Acta núm.- 12/2015, de 24 de novembre
Sessió ordinari 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)
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP)
Maria Teresa Rodríguez González (AETFF!)
Secretària accidental
Irene Bolet Jiménez
Regidors que han excusat l'assistència
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP)
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Bé en tot cas que quedi clar que l’Esther
ha estat excusada pel Junqué, en tot cas, la convocatòria del ple ordinari
número 12 de 24 de novembre era a dos quarts de deu, però vist que hem
acabat l’altre ple tant ràpid, i que tots els regidors esteu d’acord en poder
començar, comencem el ple quan són les nou i tretze minuts.
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 tretze minuts del dia vint-i-quatre de novembre
de dos mil quinze, es reuneixen els senyors a dalt esmentats, per realitzar la
sessió extraordinària del Ple de la Corporació municipal, la qual ha estat
convocada reglamentàriament amb el següent ordre del dia:
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1. Aprovació de la minuta de la sessió realitzada el dia 22 de setembre de
2015.
2. Aprovació de la minuta de la sessió realitzada el dia 27 d'octubre de
2015.
3. Modificació puntual del POUM de Torrelles de Foix núm. 4.
4. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals núm.
17 i núm. 24, per a l'exercici 2016.
5. Moció per donar atenció i suport legal a les persones grans que pateixen
maltractaments.
6. Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
7. Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde.
8. Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local.
9. Informacions de la Presidència.
10. Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.
11. Precs i preguntes.
Atès que es reuneix el quòrum necessari per a la realització de la sessió, segons
l'article 90 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels
Ens Locals, el President obre la sessió donant la benvinguda, agraint
l’assistència dels regidors i veïns presents a la sala.
PRIMER.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ REALITZADA EL
DIA 22 DE SETEMBRE DE 2015.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Correspon a l’acta número 9 del ple
ordinari que vam realitzar ara fa dos mesos, alguna cosa a dir Tere?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: no
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: alguna cosa a dir Junqué?
El Regidor, Josep Junqué, diu: a la pàgina 62 a dalt de tot, és execució
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: és execució, això és problema d’escoltar
i teclejar. Alguna cosa a dir, Pere?
El Regidor, Pere Civill, diu: no
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: passem doncs a la votació de l’acta.
Votació.- S’aprova l'acta de la sessió plenària realitzada el dia 22 de setembre de
2015, per nou vots a favor ( CIU, ERC, PSC ) i un en contra (AETFF!).
SEGON.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ REALITZADA EL
DIA 27 D’OCTUBRE DE 2015.
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L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Correspon al ple extraordinari que vam
realitzar de les ordenances fiscals de l’any 2016. Tere alguna cosa a dir?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: no
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Junqué?
El Regidor, Josep Junqué, diu: no
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Pere?
El Regidor, Pere Civill, diu: no
Votació.- S’aprova l’acta de la sessió plenària realitzada el dia 27 d'octubre de
2015, per sis vots a favor ( CIU) i quatre en contra (ERC, PSC, AETFF!)
TERCER.-MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE TORRELLES DE
FOIX NÚMERO 04.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Primer us explicaré, un moment jo
sobre que es tracta aquesta modificació i després la secretaria llegirà els acords
que prendrem en la votació.
Molt breument en comptes d’explicar-vos, us llegiré el segon pàrraf que posa:
El motiu de la modificació del POUM és el de permetre com a usos compatibles
a la Zona de Nucli Antic (clau 1) els usos de restauració i hoteleria, no
contemplats en l'actualitat tot i ser la zona on s'ubiquen els edificis més
interessants del casc urbà per a dedicar a aquests usos.
Aquest punt que hem incorporat al ple ve motivat a través de la demanda que
hem tingut a l’Ajuntament de diferents particulars de demanar llicències
d’activitats per desenvolupar usos, tant de cases rurals com de bars- restaurants
en la part que afecta aquesta modificació del POUM que com he dit, és la zona
del nucli antic. Com a opinió personal, aquest punt és un reflex de l’equip que
va redactar el POUM quan hi havia l’anterior equip de govern del PSC i és un
exemple més de la falta de vida que li van donar al nucli antic, treient
l’Ajuntament fora del poble, nosaltres, veient l’error que això comporta, per
això portem al ple, que es modifiqui el POUM per tal de que a través de poderhi admetre que s’hi puguin posar alguns restaurants i bars i cases rurals dins
del nucli antic, recuperem una mica la viabilitat del municipi.
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Vist l’expedient confeccionat pels Serveis Tècnics Municipals amb la
proposta de modificar el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal per a la
modificació d'usos en zona de nucli antic (clau 1), segons projecte de
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l'Enginyer Industrial, Joan Miquel Sallés Casanovas i de l’Arquitecta
Tècnica, Maria Cinta Tabueña Roigé.
El motiu de la modificació del POUM és el de permetre com a usos
compatibles a la Zona de Nucli Antic (clau 1) els usos de restauració i
hoteleria, no contemplats en l'actualitat tot i ser la zona on s'ubiquen els
edificis més interessants del casc urbà per a dedicar a aquests usos.
Vistos els informe favorables de l’Arquitecta Tècnica i de la Secretària
Municipals es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer .- Aprovar inicialment la modificació núm. 4 del POUM consistent en
permetre com a usos compatibles a la Zona de Nucli Antic (clau 1) els usos
de restauració i hoteleria, no contemplats en l'actualitat tot i ser la zona on
s'ubiquen els edificis més interessants del casc urbà per a dedicar a
aquests usos.
La proposta de l’article 74 de les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Torrelles de Foix té el següent contingut:
“Art. 74 - Zona de nucli antic (clau 1)

1. DEFINICIÓ
Aquesta zona ordena l'edificació del nucli urbà tradicional del municipi, amb ordenació entre
mitgeres alineada a vial, amb ús essencialment residencial. Les normes regulen tant les obres
de nova edificació com les de conservació i millora de l'edificació de la zona. Tot sense canviar
substancialment les seves característiques urbanes.
2. SUBZONES
S’estableixen dos subzones amb claus 1.1, 1.2
SUBZONA 1.1.
CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ
Front mínim de parcel·la

l'actual / 5m de nova creació
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CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ
Tipus d’ordenació:
CONDICIONS
D’ÚS
Fondària
edificable
Usos
admesos
Fondària edificable planta baixa
Planta baixa

alineada a vial
l’existentunifamiliar / habitatge plurifamiliar
habitatge
tota la fondària de la parcel·la
comercial
terciari
d’acord amb l’art. 27 - planta baixa d’un edirestauració
fici referida al carrer
hoteleria
Alçada reguladora
7,00 m, correspon a PB+1P
talleramb l’art. 28 d’aquest Pla
Punt d’aplicació de l’alçada regula- petit
d’acord
magatzem
dora
Nombre màxim de plantes
PB +1P pis + golfes
Alçada
lliure
mínima:
Patis no edificables: En els espais que, en els plànols d’ordenació del sòl urbà i
· soterrani
apte
per urbanitzar, es grafien amb la2.20m
trama de protecció de verd privat només
·
planta
2.50m
es podran baixa
edificar construccions auxiliars
sempre que aquestes suposin una su perfície
inferior
· planta
pis al 10 % de l'àrea protegida,
2.50mamb una alçada reguladora màxima
de
3 m.
Sotacoberta
habitable
s’accepta com a ampliació del programa d’habitatge
inferior,
mai
S'admet l'ús plurifamiliar quan l'amplada
mínimadel
depis
façana
sigui
depodrà
8m. constituir
un
habitatge
independent
En cas d’edifici plurifamiliar el nombre màxim d’habitatges que podrà construirCoberta
(terrat en
ventilat).
se
en una parcel·la no serà superior alPlana
que resulti
excés de dividir la superfí2
Pendent
<30%
/ En ordenació
arrencie construïda de l’edifici pel mòdul 100 m . La superfície
construïdaa vial,
de l’edifici
carà
dels
plans
de
façana
a
carrer
i
pati
o
serà la compresa entre els tancaments exteriors, no s’inclouran els cossos sorcarrer
posterior
a
l'alçada
no
superior
a
tints, balcons, ni soterranis, s’inclouran la superfície de les golfes a partir d’una
els acabats
de pisalçada mínima de 1,8 m, així com els l'A.R.M.
badalotsEs
deprohibeixen
l’escala en cas
que la coberta
sarra,
fibrociment,
sintètics,
xapes
metàl·lisigui plana.
ques (excepte les de coure i zenc), i teules
que no siguin de color natural (tons vermellosos i terrossos).
D’acord amb l’art. 22 d’aquest Pla
SUBZONA
1.2.
Elements sortints
volada ràfec = volada cossos sortints
CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ
volada resta d’elements<10cm
Front
mínim
de parcel·la
l'actual
/ 5m de nova
Cossos
sortints
10% amplada
carrer,creació
amb un màxim de 40
cm.
i una alçada mínima de 3,5 m respecte a la
CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ
vorera del
carrer.
Tipus d’ordenació:
alineada
a vial
distància
a
Fondària edificable
L’existent mitgera > 60 cm
Porxos edificable planta baixa
si, integrats
en de
volum
Fondària
tota
la fondària
la parcel·la
Tractament
igual que
lesl’art.
façanes
Planta
baixa mitgeres al descobert
d’acord
amb
27 - principals
planta baixa d’un ediDotació mínima d’aparcament
Una
plaça per
habitatge a les noves edificafici
referida
al carrer
cions m, correspon a PB+2P
Alçada reguladora
10,00
Tractament
de
les
façanes
Les façanes
es realitzaran
amb
Punt d’aplicació de l’alçada regula- d’acord
amb l’art.
28 d’aquest
Plamaterials
que
no
malmetin
el
caràcter
històric
del nucli
dora
antic.
Els
arrebossats
s’acabaran
en
tons
Nombre màxim de plantes
PB +2P pisos +golfes
terrosos.
Alçada lliure mínima:
Queden prohibits els aplacats de prefabri· soterrani
2.20m
cats de formigó els blocs de formigó vistos
· planta baixa
2.50m
· planta pis
2.50m
Sotacoberta habitable
s’accepta com a ampliació del programa d’habitatge del pis inferior, mai podrà constituir un habitatge independent
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Coberta

Elements sortints
Cossos sortints

Porxos
Tractament mitgeres al descobert
Dotació mínima d’aparcament
Tractament de les façanes

Usos admesos

Plana (terrat ventilat).
pendent <30% / En ordenació a vial, arrencarà dels plans de façana a carrer i pati o
carrer posterior a l'alçada no superior a
l'A.R.M..Es prohibeixen els acabats de pissarra, fibrociment, sintètics, xapes metàl·liques (excepte les de coure i zenc), i teules
que no siguin de color natural (tons vermellosos i terrossos).
D’acord amb l’art. 22 d’aquest Pla
volada ràfec = volada cossos sortints
volada resta d’elements<10cm
10% amplada carrer, amb un màxim de 40
cm.
i una alçada mínima de 3,5 m respecte a la
vorera del carrer.
distància a mitgera > 60 cm
si integrats en volum
igual que les façanes principals
Una plaça per habitatge a les noves edificacions
Les façanes es realitzaran amb materials
que no malmetin el caràcter històric del nucli
antic. Els arrebossats s’acabaran en tons
terrosos.
Queden prohibits els aplacats de prefabricats de formigó els blocs de formigó vistos
habitatge unifamiliar / habitatge plurifamiliar
comercial
terciari
restauració
hoteleria
petit taller
magatzem

Patis no edificables: En els espais que, en els plànols d’ordenació del sòl urbà i apte per urba nitzar, es grafien amb la trama de protecció de verd privat només es podran edificar construccions auxiliars sempre que aquestes suposin una superfície inferior al 10 % de l'àrea protegida,
amb una alçada reguladora màxima de 3 m.
S'admet l'ús plurifamiliar quan l'amplada mínima de façana sigui de 8m.
En cas d’edifici plurifamiliar el nombre màxim d’habitatges que podrà construir-se en una parcella no serà superior al que resulti en excés de dividir la superfície construïda de l’edifici pel mò dul 100 m2. La superfície construïda de l’edifici serà la compresa entre els tancaments exteriors,
no s’inclouran els cossos sortints, balcons, ni soterranis, s’inclouran la superfície de les golfes a
partir d’una alçada mínima de 1,8 m, així com els badalots de l’escala en cas que la coberta si gui plana.”

Segon.- Exposar el present acord al públic per espai d’un mes, mitjançant
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el BOPB, un diari de difusió comarcal i al tauler d’anuncis de la Corporació,
per a què totes les persones interessades 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: Tere, alguna cosa a dir?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: no
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Junqué, alguna cosa a dir?
El Regidor, Josep Junqué diu: si, ha quedat molt clara la seva opinió personal
dient que tot és culpa dels socialistes, això és molt relatiu, ja ho ha dit vostè, que
era seva personal. D’entrada la primera cosa que se m’ocurreix és que nosaltres
vam sortir de l’Ajuntament, el maig del 2007 i el quadre de la modificació
urbanística, tal i com diu l’informe tècnic va estar aprovat el 28 de gener de 2010
i va ser publicat el dia 26 d’abril del 2010, vostès portaven tres anys a
l’Ajuntament.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: aprovació final, jo he dit l’equip
redactor, com tu bé saps, Raúl Alvarin , se li va passar per alt això, per tant.
El Regidor, Josep Junqué diu: alguna cosa haguessin pogut fer amb aquets tres
anys
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: modificar la feina que vau fer durant
aquests 3 anys que vau fer malament, com ja hem anat fent, com amb el catàleg
de masies i etc.
El Regidor, Josep Junqué diu: pues, escolti'm, a veure, no ens carreguin tota la
culpa a nosaltres, perquè vostès també tenen la seva part de culpa
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: jo entenc que la culpa és l'equip
redactor i és qui el va encarregar a fer, entenc, el que vam anar aprovant és el
que hi havia escrit i el que venia fet. I amb conseqüències com aquestes és pagar
la feina dues vegades, també t'he dit ja, lo del catàleg de masies, per exemple.
El Regidor, Josep Junqué diu: si vostès fessin la feina ben feta, potser no ens
trobaríem així.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Gràcies, Pere vols dir alguna cosa?
El Regidor, Pere Civill diu: a veure, en algún ple anterior, vaig preguntar, ja
que surt el tema, pel catàleg de colors del municipi, està aprovat aquest catàleg
de colors en que es poden pintar les façanes
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L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: no està dins del POUM això?
El Regidor, Pere Civill diu: aquí diu colors terrosos, això va sortir un dia, quan
es va aprovar l'exempció d'impostos per pintar les façanes, per ajudar a la gent
que volgués mantindre les cases més ben acabades, es va parlar del catàleg
aquest de colors, per veure quins tons, per veure si això no estava regulat, per
veure a criteri personal, aquest catàleg de colors ha de ser-hi. Aquí si que diu el
casc aquest antic, colors terrosos, dintre d'aquests colors terrosos suposo que
n'hi ha bastants i potser no només hauria de ser pel casc antic, hauria de ser per
tot el poble, per tant, si no s'ha fet aquest catàleg de colors, potser llavors ens hi
hauríem de posar alguna hora o altre, aquest era l'acord que hi havia, inclús
recordo que en alguna junta de portaveus vam dir que es parlaria per acordar
els colors entre tots els grups i no s'ha fet.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: jo sincerament no ho recordo, en tot cas
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: es va comentar, però no s'ha fet.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: l'arquitecte tècnica de l'Ajuntament va
agafar com a referència els colors terrosos i els aplica dins del ventall de colors
que hi ha dintre dels colors terrosos, que ho fa, sabem que ho fa, perquè quan es
pinta alguna façana fora d'aquests colors se li obra un expedient i s'intenta
solucionar el problema, per tant, jo m'ho apunto i al pròxim ple espero haver
arribat a un acord amb tots plegat per un catàleg de colors o de mirar de trobar
una solució.
Votació.- S'aprova la proposta per unanimitat. (CIU, ERC, PSC, AETFF!)
QUART.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
NÚM. 17 I 24 REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS
(APROVACIÓ PROVISIONAL).
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: Recordar-vos que són les dues
ordenances que vam deixar sobre la taula en l'últim ple extraordinari que vam
realitzar, vam dir que proposaríem una modificació per aquest ple, aquestes
dues ordenances, la número 17 no es pot modificar perquè es té que oficinar al
màxim i proposem modificar la número 24 amb una puja d'un 5%. Els
documents que us han entregat, un és l'acord del ple, l'informe tècnic econòmic
per l'establiment de taxes és referent a la 24, que és la que es proposa modificar,
per tant no parla de la número 17 i les altres són les dues ordenances, ara si
perdona Irene, llegeix-nos els acords.
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
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El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a
19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran
d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició.
L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació
hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes
han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives
esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de

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

9

manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que
originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o
realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen
o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu
conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme
al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció
i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents
A C O R D S
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així
com el seu text refós:
- Ordenança Fiscal núm.17 Reguladora de la taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments
d'interès general
-Ordenança Fiscal núm.24 Reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el
sòl i la volada de la via pública
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i
modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text
refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els
anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances
fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: gràcies, tal i com ja us he explicat, hem
de votar les dues perquè com vam dir, ens adaptem al text legal que porta la Diputació però només modifiquem la número 24 que s’aplicarà en els casos de les
parts de l’article número 2 on posa, fet imposable en els casos de la lletra A fins
la lletra N que els teniu aquí numerats, recordant que aquesta ordenança no està subjecte a la taxa de domini públic local efectuades per empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general que tributen segons el previst a la ordenança fiscal número 17, en el full teniu número 7 però és la número
17, en la transcripció es van deixar el 1, a la pàgina número 2, en comptes del
número 7 és la número 17, que és la que hem dit que està el coeficient al màxim.
Suposo que més o menys a quedat clar el que us he dit sinó després resoldré
qualsevol dubte. Tere alguna cosa a dir?
La Regidora, Teresa Rodriguez, diu: si només volia preguntar, es voten les
dues, però en conjunt o per separat?
L’Alcalde accidental, Sergi Vallès diu: podem votar per separat igual que l’altre vegada. Junqué? Pere? Per tant, votem primer la ordenança número 17 que
és la que queda igual però modifiquem el text. Tere? Junqué? Pere? Sira?
Votació.- S'aprova la proposta per unanimitat. (CIU, ERC, PSC, AETFF!)
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: ara passem a la votació de la ordenança
fiscal número 24. Tere? Junqué? Pere? Sira ?
Votació.- S’aprova la proposta per 6 vots a favor (CIU), 3 abstencions ( PSC,
ERC) i 1 en contra (AETFF!)
CINQUÉ.- MOCIÓ PER DONAR ATENCIÓ I SUPORT LEGAL A LES
PERSONES GRANS QUE PATEIXEN MALTRACTAMENTS
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Com a regidor de la gent gran,
exposarà la moció el regidor Jordi Torné.
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El Regidor , Jordi Torné diu: Aquesta moció el que demana és que la gent que
estigui afectada amb aquests maltractaments pugui tenir un tracte una mica
preferencial dins dels Jutjats.
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Exposició de motius
Els maltractaments a les persones grans constitueixen a la nostra societat
un problema de salut i social de primer ordre, tot i ser un gran desconegut.
Només es detecta un de cada cinc casos, i es considera pràcticament un
assumpte tabú per a aquelles persones que el pateixen, així com pel al seu
entorn familiar i social.
Encara que existeix de sempre, el seu abordatge és relativament nou en
comparació amb altres maltractaments com el de gènere i el d'infància.
Comptem amb lleis, normatives i protocols, però no amb recursos específics.
No hi ha equipaments especialitzats per atendre aquesta problemàtica als
qual poder derivar les persones que requereixen atenció o protecció dels
seus agressors. Fins avui, són els serveis genèrics per a la gent gran
(centres de respir, residències, etc.) els que afronten l'atenció de les
persones grans maltractades.
Aquestes dades han estat posades en relleu per l'Enquesta de Seguretat
Pública de Catalunya/Edició especial sobre les persones grans, presentades
al Parlament de Catalunya pel Conseller d'Interior a mitjans del mes de
febrer d'enguany. Segons l'informe fet públic, unes 10.000 persones a
Catalunya, majors de 65 anys, pateixen maltractaments: un 0.8% de la
població d'aquesta franja d'edat. Per a la població amb aquesta edat, la
percepció amb relació als maltractaments és alta: un 22,2% pensen que són
bastant o molt freqüents. D'altra banda, l'enquesta reflecteix una xifra
alarmant. Només un 9,8% denuncia la situació i un 90,2 % no presenta cap
denúncia. Segons l'enquesta, un 57,4% de les persones maltractades són
dones, i un 42,6% són homes. El risc de ser maltractat puja amb l'edat,
sobretot en el sector de la població amb renda més baixa.
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L'any 2009, arran del treball conjunt entre els Serveis Socials Bàsics del
nostre Ajuntament i l'Àrea Bàsica de Salut, sorgeix al nostre territori la
preocupació pel correcte abordatge dels casos en què se sospita o confirma
maltractament vers el col.lectiu de persones grans. Es constata, també, la
carència d'eines de gestió de dades i de metodologia per part dels
professionals i de les institucions, per a detectar i intervenir en les
situacions en les quals es produeixen maltractaments. I és a partir d'aquell
moment que es constitueix un grup motor de treball format per tècnics que
ha promogut, finalment, la creació de la Comissió de seguiment dels
maltractaments a les persones grans de l'Alt Penedès.
Dos han estat els treballs més destacats de la Comissió i del Grup Motor: la
redacció i l'aprovació del protocol d'actuació contra els maltractaments a
les persones grans de l'Alt Penedès i la guia ràpida d'actuació contra els
maltractaments a les persones grans de l'Alt Penedès.
Fruït del treball dels darrers anys, el grup promotor s'ha consolidat com a
comissió de treball interdisciplinària i interinstitucional. Entre les
conclusions del treball dut a terme durant l'any 2014, la Comissió fa palesa
la necessitat, entre d'altres, d'impulsar per a l'any 2015 una campanya de
sensibilització ciutadana i dels col.lectius professionals que treballen amb
les persones grans, i de dotar la població de Vilafranca i comarca d'un
servei judicial especialitzat en l'atenció, l'orientació, l'assessorament i la
defensa de les persones grans víctimes de maltractament.
Els jutjats de Vilafranca del Penedès ja compten amb un torn d'ofici per a
la violència domèstica (VIDO).
De manera creixent, s'estan detectant denúncies per casos de
maltractaments a persones grans per part dels treballadors socials,
sanitaris, de seguretat, etc.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
acords:
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Primer.- Demanar al Departament de Justícia del Govern de la Generalitat
que doti els jutjats de Vilafranca d'un torn d'ofici per a l'atenció a
persones grans que pateixen maltractaments.
Segon.- Impulsar, conjuntament amb entitats socials i professionals, amb
el suport de les administracions competents en la matèria, una campanya de
sensibilització ciutadana contra els maltractaments a les persones grans.
Tercer.- Traslladar aquest acord als Departaments de Justícia, de
Benestar Social i Família, de Salut i d'Interior del Govern de la Generalitat,
a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, a la resta
dels ajuntaments de la comarca, a la Comissió municipal pel Benestar de les
Persones Grans de Vilafranca del Penedès, al Deganat dels jutjats de
Vilafranca del Penedès i a la Delegació de l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de
Barcelona
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: passem al debat de la moció, Tere
alguna cosa a dir? Junqué alguna cosa a comentar?
El Regidor, Josep Junqué diu: a veure si aquesta mateixa moció es podria fer
arribar als Serveis Socials d’aquest Ajuntament, perquè ho enviem a tot arreu
però els nostres Serveis Socials també ho haurien de tenir.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: aquesta moció no es fa arribar els
Serveis Socials del nostre Ajuntament perquè aquesta moció ve aprovada pel
Consell Comarcal de l’Alt Penedès que és el que ens ha passat la notificació, per
tant, el Consell Comarcal ho passa als seus departaments i aquests
departaments, un d’ells és els Serveis Socials d’aquesta casa com molt bé saps,
de totes maneres, si vols ho fem arribar personalment a la Educadora Social i
Assistenta Social que hi ha aquí a l’Ajuntament però són les mateixes que al
Consell Comarcal.
El Regidor Josep Junqué diu: si perquè una de les parts que diu que la gent
gran pateix més maltractament és per parts dels Serveis Social, de les
cuidadores, és el que diu aquí en el vostre informe i de la gent sanitària, per
tant, seria bo que tant es fes arribar als Serveis Socials, com al Consultori per tal
que de que en algun moment en aquest poble es maltracta algun avi sàpiguen a
on acollir-se.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Perfecte, gràcies. Pere, alguna cosa a
dir? Per tant, si no hi ha cap cosa més a dir, posarem en els acords la observació
que ha fet el regidor Josep Junqué, en tot cas, posaríem, ja que ho ha exposat
d’aquesta manera i a fet aquesta observació posaríem en comptes de posar
Serveis Socials, al metge, etc... posaríem a totes les persones que estan
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vinculades d’alguna manera o altre amb el tracte a la gent gran, hem de buscar
aquesta classe de redactat. Gràcies, passem a votació, Tere siusplau? Junqué?
Pere? Sira?
Votació.- S'aprova la proposta per unanimitat. (CIU, ERC, PSC, AETFF!)
SISÈ.- MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: aquesta la defensarà el regidor Manel
Arevalo, per part de l’equip de govern.
El Regidor, Manel Arevalo diu: Aquesta moció ens arriba des de l’Associació
de Municipis per la Independència (AMI) i es tracta de donar suport a la resolució 1 /XI del Parlament de Catalunya en la sessió del dia 9 de novembre del
2015, llavors tot el redactat és prou llarg i suposo que tothom sap el que es va
votar aquell dia, si a cas, llegiré només les resolucions
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de
2015, va aprovar la següent
RESOLUCIÓ

“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic
obtingut a les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en
una majoria en escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que
Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria
sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés
constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de
creació d’un estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés
constituent ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de
preparar les bases de la futura constitució catalana.
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Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les
mesures necessàries per fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini
màxim de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de
seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a
expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de
desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les
decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal
Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran
de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a
obrir aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera
democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la
ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i
integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir
exclusivament les normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima
i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin resultar
afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els
especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions
per tal de fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català
independent en forma de república i acorda posar-ho en coneixement de
l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat
internacional.
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Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar
drets fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat
espanyol.
Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol,
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial,
mentre duri aquesta situació.
Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc
normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de
desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars
en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer
efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les
persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme
modificacions normatives que permetin fer efectives les disposicions de la
dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de les
meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions
d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats
especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Sanitat
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En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei
Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya.
Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la
condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb
independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es
pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur
a terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat
contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de
desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a
tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del
Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències que
corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model
educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris
als consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva
actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les
competències establertes en favor de les administracions catalanes i per
mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.
Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat
contra alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la
seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015.
En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties
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Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei
orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos
internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni
europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels
Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de
vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena
vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.
Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions
locals catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de
proporcionar-los les eines de suport necessàries per a deixar sense efecte
els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de
resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de
l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de
competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de
la priorització de l’activitat econòmica privada.
Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb
l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades,
més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.
Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que
estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i
homes.
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Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social,
el futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que
permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un
servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament
excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així
mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a
redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les
inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el
cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha
d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de
despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en
què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la
despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis
que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats
al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís,
el futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups
parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de
renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.”
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del
Parlament de Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i
expressar la nostra total coincidència de plantejaments amb la cambra
catalana.
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Per aquest motiu el grup municipal de CiU, proposa al ple de l’ajuntament de
Torrelles de Foix, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Torrelles
de Foix a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament
de Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM).

Sobre la moció de suport a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya a
la seva sessió de 9 de novembre de 2015.
La proposta de moció que es presenta a la consideració dels diversos ens locals no
és res més que una declaració del capteniment polític dels ens locals, en un moment
determinat, sobre un acord del Parlament de Catalunya, acord que en aquest punt
és també una mera declaració política.
Els ens locals no fan res més que pronunciar-se sobre aquest acord, sense afegir
res a l’acord parlamentari ni donar cap efecte jurídic a l’aprovació al marc local. De
l’aprovació d’una moció com aquesta no es deriva cap conseqüència jurídica (quelcom
que, d’altra banda queda fora de l’àmbit competencial dels ens locals), sinó que cal
entendre-la com una manifestació de l’autonomia local, recollida a l’article 140 de la
vigent Constitució espanyola, en relació amb els articles 23 i 29 del mateix text
(dret a participació dels ciutadans en els afers públics i dret de petició,
respectivament).
En definitiva, la capacitat de pronunciar-se, sense efectes jurídics, sobre
assumptes d’interès general és una facultat que és pròpia dels ens locals, i que
troba empara en la legislació vigent.

El Regidor, Manel Arevalo diu: això és el que diuen els serveis jurídics de
l’AMI.
La Secretària-Accidental llegeix la proposta d'acord.
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L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Gràcies, Tere, alguna cosa a dir?
Junqué, alguna cosa a dir? Pere, alguna cosa a dir? Per tant, passem a votació
Votació.- S’aprova la proposta per 9 vots a favor (CIU, ERC, AETFF!) i 1 vot en
contra (PSC).
SETÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia els articles 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i concordants del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’art. 24 del RDL 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local i l’article 41 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i demés
normes concordants.
Atès els decrets de l’alcalde núm. 65/2015, de data 18 de setembre, al 67/2015,
de data 16 de novembre de 2015.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 65/2015, de data 18 de
setembre, al 67/2015, de data 16 de novembre de 2015.

L’Alcalde Accidental, Servi Vallès diu: En aquest cas, són 3 decrets sinó vaig
equivocat, com que són tres els diré molt lleugerament, el ple de setembre, l’ordinari, el ple extraordinari de les ordenances i la delegació de la secretaria accidental de la Irene, donat de com ja us vam explicar l’Anna que formava part
d’aquest ajuntament cobrint la baixa del Lluis, ha tingut que renunciar perquè li
ha sortit més feina a l’Ajuntament on estava. Per tant, donem compte d’aquests
tres decrets d’alcaldia.
VUITÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
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L’Alcalde Accidental, Servi Vallès diu: En aquest cas, com sempre, hi ha més
acords donat que es presenta un per setmana, aquets acords són des del número
31 de data 1 de setembre fins el 27 d’octubre. Si després en precs i preguntes teniu alguna cosa a dir, ja ho direu.
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia els articles 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i concordants del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’art. 24 del RDL 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local i l’article 41 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i demés
normes concordants.
Atès els acords adoptats per la Junta de Govern Local, a les seves sessions núm.
31, de data 1 de setembre de 2015, fins a la número 39/2015, de data 27
d'octubre de 2015.
Per tot això, es proposa al ple l’adopció del següent ACORD:
Primer i únic. Restar assabentat dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local a les seves sessions núm. 31, de data 1 de setembre de 2015, fins a la número
39/2015, de data 27 d'octubre de 2015.

NOVÈ.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Primer de tot us respondre a les preguntes de l’anterior ple, espero no deixar-me res, lo que no recordo, ho sento no
m’ho vaig apuntar, no recordo ben bé qui me les va formular, jo us les dic i en
tot cas si algú té alguna cosa a dir, que ho digui. Ens veu preguntar quan costava la denúncia que ens havia interposat el vigilant municipal, pel reconeixement d’aquells triennis, els quals nosaltres ens vam aplanar, dir-vos que la factura a dia d’avui encara no està en aquesta casa, per tant, quan la tinguem us la
farem arribar.
Diria que el senyor Junqué ens va preguntar sobre els comptadors que tenim de
Gas Natural ?Tinc aquí el llistat per entregar-te sobre els comptadors que tenim
al municipi de Gas Natural , en la mateixa pregunta, vas preguntar, quantes factures hi havia pendents de Gas Natural, de Gas Natural les factures pendents
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són la data d’entrada són des de l’Agost fins a l’Octubre aquestes són les factures que es deuen, també t’ho hem adjuntat en el llistat. També ens vas preguntar
el que vam aprovar pel reconeixement d’aquelles factures de Gas Natural estaven pagades, no t’ho vam saber respondre, i estan pagades des del Març del
2015, lo que vam fer és aprova’l per tal de comptabilitzar-les. Tinc aquí el llistat
de Gas Natural, us ho entrego quan acabi el ple, val?
Tinc aquí una còpia per cadascú dels números de la Festa Major del 2014, la Festa Major del 2014, està comptabilitzada per factures, vull dir que cada apartat
que hi ha aquí són factures que es van pagar de la Festa Major i es com es va
comptabilitzar, perquè explico això, doncs perquè també tinc els números del
2015, el quan estan comptabilitzats per blocs, que vull dir per blocs, que en
comptes de posar, com posa les altres Gràfiques Kerpe factura etc. Aquesta altre el 2015 hi posa programes o impressió o etc, perquè és un conjunt, per exemple actes empalmades és la suma de unes quantes factures, vermut popular, cercavila grups, cercavila grallers, no està per factures, perquè no està comptabilitzat encara, llavors, quan passi a comptabilitat, està per factures, jo us l’entrego
perquè són els números que hem fet, amb lo que tenim i gastat, no sé si m’expli co una mica la diferència, val? Quan estigui comptabilitzat i passat a intervenció
si voleu, també us els faré arribar.
Ens vau preguntar tampoc recordo qui, el sou del secretari actualment estan de
baixa, el sou del secretari actualment estan de baixa, és de 1400, entre 1.400 i
1.500 euros, depenent del mes si són 30 o 31 dies i el cost que té per part de l’Ajuntament és de 682 euros, per tant, estem pagant la cotització del secretari, el
cost que té per l’Ajuntament és de 682 euros, també tinc les nòmines d’aquets
mesos que us dic, en tot cas, us les deixaré veure, donar-les no ho puc fer-ho
perquè surten les seves dades, per tant, si algú les vol veure, quan acabi el ple li
deixo veure.
Algú ens va preguntar, em sembla que també el Junqué, la quota de l’Associació Catalana de Municipis, és de 527 euros, val?
Ens vau preguntar també com estava el tràmit de la furgoneta del Pany, la furgoneta del Pany, ho hem passat a la nostre companyia asseguradora Mapfre
que ens està fent una valoració de com hem de portar el procés, referent a això,
tinc l’acord que se li ha enviat a la companyia d’assegurances, si algú, ho sento
si dic algú, és que no recordo ara mateix qui ho va preguntar, qui ho vulgui
veure us ho dono sense cap problema.
També em sembla que ens ho vas preguntar tu Tere, ens vas preguntar sobre el
conveni del bar del camp de futbol, tinc aquí l’expedient del bar del camp de
futbol, que també te’l pots fullejar ara quan acabem el ple, en el quan estan tots
els poders fets, tots els canvis de nom i amb l’acord del pagament mensual de
llum que diria que també ha de constar en alguna junta de govern.
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Em sembla que fins aquí, les preguntes i no em deixo res, que em vau preguntar
en el ple ordinari. Per tant, ara passo a les informacions que us facilitaré a vosaltres i a tots els ciutadans de tots aquets dies, del ple passat fins aquí.
Suposo que com algú de vosaltres haureu vist aquesta setmana passada l’asfalt
del camí que va des de Can Coral a Plana de les Torres, aquest asfalt com recordareu està subvencionat per una subvenció de la Diputació que ens van donar
al acabar l’any, per tant, està el 100% subvencionat, ja s’hi pot circular, estem estudiant segurament posar-hi algun cartell de delimitació de la velocitat, que en
el fet de que sigui asfalt els vehicles van més ràpids i el fet que no és dels camins més estrets que tenim, i el fet de que no hi passen dos cotxes massa am ples, pot provocar un accident, per tant, posarem una senyal recordant als veïns
de que no han de córrer.
Dir-vos també que la setmana passada vaig anar a una reunió a la Diputació i
una de les coses que ens van dir va ser que el Catàleg de la Diputació sortirà el
17 de desembre, que esperàvem que sortiria a principis d’any, donat que la moció que vau presentar l’equip d’esquerre, que us proposo, si us sembla bé? Es
que quan surti el catàleg si voleu venir a buscar una còpia d’aquest catàleg, mirar i remirar, llegir i rellegir i lo mateix que vau fer en aquella moció, podeu fer
propostes per sol·licitar més coses que venen en el catàleg, aquest catàleg és un
catàleg que és bastant gros, per tant, hi ha bastantes coses que es poden demanar o no, hi ha recursos tècnics, econòmics i materials, tant si us el voleu fullejar
i en tot cas, en una junta de portaveus ens feu qualsevol demanda que voleu fer,
com aquella que a través de la moció vau fer, la contemplarem i si us sembla bé
també en podeu fer d’altres.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: el 17 de desembre, no?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: el 17 de desembre va dir la Diputació
que sortia, suposo que els 17 estarà aquí, el 18, 19 o 20
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: com es diu el Catàleg?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Catàleg de Serveis de la Diputació.
El Regidor, Pere Civill diu: només per no estar pendents de si ha arribat o no,
quan arribi el podeu fer arribar vosaltres?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: si us sembla bé la proposta que us he
fet si, sinó no, perquè són 200 i pico pàgines, el podeu consultar a través de la
pàgina web però us proposo que en fem arribar un per grup, ho apuntes sis
plau, en fem arribar un per grup i tant aviat el tinguem, us ho ratifiquem i ho
passeu a buscar, jo com que era una proposta, però com que us interessa a tots
perfecte i us fem arribar un catàleg per grup. Segueixo, a la mateixa reunió amb
la Diputació ens van notificar que ens toca a Torrelles 16.218 euros d’ara fins a
final d’any per a diverses actuacions que podríem fer des de l’Ajuntament, per
exemple, només hi ha un 20 % que es pot fer en inversió, quan tinguem més o
menys com ho justifiquem, us ho comentarem.
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També, gràcies a les actuacions del regidor de serveis amb la companyia d’abastament d’aigua, ara Sorea i l’Ajuntament, quan ens comuniquen un tall de subministra de qualsevol particular del poble, ens demanen un informe de Serveis
Socials abans de tallar l’aigua per saber si aquesta família és usuària o no de
Serveis Socials.
Més coses, també a més a més ens han garantit també el finançament dels Plans
d’Ocupació pel 2016 de la Diputació, per tant, tornarem a treure subvenció per
l’any 2016 per fer plans d’ocupació, també abans d’acabar l’any farem la campanya d’aliments que anem fent ja durant anys, jo diria que ja fa 4 anys aquest de sembre, aquesta vegada abans de decidir els aliments que es decidia des de la
Regidoria i des de les treballadores i educadores socials, es farà prèvia una entrevista amb els usuaris i un seguiment per saber si els aliments que realment
els hi donaven són els que necessiten més o menys cada família, intentarem
adequar-nos una mica, si és una família de 2 o 3 membres, gent gran, amb nens,
etc. Per tant, ho farem una mica més bé i de cara a l’any que ve també us anuncio que possiblement canviarem el format, encara és una mica recent, però creiem que no serà el mateix format, format de donació d’aliments que es feia, seguirem fent-ho però d’una manera segurament diferent.
A més a més, ja que parlàvem abans del POUM tornem a parlar del POUM un
altre cop, que és en el cas que ens ha preguntat alguna vegada, em sembla que
l’última vegada no sé si era el Pere o l’Esther, ens vau preguntar sobre el Catàleg de Masies, el Catàleg de Masies en un mes ja estarà acabat, per tant, us informo d’aquest fet i per part meva res més, dono la paraula a la regidora d’Hisenda que us farà dos apunts sobre dos temes.
La Regidora, Sira Carbó diu: d’entrada us he portat els números de la Fira del
2014 que també els vau demanar, quan els Sergi us passi les còpies també us
passarem aquestes.
L’empresa ja ha començat a fer el tancament del 2014, dimarts passat ja van començar a treballar amb tots els números per poder anar preparant el tancament
de 2014 i poder anar escombrant del pendent d’aplicació en el cas de que es pugui i tinguem més clar com està la comptabilitat i tant aviat tinguem algun informe o alguna cosa ja ho anirem notificant, de moment van començar dimarts i
estan en ello.
Després també comentar-vos que vam fer un conveni amb una empresa que ens
porten una aplicació que és perquè la gent pugui saber les competències a l’hora de buscar feina o de créixer professionalment o de treballar en temes professionals. La setmana passada, em sembla que era el dimarts, es va fer una xerra da aquí a l’Ajuntament, presentant aquesta aplicació i demà es farà a l’escola la
gent interessada que van venir el dimarts, que de veritat una pena, perquè van
ser bastanta poca gent per l’aplicació que tenim entre mans. Demà a l’escola
aniran uns quants i començarem a practicar amb l’aplicació, la idea és entrar
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dins l’aplicació, seleccionar el lloc de treball que els agradaria i un cop ho seleccionin podran veure les competències que necessita aquell lloc de treball i les
seves competències en relació a lo més idoni i a partir d’aquí doncs, és anar treballant aquelles competències i així la gent anirà sentint-se millor a la feina i
també comentar que també es farà en breu una altre xerrada, perquè potser no
hem sabut arribar a la gent amb l’aplicació que tenim a les mans, que es farà
una altre xerrada que és interessant per tothom que qui vulgui participar-hi i
que aquesta aplicació és a cost zero, no té cap cost ni per l’Ajuntament ni per
ningú, és un conveni. Res més.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: gràcies Sira. El Joan també comentarà
uns temes.
El Regidor, Joan Navarro diu: bona nit, és sobre el parc de salut que tenim al
carrer Ronda que l’inaugurarem a mitjans de Gener, està dedicat a la gent gran,
serà la Nicole la noia que porta la gimnàstica amb la gent gran del poble i farà
una mica d’explicació i demostració de com funciona això i ja està.
La web i la Veu de Foix estem a punt de treure, estàvem esperant uns pressupostos, perquè varien molt els preus d’internet i que més, la Marató la fem el
dia 13 de desembre, l’Ajuntament fem una caminada fins a Foix, allà també fa rem cava i coca o lo que sigui i una miqueta més tard farem un partit de futbol
per passar una bona estona.
L’altre punt, l’últim és la creació d’una comissió de festes, ja que aquest any hi
ha hagut molt bon rotllo per part de la gent del poble i de nosaltres i farem que
surti un president/a i ja està.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: gràcies Joan, Manel?
El Regidor, Manel Arevalo diu: Bueno jo només tinc a dir una cosa, a partir
d’avui mateix s’han començat a repartir les ordenances de civisme i tinença d’animals, els estem repartint casa per casa, que la gent se n’assabenti del que diuen i que actuïn amb conseqüència, que hi ha coses que s’han de respectar, llavors, el fil d’això, una de les coses més importants és la d’animals que diu que
és obligatori que els gossos estiguin xipats, estiguin registrats a l’Ajuntament i
llavors perquè això sigui una mica més fàcil, hem arribat amb un acord amb la
veterinària d’aquí del poble, el Centre veterinari Alt Foix, que és el Bernat, ell
s’ha compromès des d’ara fins el dia 30 de gener de fer un descompte del 20% a
tothom que passi per la seva clínica a posar-li el xip al seu gos o al seu gat o el
que sigui, gent del municipi, si que serà certificat d’alguna manera de que la
persona està empadronada aquí al poble i res més.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: gràcies Manel , Jordi?
El Regidor, Jordi Torné diu: molt bé, jo us explicaré dos temes, l’aigua i de la
llum.
Això ja fa mesos que anem darrere de fer una sèrie d’actuacions d’unes àrees
per el bon desenvolupament i per tenir una bona qualitat en els serveis del po-
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ble, ens van presentar unes propostes i hi ha uns punts del quals són els següents:
1. Reparació d’anomalies i legalització de les instal·lacions elèctriques. Inclou totes les instal·lacions que hi hagi un subministrament elèctric per
tal de garantir el servei de municipi aquesta millora l’haurien de tenir
sol·lucionada abans de 6 mesos de l’última inspecció de control actualitzada, ja s’està fent en aquest moment.
2. Les millores en el camí d’accès del dipòsit nostre que és el més gran que
tenim al municipi, això també ja està fet, que ha consistit en asfaltar un
tros de camí perquè els camions que venen a depurar l’aigua doncs puguin tenir un millor accés, ja que no podien pujar i havien de pujar els bidons de clor amb furgonetes amb lo qual la cosa era bastant cutre, després es posaran unes reductores de pressió a fi i efecte de reduir l’accés
de pressió existent en sectors amb fortes pendents amb l’objectiu de reduir l’elevat número de fuites a causa de les altes pressions de les canonades.
3. Comptador de control de consums del Terme, aquest comptador que
funciona amb tot controlat permet obtenir dades de consums cada 15 minuts i la seva instal·lació propícia detecció de fuites, configuració d’alarmes per tal de detectar consums anormalment alts, tenir controlats sectors hidràulics i obtenir controls de consums en quant a possibles fraus.
4. I per últim, que també es farà i està pressupostat és la instal·lació de tanques perimetrals en els dipòsits per Reial Decret 140, això és un requeriment que ens va fer Sanitat per poder donar compliment a aquest Reial
Decret i bueno, també s’està fent ara en els dipòsits de Costa 1 i Costa 2,
això en quan a l’aigua.
La setmana que ve tenim reunió amb ells ja per començar a tractar el
tema de tarifes, en principi les tarifes que si que us puc avançar és que no
es tocaran, però que rebaixa, rebaixa, aquest any que ve potser que hi
hagi alguna petita rebaixa però serà substancial, si ve de cara al l’any
2017 pot ser que amb totes aquestes millores que es fan, i si es pot reduir
una mica l’aigua que es perd i es pot rentabilitzar una més la instal·lació
igual hi pot haver un estalvi per part dels usuaris.
El segon tema que és el de la llum, com ja sabeu fa un parell d’anys, vam
iniciar el canvi de lluminàries de sodi per lets, encara no tenim cap estudi
de diferencials de consums, es veu que els comptadors marquen bastant
menys, ja s’ha començat a fer el canvi de potències, això és molt important perquè ara és pràcticament més la potència que més el consum, llavors això s’està treballant.
Ara s’ha iniciat un projecte per intentar anar modificant tots els punts de
llum del municipi amb la tecnologia let, per anar estalviant a la llarga un
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70 o un 80% de consum elèctric .Iniciarem el tema de Planes que és el lloc
on està més malament i després anirem fent intervencions puntuals com
poden ser la pujada del Corral Nou, els sis punts de llum de Collibeig ja
està fet fa 15 dies perquè estaven molt malmesos, bueno, ara estem en
contacte amb vàries empreses tant subministradores de serveis com d’electre per intentar buscar la manera de finançar tot això amb el millor benefici per municipi i res mes, això és tot.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: molt bé, moltes gràcies passem
al punt de precs i preguntes.
DESÈ.- MOCIONS I/O PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS REGIDORS.
No n'hi ha.
ONZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Tere?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: veient la junta de govern del 6 d’octubre,
mirant la relació de factures, hi ha una, n’hi ha dues, de la compra de productes
de neteja i altres ,jo crec que són molt elevades, naturalment considero que si es
compra és que fan falta, la meva proposta, és que ja que hi ha un consum tant
elevat en productes de neteja i altres, és de mirar alguna fàbrica o algun lloc que
es pugui abaratir perquè a on ho estem comprant, no direm noms naturalment,
estem parlant que és una botiga encara que ens facin una mica de descompte,
però bueno.
El Regidor, Jordi Torné diu: a veure, hi ha dos motius per comprar, primer per
donar vida al poble i segon, els preus d’aquestes factures te les podem donar i
podràs comprovar a altres llocs que no són tant desorbitats, no et diré que poden ser més baratos de fora del poble comprats en grans quantitats però a vegades aquí a l’Ajuntament, tampoc és possibles comprar en grans quantitats i així
també donem vida al poble i comprem mica a mica i tots hi sortim guanyant.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: gràcies Jordi, Junqué?
El Regidor, Josep Junqué diu: nosaltres considerem que tenim un problema
molt gran en aquest Ajuntament, al no tenir secretari/a, la Irene, pot tenir molt
bona voluntat, jo voldria saber, qui ens assessora i com ho tenim, perquè
després no tinguem problemes, perquè la Irene és una treballadora de
l’Ajuntament però necessitem un assessorament perquè Torrelles és un poble
important i voldria saber qui ens assessora.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: gràcies, ho sabràs. Pere, següent
pregunta, siusplau?
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El Regidor, Pere Civill diu: no es pot saber ara?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: no..... ho sabràs, no ho sé ni jo ara.
El Regidor, Pere Civill diu: qui ens assessora actualment?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: els treballadors d’aquesta casa i la
Diputació de Barcelona, la secretaria fa dos dies, i la Diputació de Barcelona ho
ha fet des de sempre.
El Regidor, Pere Civill diu: referent al que ha dit el Torné, de Sorea que estan
negociant els preus per aquest any que ve , volia saber, després de les vegades
que hem estat parlant i durant molts anys de l’agravi comparatiu entre veïns
dels que tenen plomes d’aigua i els que no, està contemplat, modificar-ho això?
El Regidor, Jordi Torné diu: si però no és fàcil.
El Regidor, Pere Civill diu: en aquest conveni que fareu ara, aquest any
s’intentarà modificar, això?
El Regidor, Jordi Torné diu: cada any s’ha intentat modificar i de fet ja se n’ha
reduït moltes, més de la meitat i encara en queden, però el que passa és que allò
que diuen queden “vacios legales” que són difícils de saldar, ells són els
primers interessats en eliminar-ho naturalment i s’està buscant alguna fórmula
que d’alguna manera es pugui minimitzar al màxim, però el dret a treure una
ploma, avui per avui, jurídicament no existeix, tal i com està constituïdes les
d’aquí, però hi ha alguna fórmula.
El Regidor, Pere Civill diu: es va comptar en alguna de les xerrades que es va
fer, varies vegades, una de les possibilitats, era no treure les plomes d’aquesta
gent, com que no es poden treure, donem els hi a tots els veïns.
El Regidor, Jordi Torné diu: aquí els que s’ha de buscar és aquesta fórmula
màgica, pensem que estem parlant de tot el subministrament de l’aigua de tot
un municipi, que té 40 kilòmetres de canonades, que té unes despeses brutals i
que té unes condicions una mica especials i llavors no és fàcil, hi ha moltes
zones que estan malmeses, s’ha de comptar amb una base d’inversions
constant.
El Regidor, Pere Civill diu: una cosa no té res a veure amb l’altre.
El Regidor, Jordi Torné diu: si que té, perquè els números no és tant fàcil de
fer-los
El Regidor, Pere Civill diu: però una cosa no té res a veure amb l’altre, tu saps
l’agravi comparatiu entre veïns? Que uns es beneficien d’una aigua de franc a
costa del que han de pagar l’aigua.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: d’un dret adquirit, especifiquem-ho
El Regidor, Pere Civill diu: jo això ho accepto, però aquest dret adquirit que en
aquell moment va ser per portar l’aigua de les Dous a Torrelles, els altres veïns
del municipi han hagut de pagar per portar-lo als seus barris i no l’han tingut
aquest dret i han hagut de pargar-lo igual.
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L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: l’equip de govern saps que ho hem
parlat moltes vegades i estem d’acord amb vosaltres però el fet de fer les
negociacions amb Sorea, ens provoca les complicacions que ha comentat el
Regidor de Serveis, en tot cas, per no allargar més el debat, deixem-ho aquí, és
una cosa embrionària amb les negociacions que estava referint-se el Jordi, per
tant, hem començat ara amb les tarifes de l’any que ve, per tant, ho hem de
tornar a incloure i hauríem de trobar una sol·lució ja i quan ho tinguem us
tornarem a convocar amb Sorea si fa falta una reunió i en tornem a parlar.
Gràcies, Tere?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: si això que heu dit de tenir una persona
del projecte porta a porta per la recollida de la brossa si només és pel dintre del
nucli o també acollirà les masies, urbanitzacions i tot?
La Regidora, Sira Carbó diu: del projecte porta a porta?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: si això és el que diu una personal per a
realitzar les tasques d’informació del projecte porta a porta per la recollida de la
brossa
La Regidora, Sira Carbó diu: no deu haver-hi un error, no és porta a porta és el
tema del compostador de l’orgànica, d’entada, el tema de la orgànica és per
masies i disseminats.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: perdona, dóna’ns alguna referència on
ho posa i el que, quin document? ....A veure t’ho explico i t’ho dono, has
barrejat diferents coses, això que ens dones tu, que és la junta de govern del 22
de setembre, és lo que es fa arribar a Diputació , o sigui, lo que tu ens dones, lo
que tu ens estàs dient d’una persona és el contracte que es van fer en el Plà
d’ocupació que és lo que es fa arribar a Diputació per justificar els 80.766,22
euros que ens dona la Diputació per Plans d’Ocupació que és lo que tu ens
expliques, que això, aquest acord surt aquí perquè es contracta en aquest
moment el 22 de setembre a la persona que realitza tasques de reforça a la
secretaria municipal, per això surt aquesta relació, la teva pregunta no té res a
veure amb aquest acord, si la pregunta és, si el porta a porta es realitzarà al
poble, no té res a veure amb aquest acord, perquè ho entenguis, l’acord aquest
del porta a porta és la contractació de tres mesos que se li va fer.
La Regidora, Sira Carbó diu: en relació a la pregunta que vols fer tu, la idea és
nucli urbà i disseminats.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: gràcies Regidora, Junqué?
El Regidor, Josep Junqué diu: Tornant amb Sorea aquí a la comissió del dia 13
d'octubre del 2015, va aprovar que Sorea abonés a l'Ajuntament per l'aigua que
el poble ha gastat durant 6 mesos 14.042 euros i llavors dues preguntes; una si
amb sis mesos l'Ajuntament guanya 14.042 euros? I la segona, aquests cèntims
amb què els han gastat? Si els han invertit amb la red o s'han gastat per altres
conceptes?
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El Regidor, Jordi Torné diu: aquestes liquidacions, són les que s'utilitzen per
pagar aquestes obres que abans he esmentat, el que passa, és que es va fer una
liquidació provisional que nosaltres amb una de les obres de millora del camí
del dipòsit vam insistir a Sorea de que donés la obra aquesta, amb algún
constructor de Torrelles i llavors van dir busque-ho vosaltres i per això va sortir
més a compte la factura
El Regidor, Josep Junqué diu: és a compte?
El Regidor, Jordi Torné diu: no és una quantitat a compte, d'un període, no són
ben bé 6 mesos
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Pere?
El Regidor, Pere Civill diu: sense deixar el tema Sorea, has parlat que a través
de Serveis Socials, si era usuari, es preguntaria si és usuari o no i si és usuari,
que passa?
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: això ho he dit jo no el Jordi, vam fer la
primera negociació i l'informe i això ho hem anat tancant desde Serveis Socials,
l'únic que es fa, és en els talls d'aigua,, com bé recordeu, es va aconseguir que
Sorea apostés minimament un fons, és a dir per la gent que no pot arribar a
final de mes i d'entre aquestes coses que no pot pagar, és el rebut de l'aigua ,
llavors el que es fa, és que Sorea ens passa la relació de les persones que tenen
un deute x amb Sorea, que els nom no, però ho heu vist alguna vegada a les
Juntes de Govern i l'Ajuntament, es resta assebentada, vol dir que dona el seu
consentiment perquè Sorea faci aquets talls d'aigua de la gent que deu aquells
imports, llavors el pas que ara es farà, és que aquesta llista se li passa a Serveis
Socials, per tal de que valorin si aquesta gent són usuaris de Serveis Social i per
tant, vol dir quina situació econòmica tenen, quina situació familiar tenen i
valorin si el fet de pagar o no pagar l'aigua, és perquè no poden o per a
qualsevol altre motiu que es pugui donar, per tant, és una valoració que farà
Serveis Socials que esperem que Sorea que dins d'aquest fons que actualment
s'ha acabat puguin ells fer-se càrrec com a empresa, val? Tere?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: de la Junata de Govern número 37 del 29
d'octubre si no vaig equivocada posa Correus, que són l'enviament de cartes
certificades i lo que envieu, no?
La Regidora, Sira Carbó diu: si hi ha una factura mensual
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: això són les cartes que envieu, oi? Doncs,
jo el que us volia dir, si us sembla bé, és que com que jo vinc a l'Ajuntament
quan tingueu que donar-me una carta com ara una que m'heu enviat que per
motius personals no vaig poder anar a buscar i la vaig venir a buscar a
l'Ajuntament, això és un cost pel municipi, doncs que no me l'envieu per correu,
perquè a vosaltres us és igual si ve el carter i firmo el paper rosa com que firmi
el paper conforme he vingut a recollir-la.
La Regidora, Sira Carbó diu: doncs no sé perquè ho han fet això?
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La Regidora, Teresa Rodriguez diu: sempre m'ho han així, i per mi també és
més pràctic i al mateix temps estem abaratin costos, si us sembla bé.
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: gràcies. Junqué?
El Regidor, Josep Junqué diu: la comissió de govern número 37 també hi ha
unes factures de vodafone que es veu que paguem 1.036 euros de telèfon amb
un mes i el mes següent vam pagar 766 euros i llavors m'agradaria veure
aquestes factures.
L'Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: bueno, ja ho veurem, ens ho apuntem i
en tot cas he de preguntar el tema factures, Vodafone no només són els telèfons
de l'Ajuntament sinó que hi ha els telèfons del consultori, el jutjat, de l'escola,
etc.... suposo que no hi ha cap problema, però com que surt el detall. Bueno, ho
apuntes? Pere?
El Regidor, Pere Civill diu: a veure aquí ara s'ha parlat de continuar posar
llums de baix consum de leds, començant per Planes?
El Regidor, Jordi Torné diu: està en projecte
El Regidor, Pere Civill diu: està en projecte, al Corral Nou, en el casc antic del
poble ja fa bastant temps que funciona, teniu ja una relació d'estalvi del consum
que s'ha aconseguit?
El Regidor, Jordi Torné diu: exacte encara no el tinc encara, perquè els canvis
de potència es van fer més tard, ho està fent l'enginyer quan ho tingui fet, ja us
ho passaré.
El Regidor, Pere Civill diu: tenim una burrada de factures de l'última junta de
govern, hi ha una barbaritat i bueno de fet al Corral nou, crec que és de uns 50
euros i no anirem a estalviar gaire cosa allà.
El Regidor, Jordi Torné diu: no és ben bè això, tal i com està definit no és ben
bé els llums que hi ha comptats , hi ha més de 40 comptadors aquí al municipi,
n’hi ha que no tenen massa relació amb el lloc, no em facis dir el perquè.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas el Jordi, el que et ve a
explicar és el fet de que lo que reflexa a la factura no és ben bé el comptador que
correspon al nom que posa i és lo que t’està dient i és per això que l’enginyer
està mirant tot això. Gràcies, Tere?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: de la junta de govern local número 35 del
29 de setembre, del punt 3.3 és la relació de factures 27/2015 posa buedé i no
relaciono del que pot ser
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas, t’ho respon al següent ple.
La Regidora, Sira Carbó diu: si si, vam estar trucant perquè no teníem clar del
que era i ens van donar la resposta però ara no sé del que és.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: és algo jurídic perquè posa expedient
tal tal , en tot cas, com veus la data de la factura és del 30/06 , veus que la vam
parar perquè a nosaltres ens va passar més o menys el mateix i quan ens ho van
dir, en tot cas, en el següent ple et contestem. Junqué
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El Regidor, Josep Junqué diu: al ple passat en els informes que ens va fer la
secretaria vam veure que el 2014 havíeu cobrat 90 euros de la ocupació de les
terrasses, vau dir que es tenien que cobrar i llavors en el proper ple m’agradaria
tenir la relació de les terrasses que s’han pagat i les que no s’han pagat, tant del
2014 com les del 2015.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: segurament no ho tindràs pel proper ple
perquè les gestions s’estan fent, per lo tant, quan estigui tancat el tema t’ho
donarem i sinó et diré una setmana o dos o tres si vols et donarem les que estan
pagades i sinó, perquè avui precisament les terrasses que no han pagat avui els
ha arribat una carta conforme el que els hi queda, els que no els hi queda, els
metres que tenen i etcètera, com que és corresponent als dos anys al 2013 i 2014,
perdó 2014 i 2015, els hem demanat que verifiquin els metres, suposo que en el
proper ple estarà tot fet, però i si no et donaria la informació que estigui a
mitges, però preferim donar-t’ho quan estigui absolutament tancat. Pere?
El Regidor, Pere Civill diu: està previst fer alguna actuació en els aparcaments
que hi ha davant del consultori o del local metge, perquè quedin lliures les
places que estan reservades?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: això ha sigut un debat que hem tingut
avui els regidors, perquè malauradament últimament hi anem bastant i estem
veient que és un greu conflicte que ja fa temps que dura i estem barallant
diferents opcions, algunes d’elles són econòmiques, per tant, quan la tinguem
resolta us la exposarem. Tere?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: us vam fer un registre d’entrada,
demanant que es poses una placa al carrer Palmera de la Urbanització Can
Coral, està posada?
El Regidor, Jordi Torné diu: no , es que no la vam veure
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: tot el que encarregues Jordi no està posat...
El Regidor, Jordi Torné diu: si sóc un desastre... jo
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: gràcies, Junqué
El Regidor, Josep Junqué diu: els pressupostos 2016, que estan prorrogats del
2014, quan els penseu fer? Els penseu fer?
La Regidora, Sira Carbó diu: la nostre idea és abans d’acabar l’any fer un ple
extraordinari presentant els pressupostos 2016 i la modificació del 2015, una
altre modificació.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: gràcies, regidora d’Hisenda. Pere?
El Regidor, Pere Civill diu: referent a aquesta resposta que heu donat, preveus
fer una altre modificació , o sigui, una modificació per poder tancar aquest any i
els pressupostos per l’any que ve.
La Regidora, Sira Carbó diu: si
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: exacte
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El Regidor, Pere Civill diu: i perquè és la modificació, per quina partida
concretament?
La Regidora, Sira Carbó diu: varies, s’ha d’acabar de mirar, varies
El Regidor, Pere Civill diu: que és el que no quadra?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: no és que no quadri, la llei contempla
que fem modificacions de pressupost, que fins a dia d’avui no en fèiem en
aquest ajuntament, fins aquest any no en fèiem, l’Ajuntament no en fèiem,
almenys els anys que he estat jo de regidor, no en fèiem i ara perquè no hi hagi
problemes que sempre n’hi ha hagut dels pendent d’aplicar, es fa una
modificació de pressupost de que compleixi la realitat, si la partida es passa 2
euros, 5, 20 o n’hi ha una que has gastat 1.000 o 2.000 menys, es modifiquen les
partides i ja està.
La Regidora, Sira Carbó diu: es que sinó et salta d’un any per l’altre el gasto i
llavors hi ha partides que no pots utilitzar i d’altes que te’n falten i el gasto va a
l’any següent, en la qual cosa, t’estàs perjudicant, és poder-ho regularitzar per
poder-ho imputar tot.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: tal i com deia el Junqué és lo normal
que feien tots els ajuntament, que per això reflexionava que fins ara no ho
fèiem. Tere?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: ja sé el que em diràs, però jo ho haig
d’anar provant... com tenim el tema de les cadires?
El Regidor, Jordi Torné diu: ja estàn canviades, es van retirar totes les que
estaven malament i m’han dit que n’hi ha unes 40
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: es que estan bastant igual,
El Regidor, Jordi Torné diu: home... no es van retirar.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: si perquè hi ha gent que ho ha demanat i
estan malament.
El Regidor, Jordi Torné diu: les anirem canviant...
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: que esperarem que caigui algú i es faci
mal, he fet un registre d’entrada i igual que jo t’ho he dit, tinc constància que hi
ha més gent que ho ha fet.
El Regidor, Jordi Torné diu: vaig enviar la brigada, van retirar les que estaven
esquerdades i trencades i les que es veuen bé , les van deixar allà.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: no estracta de que es vegin bé, totes es
veuen bé, però quan una persona s’assenta i la cadira es trenca Jordi, tu mateix,
esperem que algú es faci mal de veritat i després ja en parlarem
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: gràcies, Pere?
El Regidor, Pere Civill diu: lo de retornar els 44 dies de la paga extra del 2012,
quan ho retornarem?
La Regidora, Sira Carbó diu: la idea és el mes de desembre
El Regidor, Pere Civill diu: aquest mes de desembre
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La Regidora, Sira Carbó diu: si
El Regidor, Pere Civill diu: això ja estava en la modificació de pressupost que
vam fer?
La Regidora, Sira Carbó diu: si, ja va entrar en la modificació de pressupost
que vam fer.
El Regidor, Pere Civill diu: aquest mes de desembre
La Regidora, Sira Carbó diu: si
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: gràcies, Tere.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: el secretari tornarà o no tornarà o buscareu
un altre nou?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas, en aquests moments la
secretaria accidental és la Irene i s’està buscant algú que ens ajudi i ens
assessori. Junqué
El Regidor, Josep Junqué diu: almenys fa dos mesos, vam preguntar sobre la
inspecció fiscal que tenia aquest Ajuntament i llavors ens vau dir que havien
enviat uns papers i estàveu espernat.
La Regidora, Sira Carbó diu: i estem així encara, la Mireia va donar tota la
documentació que requerien i que jo sàpiga no hem obtingut cap resposta a dia
d’avui després d’enviar tota la documentació.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: gràcies, Pere,
El Regidor, Pere Civill diu: a veure, referent a algunes gratificacions que
cobren alguns treballadors de l’Ajuntament, hi ha una sola persona que en el
seu dia ens vau justificar el que cobrava de gratificacions perquè era un agrabi
comparatiu amb la resta de persones que feien la seva mateixa feina diguéssim i
últimament veiem que hi ha forces gratificacions d’aquestes que no sabem a
que venen a compte, no? Perquè a veure, en principi, el salari dels treballadors
està pactat i gratificacions perquè s’ha fet bé la feina, en principi, s’ha
d’entendre que la feina s’ha de fer ben feta i per això cobra , no per fer la feina
ben feta ha de cobrar més.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: són regulacions que l’equip de govern
ha fet en aquests treballadors.
El Regidor, Pere Civill diu: regulacions?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: són regulacions salarials que l’equip de
govern ha fet en aquests respectius treballadors, els quan seran efectius en la
seva nòmina quan es facin les valoracions de lloc de treball i llavors no tindrem
que fer les gratificacions, però en el cas de la treballadora que ja us vam dir, ho
seguirem fent igual fins que surti rectificat en les seves nòmines, val?
El Regidor, Pere Civill diu: el que si que és força curiós, és que a mitjans d’any
es vagin modificant, no és normal que es vagin modificant a mitjans de
l’exercici, es fa estrany
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L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas, com recorda la regidora
d’Hisenda no teníem, desde l’any, no sé quin any era, em sembla que el vau
aprovar vosaltres el conveni laboral, no l’hem modificat, hi ha diverses
converses per veure que hi fem, per tant, són pactes que s’han anat fent amb
aquests treballadors, per motius x s’ha cregut que se’ls havia de fer aquesta
regulació salarial, bàsicament són l’encarregat de brigada, encarregat de neteja i
alguna persona més.
El Regidor, Pere Civill diu: m’agradaria tenir una justificació més, pel quan els
van aquestes regularitzacions, home estem parlant del sou que estem pagant a
la gent, entre d’altres coses perquè, a uns si, i als altres no, potser des del
col·lectiu de treballadors, que hi hagi una certa recança anvers als motius, jo
que sé, quan les coses es justifiquen i s’entenen, tothom ho entén, però si es fa
per reial decret, doncs les coses no s’entenen.
La Regidora, Sira Carbó diu: vam fer una comparativa salarial entre, és a dir, hi
ha diferents tipus de sectors, la brigada, la neteja, la llar d’infants, tot, i llavors
es va agafar, en el cas de la neteja, el salari anual, perquè l’estructura salarial és
molt complicada i no hi ha una línia recta, perquè cada equip de govern que ha
entrat ha fet el que ha volgut i llavors vam determinar que, qui era la
encarregada, per exemple de la neteja, havia de tenir un sou una mica per sobre,
perquè té unes altres responsabilitats, igual que vam fer la comparativa salarial
amb l’encarregat de la brigada, que també vam fer una comparativa salarial de
tota la brigada i vam veure que per lo que nosaltres li exigíem i com a
responsable, havia de tenir algo una mica per sobre i és per això que s’està fent
això i com que no ho podem regularitzar fins que no es regularitzin els temes
salarials amb els pròxims pressupostos, és per això que hi ha aquestes
diferències.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: si? Tanquem aquest tema? Tere?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: els triennis que se li havien de pagar al
vigilant municipal, se li han pagat ja?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: lo que vam fer és un aplanament de la
sentència, quan tot sigui efectiu en tornem a parlar. Junqué
El Regidor, Josep Junqué diu: els representants sindicals d’aquesta casa, qui
són?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: el senyor Jordi Romeu, els laborals i la
senyora Gemma Fenoy, els funcionaris. Pere?
El Regidor, Pere Civill diu: referent, als ajuts a les persones en els domicilis,
ajuts varis eh... aquestes persones que reben aquets ajuts, la pregunta ve
motivada arrel d’uns comentaris que vam tenir, els ajuts que es donen a
aquestes persones, que segurament que és per manca de recursos sinó no se’ls
hi donaria, a aquestes persones se’ls ha...hi ha hagut plans d’ocupació o com
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deia la Sira aquets cursos per poder trobar feina, a aquesta gent se’ls ha
informat de que hi ha aquets cursos ? i si se’ls ha informat, han assistit?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: se’ls ha informat, se’ls ha enviat unes
cartes, s’ha fet servir el llistat de la gent que es va presentar en els plans
d’ocupació, se’ls ha dit des de Serveis Socials i no només els cursos, sinó que es
fan moltíssimes coses, en tot cas, venir al curs efectiu, no van venir, no sabem si
és que no va quedar prou clar a través de la informació que vam donar i ho hem
d’acabar de resoldre, però seguint una mica amb el teu dubte, tot això s’està
fent un seguiment bastant intens, com per exemple, et podria explicar, que els
casos de Pirmi, que no sé si ben bé saps que és, se’ls fa un seguiment a través
d’una noia que té entrevistes amb tota aquesta gent que molta d’aquesta gent
són també usuaris de Serveis Socials i gent que rep també aquets ajuts i això es
fa, s’està intensificant molt més, però es fa, el que passa és que també diria, jo
sóc el primer que em passa i els comentaris afecten molt, no generalitzem amb
tots els que són usuaris de Serveis Socials, no ho dic per tu, eh...a mi també em
passa i es fa.
El Regidor, Pere Civill diu: simplement era puntualitzar aquest fe, totalment
d’acord amb que, qui té necessitat es pugui ajudar, però que no sigui que quan
hi ha d’haver una contrapartida s’excusi. Si hi ha una necessitat, s’ajuda, però
que si hi ha un oferiment, ja sigui, d’una formació, per ocupar una plaça en el
municipi o el que sigui, jo que sé, que no en defugin, perquè sinó estem
destinant recursos del propi municipi, de tots plegats, per ajudar a unes
persones que segurament ho necessiten però que a ningú, bueno digue-m’ho
clar.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: no, no, com t’he dit, el dia que vulguis,
passes un moment per l’Ajuntament i parlem de casos en concret, et puc dir,
mesures que s’han pres com, també s’actua i a vegades també se’ls retira algun
dels ajuts, algunes pagues que tenen a través de l’estat, a través de Serveis
Socials, la treballadora i educadora i també s’han fet altres coses, que en tot cas
també, si vols més concretament quedem perquè t’ho expliqui, qualsevol dia,
no en tinc cap problema. Val? Tere?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: si, jo us voldria demanar, siusplau que
netegéssiu tot el tema dels pluvials, penseu que amb aquest vent que ha fet,
estan totalment taponats, si li donés per ploure, bueno, la veritat és que
tindríem un problema serio, no sé si ho heu vist o no.
El Regidor, Jordi Torné diu: que vols dir?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: home si no s’escombren els carrers ....
El Regidor, Jordi Torné diu: Sorea esta netejant l’altre dia.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: perdona,
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: regidora, diu Sorea, perquè en tot cas,
és l’empresa que ho té que fer, moltes gràcies, en tot cas, ho notificarem
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La Regidora, Teresa Rodriguez diu: no, no perdona, els pluvials estan bé, Sorea
els ha netejat això és veritat
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: és que estas dient de netejar els
pluvials
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: esperat, es que jo pensava que m’havia
explicat, Sorea ha netejat el pluvial però com que no s’escombra i no es fa res
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: i com que portem uns dies que fa molt
de vent.
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: tota la pila, això és que estava dient, és lo
que estava intentant explicar, que tota la pinassa de tot aquest vent que ha fet,
ha tapat el que són els pluvial, jo no he dit que Sorea no hagi fet la seva feina,
estic dient que si aquesta pinassa no es treu, que si plou tindrem un serio
problema
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: d’acord, perfecte, moltes gràcies.
Junqué.
El Regidor, Josep Junqué diu: quines obres s’han fet a la Font d’En Covens?
El Regidor, Manel Arevalo diu: la Font d’En Covens? Et refereixes a la neteja
aquella que es va fer al rec, poder?
El Regidor, Josep Junqué diu: no em refereixo a una factura que puja, quasi
2.000 euros de material que hem gastat per la Font d’En Covens.
El Regidor, Manel Arevalo diu: això és el rec
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: tant no és eh... o falla els 2.000 que diu
ell o algo falla.
El Regidor, Manel Arevalo diu: que ho va fer l’Associació de regants això,
Jordi?
El Regidor, Jordi Torné diu: no
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: es deu estar confonent, perquè aquestes
factures les vaig veure jo i no pujava tant
El Regidor, Josep Junqué diu: ara us ho dic
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: Pere?
El Regidor, Pere Civill diu: com està l’escola nova?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: les visites d’obra es fan el dimarts, hi
va l’arquitecte de l’Ajuntament i va endavant, està molt inicial encara. El Jaume
sap exactament la durada que es va dir que tindria.
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: 18 mesos, 15 mesos per l’escola i 3 per la pista, si
passeu per allà, ja es veu que porten un bon ritme, estan aixecant pilans, estan
fent la fonamentació, com que no tinc res més a fer, cada dia voy voy hi passo,
jo veig que el ritme és bo.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas, si esteu interessats o us fa
molta il·lusió, podeu venir a una visita d’obres un dimarts, ens ho notifiqueu i
hi anem sense cap problema. Tere
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La Regidora, Teresa Rodriguez diu: jo voldria demanar, siusplau que es
netegessin els cubos de la brossa que de veritat fan molta olor, gràcies.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: ho has trobat ja, Junqué?
El Regidor, Josep Junqué diu: no , escolta una altre cosa, els Serveis Socials
tenen cap estudi o cap constància de nens mal nutrits al menjador de l’escola?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas, veig que a vegades no
m’escoltes massa, diria que vaig explicar que en aquest Ajuntament és el tercer
any que es fa un centre Socioeducatiu que us convido a anar-hi qualsevol tarda,
que actualment és els dilluns i dijous, perdó dimarts i dijous, és un centre
Socioeducatiu, el qual els nens que tenen alguna dificultat assisteixen en aquest
centre Socioeducatiu, és el tercer any que es fa, ho porta una educadora social ,
es coordina des de l’Ajuntament, els Serveis Social, des de el Consell Comarcal i
una empresa externa, això ens ho subvenciona el Consell Comarcal amb una
subvenció de 9.000 euros, l’any passat crec que van ser 9.000 euros, aquest any
crec que també són 9.000 euros, esperem que l’any que ve podem repetir, es fa a
les dependències de l’escola, als barracons de darrera de l’escola Guerau de
Peguera i es tractes casos com aquets, en tot cas, si en vols saber alguna cosa
més en parlem més tranquil·lament i no aquí en un ple, dir que és el tercer any
que s’actua d’aquesta manera.
El Regidor, Josep Junqué diu: molt bé , doncs, qualsevol dia en parlem.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: perfecte, Pere?
El Regidor, Pere Civill diu: tenia que preguntar sobre els números de la Festa
Major, si ens els poguessis fer arribar?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: precisament no us els he donat i ho
dono perquè sinó fareu 200 preguntes més, en tot cas, t’ho dono quan acabi el
ple, perquè si et dono això i allò i lo altre estarem fins les tantes. No, no si vols
t’ho dono, però estarem aquí fins demà. Ho voleu vosaltres també ja? No sé
com t’ho fas però sempre em fas canviar d’opinió. Mentres t’ho mires seguim o
vols fer alguna altre pregunta? Tere?
El Regidor, Josep Junqué diu: 900 euros, allò de la Font d’En Covens
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: això pot ser, això deu ser el material
que ens vam fer càrrec una part, del rec sencer que es tenia que reparar,
problemes de circulació d’aigües, es va tenir que obrir, estava malmès,
l’Ajuntament es va fer càrrec d’una part del material.
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: les arrels taponen el rec.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: pregunta Junqué, això era una reflexió
d’abans no?
El Regidor, Josep Junqué diu: vam tornar a parlar de la neteja de la riera
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: si això en vam parlar i vam dir que us
ho diríem però no he rebut resposta de l’ACA i per això no he contestat, en sóc
conscient.
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El Regidor, Josep Junqué diu: el tema del camí cap a l’Omeda que ja vau dir
que hi anàveu a posar aquells bancs, ja s’hi ha posat?
El Regidor, Manel Arevalo diu: tu vols dir, els dos bancs que hi ha, que estan
malmesos, s’han d’acabar de posar unes lames.
El Regidor, Josep Junqué diu: com que vau dir a l’últim ple que ja estava...
El Regidor, Manel Arevalo diu: deuen estar bastant saturats la brigada
L’Alcalde, Jaume Brichs diu: ara estan esporgant
El Regidor, Josep Junqué diu: com que vau dir en l’últim ple que ja estaria...
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas, ho vam comentar i ho farem
el més aviat que podem. Gràcies, Pere, ja o seguim?
El Regidor, Pere Civill diu: si
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: veus per això no ho volia repartir,
perquè sinó...Tere? que fem? Junqué?
El Regidor, Josep Junqué diu: a veure el tema de la piscina, he vist en una junta
que heu suprimit el contracte que teníeu amb aquell senyor, però el tema de la
piscina com quedarà de cara a l’hivern, la deixareu plena d’aigua o no?
El Regidor, Joan Navarro diu; s’està omplint poc a poc, eh...ai perdona, és que
avui he parlat amb el de Vilallum
El Regidor, Josep Junqué diu: era per saber
El Regidor, Joan Navarro diu: perdona Junqué, avui he parlat amb el Joan de
Vilallum i li he pregunat, que encara no està ple allò? I m’ha dit que s’està
omplint a poc a poc
El Regidor, Josep Junqué diu; el pou de Sorea que està a baix a la riera, aquell
pou s’ha tancat, oi?
El Regidor, Jordi Torné diu: si
El Regidor, Josep Junqué diu; i la bomba on és? A baix? O s’ha tret? Com està
tot allò? Perquè a més a més crec que s’ha anat a prendre totes les tuberies que
hi havia....
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: això d’ara no ho crec, eh, això fa temps.
En tot cas, l’extracció d’aigua crec que va a l’ACA i en tot cas, si tu en vols saber
alguna cosa més , ho tornem a preguntar a Sorea i al proper ple t’ho contesto.
Algun regidor vol fer alguna pregunta?
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: que adornaràs aquest any Torrelles o que?
Pregunto, si adornaràs Torrelles per nadal?
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: el Jordi Torné no decideix si s’ha
d’adornar o no
La Regidora, Teresa Rodriguez diu: no però encara recordo la contestació que
em va donar l’any passat.
L’Alcalde Accidental, Sergi Vallès diu: en tot cas, ho decideix l’equip de
govern i és segons les nostres capacitats econòmiques, vam tenir una conversa i
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en tot cas quan ho tinguem resol, ja ho veuràs o t’ho direm. Alguna pregunta
més? No? Doncs moltíssimes gràcies, donem el ple per acabat.
I no havent més assumptes a tractar, quan són les vint-i-dues hores i cinquanta
minuts del dia a dalt assenyalat, el President aixeca la sessió de la que jo, la
Secretària Accidental, redacto la present acta per a constància. Certifico.

L’Alcalde-Accidental
Sergi Vallès Domingo

La Secretària - Accidental
Irene Bolet Jiménez

DILIGÈNCIA: La poso jo, per fer constar, que l’acta de la sessió núm. 12 de data
24 de novembre de 2015 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de
43 pàgines mecanografiades a l’anvers.

La Secretària – Accidental
Irene Bolet Jiménez
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