi voleu assistir, no tenim cap problema en que vingueu a
les reunions per fer aquestes bases i participeu en la contractació. Pere.
La Regidora Esther Tutusaus diu: perdona jo si que hi estic disposada a assistir-hi.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: d’acord prenem nota i ja l’avisarem.
El Regidor, Pere Civill diu: a veure que hi haurà una o dues persones que s’hagin convocat o estiguin convocades que estaran en cartera per quan es necessitin.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: els que es presentin
El Regidor, Pere Civill diu: aquí suposo que hi haurà una puntuació , a partir
d’aquesta puntuació, hi haurà un llistat i quan es necessiti una persona es trucarà a la que té més puntuació, si se’n necessiten dues trucaran la primera i la segona.
La Regidora, Sira Carbó diu: normalment va per mèrits, la que té més puntuació va el número 1 i vas baixant, quan necessiten una persona, truques a la 1
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: a la llarga amb totes les places s’ha de
fer així, com fem per exemple al Consell Comarcal, aquesta borsa cada x temps,
cada 3 o 4 anys es torna a convocar i si la primera persona està treballant o té
feina, s’agafa la segona o sinó la tercera....com a dit la regidora d’ensenyament,
s’agafa per puntuació valorant els mèrits. Passem a votació siuplau.
Votació.- S'aprova la proposta, per unanimitat de tots els regidors assistents a la
sessió.
QUINZÈ.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2016.
La Secretària llegeix la següent proposta d'acord:
Vist que en data 3 de juliol de 2015, i número de Registre d’Entrada 2067,
el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, ha
tramès un escrit referent a l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any
2016.
Vist allò que disposa l’article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors que indica
que de les catorze festes laborals, dues seran locals, sense que puguin
escaure's ni en diumenge ni en cap dels dies de festa oficial que fixa la
Generalitat.
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Vist allò que disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de
juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i
descansos, estableix el següent:

“Serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y no
recuperables, hasta dos días de cada año natural con carácter de
fiestas locales que por tradición le sean propias en cada municipio,
determinándose por la autoridad laboral competente -a propuesta del
Pleno del Ayuntamiento correspondiente- y publicándose en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el Boletín Oficial
de la provincia.”
Atesa l'Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, per la qual s'estableix el calendari de festes oficials per al 2016,
el qual disposa que, a més a més de les festes oficials, serà fixades per
Ordre del Conseller dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a
proposta dels municipis respectius.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Declarar com a festes locals del municipi per a l'any 2016,
retribuïdes i no recuperables els dies 25 d’agost i 8 de setembre de 2016.
Segon.- Donar trasllat del present acord al Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, perquè la proposta realitzada sigui
ratificada pel Conseller.

L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: l'equip de govern proposa com ja va
sent habitual que les festes retribuïdes i no recuperables siguin el 25 d'agost i 8
de setembre del 2016 que concretament cauen en dos dijous, que una és la festa
major, el patró és Sant Genís i l'altre és el 8 de setembre la patrona de Santa Ma ria de Foix, alguna cosa a dir, Pere? Junqué?
El Regidor, Josep Junqué diu: a veure, seria interessant si més no es fessin uns
cartells dient que els dia 8 de setembre és festa perquè molts Torrellencs no se
n’assabenten.
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L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: gràcies, prenem nota i ho farem de cara
a l'any que ve. Alguna cosa a dir Pere?, sinó passem a votació
Votació.- S'aprova la proposta, per unanimitat de tots els regidors assistents a la
sessió.
SETZÈ.- MOCIÓ DEL PSC SOBRE L'EMBARGAMENT D'AJUTS SOCIALS.
La Secretària llegeix la següent proposta d'acord:
«En els darrers mesos, diversos Ajuntaments catalans, han rebut ordres del
Ministeri d'Hisenda d'embargar ajuts socials a persones o famílies amb pocs
recursos pel fet de tenir deutes anteriors amb l'administració pública.
Aquesta ordre té origen en el canvi del Reglament General d'Aplicació dels
Tributs de l'Estat aprovat a finals de l'any 2014, que obliga els ens localsd a
informar a Hisenda de tots aquells ajuts econòmics que es concedeixen, in dependentment de la seva quantia.
Des del PSC considerem que aquests embargaments són inadmissibles, ja que
afecten de forma directa a persones i famílies que, per la seva situació socioeconòmica, es troben en risc d'exclusió social i perquè desvirtuen el sentit
dels ajuts que els Ajuntaments atorguen per motius d'urgència social.
Creiem que l'embargament d'una ajuda d'urgència social contribueix a la destrucció de la vida econòmica del beneficiari, i posa en perill la subsistència
personal i familiar. Els ajuts socials tenen per objecte contribuir a la millora
de les condicions de vida de moltes famílies i persones que troben en els go verns locals el seu últim recurs per fer front a situacions de pobresa.
Malgrat que el Ministre Sr. Montoro ha declarat que promourà un canvi legislatiu per solventar aquesta situació, a hores d'ara encara no està resolt.
En aquest sentit, proposem al Plenari de l'Ajuntament de Torrelles de Foix
els següents acords:
Primer.- Defensar la inembargabilitat d'aquests ajuts en base a l'article 30
de la Llei catalana 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràc ter econòmic, determina que els municipis poden regular prestacions socials
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de caràcter econòmic per atendre situacions de necessitat puntual, urgents i
bàsiques, de subsistència, com l'alimentació, el vestit o l'allotjament, un fet
que s'adiu al que recull l'article 25.2.e, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Regu ladora de les bases de règim local, que considera competència bàsica dels
ajuntaments l'avaluació i la informació de situacions de necessitats social i la
seva atenció immediata.
Segon.- Posar de manifest que tal i com indica l'article 606 de la Llei d'Enjudiciament Civil, els bens com ara aliments, combustible i d'altres que siguin
imprescindibles perquè l'executat i les persones puguin atendre la seva sub sistència amb dignitat raonable seran inembargables sempre que sigui l'única
font d'ingressos de les persones beneficiàries i estiguin per sota del salari
mínim interprofessional, tal i com marca l'article 607 de la Llei d'Enjudicia ment Civil.
Tercer.- Instar al Ministeri d'Hisenda un canvi legislatiu immediat per tal
d'aclarir i fer efectiva la inembargabilitat dels ajuts d'urgència social i a la
vegada recuperar els ajuts embargats. Fins aleshores, cal que els ajunta ments rebin instruccions clares del procediment a seguir per declarar inem bargables els ajuts.
Quart.- Demanar que aquest canvi legislatiu tingui en compte el retornament
amb retroactivitat dels ajuts socials ja embargats.
Cinquè.- Fer pública la insensibilitat del govern del PP i del Ministre Montoro
-a dia d'avui encara no hi ha data del canvi legislatiu necessari per fer efec tiva la inembargabilitat- vers la situació de milers de famílies a Catalunya,
portant a terme una mesura que va en la línia contraria de la inclusió social de
molts col·lectius. Embargar els ajuts d'urgència destinats a la compra de me dicaments, al pagament de rebuts de subministraments o al lloguer d'un habitatge sense cap alternativa viable i eficaç no fa més que augmentar les desigualtats socials i cronificar les situacions de pobresa.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: gràcies, la defensa la farà l'Esther.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: Bueno faré poca història perquè està claríssim el que diu, si que és veritat és que hi ha persones que aquests embargaments
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fan malt a les persones que avui en dia estan malament, avia’m hi ha molta sensibilitat amb la gent que no pot i hi ha molta gent que viu dels ajuts socials, la cale facció, l’alimentació sinó són els ajuts socials no poden subsistir, llavors nosaltres
des del partit socialista creiem que aquesta llei no s’hauria d’acceptar pel que fa a
l’Ajuntament i l’Ajuntament s’hauria de fer ressò d’aquestes necessitats i aques tes mancances, perquè l’aliment, el combustible, és una cosa necessària per poder
viure cada dia, les escoles, que els nanos no els falti cap àpat, si aqueta gent té en darrerides deutes amb Hisenda, no crec que sigui la manera de subsistir, els es tem demanant ajuts socials d’altres estaments, pues lo que tenim que fer és pro curar que no se’ls embargui lo poquet que poden ingressar aquestes famílies, és
tot el que tinc que dir.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: d’acord moltes gràcies, Tere alguna cosa
a dir? Pere alguna cosa a dir?
El Regidor, Pere Civill diu: de fet, només dir que és una vergonya per part de
l’estat que hagi aprovat una llei com aquesta, hi ha coses que no tenen sentit i
aquesta és una d’elles.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: gràcies, l’equip de govern pensa absolutament igual que els altres grups, així treballem més o menys a través de serveis
social i tots els ajuts que donem i que intentem donar la màxima facilitat a la gent
perquè pugui afrontar els pagaments de qualsevol cosa, taxa, impost, etc...perquè
no tingui problemes per poder arribar a final de mes i des d’aquí se li dona facili tat i per lo tant treballar d’aquesta manera, el que passa és que les mocions serveixen més o menys per fer política a mi m’agradaria fer-ne una mica, perquè el pri mer que em sobta, és que el partit dels socialistes de Catalunya, s’estigui queixant
de la política que ens fan a Madrid i en canvi no siguin capaços de posicionar-se a
favor de la Independència de cara al 27 de setembre, per lo tant, només fer un petit esment de que em sembla molt bé aquesta moció, que estigueu queixant-vos
del que ens asfixia una vegada més el govern espanyol, sigui tant, del PP com del
PSOE, però deixeu clar que com que sou una filial del PSOE.
El Regidor, Josep Junqué diu: però fins ara Convergència i Unió votava del PP
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: però hem sigut capaços de madurar i posar-nos on tocava, en canvi vosaltres, porteu una moció queixant-vos del que ens
fa l’estat i després aneu tots darrera del que diu el senyor Rajoy.
El Regidor, Josep Junqué diu: del que ens fa l’estat , del que ens fa el govern de
Convergència i a vegades fins i tot del que ens fa el govern Socialista, ens podem
queixar de tot.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: jo com que hi veig incoherència... tenia
que dir-ho.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: em sembla molt bé que tu donis la teva opi nió, però jo el que tinc que dir és que això no és política.
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L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: una moció , el debat que es fa d’una moció és un debat sempre polític, per lo tant, una moció sempre és política a vosal tres us sembla perfecte, lo que em toca els...el que em fa molestar és que sigui el
govern espanyol el que canvia una llei de Catalunya, el fons de la moció, nosal tres serem els primers que..
El Regidor, Josep Junqué diu: el fotut és que no és tot l’estat espanyol que té
aquesta mancança.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: en aquest punt no estic d’acord amb tu amb
el sentit del tipus de moció , val, no es pot barrejar les xurres amb les menines.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: la moció la presenteu el partit socialista i
no sou capaços de plantar-vos davant de l’estat.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: jo crec que el vot és secret, tu no saps dels que
aneu junts pel si, qui votarà que si i no saps dels que no anem amb el si, qui vota rà que no.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: vale però vosaltres esteu aquí com a partit Socialista, per lo tant, no voldria allargar més.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: no tothom diu el que pensa i no tothom fa el
que diu.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: recordo perfectament la votació del senyor Junqué quan votem alguna cosa d’independència aquí a aquest Ajuntament.
Votació Tere, siusplau? Esther? Pere? Convergència?
Votació.- S'aprova la proposta, per unanimitat de tots els regidors assistents a la
sessió.
DISETÈ.- MOCIÓ D'ERC SOBRE EL MAPA DE PATRIMONI.
El Regidor, Pere Civill diu: hi ha un punt que convindria canviar ja que no és del
tot encertat, si us va bé, ho llegeixo jo.
El Regidor, Pere Civill llegeix la següent proposta d'acord:
«La secció local d'ERC de Torrelles de Foix,
Exposa:
Assabentats que la Diputació de Barcelona, en el seu pla d'actuacions té con templat la realització dels mapes de patrimoni dels municipis.
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Assabentats que més de la meitat dels municipis de la província de Barcelona
ja el tenen realitzat.
Assabentats que el primer pas és passar la moció per Ple i ser aprovada.
Coneixedors que serà una eina útil pel coneixement tant dels propis veïns so bre el seu municipi com per donar-lo a conèixer als nostres visitants.
Proposa:
Primer.- Que s'aprovi aquesta moció.
Segon.- Que es signi el conveni amb la Diputació de Barcelona per tal de tirar endavant el projecte»
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas, primer estaria bé que expli quéssim el que és el mapa de patrimoni dels municipis, perquè jo mateix per sa ber-ho vaig haver de buscar-ho. Si vols llegeixo jo mateix la definició que hi.. si
vols eh?
El Regidor, Pere Civill diu: si, si
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: El mapa de patrimoni, és un mapa que fa
la valoració del patrimoni natural i cultural d’un municipi, tant immoble com el
moble, documental immaterial i el del medi natural. Aquets mapes són una eina
per gestionar i establir mesures per la protecció per la conservació i planificació,
així com per la planificació social del patrimoni. Gràcies.
El Regidor, Pere Civill diu: Aquest mapa indica la situació en que ens trobem
aquí a Torrelles, com en tants altres municipis, és del tot interessant per potenciar
allò que tenim de cara, ja sigui de cara al turisme, però només al turisme, la utilit zació d’aquesta eina per part de la gent del municipi, ajudarà a descobrir molt del
patrimoni que tenim que molts de nosaltres ni sabem que existeix i no en som
conscients del que tenim fins que d’alguna manera no està en algun document i
en podem fer ús, i això ens porta a saber coses que fins ara ignoràvem del nostre
municipi. Nosaltres hem tingut la oportunitat de veure de un altre municipi que
ho va fer i realment és una eina que val la pena i per això hem impulsat aquesta
moció perquè creiem que és interessant pel municipi. Aquí hi ha un punt d’aquesta moció, n’hi ha un que el primer pas per passar endavant ha de ser aprovat
pel ple, no és cert, aquest punt no és cert, si bé és cert que un punt estigui dema nat s’ha d’aprovar per l’acord que pertoca pagar al municipi que és el 8%, això si
que s’ha d’aprovar llavors aquest punt l’hauríem de i treure’l. Aquest mapa serà
beneficiós pels nostres veïns i per donar-ho a conèixer als nostres visitants, que
s’aprovi aquesta moció i que es signi un conveni amb la Diputació de Barcelona
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per tirar endavant el projecte, aquest projecte segons ens va informar s’aprova o
es presenta al mes de febrer.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: surt concretament amb allò que hem dit
bastantes vegades que és el catàleg de serveis.
El Regidor, Pere Civill diu: si voleu proposo que s'aprovi aquesta moció i es tiri
endavant en el moment que es pugui presentar, ja estarà aprovada tant la moció
com els pressupostos d'aquest any que ve i tindrem en compte per dedicar-hi una
partida pressupostaria per acollir aquest 8% que tocarà pagar, la meva proposta,
o la nostre proposta en aquest cas fora aquesta, és una eina interessant pel municipi i si la tenim en compte aquest proper febrer aprovar-la en votació i a més a
més tenir-la en compte quan fem els pressupostos i afegir una partida .
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: gràcies Pere, Tere alguna cosa a dir? Esther? Molt bé a nosaltres ens a sembla molt interessant la proposta i ens a sembla
correcte el que acabes d'expressar, per tant, en el moment que surti el catàleg de
serveis de l'any 2016, farem aquesta sol·licitud, jo vull fer una pregunta a la secre taria, si podem tenir la partida pressupostaria aprovada prèviament o anteriorment al fer la sol·licitud?
La secretaria, diu: prèviament
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: d'acord, pues perfecte, passem a votació.
Votació.- S'aprova la proposta, per unanimitat de tots els regidors assistents a la
sessió.
DIVUITÈ.- MOCIÓ DE SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIAREFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS DE LA MEDITERRÀNIA.
La Secretària llegeix la següent proposta d'acord:
«El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària
en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la
guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la
violència i la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A
més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers
vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï
augmentant els propers dos mesos.
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El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització
formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar
accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles
dels països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels
esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació
d’emergència i especialment en la post emergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar
suport a la població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat
treballant des de llavors, amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
- Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu
article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser
respectada i protegida.
- Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en
l’article 14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil,
i a gaudir-ne, a qualsevol país.
- Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut
del Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol,
preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que
aquest estatut preveu.
- Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis
catalans per la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
- Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang
superior.
- Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786
peticions d'asil i només 28 places d'acollida.
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- Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre
solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el
dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els
drets humans i el desenvolupament.
- Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis
per a què donin resposta a la situació dels refugiats.
Per tot això, des de l'Ajuntament de Torrelles de Foix, es proposa l'adopció
dels acords següents:
Primer. Instar el Govern espanyol a:


Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic,
assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes
perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la
gestió descentralitzada.



Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació
pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de
l'atenció a aquest col·lectiu.



Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida
de les persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de
cada persona.



Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es
concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la
cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o
indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:


Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció
Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014,
adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament.
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Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants
d'asil i en paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels
municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les
persones sol·licitants.



Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.



Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es
concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la
cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o
indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Tercer. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen
en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.
Quart. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la
realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local
solidària.
Cinquè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al
desenvolupament amb vocació transformadora.
Sisè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.
Setè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la
reunió en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la
seu del Fons Català amb la participació de més d’una vuitantena
d’ajuntaments. Aquestes són:





Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

Vuitè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les
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entitats municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti
amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
Novè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat
espanyol».
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas, aquesta moció és molt més
llarga, suposo que tots esteu al cas, perquè se n'ha parlat aquestes últimes setma nes del cas dels refugiats de Síria, per tant, crec si us sembla que lo que acordarí em, si voleu la llegim però és bastant llarga aquesta moció. Recolzem i estar a fa vor de que els Govern Espanyol, demani més dotació a la Unió Europea, de que
instem al Govern de la Generalitat a donar suport als municipis acollidors i per
tant, la coordinació a aquests refugiats, ens oferim als municipis com a territori
d'acollida i ens sumem a les línies de treball contra poder resoldre l'important
problema que tenim ara mateix al territori de Síria, per tant si us sembla passem
al debat, si hi ha alguna cosa a dir per part de la Tere.
La Regidora Teresa Rodriguez, diu: jo només voldria preguntar, qui presenta i
firma.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: la presenta l'equip de govern, aquesta
moció ens va arribar de l'Associació Catalana de municipis, per tant, l'equip de
govern ho va posar al ple com altres mocions que arriben a l'Ajuntament.
La Regidora Esther Tutusaus diu: només una pregunta, Torrelles té pensat aco llir alguna gent refugiada?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: d'oferir-les, en tot cas, ens oferirem a través del Consell Comarcal, oferir algun equipament del municipi, és una cosa que
podem fer, però no tenim molt clar encara com ho farem, però en tot cas, estem a
favor d'ajudar a la gent de Síria.
El Regidor, Pere Civill diu: està pensat que té el municipi per oferir a les families?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: qualsevol equipament municipal pot servir durant x temps, a més a més també ens oferim a ficar-nos en contacte com fan
amb gent que els vulgui acollir, etc. inicialment hi ha un punt que diu que l'Ajuntament oferia dotació econòmica i a més a més oferia un local municipal per aco llida que vam treure a l'espera que des de la comarca en diguessin si està previst
acollir-los o no, aquesta moció és per donar suport a tothom que ho està fent, per
afegir-ho i donar més pressió, tant a la Unió Europea com a la Generalitat. Passem a la votació, si us plau.

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

50

Votació.- S'aprova la proposta, per unanimitat de tots els regidors assistents a la
sessió.
DINOVÈ.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDE.
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 Re glament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i demés nor mes concordants.
Atès els decrets de l’alcalde núm. 24/2015, de data 12 de març, al 64/2015, de
data 9 de setembre
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 24/2015, de data 12
de març, al 64/2015, de data 9 de setembre.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: els decrets de l'alcalde els teniu tots, des
del número 24 fins el número 64 de l'any 2015, queda donat compte ja que tots els
teniu, de la mateixa manera, suposo que tots aneu rebent els acords de la junta de
govern, el punt número vint és donar compte dels acords de la junta de govern i
si no és així, ens ho dieu i ho resoldrem de la manera més adient i solventarem el
problema que hi hagi i per tant donem compte dels acords de la junta de govern.
VINTÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.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.
10, de data 10 de març de 2015, fins a la número 30, de data 28 de juliol de 2015.
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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. 10, de data 10 de març de 2015, fins a la número
30, de data 28 de juliol de 2015.
VINTIUÈ.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: per començar voldria desde l'equip de
govern i suposo que des de tots els membres de la corporació, voldria felicitar al
Xic Torrellenc, perquè fa 30 anys que s'està editant i felicitar a la Coral Foix per què fa 25 anys que es va crear i també volia felicitar als Gegants que també fa 25
anys que es van crear. Des d'aquí felicitar totes aquestes entitats, en conjunt a to tes les que han anat passant i han anat venint i aniran fent anys i en nom de tot
l'equip de govern i suposo que tots us hi sumeu, felicitar aquestes entitats per les
grans tasques que han fet durant aquets anys i recordar que sense les entitats d'aquest municipi, Torrelles no seria com som, no tindríem la qualitat cultural que
tenim i encoratjar-vos a que continueu fent aquesta tasca i sempre sabeu que teniu a l'Ajuntament, hi hagi qui hi hagi, espero, al vostre costat, tant aquestes entitats com totes , el que necessiteu. Següent cosa que voldria dir en el ple, voldria
demanar, aquest any com tots, més o menys vau veure, quan vam guanyar les
eleccions, vam creure convenient, que no faríem una comissió de festes, atès que
era molt recent i molt ràpid per crear la festa major i vam creure que lo que farí em és gent que tingués ganes de col·laborar i de tirar la festa major endavant i
ens serviria i així és com vam fer-ho. A les primeres reunions, em sembla que
vam ser unes 20 persones més o menys, dels quals alguns es van implicar més
que d'altres perquè tenien més temps que d'altres o perquè tenien altres obligaci ons, etc....lo que volia venir a dir, és que aquest any, hi ha hagut un grup de col laboradors de festes, en fi, la comissió de festes, molt lluïda al meu entendre i l'altre companya de comissió de festes i de l'equip de govern i voldria donar-li per sonalment, les gràcies a ells, perquè a mi personalment, crec que és una de les millors festes majors, que he recordat en els últims anys i tot gràcies a que ells, la
gent que formava part d'aquesta comissió de festes, es van implicar al màxim,
van treballar al màxim i van fer-ho tot amb moltes ganes i il·lusió i amb un equip
molt compenetrat i a més a més de diverses edats, perfils i de diferents, diferents
parts del municipi , els quals s'hi van deixar les banyes perquè tots poguéssim
gaudir d'uns dies molt especials per tots els Torrellencs i poguéssim passar una
bona festa major, almenys des de la meva perspectiva que va ser, repeteixo, que
jo personalment , va ser una de les millors dels últims 7 o 8 anys, ja que la meva
experiència era no gaudir massa d'aquesta festa major, perquè a vegades vaig
fins al coll de feina i gràcies a tots aquests que s'han dedicat amb ganes i esforços,
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entre tots hem pogut gaudir de la Festa Major i dins del meu record quedarà que
és una de les millors que he passat aquests últims anys. A més a més també vol dria agrair a les entitats del municipi que hi van col·laborar, que com sempre grà cies a elles vam poder fer molts més actes dels que hem fet i tothom que hi ha col laborat gràcies, perquè va ser una Festa Major on hi va haver molt de civisme,
molta convivència i torno a repetir que crec que va ser una molt bona Festa Major
i tot i així m'ho han fet arribar molts ciutadans de Torrelles i tot l'equip de go vern.
Voldria recordar també que abans d'acabar la legislatura vam treure unes beques
per material escolar, per llibres diria, per l'escola, ara hem recordat als pares i
mares que els alumnes sigui de l'escola Guerau de Peguera, que aquest any tam bé sigui de l'Institut o les escoles colindants, atès que aquests estudiants siguin de
Torrelles, per tal que sol·licitin aquestes beques i acaba el termini i fa una setma na, les sol·licituds només eren de 4 o 5 persones que havien sol·licitat aquesta
beca, per tant, recordar que la tenim i qui no s'hi presenti la perdrà.
A més a més, també he fet referència alguna vegada a les eleccions que tenim
aquest diumenge 27 i des d'aquí lo únic que puc fer, és animar que tothom vagi a
votar, que votin el que ells creguin més convenint, però que la gent el dia 27, o si gui aquest diumenge, no es quedin a casa i arribin fins el col·legi electoral que es tarà com sempre situat a l'antic consultori mèdic i que dipositin la seva papereta
amb el partit que ells més creguin i per tant, animar-vos si us plau que aneu a vo tar.
Un altre punt, és que properament aquesta setmana que ve suposo o l'altre l'e quip de govern com bé portava en el seu programa, volem començar a aplicar les
ordenances de civisme i tinença d'animals més a fondo, com ja vam exposar alguna vegada en el ple, com bé les vam aprovar en aquest ple i l'anterior mandat i
voldríem aplicar-les, per tant, creiem que els ciutadans de Torrelles teniu que ser
coneixedors de que és el que diuen, principalment aquesta ordenança de civisme
i la rebreu a casa conjuntament amb l'ordenança de tinença d'animals, aquestes
dues ordenances, les rebreu a casa amb un petit escrit dient això, us les fem arri bar només perquè sapigueu de que van i les sapigueu totes abans de les que co mencem a aplicar i rebreu aquesta petita mostra i us la pogueu llegir tranquil·la ment i que és el que hem aprovat en aquest ple aquest últim any i que és el que
aplicarem.
També dir-vos que suposo que tots sabeu, fa uns mesos que vam aconseguir a
través de la Diputació, que ens financés un parc de salut valorat amb uns 10.000 i
escaig euros el qual està col·locat al costat del Casal d'avis el qual hem esperat a
inaugurar-lo una vegada comenci la gimnàstica de la gent gran perquè la Diputa ció conjuntament amb aquest finançament d'aquest parc el qual van muntar ells
directament, també ens financen les classes per ensenyar que és el que s'ha de fer
en aquest parc de salut, per tant, ara ha començat la gimnàstica per la gent gran,
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aprofitarem i suposo que la setmana que ve o l'altre, ja us informarem detallada ment, farem la inauguració d'aquest parc de salut una classe d'una professora
que tots la coneixeu, que precisament és la que fa també la gimnàstica de la gent
gran, la Nicole, que ens dirà com hem de fer servir les instal·lacions del parc de
salut col·locat al carrer Ronda al costat del Casal d'avis.
També dir-vos tant, als ciutadans de Torrelles com també als partits polítics que
properament us tornarem a dir, aquest vegada si, de veritat, que hi participeu, en
el termini màxim d'un mes sortirà publicada al Butlletí Municipal , La Veu de
Foix, per donar la màxima transparència a tots els actes i acords i coses que es fan
des de l'Ajuntament, o sigui des del nostre Ajuntament i en el qual també us po dreu expressar i aquesta vegada per treure-la i tirar-la endavant, que el Regidor
de Comunicació, Joan Navarro, conjuntament amb uns col·laboradors hi està tre ballant ja des de fa unes quantes setmanes, esperem treure-la i que us arribi a
casa.
I ja per acabar i no enrotllar-me més, dir-vos que màxim al novembre, vam
aconseguir que la Diputació de Barcelona ens posessin alguns cartells més d'in formació turística i posaran una foto panoràmica i uns cartells d'informació al
Santuari de Santa Maria de Foix per tal de que quan estiguem allà i ens trobem
allà ens localitzem des de on hi ha la tanca de fusta a partir d'aquí la meva com panya la Sira voldria dir dues informacions més.
La Regidora, Sira Carbó diu: Bueno, jo vull comentar que les obres de l’escola
ja estan en marxa, ja hem fet la delimitació, ja està tot preparat i bueno les obres
ja van endavant i comencem a fer l’escola.
També volia comentar-vos que el cap de setmana 24 i 25 d’octubre, fem la fira,
és la 26 ena edició, on es farà el 2on any de clownic que s’estan modificacions
del programa de l’any passat, amb activitats noves i quedeu tots convidats en
aquesta fira.
Després dir-vos que en les ordenances municipals de l’any passat es va aprovar
tot el tema del compostatge i que en breu començarem a fer la campanya del
compostatge, començant per la zona de El Terme, es començaran a enviar unes
cartes per citar tots els veïns d’allà per veure si podem tirar endavant el projecte, tot és per reduir costos en el servei de la brossa i millorar el medi ambient.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Bé gràcies, crec que més o menys ja ho
hem dit tot, per tant passem al punt número vint-i-tres, precs i preguntes.
VINT-I-DOSÈ.- MOCIONS I/O PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS REGIDORS.
No se'n presenta cap.
VINT-I-TRESÈ.- PRECS I PREGUNTES.-
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L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Tere, tu mateixa.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: Vale, a la junta de govern del 7 de juliol, el
punt número 7, no vull dir noms, només vull saber com està el gos, només diré el
títol, incoar expedient sancionador a .... no diré el nom, lo que vull saber, és com
està el gos.
El Regidor, Manel Arevalo diu: el gos, està en un estat, relativament normal, ha via arribat a estar bastant malament i a partir de que el vam notificar, l’home l’ha
cuidat una mica més bé, però tot i així està, com estava. Hi ha diferents alternati ves, les estem estudiant però és complicat, el fer actuacions més agressives, ara
està mitjanament bé, però continua tenint molèsties.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: per tant, l’home continua tenint el gos.
El Regidor, Manel Arevalo diu: continua tenint el gos i en comptes d’estar tantes
hores al cel obert, hi ha algunes que està a casa, aquesta és la única petita millora
que té, el gos no està bé, no està bé, no ho sabem en seguretat però tenim la sospita de que està quasi bé una setmana sense menjar, els veïns li porten eh...
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: i no es podria fer alguna altre actuació ? estem parlant d’un gos i que té vida.
El Regidor, Manel Arevalo diu: no està en perill
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: home tu estaries bé,
bé, tot el dia en un cel obert
a plè cop de sol , ni tu, ni jo, ni ningú.
El Regidor, Manel Arevalo diu: els passos que s’han de fer no són així com tu
creus que es poden, s’han de seguir unes pautes, que no són fàcils, si vols te les
explico ara, és una mica llarg però...
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: no, agrairia que cada pregunta no fos un
petit debat, màxim una o dues intervencions, l’Ajuntament farà tota la màxima
pressió que podem en aquest cas però que fos bastant breu. Esther?
La Regidora, Esther Tutusaus diu: Heu comentat que tornaríeu a fer la Veu de
Foix, la meva pregunta és, hi participeu només l’equip de govern? O estarà obert
a tots?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: no, diria que ho he dit, però crec que he
dit que estaria obert a tots els partits polítics, aquesta vegada si, ja que l’última no
va ser així, tindreu el vostre espai com s’ha fet sempre a la Veu de Foix.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: no ho havia entès, si ho havies dit.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: diria que ho he dit, com que he anat tant
ràpid. Pere?
El Regidor, Pere Civill diu: A veure, si, contents, content de que aquesta Festa
Major hagi anat tant bé com has explicat que ha anat.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: sé per on vas.
El Regidor, Pere Civill diu: suposo que si que sap per on vaig, perquè ho hem
demanat forces vegades i després d’un any de retard a dia d’avui no tenim els
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números de l’altre, suposo que ja estaria bé que els tinguéssim, aquest exercici del
2014, com va anar?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: tens tota la raó, jo com que refiava que el
secretari ho donés, pues no hi he estat a sobre, els comptes ja et vaig dir en el seu
moment que estaven fets, faltava validar pel secretari, de la fira també , del
proper ple no passa i us els farem arribar.
El Regidor, Pere Civill diu: suposo que aquest any no es trigarà tant...
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: si et sóc sincer, encara no m’hi he posat i
encara hi ha alguna factura per pagar.
El Regidor, Pere Civill diu: no us ho demanem encara, suposem que encara no
està, però que no es tardi tant.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: es va trigar precisament perquè ja ho vaig
dir en el seu moment, faltava que el secretari els validés i els comptabilitzés, jo els
meus estaven fets i els d’ara estaran fets com a màxim amb un mes més, un cop la
comissió de festes els entregui, el que passa, és que com saps tu, hi ha alguns pa gament que es fan a través de aportacions de ciutadans , que com que no queden
registrats en el compte de l’Ajuntament, el secretari els desglossa i els fa amb una
diferent comptabilitat i per això ho revisa després i fa els seus comptes. No passa
del proper ple. Tere.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: jo voldria saber com està el tema del secretari.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: està de baixa, sabem que l’últim dilluns
que va portar la baixa, va dir que estaria 3 mesos més de baixa segur. Esther.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: he vist que en una comissió de govern, és la
número 27, el tema de les terrasses del que són bars o granges o que sigui, he vist
que estava, però que faltava una del Torrents Xic i la de la Pastisseria, és per al gun motiu? Que us la heu deixada?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: si no recordo malament, crec que estaven
pagades ja, no?
La Regidora, Sira Carbó diu: si
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: si no recordo malament, són les que estan
pendents, aquestes dues que dius estan pagades.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: jo pel que he vist, com que hi ha els metres...
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: són pendents del 2014, però aquestes
dues ja estan pagades.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: val d’acord.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Pere
El Regidor, Pere Civill diu: a veure aquí, hi ha un decret d’alcaldia que no sé que
és, a veure si ens el pots explicar.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: ens dius el número
El Regidor, Pere Civill diu: el número 34/2015
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L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: això si ho pogués explicar més el Jaume,
Jaume és el recurs de la sentència interposat per la Eduarda Gómez Gómez, jo ho
sento però no ho sé
La Regidora, Sira Carbó diu: la de la piscina Jaume.
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: amb la Eduarda que és la mestressa de la piscina, hi
tenim dos o tres, ella ens reclama dels terrenys 2.000.000 €, lo que l’Ajuntament
ha de fer, perquè es va acusar de persecució de posar-hi 170.000 €, ella a part de
que no vol marxar, ha posat un contenció contra l’Ajuntament que reclama
2.000.000 €, perquè ella, tot aquell espai que hi ha la piscina diu que és seu que i
ara així estem.
El Regidor, Pere Civill diu: si però això està així, però hi ha sentència? S’ha jutjat?
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: el contenciós encara no està, fixa’t tu que si se li
gira el cap, pot demanar 2.000.000€
El Regidor, Pere Civill diu: perquè el que va passar en el seu moment amb la
piscina que va malmetre el carrer, allò es va resoldre?
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: no, allò si no recordo malament, se n’ha de fer
càrrec l’Ajuntament.
El Regidor, Pere Civill diu: allò que va obrir...
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: ja estem amb lo dels jutges, aquesta persona tenia
la claveguera connectada a una claveguera que anava a parar a un tub, quan es
fan les obres no es connecta perquè no sortia en el projecte de reparcel·lació,
aquella piscina s’omple o es buida o el que sigui, el fet és que un dia la buiden
s’engoleix tota l’aigua i arrenca el paviment i llavors el jutge considera que és
culpa de l’Ajuntament. Jo ja he dit que Can Coral es va començar malament i no
s’acabarà malament perquè jo ja no ho veuré però és una eternitat.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: bé gràcies, Tere.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: quan cobra el secretari, estan de baixa?
La Regidora, Sira Carbó diu: un 75% de la base reguladora
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: ja t’ho direm exacte, ja m’ho apunto i t’ho
direm. Esther.
El Regidor, Josep Junqué diu: el decret d’alcaldia número 64 l’Ajuntament
acorda el pagament del transport per la diada de l’onze de setembre
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: si l’Ajuntament de Torrelles ha pagat un
dels dos autocars.
El Regidor, Josep Junqué diu: i això és legal o normal o està bé?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: quin problema hi ha?
El Regidor, Josep Junqué diu: És un acte polític
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: és un acte polític? Que jo sàpiga la
manifestació que es feia a Barcelona no era un acte polític, almenys que jo sàpiga,
l’organitzava l’Assemblea General.
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El Regidor, Josep Junqué diu: la pregunta concreta és, l’Ajuntament de Torrelles
ha pagat aquests cèntims?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: la primera no t’ha quedat clar, no he dit
que si, doncs, ja està, gràcies. Pere.
El Regidor, Pere Civill diu: a veure amb el número 35/2015 que tampoc no sé el
que és.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: dedueixo que és el de les banderes, que
és del a Subdelegació del Govern.
El Regidor, Pere Civill diu: hi ha un acord de junta de govern de la Subdelegació
del Govern
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: per no penjar la bandera espanyola, és la
denúncia que ens posa la Subdelegació del Govern de Barcelona per no penjar la
bandera espanyola en els mastils de l’Ajuntament.
El Regidor, Pere Civill diu: i com ha acabat això?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Estem que jo tinc que anar a poders al
representant , em sembla que haig d’anar demà als jutjats, perquè ens puguin
defensar, això que posa atorgar poders, demà al matí tinc que anar als Jutjats per
donar-li els poders.
El Regidor, Pere Civill diu: la Subdelegació del Govern interposa la demanda
incitada per algun veí de Torrelles? O ?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: no ho sabem nosaltres, han arribat
bastantes notificacions, com molts altres Ajuntaments, ha arribat això. Tere
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: com tenim el tema del cotxe que vau dir que
es miraria i es compraria pel vigilant ? perquè pel que m’he donat compte, ell ve,
treballa i fa les seves hores i pràcticament cotxe no en té.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: bueno això de treballar... és discutible
també, ho mirarem.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: sóc una persona educada i dic que m’he
donat compte de que està molt poca estona amb cotxe, per tant, si hagués una
urgència
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: ho seguirem mirant, gràcies. Esther.
La Regidora Esther Tutusaus diu: avia’m amb la comissió del 27/2015 en el punt
número 6, l’escrit que va presentar la senyora Emilia Romeu
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: dedueixo que és la comissió, junta de
govern..
La Regidora Esther Tutusaus diu: la junta de govern, en aquesta senyora se li va
retirar una furgoneta Cangoo d’un camí veïnal i es va portar a la deixalleria i
després se li va demanar un abono de 100 € per retirar-li i quan va anar estava
que donava fastig, no té fars, no té motor, no té porta...
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: no em facis dir com ha acabat perquè em
sembla que ha desaparegut, perquè estaven vivint sobre la pastisseria Pardo i em

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

58

sembla que ha desaparegut, no em facis dir, però era un furgoneta que estava just
en el camí de l’entrada al Pany i els mossos ens va demanar que, hi ha una
notificació que ens demanaven que la retiréssim perquè estava en un camí
perillós, al costat de la cuneta i sense poder entrar a la urbanització, nosaltres la
vam retirar i l’únic lloc on tenim espai per deixar-la és dins de la deixalleria
municipal, es va dir que la vinguessin a retirar, se’n van desentendre, no volien
saber res, després han reclamat i a dia d’avui quan els vam dir que paguessin i
després discutiríem i ens ho miraríem i a més a més, els mossos tramitarien una
denúncia per abandonament del vehicle i la perillositat que suposava perquè no
sé si aquells dies vau passar per la carretera de Pontons, però estava al sortir
d’una curva, entrant a la urbanització del el Pany, no sé com està aquest tema,
però no l’ha vingut a buscar, no ha pagat i jo diria que fa bastant que des de
principis de l’estiu que no en sabem absolutament res.
La Regidora Esther Tutusaus diu: jo crec que és una cosa seriosa i que si se li ha
desmantellat en una deixalleria i potser serà responsabilitat de l’Ajuntament
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: no pateixis perquè hi ha una acta del
mossos i no passarà res. Pere.
El Regidor, Pere Civill diu: la proposta número 8 del ple d’avui, hi ha una
reducció de la partida pressupostaria amb el tema de camins que hi havia una
consignació de 18.000 euros i feu una reducció de 3.000 euros i queda amb 15.000,
ostres, creieu que els camins estan tant bé que s’ha de reduir la partida
pressupostaria ?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: perdona que rigui, eh... però m’ha
estranyat moltíssim, perquè jo ja tenia previst, una rodona PSC cementiri i una
rodona Esquerre camins m’ho esperava que vosaltres, la secretaria ha rigut al dirho però ja vaig dir-ho
El Regidor, Pere Civill diu: saps perfectament que hi transitem bastant pels
camins i sabem l’estant en que estan i en que es troben i per tant , una de les coses
que em sobta més, és que de la mitja partida pressupostaria que hi ha acaba que
reduïm una part.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Estem amb la mateixa discussió d’abans,
no s’ha gastat 15.000 euros amb la conservació de camins, s’han gastat més, vale?
Perquè està aplicat, no sé si en la partida, hi ha una partida que es diu empreses
externes i en el seu moment d’aplicar-ho és així, quan nosaltres demanem l’estat
d’execució del pressupost que es treu del programa Sicalwin, fa constar que
aquesta factura x s’ha aplicat a aquesta partida, que no és una partida que s’hagi
exhaurit, en aquesta encara hi caben 3.000€ i en el moment de fer la modificació
del pressupost i per això s’ha fet, també saps tu, com jo que els camins estan molt
millor que altres anys, que s’arreglen molt més i que hi ha hagut moltes més
subvencions destinades.
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El Regidor, Pere Civill diu: les últimes pluges que hi ha hagut , del 15 d’agost
que va haver-hi un terrabastall ...
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: queda una actuació pendent, que és
arreglar-nos alguns i tallar bastants borals que per motius que es va fer malbé la
màquina que ho estava fent , ha quedat penjat, l’empresa que ho va fer, que és la
que ho fa sempre, esta treballant, i ara ha tingut que comprar una nova màquina
per poder-ho fer i per tant, encara queden actuacions pendents , de les quals no
descartem, que potser al desembre si tenim una nova modificació pues potser ,
s’hagi de fer, en tot cas, és la situació que hi ha ara amb aquesta partida i és lo que
explicava amb altres partides. Tere.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: jo voldria preguntar al Jordi, el 20 de maig
vam fer un registre d’entrada, demanant que canviessin les cadires del local
social perquè estan caient molta gent.
El Regidor, Jordi Torné diu: no les hem canviat encara perquè hem tingut les
festes.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: ho dic perquè és un perill, com estan
aquelles cadires, siusplau demano que ho tingueu en compte i les canvieu lo més
abans possible
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Esther o Junqué.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: en la comissió del dia 27/2015 el punt 3.3
suposo que deu estar equivocat perquè a no ser que pagueu abans de que es
treballi, hi ha una remuneració del Juan Carlos Cubel dels treballs que va
realitzar de neteja de 7 hores de la revetlla de Sant Joan i se li paga el 16 de maig
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: deu ser un error, ens ho pots repetir
quina junta és i quin punt és?
La Regidora, Esther Tutusaus diu: la comissió de govern del 27/2015 i el punt
3.3
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: com ve apunta la secretaria, vista la
instància presentada el 25 de juny, per tant la instancia és del 25 de juny i a més
diu el dia 24 de juny va realitzar 7 hores extres, per lo tant, el que està malament
és l’acord que posa 16 de maig, a dalt no sé si veus que posa 25 de juny, en tot
cas, el que està malament és el dia 16 de maig que ja ho rectificarem.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: ja he dit al començament que segurament
estava equivocat.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: però les dades de dalt estan correctes,
gràcies Esther. Pere
El Regidor, Pere Civill diu: com està el tema de l’abeurador? Que en el seu dia,
vam comentar que creieu vosaltres que fora bo que tornés a l’antic sistema, que el
rec passés per dins l’abeurador i tornés a connectar amb el rec, amb el que ens
estalviaríem la bomba i problemes de que tenim amb aquell abeurador, que
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suposen una despesa i moltes vegades no funciona. Havia funcionat sempre amb
el pas de l’aigua del rec.
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: sempre estava ple de terra i ho vam fer més que
res, ho vam fer, suposo que us hi vau fixar que vam apujar el terra, vam apujar
molt el terra i això ho vam fer més que res pel tema decoratiu, allà l’abeurador lo
que interessa és que hi hagi l’aigua clara, que vagi circulant cada no sé quant i
sobretot que hi hagi l’aigua clara, que moltes vegades no hi és, però que hi hagi
l’abeurador com abans, jo suposo que ja hi és, la gent el veu amb les seves pedres,
cada no sé quan funciona la depuradora i no us penseu que sigui un cost , perquè
d’aigua n’hi ha poca, ara creiem que la inversió ja està feta.
El Regidor, Pere Civill diu: però s’ha de canviar la bomba...
El Regidor, Josep Tutusaus diu: la bomba ja està canviada des de aquesta
setmana, el problema està en el safareig de baix, s’ha buidat dues vegades amb
gent de la brigada, el vaig omplir jo, hi ha un problema evidentment que no se
soluciona i no es pot solucionar, que ara mateix hi ha l’abeurador que està ple i en
dos dies baixa 5 dits d’aigua, llavors el problema que hi ha, és que, hi ha aigua de
boca, les pastilles, l’electre que es gasta amb la bomba, la bomba vella s’ha cremat
perquè no ha arribat aigua infinitat de vegades, ara hi ha una bomba nova i l’altre
dia ja funcionava sense aigua una altre vegada, llavors aquí hi ha un problema
que si, evidentment això és un problema lo que diu tu Jaume, però si
pràcticament els mesos d’estiu quan la gent rega pel rec, evidentment que no es
pot fer servir l’aigua del rec, evidentment aquest és el problema, ara bé, si aquí
anem a suposar que la banda de dalt, no la banda de vaig, s’agafa i es regenera
l’aigua pel seu propi pes, perquè evidentment aquell abeurador, si cada dos
mesos, es vingués i es netegés de conya però no es neteja, ni la brutícia que
s’arreplega de la banda dels arbres va cap al filtre i no es neteja el filtre, llavors hi
ha un problema de manteniment continu.
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: ara no vull recordar, però crec que hi ha una
persona de la brigada
El Regidor, Josep Tutusaus diu: quan aquesta persona de la brigada que és el
que se’n cuida, quan aquesta persona falta una setmana, allò queda fet una
merda, perquè allò no ho neteja ningú
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: amb això estic totalment d’acord, però crec jo que
hi ha una persona que, que hem d’agafar aquesta persona i dir-li que quan
marxis pel motiu que sigui o no sé que, digues al responsable de la brigada, que
alerta perquè allà hi té que anar un altre perquè sinó, no hi van cada dia a mirarho
El Regidor, Josep Tutusaus diu: cada dia no s’hi té que anar, però si aquesta
setmana van posar la bomba nova, l’endemà ja no hi havia aigua, s’ha fet petit
perquè no hi havia prou caudal, evidentment allò treballava en sec, jo vaig trucar
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al Paco i li vaig dir, escolta que no pot ser, la única solució és que no funcioni el
safareig petit, que només funcioni el gran i llavors no queda sense aigua
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: intentarem solucionar aquest error
El Regidor, Josep Tutusaus diu: jo francament, si hi només hi hagués el saltant i
un cop a la setmana funcionés la bomba ja està bé, però posem pel cas que
s’alimentés de l’aigua del rec, perquè no hi hagués brutícia però és que aquell
xiprer tot allò el filtre s’embussa
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: mirarem de solucionar-ho i gràcies ja que estàs allà
al davant
El Regidor, Josep Tutusaus diu: home, quantes vegades he avisat jo i quantes
vegades ho he netejat
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: moltes gràcies Tutu i en tot cas l’equip
de govern a través del Jordi, estudiarem la proposta, gràcies, Tere.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: a veure, en la junta de govern del 28 de
juliol, el punt 4.4 és el pressupost de Ferrovial, pel que tinc entès el camió de la
brossa està espatllat i llavors hi ha un punt per la recollida de la brossa i surt a
58,30 la hora, la meva pregunta és, quant de temps fa que esteu amb aquesta
empresa?
La Regidora, Sira Carbó diu: bueno, la idea és no reparar el camió i mirar el que
fem amb el servei, perquè aquest any hem tingut una reparació que ha costat
5.000 € o 6.000 € i ara la reparació tornava a pujar uns 6.000 €, llavors ara
considerem que ara ja és el moment, ja no hem reparat i no tenim previst repara
aquest camió, perquè el camió ja no està aguantant, són reparacions molt sovint i
un gasto molt sovint i ara s’està escollint quina és la solució
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: perquè aquesta recollida cobren per hora?
La Regidora, Sira Carbó diu: nosaltres paguem el servei, recollida de rebuig els
dilluns, els dijous i els divendres i l’orgànica els dimarts i dijous, actualment
aquesta empresa ve els dilluns i els dijous, és a dir, s’han reduït tots els serveis i
també el rendiment que té un camió d’ells amb el que té un camió nostre no és el
mateix, llavors entre que s’ha reduït el servei, el conductor el tenim ficat amb la
brigada donant suport i que a més a més tenim menys gasto de gasoil, si que es
veritat que són 58 euros l’hora, però quan mires tot plegat, no és tant, el gasto que
tenim, si que es veritat és que és provisional.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: lo únic que teniu llogat és el camió
La Regidora, Sira Carbó diu: camió i conductor, el 58 euros és camió i
conductor
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: i quantes hores treballa? Per la recollida?
La Regidora, Sira Carbó diu: em sembla que els dilluns són unes 8 hores i els
dijous no ho sé, hauria de veure els fulls que entreguen
El Regidor, Josep Junqué diu: Com està l’execució del pressupost 2014
prorrogat? Com ho teniu? I quan penseu fer pressupost pel 2016?
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La Regidora, Sira Carbó diu: en el pròxim ple.... el 2016 la intenció es que hi
hagi pressupost i segurament que hi hagi alguna modificació i el 2016 si que ja
és...
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Pere o Tutu...
El Regidor, Josep Tutusaus diu: això del camió de la basura, hi ha hagut un
pressupost de les despeses del motor, suposo? I heu mirat altres llocs? Pregunto
perquè crec que heu anat a preguntar a un lloc dels més cars de Vilafranca ....així
de clar, i llavors evidentment, hi ha altres llocs per poder fer aquesta tasca on
poder no costa tants cèntims, jo no sé quin pressupost hi ha però el motor aquest
deu tenir una camisa trencada se li ha posat l’aigua dintre i llavors, he pagat una
camisa i es canvia una camisa i punt i no cal, no cal canviar les quatre, s’ha anat a
preguntar a un dels tallers més cars de Vilafranca, llavors evidentment s’ha de
demanar el pressupost, jo no tinc pressupost i mitjançant el pressupost es pot
portar a un altre taller i arreglar-ho.
La Regidora, Sira Carbó diu: hem dit que hem de mirar a veure que fem, el
camió encara que no es repari, es pot vendre a peces, es poden fer coses, no ho
sabem. Un gasto de 12.000 € del camió de les escombraries, entre les 2 grans que
portem, sense comptar les petitones, aquest any ens aniríem a uns 15.000€ en
reparacions, més les rodes, més el gasto de gasoil, més tot plegat i llavors
considerem que ens hem de plantejar el tema, perquè el manteniment d’aquest
vehicle, cada com és més elevat i cada cop va petant més ràpid
El Regidor, Josep Tutusaus diu: amb això estic d’acord, evidentment, però les
despeses que comporta durant tot un any, del personal que ve de fora, és la
quantitat bastant més inferior que pot generar aquest tema, mesureu
La Regidora, Sira Carbó diu: en el moment que es va decidir si reparàvem o no
reparàvem, tot això s’ha estudiat per descomptat
El Regidor, Josep Tutusaus diu: valoreu, perquè evidentment un motor, jo no és
que estigui massa enterat amb aquest tema i no en tinc ni idea però no és aquesta
la qüestió.
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: la part hidràulica també està molt fotuda
El Regidor, Josep Tutusaus diu: a veure es va fer algo fa poc , abans de la factura
aquesta evidentment però va estar parat 3 mesos per una peça que venia d’Itàlia
La Regidora, Sira Carbó diu: la peça venia de Madrid
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas, el tema del camió de la brossa
ha quedat més o menys clar, ja s’estudiarà si és més rentable reparar-lo i seguir,
no només és el camió, és el personal , el gasoil
El Regidor, Josep Tutusaus diu: el personal el continuem tenint
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: si anul·les el servei, se suposa que el
personal se’l queda el servei, si tu treus un servei, se suposa que el subroga
l’empresa que es queda el servei, per lo tant, el personal se suposa que tampoc el
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tindràs, no hi ha cap decisió presa, això s’ha d’estudiar, per lo tant, la despesa és
molt menys. Tere.
El Regidor, Manel Arevalo diu: els camions, tu saps igual que jo que arriba un
moment que s’han d’amortitzar i quan això passa les averies superen el seu
servei
El Regidor, Josep Tutusaus diu: però de quilòmetres no en porta, porta desgast
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: senyors regidors, es que sinó estarem
discutint tota la nit sobre el camió, ja en parlarem i debatrem, hi ha més temes de
la brossa, hi ha un projecte de compostatge que ja es va parlar en el seu temps, en
el qual s’entregaria a les masies un compostador, aquest projecte s’iniciarà
breument, que abans el regidor de medi ambient no hem fet esment perquè ens
hem oblidat, però això va aviat, se suposa que treien la basura orgànica de les
masies, farem les classes que s’han de fer, això s’estudiarà molt bé i podeu
participar en el fet de si és més car o més econòmic, etc, etc...Tere.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: quin horari té que fer el bar del camp de
futbol?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: ara mateix no recordo l’horari que posa
al conveni, t’ho farem arribar, en tot cas, el conveni, o el podries tenir o el podries
haver consultat perquè va passar per junta de govern. Esther.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: a veure, si no vaig errada, cada any s’han
donat aliments a la gent, en el mes d’agost, per tant, aquest any...
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: l’any passat i l’altre ja es va fer al mes de
maig o així, vam creure que els mesos d’estiu no es volia fer, fa dos anys que no
es fa.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: el mes d’agost no, es feia el juliol
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: es va fer com l’any anterior al desembre.
Pere.
El Regidor, Pere Civill diu: voldríem preguntar sobre la gestió de les Dous, qui
la porta, que hi fa? No sabem massa res.
El Regidor, Manel Arevalo diu: la porta una Associació que es diu Net i Punt
El Regidor, Pere Civill diu: era per saber, perquè ara ho porta unes persones ,
després unes altres, deuen formar part d’aquesta associació, però no sabem, com
que això es fer fa molt de temps i no se n’ha parlat més, teníem curiositat per
saber. Hi ha algun tipus de contraprestació?
El Regidor, Manel Arevalo diu: es te cura de l’entorn i es manté net.
El Regidor, Pere Civill diu: S’explota allò a canvi de tenir cura de l’entorn
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: bueno l’Ajuntament controla això i
precisament aquest estiu ha sigut bastant fluix, pots controlar el que se’n treu
d’aquell bar, també hi ha un conveni en el qual l’Ajuntament no hi posem ni un
euro, pràcticament tot el que s’ha posat allà ha sigut subvencionat des de
Turisme i ells se’n cuiden d’estar-hi totes les hores.

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

64

El Regidor, Pere Civill diu: una cosa és ven certa, és que està en unes condicions
que no havia estat des de fa molts anys
El Regidor, Manel Arevalo diu: per això que creiem que podria estar millor, tot
es pot millorar però de la manera que està i com està ara és evident.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: gràcies, Tere.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: voldria saber si al bar del camp de futbol,
va presentar els papers o no?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: també t’ho consultaré. Si vols que passi
per instància, ho presentes i t’ho fem arribar abans del ple i ja està . Junqué.
El Regidor, Josep Junqué diu: quan vam veure un informe de la Diputació que
hi havia una inspecció fiscal, que l’Ajuntament tenia una inspecció fiscal, com
està aquest tema? Dels anys 2008, 2009, 2010 i 2011.
La Regidora, Sira Carbó diu: pues , a dia d’avui, entregant documentació que
ens estan demanant, ara no fa gaire, em sembla que a principis de setembre va
arribar tota la documentació que demanava Hisenda, de moment enviant
documents.
El Regidor, Josep Junqué diu: ja ens anireu informant, no?
La Regidora, Sira Carbó diu: si
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Pere, ja estem? Tere.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: jo voldria saber el tema de les piscines, com
ha quedat al final?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: de les piscines, suposo que has llegit un
decret.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: si per això ho preguntava
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: la piscina està tancada, vam tenir
bastanta mala.... amb la gestió de la piscina i no vam ser capaços d’arribar i
resoldre-ho amb bastanta contundència, deixant confiança a la gent que hi era i
està tancada i estem buscant, extingir el contracte i de cara l’any que ve, la piscina
ho porti algú. Esther.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: jo respecte a la piscina, voldria preguntar,
suposo que s’ha buidat perquè no deu estar bé la piscina, avui.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: no del tot però
La Regidora, Esther Tutusaus diu: no, està més baix, per lo menys té un metre
d’alçada. La meva pregunta és, si la piscina està buida i estem arribant a l’hivern i
es glaça, les rajoles es trencaran totes.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: ja ho sabem, l’altre dia en parlàvem i
El Regidor, Joan Navarro diu: vam parlar l’altre dia amb un tècnic i vindrà a fer
un pressupost i fer-li una miqueta de manteniment, estem treballant.
La Regidora, Esther Tutusaus diu: i una altre cosa en vers a la piscina, hi ha
algun pensament o alguna cosa, perquè és una pena que no s’aprofiti lo que es
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podria aprofitar, està en un indret preciós, però està mal aprofitada, sigui perquè
la gent no hi pugui accedir caminant o per lo que sigui.
El Regidor, Manel Arevalo diu: ja ho vam parlar i ho hem demanat des de fa
molts anys, volem un camí que poguem arribar a peu i bé. Vam demanar un
projecte i quan val això? La hòstia, qui el paga? Nosaltres no, Diputació no, la
Generalitat tampoc, fins que no arribem a tenir aquest projecte, no podem fer res .
Com està? Hi ha una part que es menja el riu, més o menys és abans d’arribar on
hi ha uns pals, llavors aquell tros abans de la pujada forta, allò tenim una
memòria feta per la Cinta i intentar fer alguna actuació, tenim camins i
necessitem una petita memòria, però a peces eh.. Diputació no hi ha manera de
que ens la donin amb aquests 4 anys un projecte i és indispensable que tinguis un
projecte i amb aquell projecte faràs un tros, dos trossos o faràs quatre trossos, un
projecte que digui on vas a parar i el projecte aquest és car.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: jo voldria dir sobre la piscina, és si hi haurà
pressupost per arreglar-la?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: la piscina com tots els edificis municipals
hi ha una partida de conservació d’edificis municipals, per tant, si hi ha una
necessitat s’arreglarà, però esperem que no es tingui que arribar a aquest punt.
Junqué.
El Regidor, Josep Junqué diu: el números que tenim, que ens van dir que tenia
que venir una empresa
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: això ja ho hem explicat abans, hem dit
que
El Regidor, Josep Junqué diu: i els del 2014?
La Regidora, Sira Carbó diu: si que es veritat que com que han de treure-ho
d’anys enrere, del any 2010 o anterior, tot va lligat.
El Regidor, Josep Junqué diu: això ho fa una altre empresa.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: exacte, és una empresa de la Diputació,
ells busquen l’empresa, Fial si ho seguiu una mica està involucrada amb els casos
de Torredembarra, per tant Diputació ja no hi treballa, ha de buscar una altre,
s’ha endarrerit tot i ens subvencionarà el que costi aquesta empresa. Teniu que
fer alguna pregunta més esquerre?
El Regidor, Pere Civill diu: el tema wifi?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: hi ha un informe del Consell Comarcal,
el quan no ens entregava fins que no hi hagués una partida, 3.350 euros és el que
ens costa l’estudi mediambiental que ens fa el Consell Comarcal que és l’únic que
ens el pot fer en aquets casos, el qual ens entregarà ja , perquè estaven pendents e
que nosaltres féssim la partida pressupostària per poder-nos fer arribar l’informe.
L’estudi mediambiental és per poder-nos dir que l’antena no té impacte, se
suposa que ens dirà això i no afecta ni a l’edificació, ni al pas, ni res. Perquè ens
donin permís, ens demanen fer aquest estudi i a més a més al costat hi ha un pal
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de fusta que no té cap ús i és de fusta, que ens han demanat que retirem perquè
és més alt que l’antena, discussions n’hem tingut bastantes, el Manel és testimoni
de l’estima que els hi tinc jo amb aquesta gent i és així, amb alguns d’aquesta
gent. Estem o....
La Regidora Esther Tutusaus diu: no, en tinc dues més i curtetes. D’això voldria
que quedés constància perquè en el ple, el punt 3 en el qual es va debatre lo que
posar els màstils de la senyera, lo de les estelades, nosaltres vam estar d’acord,
però deu ser una errada, “Esther Tutusaus diu: que el tema de la placa del
municipi no es pot posar ni a l’entrada ni a la sortida”, jo lo que vaig dir és que
on diu Torrelles de Foix es posi a la sortida , perquè això en un altre mes es
llegeix i no s’entén.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: bueno, però com que jo soc així de
capullo, et diria que ho haguessis dit quan s’ha aprovat l’acta
La Regidora Esther Tutusaus diu: no me’n vaig en recordar .
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: bueno prenem nota, però com que
teòricament està aprovada, prenem nota. Una altre encara?
La Regidora Esther Tutusaus diu: potser no queda molt bé que ho digui jo,
però...ja tinc prou pena que la meva casa no està en el POUM
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: ja hi estarà.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: dius que no queda bé, perquè el catàleg
el va fer el teu partit, no?
La Regidora Esther Tutusaus diu: no va per aquí, com a persona del poble i
persona que està en el municipi, tindria dret que m’arregléssiu el camí
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: es va dir que s’havia arreglat fins a les escales de
les Dous
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas et demano disculpes.
La Regidora Esther Tutusaus diu: doncs acceptades i moltes gràcies.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: estem?
El Regidor, Josep Junqué diu: el camí que va cap a l’Omeda, es tindria que
netejar, perquè les herbes ja no deixen passar la gent que vol arribar fins a
l’Omeda, després aquells dos bancs que vam posar nosaltres, estan bastant
cascats
El Regidor, Manel Arevalo diu: està previst tot això
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: ens han arribat uns bancs, des de
Diputació molt macos, vam demanar uns bancs i ens han arribat, a través d’una
subvenció i van destinats aquí i no sé on van més, avui ho hem estat debatent a la
junta de govern. No estem, ja? L’Alcalde Accidental pot acabar ja? O hem
d’esperar a que fem 200 preguntes més ?
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: donem el ple per acabat
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: vinga la última eh...
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L’Alcalde, Jaume Brichs diu: jo ja fa dues hores que hauria d’estar dormint, eh...
no teniu consideració
El Regidor, Josep Junqué diu: perdona, és un dia al mes, ara portàvem 5
mesos. L’ACA ha fet cap gestió perquè es pugui netejar la riera? Si hi ha una
pluja grossa, tindrem problemes
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: es va fer una gestió
El Regidor, Manel Arevalo diu: L’ACA sempre diu el mateix que no hi ha
diners.
El Regidor, Josep Junqué diu: per aquí baix jo veig que estan arreglant rases no
sé si ho paga el Consell Comarcal, la Diputació, no ho sé però si a altres llocs ho
han...
El Regidor, Manel Arevalo diu: si pagant
El Regidor, Josep Junqué diu: no ho sé qui ho paga, en cas que vinguin pluges
fortes...
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: tot és problema de calers, vale? Bona nit a tothom i
fins la pròxima
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Bona nit a tothom i donem el ple per
acabat, gràcies.
I no havent més assumptes a tractar, quan són les vint-i-tres hores i cinquantatres minuts del dia a dalt assenyalat, el President aixeca la sessió de la que jo, la
Secretària, redacto la present acta per a constància. Certifico.

L’Alcalde-Accidental
Sergi Vallès Domingo

La Secretària - Interventora
Anna Clària Vila

DILIGÈNCIA: La poso jo, per fer constar, que l’acta de la sessió núm. 9 de data
22 de setembre de 2015 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de
67 pàgines mecanografiades a l’anvers.

La Secretària – Interventora
Anna Clària Vila
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