Acta núm.- 5/2016, de 19 de maig
Sessió extraordinària i urgent del Ple de la Corporació

ASSISTENTS
President
Sergi Vallès Domingo (CiU)
Vocals
Manel Arévalo Pérez(CiU)
Sira Carbó Cabeza (CiU)
Jordi Torné Solé (CiU)
Joan Navarro Puertas (CiU)
Pere Civill Miret (ERC-AM)
Josep Tutusaus Raventós (ERC-AM)
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP)
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP)
Maria Teresa Rodríguez González (AETFF!)
Secretari-Interventor
Luis Delgado Morcillo

A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila del municipi de Torrelles de Foix,
quan són les vint-i-una hores del dia dinou de maig de dos mil setze, es reuneixen els senyors a dalt esmentats, per realitzar la sessió extraordinària i urgent
del Ple de la Corporació municipal, la qual ha estat convocada reglamentàriament amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de la urgència de la sessió.
2. Donar compte de la defunció del Sr. Jaume Brichs Morgades del grup
municipal CIU de l'Ajuntament de Torrelles de Foix i la proposta de la
persona cridada a suplir la vacant.
3. Moció per la qual proposa que el Camp de Futbol Municipal passi a denominar-se Camp de Futbol Municipal «Jaume Brichs Morgades».
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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.
Abans de tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el President demana
als regidors i veïns assistents a la sessió un minut de silenci en memòria de l'Alcalde, Jaume Brichs i Morgades, que va morir la matinada d'ahir, dilluns 16 de
maig de 2016.

PRIMER.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.L'Alcalde-President informa que ha volgut convocar urgentment aquesta sessió
per diferenciar-la de l'ordinària que es realitzarà la setmana vinent i així donar
més rellevància a l'homenatge al nostre ex-alcalde Jaume Brichs Morgades.
Votació.- Per unanimitat de tots deu regidors que composen actualment la Corporació municipal, s'aprova la urgència de la sessió, passant a la votació dels següents assumptes inclosos a l'ordre del dia:
SEGON.- DONAR COMPTE DE LA DEFUNCIÓ DEL SR. JAUME BRICHS
MORGADES DEL GRUP MUNICIPAL CIU DE L'AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX I LA PROPOSTA DE LA PERSONA CRIDADA A SUPLIR
LA VACANT.
El Secretari-Interventor llegeix la següent proposta d'acord:
El passat dia 16 de maig de 2016 es va conèixer la defunció del Sr. Jaume
Brichs Morgades, el qual ostentava el càrrec de regidor del Grup Polític Municipal CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) de l’Ajuntament de Torrelles de
Foix.
D’acord amb la llista de la candidatura proclamada de CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (CiU) a les Eleccions Locals del passat 24 de maig de 2015, publicada
en el Butlletí Oficial de la Província, de data 28 d’abril de 2015, segons l’ordre de col·locació establert a l’esmentada llista correspon cobrir la vacant
al Sr. Ferran Carbó Rodriguez.
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Atès que l’article 182.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, preveu que en cas de mort, incapacitat o renúncia d’un regidor, l’escó s’atribuirà al candidat o, en el seu cas, al suplent de la mateixa
llista a qui correspongui, atenent al seu ordre de col·locació.
Atès que l’article 1 de la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta
Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals, regula
la substitució mitjançant els següents candidats o suplents i disposa el següent:
1.- Quan es presenti escrit de renúncia o es produeixi la mort o un altre supòsit de pèrdua del càrrec de regidor, alcalde pedani, conseller comarcal o
d’un altre càrrec representatiu local, el Ple de l’entitat local de la qual formi
part prendrà coneixement de la mateixa, remetent certificació de l’acord
adoptat a la Junta Electoral de Zona, durant el període de mandat de la mateixa, en ordre a les eleccions locals, i a la Junta Electoral Central, un cop
conclòs el mandat d’aquella, als efectes de procedir a la substitució, d’acord
amb el previst per la Llei Orgànica de Règim Electoral General, indicant el
nom de la persona a la qual, a judici de la Corporació, correspongui cobrir la
vacant.
2.- En el cas que la persona cridada a cobrir la vacant, renunciï al seu torn, a
ser proclamada electa, haurà de remetre’s, així mateix, a la Junta Electoral
competent l’escrit de renúncia presentat per a la seva presa de coneixement per aquesta i procedir en conseqüència.
3.- Rebuda la certificació de la Corporació local de presa de coneixement
del cessament el càrrec representatiu local, la Junta Electoral expedirà la
credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat a qui
correspongui cobrir la vacant produïda, credencial que es remetrà a la Corporació local de la qual formi part aquell. La Corporació notificarà de forma
fefaent a la persona interessada la recepció de la credencial als efectes establerts per la normativa de règim local.
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Per això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de la defunció del regidor Sr. Jaume Brichs Morgades, del Grup Polític Municipal CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) de l’Ajuntament de Torrelles de Foix.
Segon.- Comunicar a la Junta Electoral Central que, a judici de la Corporació, la persona a qui correspon cobrir la vacant i ser proclamada electa com
a regidor del Grup Municipal CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) de l’Ajuntament de Torrelles de Foix és el Sr. Ferran Carbó Rodriguez, atès que és el
candidat següent en la llista de CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) a l’Ajuntament de Torrelles de Foix de les passades Eleccions Locals.
Tercer.- Notificar els presents acords, en el termini màxim de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la seva adopció al Sr. Ferran Carbó Rodriguez
així com a la Junta Electoral Central, a fi que expedeixi la credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del senyor Ferran Carbó Rodriguez.
Votació.- Per unanimitat de tots deu regidors que composen actualment la Corporació municipal, s'aprova la moció transcrita.
TERCER.- MOCIÓ DE L'ALCALDE PER LA QUAL PROPOSA QUE EL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL PASSI A DENOMINAR-SE CAMP DE
FUTBOL MUNICIPAL «JAUME BRICHS MORGADES».
L'Alcalde-President explica la proposta presentada per l'equip de govern per
denominar el camp de futbol del municipi de Torrelles de Foix amb el nom de
l'Alcalde Jaume Brichs Morgades. A continuació llegeix la moció:
«Atès que Jaume Brichs Morgades ha estat una persona molt estimada, que
ha ajudat a tots els torrellencs i ha col.laborat amb totes les entitats del
municipi.
Atès que va ser el President del Centre Esportiu Torrellenc durant 35 anys,
durant els quals va dedicar tot el seu esforç pel futbol del municipi i per a la
construcció del nou camp i els seus vestidors.
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Atès que tots quatre grups municipals, per unanimitat de tots els regidors
que composen la Corporació, consideren necessari fer el reconeixement
oportú en honor a tot l'esforç realitzat pel Jaume Brichs Morgades al nostre municipi.
I donat que la família ha donat el seu consentiment.
Per això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar que el camp de futbol municipal passi a denominar-se
Camp de Futbol Municipal «Jaume Brichs Morgades».
Segon.- Realitzar tots els tràmits que siguin necessaris per tal de fer
efectiu aquest acord.
Tercer.- Procedir a col.locar un cartell a l'entrada del Camp de Futbol, per
tal de que quedi ben senyalitzat».
Maria Teresa Rodríguez González (AETFF!).- Es manifesta totalment d'acord
amb la moció, perquè el sr. Brichs ha estat un bon Alcalde de Torrelles de Foix i
això ho diu, malgrat les discrepancies mantingudes en alguns assumptes com,
per exemple, la urbanització de Can Coral. Afegeix que avui ha fet un esforç per
assistir a la sessió, perquè casi no pot parlar, però ho fa en record del ex-Alcalde
Jaume Brichs, que va ser un bon home de pau.
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP) llegeix la següent intervenció, que es transcriu
literalment a l'acta:
En primer lloc, voldríem acollir-nos com a grup municipal del PSC a aquesta
moció, les persones com el Jaume són molt importants en un municipi, són gent
que en el transcurs de la seva vida, sempre han treballat pel municipi en diferents entitats, quan no formant part d'elles però si col·laborant- hi, fins a arribar
dins de l'alcaldia. Malgrat les diferències sempre hem estat amb un tracte lleial i
correcte, per això el Jaume et recordarem i et trobarem molt a faltar.
Pere Civill Miret (ERC-AM) recorda que 35 anys al capdevant d'una institució
com el club de futbol de Torrelles és molt de temps i que només per aquest fet ja
es mereix un homenatge. Declara que la proposta de batejar el camp de futbol
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amb el nom de l'Alcalde Jaume Brichs Morgades compte amb el suport del grup
municipal d'ERC.
Manel Arévalo Pérez(CiU), en representació de l'equip de govern, pren la paraula per dir que abans hem estat comentant que tots volíem dir alguna cosa i
hem arribat a la conclusió que en aquest cas parlés jo, perquè ho he viscut molt
directament perquè com sabeu vaig estar jugant molt de temps i pot ser ho co nec una mica més bé que molts de vosaltres, llavors només explicaré una mica
per sobre la relació que jo tenia amb ell i va ser pràcticament des de la meva arribada aquí al poble, jo sóc de Jaén, tinc 54 anys i estic a Torrelles de des el 76,
començo a jugar al Torrellenc el 1977, aquí jo encara no el conec massa amb ell,
ni al Rene, el Rene portava pràcticament el futbol, uns mesos després si, aquí va
començar una amistat però si esportiva i més endavant professional, perquè durant tot aquest temps ha anat bastant lligat perquè jo treballava en la construcció i ell evidentment com sabeu era un bon paleta. Només he de dir que pràcticament ja s'ha dit tot, que sempre ha sigut un home tranquil, això s'ha dit moltes vegades, i una bona persona, en puc donar fe. Referent al Torrellenc era la
seva passió, 35 anys així ens ho diuen, com deia el Pere, no és fàcil que estiguis
tants anys en una entitat, tot van ser bones accions, aquí ara en podria explicar
50.000 anècdotes, però no cal, amb alegries i amb algunes decepcions, però més
alegries, la veritat és que ens ho passàvem molt bé, això ara no sé si passa tant,
però la veritat és que ens ho vam passar molt bé durant aquests anys. El Jaume,
penseu que era capaç quan estàvem al futbol, de passar la fusta per anivellar el
camp, de vendre entrades o despatxar al bar, tant és, ho feia tot, era increïble i jo
això ho sé, perquè a més a més dels 22 anys que vaig estar com a jugador, els últims 7 o 8 anys me'ls vaig passar a la junta, vaig treballar amb ell i ho vam passar molt bé i bueno algunes vegades, pues també passàvem penúries però bueno, en general molt bé, això referent al Torrellenc.
La meva relació continua una mica més enllà i és a partir del 2010, que ell em
proposa entrar a la llista, la veritat és que en aquell moment la política no m'interessava, però el fet de que m'ho demanés ell, jo no vaig poder dir que no, al
contrari vaig dir que si i encantat, l'experiència ha sigut molt maca, ha sigut boníssima i que la experiència hagi sigut bona i que jo m'ho hagi passat molt bé i
que sigui molt positiu tot, és gràcies a ell, és gràcies al Jaume perquè és un tio,
és una persona que feia balança i ho feia bé. Per tant, moltes gràcies i allà on es tiguis Jaume, et recordarem sempre. Gràcies.
Votació.- Per unanimitat de tots deu regidors que componen actualment la Corporació municipal, s'aprova la moció transcrita.
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L'Alcalde anuncia que convidarà tots els regidors i veïns del municipi per assistir a la col·locació de la placa commemorativa i identificativa, que s'instal·larà a
les instal·lacions del camp de futbol, quan estigui confeccionada.
I no havent més assumptes a tractar, quan són les 21,20 del dia a dalt assenyalat,
el President aixeca la sessió de la que jo, el Secretari-Interventor, redacto la present acta per a constància. Certifico.

L’Alcalde
Sergi Vallès Domingo

El Secretari- Interventor
Luis Delgado Morcillo

DILIGÈNCIA: La poso jo, per fer constar, que l’acta de la sessió núm. 5 de data
19 de maig de 2016 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 7
pàgines mecanografiades a l’anvers.

El Secretari- Interventor
Luis Delgado Morcillo
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