Acta núm.- 6/2016, de 24 de maig
Sessió extraordinària 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)
Secretari-Interventor
Luis Delgado Morcillo
ABSENT
Maria Teresa Rodríguez González (AETFF!)
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 vint-i-quatre de maig de dos mil setze, 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:
1.
Aprovació de la minuta de la sessió ordinària realitzada el dia 15 de
març de 2016.
2.
Aprovació de l'expedient d'incorporació dels saldos de romanents amb
finançaments afectats al pressupost de despeses de l'exercici 2015.
3.
Aprovació del pressupost general per a l'exercici de 2016.
4.
Declarar l'assumpció transitòria de les funcions de la tresoreria al
Secretari-Interventor.
5.
Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM de Torrelles
de Foix número 04.
6.
Moció que presenta el grup municipal de CiU en suport a la demanda de
construcció del gimnàs de l'Institut de l'Alt Foix tal i com està definit al projecte
definitiu.
7.
Moció que presenta el grup municipal de CIU en defensa del món local.

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

1

8.
Donar compte de les bases per a l'atorgament de subvencions a empreses
privades per a la contractacions desocupades del municipi de Torrelles de Foix.
9.
Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde.
10.
Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local.
11.
Informacions de la Presidència.
12.
Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.
13.
Precs i preguntes.

Atès que es reuneix el quòrum necessari per a la realització de la sessió, segons
l'article 90 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels
Ens Locals, el President obre la sessió donant la benvinguda, agraint
l’assistència dels regidors i veïns presents a la sala.
L'Alcalde-President obre la sessió comunicant que la regidora Maria Teresa
Rodríguez González (AETFF!) s'ha disculpat per problemes de salut.
Tot seguit, l'Alcalde-President anuncia que abans de donar inici al debat i
votació dels assumptes inclosos a l'ordre del dia, el Ple de la Corporació retrà
un merescut homenatge al regidor socialista Josep Junqué Rafecas, el qual fa 25
anys que és regidor de l'Ajuntament de Torrelles de Foix.
L’Alcalde, Segi Vallès, diu: Com sempre en cada ple es troba entre nosaltres el
senyor Josep Maria Junqué, el qual es troba una mica sorprès, perquè es troba
entre nosaltres bastants membres de la seva família, ex- companys seus i
l’Alcalde de Mediona, el qual li dono la benvinguda avui en el ple. Tot això es
tracta, perquè avui, i justament avui, tots podeu recordar, celebràvem les
eleccions municipals a tot Catalunya, però just avui fa 25 anys, que el Junqué va
ser elegit per primera vegada regidor d’aquest Ajuntament, per tant, abans de
començar el ple, diré quatre coses, en nom teu i si algú més vol dir-te alguna
cosa, estaré encantat de passar-li la paraula.
Primer de tot us vull donar gràcies a tots els regidors que us trobeu aquí en
aquesta sala, com moltes vegades hem comentat i hem dit, us vull donar les
gràcies perquè hem entès, que, gràcies a la nostre actitud, que com moltes
vegades he dit ens va transmetre el Jaume Brichs que desgraciadament ja no es
troba en nosaltres, tots hem aconseguit tornar una mica a la línia de
tranquil·litat al municipi de Torrelles de Foix, per tant, en el fet de que tu
Junqué avui fa 25 anys que ets regidor, us dono les gràcies a la resta de
regidors, perquè hem sigut capaços de donar la tranquil·litat al poble de
Torrelles de Foix. Especialment, com deia, et vull donar les gràcies, pels 25 anys
que ets regidor, no vull entrar pas en la gestió municipal de cada grup o d’un i
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l’altre, sinó només vull remarcar la teva actitud com a persona i com a regidor
que has estat, aquets 25 anys a l’Ajuntament, no puc fer-ho massa perquè la
meva edat són 27 i per tant, faré només d’aquets anys que hem compartit, tot i
així són 5 els que hem compartit, per tant, són bastants anys els que portes com
a regidor. Jo et vull agrair que has donat la cara amb tot, vull dir que malgrat les
èpoques que hem passat en el municipi, que tots ho sabem, tu segueixes aquí,
segueixes fent de regidors, segueixes estant aquí i no tothom ho faria, perquè
n’has tingut que veure de molts colors, altres companys que han anat passat per
aquest ple, però els teus 25 anys t’han permès seguir aguantant, hagués sigut
molt fàcil dir, ja en tinc prou, estic cansat i deixa a l’Ester sola, però va exposar
de moment que es presentava i a mi moltes vegades m’ho comentava,
necessitava una persona com tu al seu costat, per presentar-se a les eleccions
una vegada més i vulguis o no, és d’agrair que tu hagis volgut aguantar totes
les batzegades que hem tingut en aquest Ajuntament, tant un partit com l’altre i
lo que ha anat passat sempre.
Sempre has recolzat els teus i has fet grup i equip, sempre potser no has pensat
com la resta dels teus companys i això quan estàs a davant com ara estic jo, és
d’agrair pels teus companys, jo des de fora ho he observat i penso que sempre
has aguantat i has recolzat el teu grup i equip i això és una qualitat que no tenen
totes les persones que estan a la política i és molt d’agrair, els que si que ho
saben fer, que tot i pensar diferent i no compartir les decisions que s’acaben
prenent, sempre s’acaba fent unitat i recolzant al teu grup o l’equip perquè
sempre estigui conjunt. Com deia abans, el fet de tornar a la tranquil·litat, penso
que tu ets un referent de que és la política, hem entès la política, la teva manera
de fer, a vegades com dic jo, una mica murri perquè saps les coses que
preguntes però d’alguna manera fas tombar i vestiejar, això és la qualitat de
portar tants anys aquí, però aquesta manera de fer, doncs, fa que es podem
discutir, debatre i arribar a escridassar-nos al ple però quan sortim d’aquest
edifici, podem entendre’ns perfectament i compartir bones estones i fins i tot,
m’has ensenyat alguna cosa, m’has ajudat algunes vegades, m’has donat algun
consell, he pogut compartir amb tu i demanar-te opinions sense cap problema,
sense ser un partit o d’un altre i sempre me les has donat, que tot i així puguis
haver entès que era la política, que molts que són regidors i estan en ajuntament
no han acabat d’entendre la política i ho porten a fora d’aquest edifici i penso
que entre nosaltres sempre hem pogut entendre que era aquest món. Quasi res
més a dir, un reflexa del que estava dient, era qui havia d’imaginar fa 10 anys
que un alcalde convergent, estigués dirigint quatre paraules en honor del
regidor del socialistes, això és un exemple, pur i dur de lo bé que han arribat a
canviar les coses, gràcies a tots els del poble de Torrelles.
Doncs en fi, Junqué moltes gràcies per tota la teva feina, en nom del poble de
Torrelles de Foix i passo la paraula per si algun dels companys et vol dirigir
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unes paraules, els d’esquerre, em sembla que no estaven massa al cas, potser us
agafa una mica desprevinguts, si voleu dir alguna cosa, teniu la paraula .
Pere Civill Miret (ERC-AM) agraeix la dedicació i l'esforç que el regidor Josep
Junqué ha dedicat al municipi i ha treballat per millorar la qualitat de vida dels
seus veïns. Diu que 25 anys són molts anys d'entrega i dedicació, però que pels
regidors d'ERC poden ser molts més, perquè el Junqué és un bon regidor. Per
molts anys, Josep!
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP), com a regidora de l'Ajuntament de Torrelles
de Foix i com a cap de llista del PSC agraeix els serveis prestats pel Josep
Junqué i particularment que estigui ara aquí, al seu costat, perquè va contestar
amb generositat a la seva petició de que l'acompanyés com a número dos per
aprofitar la seva experiència. Gràcies, Josep, pel teu suport i per acompanyarme en aquest mandat i moltes felicitats.
L'Alcalde li fa entrega d'una placa commemortiva, que el regidor Josep Junqué
Rafecas rep emocionat.
El Regidor, Josep Junqué Rafecas (PSC) diu, com diria un president de
Catalunya Socialista, que cabrons....perquè això d’agafar-te aquí i així jo es fa.
D’entrada donar les gràcies a tothom, a tota la gent que ha perdut un temps per
fer-me aquest petit homenatge que per mi és molt important, després demanar
perdó a la meva dona i a la meva filla, per les hores que els he pres per estar pel
poble de Torrelles, els he pres moltes hores igual que a la meva germana que
està aquí, al meu cunyat, són hores que tots els que estem als puestos, perdem
la família però es disfruta. Han passat 25 anys i la veritat és que em sento
content del Torrelles que hi havia fa 25 anys i el Torrelles que hi ha ara, ha
canviat molt, tinc companys que van començar fa 25 anys, aquí el Joan, l’altre
Joan, el senyor alcalde, el nostre primer alcalde socialista, el Josep Escofet, que
també estava a les llistes amb nosaltres, ha passat molta gent. Vaig començar
amb el teu avi d’alcalde i possiblement, ho deixaré amb el net, han passat molts
anys, el primer alcalde que vaig tenir jo, quan vaig arribar a l’ajuntament era el
teu precisament i espero que tu siguis l’últim quan jo marxi.
Hi ha moltes cases que es parla de futbol, n’hi ha que es parla de bicicletes, a
casa tota la vida s’ha parlat de política, la Marta que en té 28 anys i en fa 25 que
només m’escolta a parlar de política, la política és una cosa, que malgrat tots els
que la volen embrutar és molt maca, tots els que tingueu il·lusió, dediqueu-vos
a la política , política és obrir una aixeta d’aigua i que surti aigua, política és que
hi hagi llum als carrers, que algú reculli la brossa, el que els bruts tirem a terra,
política és agafar la caca dels gossos, quan la gent està dormint, política és tenir
nínxols al cementiri per si algú es mora, això és política, lo que ensenyen a la

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

4

televisió moltes vegades, de la corrupció i tot això, això no és política, en els
municipis petits és que et truquin a les 3 de nit, abans passava, que no hi havia
aigua a Can Coral o agafar uns nens que tenien tuberculosi i portar-los amb
cotxe a Barcelona i que el Guardia Civil ens deia, ni se us ocurreixi, això és
política, això és política de carrer i aquestes són les coses que hem fet aquí a
Torrelles tota la gent que hem passat per l’ajuntament, perquè tots els que han
passat per l’ajuntament, tots, ells els que volen és que quan ells hi siguin, les
coses surtin bé, a vegades no en sabem més, però que ningú s’enganyi, tothom
el que ha estat aquí, ha intentat fer-ho el millor possible per tots. I res, us
asseguro que és la última legislatura, senyors gràcies de veritat.
El President interromp la sessió un parell de minuts per acomiadar la família
del regidor Josep Junqué.
PRIMER.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
REALITZADA EL DIA 15 DE MARÇ DE 2016.
Votació.- L'acta de la sessió anterior és aprovada per set vots a favor i les dues
abstencions dels regidors socialistes que no van assistir-hi.
SEGON.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT D'INCORPORACIÓ DELS SALDOS DE ROMANENTS AMB FINANÇAMENTS AFECTATS AL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2015.
El Secretari-Interventor llegeix la següent proposta d'acord:
Atès el que disposa l’article 182.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, respecte de la obligatorietat, excepte que es desisteixi total
o parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa finançada,
d’incorporar el crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos
afectats.
Atès la redacció dels articles 47 i 48 del Reial Decret 500/1990, d’1
d’octubre, que desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria
de pressupostos, que fan referència a la incorporació de romanents de
crèdit al pressupost de despeses de l’exercici immediatament posterior.
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Atès el que disposa l’article 12 de les Bases d’Execució del Pressupost
vigent, els responsables de cada àrea gestora han de formular proposta
raonada d’incorporació de romanents, segons l’estat elaborat per la
Intervenció Municipal amb els saldos que són susceptibles d’incorporació al
pressupost de despeses de l’any següent.
Vist l’estat elaborat per la Intervenció Municipal referenciat abans, de data
31 de març.
Atès que les propostes d’incorporació de romanents corresponen a tres
àrees de diferent responsabilitat segons el meu Decret 15/2016, de 25 de
febrer.
Vistes les propostes dels regidors delegats de les àrees de Turisme,
Seguretat Ciutadana i Medi Ambient; Ensenyament, Hisenda i Promoció
Econòmica; així com el de l’àrea d’Urbanisme.
Atès les atribucions atorgades per l’article 21 de la Llei 7/1987, de 2
d’abril, de les Bases del Regim Local.
PROPOSO
Primer.- La incorporació al pressupost de despeses de l’exercici de 2015
dels saldos de romanents amb finançament afectat següents:

Econòmic Programa

Descripció aplicació

Import
modificació
– 47.809,42

60000

15

61901

454

63200

920

63201
63900

321
165

Franja Plana de les Torres
Romanent 2014
Arranjament camins Diputació – 196.961,88
Romanent 2014
Edificis
singulars
Diputació
– 38.173,39
Romanent 2014
Reforma lavabos – Romanent 2014
494,92
Eficiència energètica enllumenat – 25.885,82
Romanent 2014
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63901

165

63900

16

61901

151

62700

151

61900

151

60003

454

Enllumenat solar en diversos núclis –
Romanent 2014
Enllumenat Públic Urb. Can Coral –
Romanent 2014
Obres complementaries Urb. Can
Coral – Romanent 2014
Projecte
Urbanització
Polígon
Industrial – Romanent 2014
Obres urbanització Can Coral –
Romanent 2014
Obres urbanització Plana de les
Torres – Romanent 2014
Total incorporació al pressupost de
despeses

5.643,63
1.050,13
125.076,58
59.000,00
10.749,17
427.940,84
938.785,78

Segon.- Incorporar al pressupost d’ingressos de 2015 el finançament de les
despeses abans descrites que respon al següent detall:
Económic Descripció concepte ingrés
39611
Quotes Urbanització Franja Plana de
les Torres
39612
Quotes
Urbanització
Polígon
industrial
76190
Ap. Instalaciones y Projectos de
Vanguardia Urb Can Coral
76191
Diputació Eficiència energètica RT
2014
76192
Diputació Enllumenat solar RT 2014
76193
Diputació Reforma lavabos RT 2014
76194
Diputació Edificis singulars RT 2014
76195
Diputació arranjament camins RT
2014
87010
Incorporació romanents afectats per
a inversions
Total
finançament
incorporació
romanents

Import
44.208,07
47.145,76
1.050,13
25.885,82
5.643,63
494,92
38.173,39
196.961,88
579.222,18
938.785,78
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Tercer.- Comunicar al les àrees de Turisme, Seguretat Ciutadana i Medi
Ambient; Ensenyament, Hisenda i Promoció Econòmica; així com el de l’àrea
d’Urbanisme, el present acord.
Sira Carbó Cabeza, regidora d'hisenda, explica que l'expedient consisteix en
arrosegar uns saldos del 2014 a 2015, com per exemple les inversions que es
realitzen a cavall entre els dos exercicis.
Pere Civil Miret (ERC), pregunta què pasa amb les inversions quan es prorroga
el pressupost del 2014 pel 2015?. D'ordre de la Presidència, el Secretari contesta
que les inversions no es prorroguen, però poden incorporar-se si tenen
finançament. El regidor republicà pregunta ara com es justifiquen les
inversions subvencionades i l'Alcalde contesta que les inversions es realitzen i
es justifiquen entre els dos exercicis, sense cap problema amb independència de
les qüestions comptables.
Votació.- Realitzada la votació, s'aprova la proposta d'acord abans transcrita
per set vots a favor i les dues abstencions dels regidors socialistes.
TERCER.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI
DE 2016.
El Secretari-Interventor llegeix la següent proposta d'acord:
Atès l’expedient on consta el projecte de Pressupost General de l’Entitat
per a l’exercici de 2016.
Atès les Bases d’execució del Pressupost i els annexos i la resta de
documentació complementària assenyalats en els articles 168 i 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL).
Atès la plantilla de personal que hi consta.
Atès el que disposa el TRLRHL, respecte de la necessitat d’aprovar el
pressupost general de l’entitat, i del seu contingut, procediment i requisits.
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Atesa la redacció del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel el que es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sext de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, en matèria de pressupostos.
Atès el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera pel que fa al compliement dels
principis d’estabilitat pressupostària i la Regla de la Despesa.
Vist l’informe econòmic
Accidental, de 12 de maig.

i

financer

de

la

Secretària-Interventora

Atès les atribucions que m’atorguen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, i el TRLRHL, es proposa el següent,
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Entitat per a
l’exercici de 2016, i la documentació complementari i annexa que
l’acompanya i que forma part de l’expedient, per un import total d’ingressos
i despeses, respectivament, de 1.885.280 Euros, que es desglossen de la
manera següent:
I. ESTAT D’INGRESSOS.
CONCEPTE
DESCRIPCIÓ
INGRÉS
CAPÍTOL I
IMPOSTOS DIRECTES
CAPÍTOL II IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
CAPÍTOL III INGRESSOS
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL V
INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL
OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL VI ENAJENACIÓ D’INVERSIONS REALS
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIAS DE CAPITAL
CAPÍTOL
VIII
ACTIUS FINANCERS
CAPÍTOL IX PASIUS FINANCERS

PRESUPOST
2016
924.500,00
14.430,00
324.660,00
596.770,00
18.270,00
1.878.630,00
0,00
6.650,00
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TOTAL
TOTAL

OPERACIONS DE CAPITAL
PRESUPOST D’INGRESSOS

II. ESTAT DE DESPESES
CONCEPTE
DESCRIPCIÓ
DESPESA
CAPÍTOL I
DESPESES DE PERSONAL
CAPÍTOL II
DESPESES EN BÉNS I SERVEIS
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL V
FONDO DE CONTINGENCIA
TOTAL
OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL VI INVERSIONES REALES
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIAS DE CAPITAL
CAPÍTOL
VIII
ACTIUS FINANCERS
CAPÍTOL IX PASIUS FINANCERS
TOTAL
OPERACIONS DE CAPITAL
TOTAL
PRESUPOST DE DESPESES

6.650,00
1.885.280,00

PRESUPOST
2016
650.200,00
631.200,00
122.470,00
176.490,00
0,00
1.580.360,00
35.220,00
0,00
0,00
269.700,00
304.920,00
1.885.280,00

Segon.- Exposar al públic l’acte d’aprovació inicial del pressupost per un
termini de 15 dies hàbils, en el Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, termini durant el qual els
interessats el podran examinar i formular-hi les reclamacions que estimin
oportunes davant el Ple.
Tercer.- L’expedient es considerà definitivament aprovat, si en el termini
del període d’exposició no s’haguessin presentat reclamacions, de
conformitat amb el que disposa l’article 169.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, havent-se de complir el tràmit de la seva publicació,
resumit per capítols, en el BOP i el Taulell d’Anuncis d’aquest Ajuntament,
juntament amb Plantilla de personal, de conformitat amb el que disposa
l’aricle 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Quart.- Remetre còpia del present acord a la Subdelegació del Govern i al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
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L'Alcalde-President obre el debat anunciant que a l'apartat de codificació de les
despeses s'ha produït un error, perquè els imports consignats pels plans d'ocupació están a l'article de personal funcionari i han d'anar a l'article de personal
laboral temporal.
A continuació informa que el capítol 1 s'incrementa un 2% pels plans d'ocupació i també perquè l'any passat havia una monitora de la llar d'infants que estava de baixa. Presenta al Ple de la Corporació totes les aplicacions pressupostàries, amb les variacions respecte de l'exercici anterior, explicant els criteris de valoració. Respecte dels ingressos identifica, entre altres, els canvis en la previsió
de la recaptació per les terrasses a la via pública, per les inscripcions de la llar
d'infants i per les multes. Això és degut, diu, a què s'han calculat els diferents
conceptes pressupostaris amb la recaptació real de l'any passat.
El capítol 4art., ingressos per transferències corrents, ha baixat perquè les subvencions de la Generalitat s'incorporaran al pressupost a mida que arribin, al
contrari que les subvencions de la Diputació de Barcelona que estan consignades al pressupost perquè ja han arribat a la Secretaria municipal els acords de
concessió. També diu que el concepte 46501, reforç socio.educatiu s'ha incrementat fins a 9.400 €, perquè s'ha rebut una subvenció del Consell Comarcal,
que ja està acceptada per la Junta de Govern.
Acaba dient l'Alcalde que el pressupost d'ingressos disminueix un 1,43 % respecte de l'any passat.
Sira Carbó Cabeza, regidora d'Hisenda, a petició de la Presidència, explica les
Bases d'Execució del Pressupost. Diu que són les mateixes de sempre, amb dues
modificacions, com són que no inclouen les retribucions per assistències dels regidors als òrgans col·legiats, perquè ja estan aprovades pel Ple i que canvia el
règim de la vinculació jurídica, que enguany s'estableix al nivell de dos dígits
per la classificació per programes i a un dígit per la classificació econòmica, excepte les despeses de personal que només estaran vinculades per la classificació
econòmica.
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP) demana la paraula per fer dues preguntes:
- L'ingrés de SOREA, aquest any puja a 16.350 €, el que representa un augment
del 9 % sobre el pressupost de l'any passat. Jo crec, diu el regidor socialista, que
el canon del concessionari s'hauria d'invertir a la xarxa, perquè s'ha d'arranjar la
xarxa en alta. L'Alcalde contesta que avui el Regidor de Serveis ha parlat amb la
companyia per discutir les inversions que ha de fer a les escomeses de les noves
escoles, que l'Ajuntament vol adjudicar a SOREA i pagar amb càrrec al canon
de la concessió.
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- El desglós de l'import consignat a la partida de despeses del Consell Comarcal. L'Alcalde contesta que correspon als serveis que preseta el CCAP, com els
serveis socials, joventut etc...
- Considera que es gasta molta energia elèctrica a la Casa de la Vila. La partida
s'incrementa el 15 % sobre l'any passat. L'Alcalde contesta que la consignació
s'ha calculat amb factures reals i que l'Enginyer està treballant per disminuir el
consum.
- El regidor del PSC planteja una quarta qüestió: Si es pot arranjar el rellotge de
la Casa de la Vila. L'Alcalde contesta que es pot demanar pressupost, però recorda que es va demanar fa tres anys i pujava molt.
Pere Civill Miret (ERC-AM) llegeix el principi de responsabilitat de l'informe
d'Intervenció i recorda que el Ple de l'Ajuntament es va comprometre a
responsabilitzar-se amb les institucions catalanes i vaticina que és possible que
en aquest mandat s'hagi de decidir.
- El mateix regidor diu que l'apartat de tramitació i documentació de l'informe
preveu un anteprojecte que no consta a l'expedient. L'Alcalde contesta que
aquest apartat està copiat literalment de la llei.
- El regidor republicà pregunta per les operacions de capital del pressupost
d'ingressos que ascendeixen a la quantitat de 6.650 €. Sira Carbó, regidora
d'hisenda, contesta que son inversions que es financen amb subvencions que si
no arriben no s'executaran.
- Pere Civill assenyala que la rústega baixa el 16,5 %, mentre que l'urbana
s'incrementa l'11 %. L'Alcalde contesta que aquests imports han sortit de
l'aplicació dels tipus impositius que es van aprovar amb les ordenances fiscals
que, recorda, va ser l'1%. Pere Civill insisteix que hi ha uns quants contribuents
que pagaran 10 vegades més del que pagaven fins ara. L'Alcalde respon que
s'ha fet una revisió del cadastre, que ha modificat el valor cadastral i que
enguany paguen com a urbana les masies que abans pagaven com a rústega.
Contesta també al regidor republicà que aquesta revisió no la va fer
l'Ajuntament. Aquí s'obre una discussió molt llarga sobre el POUM, les seves
modificacions, l'edificabilitat del barri del Cosconar, el catàleg de masies i altres
qüestions urbanístiques que no tenen cap relació amb el pressupost municipal.
- Pere Civill pregunta quin és el percentatge dels benefcis de SOREA que cobra
l'Ajuntament. Jordi Torné, regidor de serveis, respón que depén de la liquidació que fa SOREA al final de l'any. El regidor d'ERC rebla que l'aigua és una
taxa i això significa que s'hauria de cobrar només pel cost del servei, això significa que el rebut de l'aigua contempla un concepte que va a l'Ajuntament que es
podria treure de la taxa i que ja és prou cara l'aigua. L'Alcalde contesta que
l'Ajuntament no cobra aquest canon perquè es reverteix en inversions del servei
(com s'està fent els últims anys) i que el rebut de l'aigua recull molts altres conceptes que no corresponen propiament a les despeses del servei.
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- L'Alcalde torna a dir a l'oposició si volen fer alguna proposta o previsió d'algun nou projecte en aquest pressupost.
Pere Civill diu que l'agradaria incloure al pressupost de 2016 una previsió per
fer l'aparcament aquell dintre del nucli urbà, per endreçar la plaça de l'Ajuntament vell. L'Alcalde contesta que aquesta previsió està feta. De fet, continua
l'Alcalde, al pressupost tenim previst incrementar les despeses de mobiliari urbà fins a; de joventut fins a 6.860 €; de treballs d'empreses externes (on podem
encabir la reparació del rellotge i la construcció de l'aparcament) fins a 43.280 € ;
i l'aportació al consell escolar fins a 1.000 €. Aquests augments sobre les previsions inicials es finançaran amb els increments dels ingressos que s'han conegut
desprès de tancar el pressupost, que són: La taxa per ocupació de la via pública
fins a 700 €; la subvenció del Consell Comaral fins a 9.480 €; i la subvenció de la
Diputació de Barcelona per programes de joventut fins a 9.700 €.
- El regidor republicà acaba la seva intervenció assenyalant que els ingressos
han baixat 1,43 % respecte de l'any 2015, perquè no s'han recollit les subvencions, no perquè hagi baixat la recaptació.
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP) pregunta si l'Ajuntament pot incrementar la
plantilla de personal? Sira Carbó, regidora d'hisenda contesta que no es pot incrementar, si no és a través de programes de lluita contra l'atur i afegeix que el
que sí vol fer l'equip de govern és l'expedient de funcionarització del personal
laboral que ocupa llocs de treball que correspon al personal estaturari. El regidor socialista comenta que el punt número dos de l'informe de la plantilla de
personal no hauria de sortir perquè ara ja tenim Secretari. La regidora d'hisenda
contesta que l'informe ja estava fet quan s'ha incorporat el Secretari.
Votació.- El pressupost municipal per a l'exercici 2016 i els documents que l'integren, segons la proposta d'acord transcrita, s'aprova per cinc vots a favor
(CiU), dos en contra (ERC) i dos abstencions (PSC). El Regidor Pere Civil explica el seu vot desfavorable per la revisió de l'IBI.
QUART.- DECLARAR L'ASSUMPCIÓ TRANSITÒRIA DE LES FUNCIONS
DE LA TRESORERIA AL SECRETARI-INTERVENTOR.
El Secretari-Interventor llegeix el seu informe, de data 18 de maig d'enguany,
que conté la següent proposta d'acord:
En compliment d’allò que estableix l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987,
de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, emet el següent,
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INFORME
Primer.- Mitjançant el Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual
es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el
pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació
pública i estímul de l’economia, posat en relació amb la Llei 18/2015, de 9 de
juliol, per la que es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre
reutilització del sector públic, es modifica la Disposició transitòria setena
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local, modificació que elimina la cobertura legal a la
prestació de les funcions de tresoreria per part de regidors, així com la
modificació de l’apartat segon de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, atribuint a la subescala de secretaria intervenció totes les funcions
de l’apartat 1.b) de l’article 92 esmentat, també, a diferència de la situació
anterior a aquesta modificació, la de tresoreria.
Segon.- La legislació aplicable és la següent:
- El Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i
s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i estímul de
l’economia.
- L’article 92 bis) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
Tercer.- Són funcions públiques necessàries a totes les Corporacions
Locals la responsabilitat administrativa de les quals està reservada a
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional:
a) La de secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal
preceptiu.
b) El control i la fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i
pressupostària, la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
L’escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional se subdivideix en les subescales següents:
a) Secretaria, a què corresponen les funcions que conté l’apartat 1.a)
anterior.
b) Intervenció tresoreria, a què corresponen les funcions que conté
l’apartat 1.b).
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c) Secretaria intervenció a què corresponen les funcions que contenen els
apartats 1.a) i 1.b).
Quart.- Atès que respecte a aquesta nova regulació s'han emès diverses
circulars interpretatives per part de la Diputació de Barcelona, el Consell
General de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local i
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, segons les quals, en
tant no existeixi un desenvolupament reglamentari que reguli el règim
jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter
nacional, es considera que el desenvolupament de les funcions de la
tresoreria en municipis de menys de 5.000 habitants s'haurà d'articular
d’alguna de les següents maneres:
a)
Mitjançant agrupació de tresoreries, que hagi estat establerta per la
Comunitat Autònoma.
b)
Mitjançant un lloc de col·laboració, reservat a funcionari amb
habilitació de caràcter nacional.
c)
Mitjançant la Diputació Provincial o entitats equivalents o Comunitat
Autònoma Uniprovincial que assumeixi aquestes funcions a través del seus
serveis d’assistència tècnica.
d)
Mitjançant un altre funcionari de l’administració local amb habilitació
de caràcter nacional, pertanyent a altre municipi, mitjançant acumulació de
funcions.
e)
De manera transitòria, amb la finalitat de garantir l’actuació de
l’entitat local, en els supòsits que no sigui possible aplicar els criteris
anteriors, i/o en tant no s’articuli alguns d’ells, la mateixa persona podrà
desenvolupar les funcions de secretaria, intervenció i de tresoreria.
Cinquè.- El procediment a seguir és el següent:
- Vist l'informe del Secretari-Interventor, el Ple de la Corporació municipal,
per majoria simple, declararà l’assumpció transitòria de les funcions de
tresoreria per part del Secretari Interventor, deixant sense efecte el
nomenament de Regidora-Tresorera.
- L'acord d’assumpció de les funcions de tresoreria per part del SecretariInterventor es comunicarà a les entitats de crèdit, bancs i caixes on aquest
Ajuntament té dipositats els seus fons i establiments anàlegs, als efectes
del canvi de les signatures. Es comunicarà igualment a l'Organisme Autònom
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, delegat de la recaptació
municipal.
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Sisè.- Atesa l’obligació que té l’Ajuntament de nomenar un Tresorer, de
conformitat amb les funcions reservades i regulades per la normativa
vigent, el qual és un dels tres clauers amb que compta la Corporació,
juntament amb l'Alcalde i el Secretari-Interventor.
Setè.- De conformitat amb tot el que s'ha exposat, tenint en compte que
totes les actuacions realitzades per la Regidora-Tresorera podrien ser
considerades contraries a la llei; en compliment del que estableix l’article
175 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, qui
subscriu presenta a l'Alcalde-President la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la regidora d'aquest
Ajuntament Sira Carbó Cabeza com a Tresorera dels fons municipals.
Segon.- Declarar l’assumpció transitòria de les funcions de la tresoreria
municipal, previstes al Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, segons la
redacció del Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, al SecretariInterventor Luis Delgado Morcillo, amb efectes del mateix dia de la
notificació de la resolució, fins el nomenament d'un altre funcionari que
pugui encarregar-se d'aquestes funcions.
Tercer.- Comunicar a les entitats de crèdit, bancs i caixes on aquest
Ajuntament té dipositats els seus fons i establiments anàlegs, als efectes
del canvi de les signatures. Es comunicarà igualment a l'Organisme Autònom
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, delegat de la recaptació
municipal.
Això no obstant, el Ple de la Corporació municipal acordarà allò que consideri
convenient.
Votació.- Realitzada la votació, la proposta s'aprova per unanimitat de tots els
regidors assistents a la sessió, el que representa la majoria absoluta dels membres que composen legalment la Corporació.
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CINQUÈ.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL POUM DE TORRELLES DE FOIX NÚMERO 04.
El Secretari-Interventor 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
l'Enginyer Industrial, Joan Miquel Sallés Casanovas i de l’Arquitecta
Tècnica, Maria Cinta Tabueña Roigé.
Vist que 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.
Vist que aquesta modificació puntual va ser aprovada inicialment pel Ple de
la Corporació Municipal de l'Ajuntament en sessió ordinària de 24 de
novembre de 2015, i durant el període d'exposició pública no s'ha presentat
cap al·legació.
Vist que la seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que
en regeixen la formació d’acord amb allò que estableixen els articles 85 i 96
del Text refós de la Llei d’urbanisme, corresponent a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona la seva aprovació definitiva.
Vist que l’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació
provisional de la present modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Torrelles de Foix és el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb
l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim Local. Així mateix, l’article
47.2 ll) del mateix cos legal estableix que l’esmentat acord requereix el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la
corporació.
És proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
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Primer .- Aprovar provisionalment 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.
Segon.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el
present acord juntament amb una còpia de l’expedient administratiu
complet, així com una còpia amb suport informàtic, als efectes de la seva
aprovació definitiva.
Tercer.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics,
d’acord amb l’article 8.5 c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
L'Alcalde explica que aquest expedient es va aprovar inicialment a la sessió de
data 24 de novembre de 2015, que s'ha exposat al públic sense que s'hagin presentat reclamacions i que, de conformitat amb el procediment previst a la legislació urbanística, ara s'ha de fer l'aprovació provisional per enviar-lo a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per a l'aprovació definitiva.
Votació.- La proposta d'acord s'aprova per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió, el que representa la majoria absoluta dels membres que composen la Corporació municipal.

SISÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN SUPORT A LA DEMANDA DE CONSTRUCCIÓ DEL GIMNÀS DE L'INSTITUT DE L'ALT FOIX TAL I COM ESTÀ DEFINIT AL PROJECTE DEFINITIU.
El Secretari-Interventor llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que el projecte definitiu de l’institut de l’Alt Foix ubicat a Sant Martí
Sarroca inclou un gimnàs i que aquest no ha estat construït, sent l´únic
espai no construït del projecte original.
Atès que un gimnàs aporta usos polivalents que van més enllà de la pràctica
de l’esport i que per tant és un espai que proporciona múltiples opcions d’ús
que són necessàries en el funcionament d’un institut.
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Atès que actualment els alumnes de l’institut dels municipis de Sant Martí
Sarroca, Torrelles de Foix, Pontons, Guardiola i Font-Rubí cursen les seves
pràctiques esportives al pavelló municipal de Sant Martí, fent que tots els
costos directes de l’activitat repercuteixin directament en l’Ajuntament de
Sant Martí Sarroca.
Atès que el consell de regidors de l’institut del passat 11 de febrer va
considerar per unanimitat el gimnàs com a espai imprescindible en qualsevol
institut i va manifestar el seu acord en fer la petició de construcció a la
consellera d’Educació d’acord amb el següent text:
“Honorable Consellera d’Ensenyament,
Reunit el Consell de Regidors del nostre Institut el dia 11 de febrer, en
sessió ordinària, s’aprova per unanimitat presentar-li la següent demanda:
Finalment, i amb un important retard respecte de la data prevista, vam
poder estrenar el mes de gener de 2015 un edifici que acull l’alumnat dels
nostres municipis.
L’anunci de l’edificació, sense gimnàs, ens va resultar força preocupant i més
tenint en compte els criteris d’ús d’un espai com aquest que hi ha en el si de
la comunitat educativa i que avui és compartit pels diferents municipis que
constitueixen l’Alt Foix: Font-rubí, Sant Martí Sarroca, Pontons i Torrelles
de Foix, així com per la direcció del Centre.
Voldríem posar-la en coneixement que aquest espai de l’institut és un
gimnàs, però també és un espai per entrenaments de les activitats
extraescolars esportives de l’alumnat, una aula, una sala d’actes, un teatre,
una sala de cinema, un espai per a fer actes festius com ara els sopars de
final de promocions, trobades d’ex-alumnes, un magatzem, un espai que ens
proporciona múltiples opcions d’ús i que són necessàries i imprescindibles en
el funcionament d’un institut i que no poden ser substituïdes per cap altre
equipament.
Davant d’aquesta situació l’emplacem a valorar la nostra petició i a resoldre
la problemàtica generada per aquesta construcció inacabada.”
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Atès el suport de la direcció i dels mestres del centre en la demanda del
gimnàs a la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Atès el suport per part de l’AMPA de l’institut pel que fa a la necessitat del
gimnàs a l´institut.
Per tots aquests motius, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1.- Demanar a la Honorable Consellera d´Ensenyament la construcció del
gimnàs de l´institut de l´Alt Foix per completar el centre tal i com figura
en el projecte i cobrir així les necessitats de l’alumnat del centre.
2.- Traslladar aquest acord a la direcció de l’Institut Alt Foix, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als ajuntaments de Font-rubí,
Pontons i Sant Martí Sarroca, a la Conselleria d’Ensenyament i a l’AMPA de
l’institut de l’Alt Foix.
3.- Adherir-se a l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca en totes les iniciatives que tingui davant de la Conselleria d'Ensenyament en relació a la construcció del gimnàs de l´institut de l´Alt Foix.
Sira Carbó Cabeza, regidora d'ensenyament, informa que es van reunir els
quatre regidors d'ensenyament afectats i van acordar reclamar a la Conselleria
d'Ensenyament que construeixi el gimnàs previst al projecte del nou institut
d'ensenyament secundari de Sant Martí Sarroca, perquè no s'ha fet, tot i estar
previst al programa inicial.
Els grups municipals del PSC i ERC s'adhereixen a la moció.
Votació.- Realitzada la votació, la proposta s'aprova per unanimitat de tots els
regidors assistents a la sessió, el que representa la majoria absoluta dels membres que composen legalment la Corporació.
SETÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN DEFENSA DEL MÓN LOCAL.
El Secretari-Interventor llegeix la següent proposta d'acord:
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La cursa de Catalunya cap a la seva llibertat està sent torpedinada, ja des
de la sentència de l’Estatut l’any 2010, per aquell poder al qual els poder
reals de l’Estat espanyol han atorgat la posició capdavantera: el poder
judicial. Malgrat no sorprengui que es posin forts entrebancs al procés
sobiranista, sí que crida l’atenció que un suposat Estat democràtic membre
de la UE utilitzi tant barroerament els tribunals per assetjar entitats,
càrrecs electes, Ajuntaments i iniciatives democràtiques sorgides del
Parlament o dels plens consistorials.
Després de veure com quatre membres del Govern Mas, inclòs el propi
President eren imputats per la via penal per posar les urnes el 9 de
novembre de 2014; o com qualsevol text legislatiu o propositiu en pro del
dret democràtic del poble de Catalunya a decidir el seu futur era tombat
pel Tribunal Constitucional; o com les entitats sobiranistes reben atacs de
fiscalia i tribunals; ara, és el món local, els Ajuntaments del nostre país, els
qui centren l’atenció del poder judicial.
Assistim a una total negació de l’exercici democràtic que en el cas dels
nostres municipis s’expressa en els 286 Ajuntaments investigats actualment
per l’Audiència Nacional. Investigats perquè els seus plens, representants
de la voluntat ciutadana a cada municipi, van aprovar majoritàriament
mocions en suport a la resolució aprovada al Parlament de Catalunya el
passat 9 de novembre, també de forma majoritària, que instava a iniciar el
procés polític cap a l’Estat propi.
Després de que la Fiscalia de l’AN denunciés a diversos municipis per
rebel·lió i sedició, el Jutjat Central d’Instrucció numero 2 d’aquest òrgan
judicial ha decidit obrir una causa general contra tots els municipis que van
aprovar la moció del 9N, les entitats AMI, ANC i ACM i altres corporacions
locals; tot requerint-los informació sobre els fets que els investigats es
veuen obligats a donar. Una pressió inacceptable que, a més, té una ulterior
conseqüència: la por de municipis adscrits a l’AMI a tirar endavant les
mocions al veure com altres Ajuntaments són atacats judicialment.
No només parlem de corporacions, també de càrrecs electes del món
municipal que han estat perseguits judicialment. Joan Coma de la CUP de Vic
per les seves paraules apel·lant a la desobediència davant els tribunals
espanyols en un ple municipal ha estat imputat per la mateixa Audiència
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Nacional per un delicte de sedició. És la primera vegada des de l'any 1978
que un càrrec electe és investigat per aquest delicte, a través d’una
denúncia de Josep Anglada, ex líder de Plataforma per Catalunya. I Montse
Venturós, alcaldessa de Berga, també imputada per no despenjar l’estelada
de la seu consistorial durant les passades comtesses electorals.
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Denunciar i condemnar l’abús partidista del poder judicial per part
de l’Estat espanyol per atacar el procés sobiranista així com els
Ajuntaments que s’han posicionat, de forma democràtica, a favor d’exercir
el mandat sorgit de les urnes el 27 de setembre de 2015 d’iniciar la
construcció de l’Estat propi.
Segon.- Recolzar els 286 Ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional,
les entitats sobiranistes implicades i els dos càrrecs electes municipals
imputats.
Tercer.- Encoratjar els municipis que encara no han aprovat la moció en
suport a la resolució del Parlament del 9N a fer-ho sense veure’s
coaccionats pels atacs del poder judicial espanyol.
Quart.- Fer arribar aquesta moció a l’Associació de Municipis per la
Independència, a l’Assemblea Nacional Catalana, l’Associació Catalana de
Municipis, a Meritxell Borràs, Consellera de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge i a Carles Mundó, Conseller de Justícia.
El Primer Tinent d'Alcalde, Manel Arévalo Pérez recorda que hi ha 876 municipis investigats per la Fiscalia i els Tribunals de Justícia.
El grup municipal d'ERC s'adhereix a la moció.
Votació.- Realitzada la votació, la proposta s'aprova per unanimitat de tots els
regidors assistents a la sessió, el que representa la majoria absoluta dels membres que composen legalment la Corporació.
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VUITÈ.- DONAR COMPTE DE LES BASES PER A L'ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES PER A LA CONTRACTACIONS
DE PERSONES DESOCUPADES DEL MUNICIPI DE TORRELLES DE FOIX.El Secretari-Interventor llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que l’Ajuntament ha decidit concedir una subvenció consistent en una
atribució dinerària a les empreses privades per a la contractació de
persones desocupades del municipi de Torrelles de Foix.
Vist que la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de
Barcelona va acordar concedir un ajut a l’Ajuntament de Torrelles de Foix
en relació al “Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a
la integració social”, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts,
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
Atès que aquesta línia de suport va adreçada a garantir una dotació
econòmica suficient als municipis per tal de dur a terme la contractació de
nous treballadors que es troben en situació de desocupació i tenen
dificultat per accedir al món laboral, així com ajuts a la contractació
adreçat a les empreses privades.
Atès que la Junta de Govern Local a la seva sessió de data 26 d'abril de
2016, va adoptar els següents acords:
Primer.- Aprovar les bases per a l’atorgament de subvencions a empreses
privades per a la contractació de persones desocupades del municipi de
Torrelles de Foix.
Segon.- Publicar les bases esmentades íntegrament en el tauler d’edictes
de l’Ajuntament, i la web municipal.
Tercer.- Obrir el període de sol·licituds del dia 2 de maig fins el dia 16 de
maig de 2016 (No s’acceptaran sol·licituds un cop finalitzat el termini).
Per tot això, es proposa al plè de la corporació:
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Primer.- Donar compte de les Bases per l'atorgament de subvencions a empreses privades de persones desocupades del municipi de Torrelles de Foix.
Alcalde informa que s'ha ampliat el termini per presentar peticions per donar
més oportunitats a les persones interessades.
Sira Carbó Cabeza, regidora de promoció econòmica explica els requisits exigits a les bases, els terminis i altres condicionants, que són pautes marcades per
l'entitat que subvenciona el programa, perquè els fons sortiran del pressupost
de la Diputació de Barcelona, que vehicula el projecte mitjançant els ajuntaments de la província. Acaba informant que les empreses cobraran 1,85 € per
hora treballada.
L'Alcalde afegeix que les bases les ha redactat el Departament d'Ocupació de la
Diputació de Barcelona i que el programa segurament es prorrogarà per tres
anys i que s'ha notificat a totes les empreses i autònoms registrats a l'Ajuntament, endemès de la publicació dels anuncis oficials.
El Ple de l'Ajuntament en resta assabentat.

NOVÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDE.Atès les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia els articles 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i
concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’art. 24 del RDL
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local i l’article 41 del RD 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic dels ens locals i demés normes concordants.
Atès els decrets de l’alcalde núm. 19/2016, de data 11 de març, al 28/2016,
de data 18 de maig de 2016.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 19/2016, de
data 11 de març, al 28/2016, de data 18 de maig de 2016.
El Ple de l'Ajuntament en resta assabentat.
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DESÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.Atès les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia els articles 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i
concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’art. 24 del RDL
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local i l’article 41 del RD 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic dels ens locals i demés normes concordants.
Atès els acords adoptats per la Junta de Govern Local, a les seves sessions
núm. 9/2016, de data 1 de març de 2016, fins a la número 17/2016, de data
26 d'abril de 2016.
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. 9/2016, de data 1 de març de 2016,
fins a la número 17/2016, de data 26 d'abril de 2016.
El Ple de l'Ajuntament en resta assabentat.

ONZÈ.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA.
L'Alcalde-President, Sergi Vallès Domingo informa al Consistori de les següents gestions més importants realitzades des de l'ùltima sessió:
- Conveni signat amb el Casal Torrellenc, el qual cobrarà una subvenció anual
de 3.500 € per la utilització de la sala i dinamització de la biblioteca, també inclou la utilització de la sala per les entitats del municipi.
- La reunió amb els tècnics d'urbanisme de la Generalitat per estudiar la utilització de l'antiga escola, que obligarà a fer un canvi d'ùs per destinar les instal·lacions a, per exemple, un alberg municipal, objectiu que no exigirà massa despesa
i a més el turisme és el sector que millor funciona a Torrelles (avui la Junta de
Govern ha concedit llicència per a quatre allotjaments rurals, que se sumen als
tretze ja existents).
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- Fa un mes que s'ha rebut a l'Ajuntament el catàleg de les subvencions que convoca la Diputació de Barcelona per finançar programes d'esports, la fira artesanal, activitats per a la joventut, actuacions de reciclatge de residus, eficiència
energètica, etc. Són ajuts de 1.000 a 10.000 € que permeten als ajuntaments la realització de moltes actuacions puntuals. Torrelles va rebre l'any passat la suma
de 47.000 € i enguant ja s'han aprovat 60.000 €. Gràcies a aquestes subvencions
s'ha pogut prorrogar el contracte de l'auxiliar de la llar per ajudar a les persones
grans o amb problemes d'autonomia. També la contractació d'una auxiliar de
turisme.
- Informar a tot el veïnat que Jaume Bell ha substituit Antoni Cedó, el qual ha
estat 28 anys a la presidència de l'Associació Cívica del Santuari de Santa María
de Foix.
- El dijous passat es va reunir amb els tècnics de la Comissió d'Urbanisme per
desencallar el problema del Pla de Millora Urbana del Cusconar, el qual està sobredimensionat al Pla General i ara no es poden concedir llicències d'obres ni
activitats si no es desenvolupa el polígon d'actuació.
Manel Arévalo Pérez, regidor delegat de turisme, informa al Consistori que:
- Avui s'ha rebut la cartografia del municipi en CD, un document tècnic molt
complert amb tots els nuclis urbans de Torrelles de Foix.
- El dijous passat es va reunir amb els representants de l'Àrea de Turisme de la
Diputació per fer el projecte de reforma del cami que uneix el poble amb l'espai
natural de les Dous. La Diputació, per començar, s'ha compromés a la confecció
del projecte; desprès s'hauran de cercar els diners per a la seva execució.
Sira Carbó Cabeza, regidora delegada d'hisenda, informa al Consistori que:
- Fa dos meses es van presentar els numeros del 2014 a la Diputació de Barcelona, per procedir al seu tancament, que ara han començat a treballar, per la qual
cosa confia en poder presentar aviat la liquidació del pressupost corresponent a
l'exercici de 2014. Liquidat aquest, afegeix la regidora, la liquidació del 2015 estarà confeccionada de seguida que es pugui incorporar el romanent de tresoreria. Per últim, recorda que el pressupost de l'any 2016 ja està aprovat pel Ple.
- El dia 15 juny, a les 19 hores, es realitzarà una sessió del Festival en Veu Alta
2016 (EVA 354), a la plaça del Casal, que consisteix en la lectura en veu alta de
textos literaris, a càrrec dels alumnes de l'escola Guerau de Peguera i tots els
adults que vulguin participar. Organitza l'Associació Artística Triskel, amb el
suport de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal de l'Alt Penedès, ajuntaments i entitats, associacions i empreses de la comarca.
Jordi Torné Solé, regidor de serveis, informa al Consistori que:
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- Ja s'han fet a la xarxa municipal d'aigua potable les inversions pendents de
l'any passat, que són les legalitzacions de les instal·lacions elèctriques, l'arranjament del camí d'accés al dipòsit de la Costa, la instal·lació de reductors de pressió, la instal·lació dels comptadors a les urbanitzacions, etc. Ara la companyia,
sota la supervisió de l'Ajuntament ha iniciat una segona fase, que inclou l'anulació de dos dipòsits perquè resulten cars per la feina que fan que no és altre que
reduir la pressió de les canonades i s'està estudiant la possibilitat de fer arribar
l'aigua al Santuari, amb la col·laboració de l'Associació Cívica del Santuari de
Santa María de Foix. Per altre part s'està treballant en el disseny de noves tarifes
per incentivar la reducció del consum de l'aigua.
- El regidor de serveis informa que s'està restaurant el parc infantil del jardí S.
Genís, amb una despesa que oscilarà entre 4 i 5.000 €. Diu que aquest parc ara
costaria entre 15 i 16.000 euros.
- Un Master de la Universitat de Barcelona està fent un projecte sobre l'eficiencia energètica al municipi de Torrelles de Foix. L'Ajuntament ha facilitat la informació i sense cap cost pel pressupost municipal tindrem un bon treball de
camp.
- Per últim, el regidor de serveis informa al Consistori que la Flama del Canigó
arribarà a la comarca del Penedès i molts pobles s'adheriran, com Torrelles de
Foix. El regidor es reunirà el dijous vinent amb les persones que s'encarreguen
cada any.
Joan Navarro Puertas, regidor de comunicació, informa al Consistori que:
- La WEB municipal ja està a punt. S'està incorporant molta informació de
l'Ajuntament i del municipi. També hi ha oberts molts tràmits administratius
per facilitar els serveis burocràtics als veïns.
- Informa que el club de futbol base Alevins pot guanyar la lliga. Per recolçar el
treball que han fet durant tot l'any, encoratja tots els regidors i veïns que vagin a
presenciar el partit d'aquet diumenge.
- Per últim, informa de la realització de la Cursa Fosca, una carrera nocturna
que ajuda a mantenir i donar a conèixer el bon nom del municipi. Per això dóna
les gràcies al colaboradors, organitzadors i participants.
DOTZÈ.- MOCIONS I/O PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS REGIDORS.No s'en presenta cap.
TRETZÈ.- PRECS I PREGUNTES.-

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

27

Junqué.- Respecte de la relació de factures aprovades a la sessió de data 2 de febrer, considera que 700 euros pel consum elèctric del local Plana de les Torres és
molt elevat i pregunta qui paga la factura. L'Alcalde contesta que el concessionari del local. Igualment sembla exagerat al regidor socialista el consum de llum
del Casal d'Avis i l'Alcalde contesta que l'Enginyer municipal està revisant tots
els contractes i negociant amb la companyia subministradora.
Pere Civill Miret (ERC-AM).- Pregunta si es podrà fotocopiar la cartografia del
municipi? L'Alcalde contesta que és impossible per raons tècniques, però estarà
a disposició dels veïns i de tots els regidors per a la seva consulta. Diu que ha
arribar avui i encara no sabem com funciona.
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP).- Pregunta per una factura de 1.270 €, aprovada per la Junta de Govern. L'Alcalde contesta que per canviar una bomba al Casal d'Avis.
Pere Civill Miret (ERC-AM).- Pregunta si es toca el tema de les plomes de l'aigua? El regidor de serveis, Jordi Torné Solé, contesta que s'està estudiant.
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP).- Pregunta com van les obres de les escoles?
L'Alcalde recorda que es va convidar tots els regidors a visitar-les. Afegeix que
a final de l'any es farà el trasllat dels edificis i Torrelles de Foix tindrà una de les
millores escoles del Penedès, amb tot tipus d'instal·lacions, com gimnàs, laboratori, etc.
Pere Civill Miret (ERC-AM).- Pregunta per què s'ha canviat l'empresa d'escombraries. La regidora de medi ambient, Sira Carbó Cabeza contesta que la Mancomunitat ha fet canvis i la nova empresa resulta més barata.
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP).- Pregunta com està el tema del compostatge.
La regidora de medi ambient, Sira Carbó Cabeza contesta que tots els veïns
que han volgut comprar compostadors hu han fet. Que l'Ajuntament disposa de
més material i possibilitats de fer formació per a totes les persones interessades.
Pere Civill Miret (ERC-AM).- Comenta que un propietari que tingui dos rebuts
i posa un compostador hauria de tenir descompte a tots dos rebuts. La regidora
de medi ambient, Sira Carbó Cabeza contesta que no està clara la resposta, així
que ho portarà a la propera JG per estudiar el tema.
Pere Civill Miret (ERC-AM).- Pregunta pels dos pisos concedits a l'Ajuntament
de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. L'Alcalde contesta que està parlant amb
la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat per tramitar la modificació
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del POUM, perquè les instal·lacions estan classificades com a equipament i el
canvi d'ùs és una mica complicat.
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP) demana la paraula, abans de que el President
aixequi la sessió per agrair de tot cor, la placa que l'ha entregat l'Alcalde amb
motiu dels 25 anys que és regidor de l'Ajuntament de Torrelles de Foix. Se sent
desconcertat i diu que no té paraules per expressar els seus sentiments.
I no havent més assumptes a tractar, quan són les 23:55 hores 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-President,
Sergi Vallès Domingo

El Secretari-Interventor
Luis Delgado Morcillo

DILIGÈNCIA: La poso jo, per fer constar, que l’acta de la sessió núm. 6 de data
24 de maig de 2016 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 29
pàgines mecanografiades a l’anvers.

El Secretari – Interventor
Luis Delgado Morcillo
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