Acta núm.- 10/2016, de 18 d’octubre de 2016
Sessió ordinària del Ple de la Corporació

ASSISTENTS
President
Sergi Vallès Domingo (CiU)
Vocals
Manel Arévalo Pérez (CiU)
Sira Carbó Cabeza (CiU)
Joan Navarro Puertas (CiU)
Jordi Torné Solé (CiU)
Pere Civill Miret (ERC-AM)
Josep Tutusaus Raventós (ERC-AM)
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP)
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP)
Secretària-Accidental
Irene Bolet Jiménez
Regidors que han excusat l'assistència
Ferrán Carbó Rodríguez (CiU)
Maria Teresa Rodríguez González (AETFF!)

A la Casa de la Vila del municipi de Torrelles de Foix, quan són les vint-i-una
hores i cinc minuts del dia divuit d’octubre de l'any dos mil setze, es reuneixen
els senyors a dalt esmentats, per realitzar la sessió ordinària del Ple de la
Corporació municipal, la qual ha estat convocada reglamentàriament amb el
següent ordre del dia:
1. Aprovació de la minuta de la sessió ordinària realitzada el dia 26 de juliol de
2016.
2. Aprovació inicial del Pla de verificació d'activitats comunicades de Torrelles
de Foix, període 2017-2020.
3. Aprovació de la creació d'una comissió informativa especial per a l'anàlisi de
la necessitat d'adquisició d'habitatge oficial.
4. Aprovació inicial del Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de
Torrelles de Foix.
5. Ratificació dels acords de dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació
Local (CCL)
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6. Donar compte del decret d'alcaldia núm. 54/2016, de data 12 de setembre,
d'aprovació de la liquidació del pressupost 2014 de l'Ajuntament de
Torrelles de Foix
7. Modificació de les tarifes del servei de subministrament d'aigua potable a
Torrelles de Foix.
8. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a
l'exercici 2017
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 agraint l’assistència dels regidors i veïns
assistents.
PRIMER.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
REALITZADA EL DIA 26 DE JULIOL DE 2016.
Votació.- S'aprova l'acta de la sessió plenària ordinària realitzada el dia 26 de
juliol de 2016, per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
SEGON.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE VERIFICACIÓ
D’ACTIVITATS COMUNICADES DE TORRELLES DE FOIX, PERÍODE
2017-2020.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
«Atès que la Diputació de Barcelona, dins el programa Ajuts econòmics en el
marc del catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, en sessió de data 28 d'abril de 2016 va aprovar concedir un
ajut al Pla de verificació i inspecció d'activitats a Torrelles de Foix, codi
16-Y-2229-84, per import de 2.700 €.
Atès que l'Enginyer Municipal, ha redactat el Pla de verificació d'activitats
econòmiques comunicades de Torrelles de Foix, pel període 2017-2020.
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Atès que l'objecte del pla de verificació del municipi és definir objectius,
organitzar, periodificar, planificar i establir la metodologia de les
actuacions de comprovació del compliment de la normativa aplicable en les
activitats i els establiments subjectes a règims de declaració responsable i
comunicació prèvia.
Vist que aquest Pla de verificació d'activitats comunicades té la naturalesa
jurídica de disposició de caràcter general d'acord amb el que estableix la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, aplicable en virtut de la
disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Vist que el pla s'ha d'ajustar als tràmits que estableix l'article 178 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, per el que s'aprova la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC) i 63 i ss, del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis del ens locals a Catalunya, en els següents termes:
-Aprovació inicial per part del Ple.
- Informació pública en el BOPB, DOGC, a un dels mitjans de comunicació
escrita diària i en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Corporació i
tràmit d’audiència per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació de
reclamacions i d’al·legacions. L’acord inicial esdevindrà definitiu en el supòsit
de no presentar-se al·legacions ni reclamacions dins del termini concedit a
l’efecte.
- Publicació íntegra del reglament en el BOPB, en el tauler d’anuncis i a la
pàgina web de la Corporació i anunci del mateix al DOGC indicant la
referència de la publicació al BOPB.
- Remissió a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya de
l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent de l’ordenança, en
el termini de 15 dies des de l’esmentat acord.
Atès que l’aprovació inicial de les ordenances i els reglaments locals és una
competència atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a
tenor dels articles 22.2.d) i 49 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local (LBRL).
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Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del
Reglament orgànic de la Corporació, aquest Reglament només requereix
l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats,
d’acord amb el que estableix l’article 47 de la LRBL.
Atès l’article 65.2 de la LRBL i l’article 196.2 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el present Reglament
no entrarà en vigor fins a la seva publicació íntegra i una vegada
transcorregut el termini de quinze dies des de la recepció de la
documentació remesa a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de verificació d'activitats econòmiques
comunicades de Torrelles de Foix, pel període 2017-2020, redactat per
l'Enginyer Municipal, d’acord amb el text que s’adjunta als presents acords.
Segon.-Sotmetre el Pla de verificació d'activitats econòmiques
comunicades de Torrelles de Foix a informació pública, mitjançant la
publicació al BOPB, al tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web
municipal, per tal que durant el termini de 30 dies pugui ser consultat i es
puguin presentar les al·legacions pertinents, assenyalant que, de no
presentar-se al·legacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats sense l'adopció d'un nou acord.
Tercer.- Procedir, un cop aprovat definitivament, a la seva publicació
íntegra en el BOPB i en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Corporació.
Així mateix, caldrà anunciar al DOGC la referència de la publicació al BOPB.
Quart.- Trametre a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya, en el termini de quinze dies des de la seva aprovació definitiva,
l’acord d’aprovació definitiva del Reglament i la còpia íntegra i fefaent del
mateix.
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Cinquè.- Autoritzar a l'Alcalde-President perquè realitzi els actes i
gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'acord».
L’Alcalde, Sergi Vallès Domingo, explica que aquest acord correspon al que ja
va explicar l’enginyer en la Junta de Portaveus, l’Ajuntament de Torrelles de
Foix, que es va rebre una subvenció a través del Catàleg de la Diputació de
Barcelona, de 2.700 euros corresponent a un Pla de verificació i inspecció
d’activitats pel municipi, que s’ha començat a treballar en un cens de totes les
activitats que tenim en el nostre municipi i aquest pla farà que es tinguin les
activitats controlades i que compleixin amb les obligacions legals.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que abans d’aprovar el pla, els regidors
l’haurien de tenir per poder-lo consultar abans.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta des del dimarts fins a data d’avui ha passat
una setmana i si es volia passar per les dependències municipals sense cap
problema estava a la seva disposició, en tot cas, s’enviarà per mail a tots els
regidors.
El Regidor, Pere Civill comenta que està molt bé que les activitats estiguin
controlades. En la Junta de Portaveus ja es va comentar algunes coses, el tema
de les taxes, es va dir que les inspeccions suposarien un cost per part de les
persones inspeccionades, en el cas dels establiments que fa molts anys que es
van obrir els suposarà una inspecció i un cost per tal d’adaptar-se a la
normativa vigent i això afegit a les taxes que ja es paguen del propi municipi,
pensem que això suposarà un cost afegit i és un tema a parlar en calma perquè
ja que pel que es va dir que seria un fet que cada quatre anys es faria una revisió
i per tant, aquestes taxes d’inspecció s’aniran repetint. Creiem que aquesta taxa
hauria de ser gratuïta per no incrementar els costos que tenen els establiments.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que això no ho decideix l’Ajuntament de
Torrelles de Foix, sinó que ens obliga la llei a fer aquestes inspeccions, a dia
d’avui ja s’estan fent i la llei diu que van a càrrec de l’empresari depenent de
l’activitat que tingui. Aquesta taxa no s’aprova a les ordenances, aquestes
inspeccions es faran a persones que no compleixen la normativa una mica a
sorteig perquè avui en dia, molt poca gent del municipi compleix la normativa
vigent i igual que els obliguen a posar extintors hauran de complir les
inspeccions.
El Regidor, Pere Civill comenta que l’enginyer va dir que totes les activitats
passarien inspecció.
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L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que com que no tenim un cens i hi ha moltes
preguntes sobre activitats perquè no han vingut a notificar-ho a l’Ajuntament
quan han obert i inicialment, totes les activitats seran inspeccionades per
complir la normativa. De totes maneres nosaltres som els polítics, qui votem les
taxes i no els tècnics.
El Regidor, Pere Civill comenta que va ser una pregunta i per això es fa el
raonament del tema taxes.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que hi haurà empreses que amb una inspecció
n’hi haurà prou i en altres s’hauran de fer més d’una perquè la gent no fa cas,
per tant, aquets casos s’hauran d’estudiar.
El Regidor, Pere Civill comenta que en aquests casos les empreses que no
compleixin les inspeccions i en la següent inspecció no compleixi el que se li
imposa que ha de modificar o adequar-se a la normativa, llavors si que s’entén
que s’imposi una sanció.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta a partir d’avui, quan es porti al ple la taxa per
aprovar per aquests fets, es durà a terme, de moment aprovem el pla.
El Regidor, Pere Civill comenta per curiositat, alguna cosa deveu tenir
pensada, quan heu portat el pla per aprovar ?
L’Alcalde, Sergi Vallès, explica que aquest pla desenvoluparà un programa
que s’ha llegit i diu coses molt generals basant-se en la llei i molt per sobre de
com s’han de fer les coses que fins ara no s’estaven fent i per llei s’haurien
d’estar fent. Per això es va demanar a la Diputació acollir-nos a aquest pla i
se’ns va concedir aquests 2.700 euros per desenvolupar aquest pla. L’enginyer
hauria de fer inspeccions a totes les activitats perquè moltes d’elles no porten la
documentació al dia, aquí a l’Ajuntament, n’hi ha que donen d’alta una activitat
i en fan més d’una i és per això que es faran les inspeccions a les que ja fa temps
que estan obertes, per regularitzar la seva situació si estan realitzant més d’una
activitat o si han canviat de propietari i no s’ha comunicat, etc... per un tema de
seguretat per part de les empreses i per part de l’Ajuntament, perquè a les que
s’obren actualment ja estan controlades.
El Regidor, Pere Civill comenta que les activitats ja estan controlades també
per la Generalitat
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L’Alcalde, Sergi Vallès, replica i diu que no, que des de la Generalitat mateix
ens ha fet arribar requeriments de cases rurals per exemple que s’anuncien a
webs i no tenen llicència d’activitats. Moltes d’elles fan la propaganda a altres
països i algú ho controla i ens ho fa saber. I això ens passa, com pot ser en cases
rurals, com en altres negocis, qualsevol autònom que faci alguna activitat i al
seu garatge fa una activitat, ja necessita una llicència d’activitats, s’ha de
complir un mínim, hi ha locals que no compleixen cap mínim, no tenen ni
extintors i són locals de concurrència al públic i s’ha de complir el que diu la
llei.
El Regidor, Pere Civill comenta que el dia que s’hagi de desenvolupar aquesta
activitat a l’Ajuntament s’haurà de parlar concretament de com es regula.
L’Alcalde, Sergi Vallès, diu que des del moment que un tècnic ve a una junta
de portaveus a donar explicacions, ja denota que es vol portar ben portat.
Votació. - Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
TERCER.- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ
INFORMATIVA ESPECIAL PER A L'ANÀLISI DE LA NECESSITAT
D'ADQUISICIÓ D'HABITATGE OFICIAL
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
«En la sessió plenària corresponent al dia 26 de juliol de 2016, l'Ajuntament
de Torrelles de Foix va prendre en consideració la necessitat d'estudiar la
possible necessitat de comptar amb un petit parc d'habitatge social,
adaptat a les característiques de la nostra vila.
Atesa la complexitat de la qüestió plantejada, caldria constituir un òrgan
d'estudi i anàlisi de la necessitat o no de comptar amb habitatge social a
Torrelles de Foix, i en cas afirmatiu, respecte de la possibilitat de crear un
parc específic d'habitatge a un preu a l'abast de les rendes baixes i
mitjanes, o fins i tot, l'estudi d'altres formes d'habitatge assequible,
tenint molt especialment en compte l'impacte que la creació d'aquest parc
podria tenir sobre la hisenda local, i si aquest es podria arribar a assumir.
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A aquests efectes, cal assenyalar que l'article 60.1 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, determina que en tots els municipis de més de cinc
mil habitants s'han de constituir comissions d'estudi, d'informe o de
consulta, establint a la vegada que als altres municipis hi poden haver
aquestes comissions, sempre que les hagi previst el reglament orgànic o ho
acordi el ple de l'ajuntament.
Dites comissions tenen per finalitat l'estudi i dictamen previ de tots els
assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del ple o de la junta de govern
quan actuï per delegació d'aquest, però a la vegada, l'article 60.4 de dit
text legal contempla la possibilitat que aquestes comissions «es poden
també constituir amb caràcter temporal per tractar de temes
específics».
Pel que fa a la seva composició, l'article 60, números 3 i 5 assenyalen que
correspon al ple determinar el nombre i la denominació de dites comissions i
llurs modificacions, i que al mateix temps, han d'estar integrades pels
membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la
corporació, d'acord amb els mateixos criteris de l'article 58.3, és a dir, ha
d'estar integrada per tots els membres dels grups municipals amb
representació al consistori, i que resulta d'aplicació el sistema de vot
ponderat.
Així les coses, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
CONSTITUCIÓ COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL
Primer.- Constituir una comissió d'estudi que sota la denominació de
«Comissió Informativa especial habitatge social», tindrà com a finalitat
estudiar i elaborar un dictamen per tal de determinar la necessitat de que
el municipi de Torrelles de Foix disposi d'un parc d'habitatge social adaptat
a les seves necessitats.
Segon.- Dita comissió tindrà caràcter temporal, fins que emeti dictamen
sobre la qüestió plantejada, i estarà integrada per membres de tots els
grups municipals amb representació al consistori.
Tercer.- La seva composició serà la següent:
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President:

Sr. Sergi Vallès Domingo

Regidors/es:

Sr. Jordi Torné Solé (CiU)
Sr. Pere Civill Miret (ERC)
Sra. Esther Tutusaus Pérez (PSC-PM)
Sra. Maria Teresa Rodríguez González (AETFF!)»

L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que per complir el compromís amb el partit
d’Esquerre quan vau presentar aquelles al·legacions , en les quals una d’elles
deixava la necessitat de que en la revisió de l’IBI es podia haver comprat
habitatge de protecció oficial, es va creure que la manera més adequada de
tractar aquest tema, era una comissió i aquests són els regidors que es va decidir
que la formessin.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
QUART.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’HONORS I
DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Vist el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Torrelles de
Foix elaborat per la secretaria general de la Corporació.
Atès que l’aprovació inicial de les ordenances i els reglaments locals és una
competència atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a
tenor dels articles 22.2.d) i 49 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local (LBRL).
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals,
d’acord amb els articles 49 de la LBRL, 178 del Text refós de la Llei
Municipal de règim local de Catalunya i 63 i ss. del Reglament d’obres,
activitats i serveis, exigeix:
- Aprovació inicial per part del Ple.
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- Informació pública en el BOPB, DOGC, a un dels mitjans de comunicació
escrita diària i en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Corporació i
tràmit d’audiència per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació de
reclamacions i d’al·legacions. L’acord inicial esdevindrà definitiu en el supòsit
de no presentar-se al·legacions ni reclamacions dins del termini concedit a
l’efecte.
- Publicació íntegra del reglament en el BOPB, en el tauler d’anuncis i a la
pàgina web de la Corporació i anunci del mateix al DOGC indicant la
referència de la publicació al BOPB.
- Remissió a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya de
l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent de l’ordenança, en
el termini de 15 dies des de l’esmentat acord.
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del
Reglament orgànic de la Corporació, aquest Reglament només requereix
l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats,
d’acord amb el que estableix l’article 47 de la LRBL.
Atès l’article 65.2 de la LRBL i l’article 196.2 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el present Reglament
no entrarà en vigor fins a la seva publicació íntegra i una vegada
transcorregut el termini de quinze dies des de la recepció de la
documentació remesa a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament d’Honors i Distincions de
l’Ajuntament de Torrelles de Foix d’acord amb el text que s’adjunta als
presents acords.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en
un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis i a la
pàgina web de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i
formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no
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presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
Tercer.- Procedir, un cop aprovat definitivament, a la seva publicació
íntegra en el BOPB i en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Corporació.
Així mateix, caldrà anunciar al DOGC la referència de la publicació al BOPB.
Quart.- Trametre a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya, en el termini de quinze dies des de la seva aprovació definitiva,
l’acord d’aprovació definitiva del Reglament i la còpia íntegra i fefaent del
mateix.
Cinquè.- Autoritzar a l'Alcalde-President perquè realitzi els actes i
gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'acord».
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que prèviament a això, tinc una modificació
en l’artícle 35, on diu “els atributs representatius del càrrec d’Alcalde/essa de
Torrelles de Foix són:
- Insignia de solapa de l’escut municipal.
- El bastó de comandament, nuat amb cordó de color daurat....”
Treiem lo de nuat amb cordó daurat i deixem només lo de “ el bastó de
comandament.”
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que com ja s’havia parlat en les juntes de
portaveus, de la intenció de donar algun càrrec honorífic i s’ha cregut que totes
aquestes s’havien de reglamentar i posar-ho per escrit i així saber com s’ha
d’actuar, com es fa en altres ajuntament.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
CINQUÈ.- RATIFICACIÓ DELS ACORDS DE DISSOLUCIÓ
LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL (CCL).

I

La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
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«Vist que en data 21 de setembre de 2016, i número de Registre d’Entrada
2860, el Consorci de Comunicació Local (CCL), ha presentat un escrit, en el
que comuniquen que el Consell General del CCL, en sessió del dia 26 de març
de 2015, va adoptar l'acord inicial de dissolució del Consorci, així com la
seva liquidació.
Atès que aquest acord va ser publicat al BOPB de 30 de març de 2015.
Atès que l'acord de dissolució del Consorci ha de ser ratificat pels òrgans
competents de tots els membres consorciats, d'acord amb allò que disposa
l'art. 324 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Ratificar l'acord de dissolució i liquidació del Consorci de
Comunicació Local (CCL), el qual va ser aprovat en sessió de data 26 de març
de 2015.
Segon.(CCL)».

Traslladar el present acord al Consorci de Comunicació Local

L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que ens va arribar un acord del Consorci de
Comunicació Local que el dissolien i nosaltres com que som membres d’aquest
consorci, tenim que aprovar també aquesta dissolució en ple i gual que si ens
féssim d’alta hauríem d’aprovar els estatuts en ple.
La Regidora, Esther Tutusaus, pregunta si això ens aporta a l’Ajuntament
algun cost?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que una dissolució no aporta ningú cost
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
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SISÈ.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 54/2016, DE
DATA 12 DE SETEMBRE, D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST 2014 DE L'AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
«Vista la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Torrelles de Foix,
corresponent a l’exercici 2014, aprovada mitjançant el Decret d’Alcaldia
número 54/2016, de data 12 de setembre.
Atès que l’article 193.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals estableix que la liquidació, una vegada aprovada, ha de donar-se
compte al Ple de l’entitat local en la primera sessió que celebri.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
Únic. Donar compte del següent Decret de l’Alcaldia:
«DECRET D’ALCALDIA
NÚM. 54/2016
De data 12 de setembre, d'aprovació de la liquidació del pressupost 2014 de
l’Ajuntament de Torrelles de Foix

D’acord amb l’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
l’article 89.1 del Decret 500/1990, el pressupost de cada exercici es
liquidarà, pel que fa a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el
31 de desembre de l’any natural corresponent.
L’Ajuntament, segons el que disposen l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i l’article 89.2 del Decret 500/1990, ha de dur a terme la
liquidació del seu pressupost abans de l’1 de març de l’exercici següent.
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D’acord amb el que disposa l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90.1 del
Decret 500/1990, l’aprovació de la liquidació del pressupost és competència
de l’Alcalde, amb l’informe previ de la Intervenció.
De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà al Ple en
la primera sessió que celebri.
En ús de les atribucions conferides per l’article 53 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya
RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de
Torrelles de Foix de l’exercici 2014. Les magnituds bàsiques obtingudes
dels estats comptables de la liquidació d’aquest exercici són les que es
recullen en els quadres següents:
Resultat Pressupostari

Conceptes
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
Total operacions no financeres (a+b)

Drets

Obligacions

Reconeguts

Reconegudes

Nets

Netes

Ajustament
s

1.825.553,71

1.334.719,35

237.909,00

241.417,77

490.834,36
-3.508,77

2.063.462,71

1.576.137,12

487.325,59

321.307,68

-321.307,68

1.897.444,80

166.017,91

2. Actius financers

0,00

3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI

Total

2.063.462,71

Ajustaments
4. Crèdits gastats amb RLT per despeses
generals

0,00

5. Desviacions de finançament negatives

62.933,64

6. Desviacions de finançament positives

38.696,14
24.237,50

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

190.255,41

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
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2014
1. Fons Líquid

176.465,53

2. Drets pendents de cobrament

4.025.568,65

(+) del Pressupost Corrent

361.732,22

(+) del Pressupost Tancats

2.950.161,40

(+) d’operacions no pressupostàries

713.675,03

(-) cobraments pendents d’aplicació definitiva
3. Obligacions pendents de pagament

0,00
1.516.568,19

(+) del Pressupost Corrent

277.976,78

(+) del Pressupost Tancats

3.103.402,72

(+) d’operacions no pressupostàries

874.678,85

(-) pagaments pendents d’aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total

(1+2-3)

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectada
IV. Romanent de tresoreria despeses generals

2.739.490,16
2.685.465,99
2.643.357,18
329.845,96
-287.737,15

La liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Torrelles de Foix
presenta un Romanent de Tresoreria per a despeses generals negatiu per
import de 287.737,15 euros, al qual cal afegir les obligacions pendents
d’aplicar al pressupost, que a 31 de desembre de 2014, ascendeixen a
3.106.984,84 euros. Aquest import s’ha de regularitzar i absorbir per part
dels pressupostos municipals futurs, per a la qual cosa s’hauria d’aprovar un
pla de sanejament.
Segon.- El Ple de la corporació haurà d’adoptar les mesures previstes en
l’article 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer.- Es compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. S’incompleix la Regla de la Despesa, pel que d’acord
amb l’article 21 de la LOEPSF cal formular un pla econòmic financer que
permet en l’any en curs i el següent el compliment de la regla de la despesa.
Aquest Pla s’ha de presentar al Ple de la Corporació en el termini d’un mes i
haurà de ser aprovat en termini màxim de dos mesos des de la seva
presentació.
Quart.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost al Servei de
Coordinació amb les Hisendes Locals del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i a la Generalitat de Catalunya».
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La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó explica que es presenta l’aprovació de la
liquidació del pressupost del 2014 que està acabat de treballar per fer el compte
general per començar a fer la comissió especial comptes i presentar al ple els
números. Mirant els números del 2014, podem veure que l’Ajuntament va
tancar amb un superàvit de 190.225,41 euros i la part negativa, és que
l’Ajuntament arrastra un romanent negatiu de tresoreria, tot i que el tancament
positiu ens ajuda a absorbir aquest romanent que porta arrastrant d’anys
enrere, bueno, el continuem tenint negatiu i per tant, l’haurem d’aplicar en el
pressupost del 2017, segons estableix la normativa.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que és donar, no s’ha de votar.
El Regidor, Josep Junqué ,comenta que en el punt 2n i 3r “ el ple de la
corporació haurà d’adoptar les mesures....” això estem parlant del pressupost
del 2014, seguidament diu que la corporació en el plaç d’un mes haurà de
presentar un pla de sanejament , clar, quin efecte té? Com ho podem votar això?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que això no s’ha de votar, en tot cas, ho firma
l’alcalde i és un decret.
El Regidor, Josep Junqué ,comenta que en un mes no presentareu un pla
d’exterioritat, estem parlant dels pressupostos del 2014.
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó explica que en el cas del 2n adoptar les
mesures previstes, el romanent negatiu s’aplicarà en el pressupost del 2017, en
el cas d’estabilitat pressupostària, s’està treballant perquè en el moment que es
presenti el pressupost del 2017 també es presentarà el tema d’estabilitat
pressupostària, anirà tot junt dins del mateix pressupost.
El Regidor, Josep Junqué comenta que estem parlant del pressupost del 2014 i
tu estàs parlant del 2017.
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó explica que aquí el que es diu és que
s’apliqui en el proper pressupost i llavors és per això que es saltarà en el del
2017, mentides no s’estan dient, els anys no són correlatius, però mentides no
s’estan dient.
Quan hi ha un tema d’estabilitat pressupostària, és per tres motius, per una
part, si tenim un pressupost que dona resultat negatiu, s’ha de fer un pla de
sanejament, per una altre part, si es passa per un tant per cent del pressupost
anterior, també s’ha de fer un pla de sanejament i el tercer ara mateix no el
recordo. Nosaltres el que estem incomplint és el segon i és per això que hem de
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fer-lo. Com que s’està passant com a percentatge de despesa, el pla d’estabilitat
pressupostària, no és tant elaborat com si s’estigués tancant amb un pressupost
negatiu i parlant amb els tècnics, s’ha acordat que quan es presenti el
pressupost del 2017 amb el romanent negatiu ja es treballarà per complir el
tema de l’estabilitat pressupostària i així quedarà regulat aquest punt. Si que
s’està parlant del pressupost del 2014, però la llei diu que en el pròxim
pressupost s’ha d’aplicar el romanent negatiu i en nostre cas serà el del 2017
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta al senyor Junqué que no entén que es digui
que són mentides.
El Regidor, Josep Junqué diu que això no es complirà.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que l’article 193 diu exclusivament el que ha
explicat la Sira i diu “ en cas que el pressupost en romanent de tresoreria
negatiu el ple de la corporació .....” això vol dir que en el pressupost del 2017
s’haurà d’incorporar aquest romanent negatiu i el segon vol dir que s’haurà de
prendre les mesures adient per a dur a terme això. Aquí ningú no vota res, això
és un decret firmat per l’alcalde, ens diu la llei com s’ha de fer i no fa falta que
es voti res.
El Regidor, Josep Junqué pregunta quan es convocarà la pròxima comissió de
comptes?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó contesta que la Comissió especial de
comptes ja es tenia tot preparat, però la Diputació ha trobat una petita cosa i
quan la Diputació ho solucioni, es convocarà. Com que s’ha fet servir el
pressupost del 2014 per fer un escombrat i fer una neteja dels números i donar
una imatge clara de com es tenia la comptabilitat i començar de zero, a la
Diputació també li ha costat fer depèn de quina assentament i entendre algunes
coses i és per això que s’està tardant.
L’Alcalde, Sergi Vallès, recorda també que el pressupost del 2014 és aquell que
una empresa que es diu Faura Casas, proporcionada per la Diputació ha
treballat i tancat els números que es presenten avui, es va tard, però també
recordem que no tenim secretari des de fa més d’un any, que va estar de
vacances i ara mateix està jubilat i es treballa com es treballa sense secretari ni
interventor.
El Regidor, Pere Civill demana un aclariment sobre un tancament negatiu de
287.737,15 euros que cal afegir a les obligacions pendents d’aplicar del
pressupost del 2014 que ascendeix a 3.106.984,84 euros, això és el que diu el
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punt. Que és el que s’ha d’aplicar al pressupost del 2017? Els 287.000 o els
3.106.000?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó contesta que els 287.000
El Regidor, Pere Civill pregunta i els 3.106.000 on van?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó contesta que s’aniran aplicant conforme es
vagi podent o conforme es vagin pagant els deutes de Can Coral
El Regidor, Pere Civill pregunta com quedarà això dins del pressupost
general?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó contesta que queda com a pendent
d’aplicar, els 287.000 en el pressupost del 2017 no quedaran pendents d’aplicar.
El Regidor, Pere Civill pregunta els 287.000 d’on surten?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó contesta que d’anys enrere
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que s’ha gastat més del que s’ingressava
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó contesta que igual quedaven partides que
no quedava saldo i quedaven allà pendents d’aplicar.
El Regidor, Pere Civill pregunta si aquets 287.000 pendents d’aplicar i els
incorporem en el 2017, aquests 3.000.000 que també són pendents d’aplicar,
perquè uns s’apliquen i els altres no?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó contesta que suposa que perquè són per
vies diferents, per una part són factures pendents d’aplicar i per altre banda, els
3.000.000, no és que l’Ajuntament s’hagi gastat aquets diners, al haver-hi un
pendent de cobrament de taxes, de quotes, del que sigui, en el moment que
l’Ajuntament ha de pagar a l’ICO, està fent-se càrrec d’aquets diners que no
teníem en nostre pressupost i això s’anirà sufragant, mica en mica la gent vagi
pagant o en el moment que es pugui vendre parcel·les o fer subhastes , ja es
veurà.
El Regidor, Pere Civill comenta que cada mes quan l’estat fa el seu pagament,
l’ICO ens aplica un descompte per anar pagant aquests 3.000.000 d’euros
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La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó contesta que en el pressupost ja està
contemplat l’ICO i que al absorbir aquest deute que ens ha vingut imposat i
s’està pagant, és un pendent i no el podem incloure dins del pressupost.
El Regidor, Pere Civill comenta que l’any passat ja es sabia això
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó contesta que si, però el nostre Ajuntament
té un pressupost de 1.000.000 o 2.000.000 si comptem amb les subvencions i és
impossible assumir un deute de 3.000.000. El que ens han dit les empreses que
ens han esta fent els números, és que quan hi hagi subhastes o vendes de
parcel·les és quan es podrà veure que podem fer per liquidar aquest deute i de
moment ens han dit que no podem fer res, esperar.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta un apunt que va preguntar als tècnics de la
definició del romanent de tresoreria que seria : “el romanent de tresoreria seria
el fons líquid, que tindria una corporació si els drets pendents a curt termini,
vencessin i es cobressin a data 31 de desembre” no té res a veure amb lo de
pendent d’aplicar. O sigui que vol dir que aquest romanent negatiu amb el
pressupost que tenim, vencés a 31 de desembre ens quedaríem amb quiebra,
perquè sortiria 287.000 euros negatius i per això la llei obliga a incorporar
aquest romanent, perquè has de cobrir aquest negatiu que tens, són despeses de
més que s’ha fet durant tots aquests anys, que l’has d’anar cobrint en el següent
exercici perquè no estiguin en fallida pressupostària.
El Regidor, Pere Civill pregunta quina diferència hi ha entre els 287.000 euros i
els 3.000.000 euros, perquè uns es poden esperar i els altres s’han d’aplicar si o
si.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que legalment tampoc es poden esperar els
3.000.000, l’hem d’aplicar al següent, el que passa és que la Diputació de
Barcelona, ni ells saben com aplicar aquets 3.000.000 amb un pressupost de
1.800.000 i els 287.000 no són uns pendents d’aplicar, són uns diners que s’han
gastat més del que s’ingressava i la llei t’obliga a ficar-ho l’any que ve perquè
facis net. I els pendents d’aplicar són com t’explicava la Sira, són factures
pagades o no pagades que el que s’ha de fer és fer una modificació del
pressupost per incorporar-les en aquell any mateix en partides no quedin
pendents d’aplicar. I el que ha passat durant molts anys en aquest Ajuntament
és que es deixaven pendents d’aplicar i així quedava un resultat pressupostari
positiu.
El Regidor, Josep Junqué pregunta si al 2015 i al 2016 ens podem trobar
pendents d’aplicar?
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La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó contesta que s’està treballant perquè no
sigui així i que el 2016 encara no s’ha tancat i del 2015 pot ser que n’hi hagi però
serà lo mínim.
SETÈ.- MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A TORRELLES DE FOIX.

DE

La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
«Vist que en data 23 de setembre de 2016, i número de Registre d’Entrada
2893, Sorea, S.A., ha presentat un escrit, amb la memòria i l’estudi
econòmic per a la determinació de les tarifes del servei de subministrament
d’aigua potable a Torrelles de Foix, a aplicar a partir de l’1 de gener de
2017.
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal, Joan Miquel Sallés Casanovas,
de data 27 de setembre de 2016.
Atès que la Junta de Govern Local del dia 27 de setembre de 2016, va
acordar donar compte de l'informe emès per l'Enginyer municipal, Joan
Miquel Sallés, i incorporar l'esmentat expedient a la propera sessió plenària
que es celebri per a la seva aprovació.
Atès que les tarifes sol·licitades són les següents:
a) Tarifes de venda d’aigua
Ús domèstic
Quota de servei
Fins a 6m3/uc/mes
De 6 a 12 m3/uc/mes
De 12 a 18 m3/uc/mes
Excés de 18 m3/uc/mes
Ús domèstic bonificat
Quota de servei
Fins a 6m3/uc/mes
De 6 a 12 m3/uc/mes
De 12 a 18 m3/uc/mes

11,04 €/uc/mes
0,0500 €/m3
0,3000 €/m3
1,7000 €/m3
2,8400 €/m3
8,80 €/uc/mes
0,0400 €/m3
0,2400 €/m3
1,7000 €/m3
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Excés de 18 m3/uc/mes
Ús industrial i comercial
Quota de servei
Fins a 12m3/uc/mes
De 12 a 18 m3/uc/mes
Excés de 18 m3/uc/mes
Ús propietaris 1/2 pluma
Quota de servei
Fins a 12m3/uc/mes
De 12 a 18 m3/uc/mes
Excés de 18 m3/uc/mes

2,8400 €/m3
12,04 €/uc/mes
0,0500 €/m3
1,8000 €/m3
2,4000 €/m3
11,04 €/uc/mes
0,0000 €/m3
1,7000 €/m3
2,8400 €/m3

Ús propietaris 1 pluma
Quota de servei
Fins a 24 m3/uc/mes
Excés de 24 m3/uc/mes

11,04 €/uc/mes
0,0000 €/m3
2,8400 €/m3

b) Sobrepreu Can Coral

2,32 €/uc/m3

c) Conservació d’escomeses i comptadors

4,15 €/ab/mes

Atès que aquest expedient s’ha de traslladar a la Comissió de Preus de
Catalunya per a la definitiva autorització de les tarifes sol·licitades.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar inicialment les tarifes del servei de subministrament
d’aigua potable a Torrelles de Foix proposades per Sorea, a aplicar a partir
de l’1 de gener de 2017.
Segon.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència
dels possibles interessats, per un període de trenta dies, amb publicació al
BOPB i al tauler d’anuncis municipal, als efectes de presentació de
reclamacions i suggeriments, de conformitat amb la legislació vigent.
Tercer.- Comunicar a Sorea, S.A, que ha de sol·licitar l’autorització de les
tarifes proposades a la Comissió de Preus de Catalunya.
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Quart.- Entendre que els acords inicials esdevindran definitius si durant el
termini d’exposició pública no es presenten al·legacions i la Comissió de
Preus de Catalunya emet l’informe favorable de les tarifes sol·licitades.
Cinquè.- Traslladar el present acord a Sorea, S.A.»
El Regidor, Jordi Torné explica el punt a aprovar, el canvi de tarifes de l’aigua,
dient que s’ha intentat aconseguir que hi hagi una igualtat entre tots els usuaris.
S’ha partit d’una base d’un consum mitja de de 27 m3/ trimestre que és el que
gasta un 70% del municipi per intentar crear unes tarifes, que el que gasti
aquest consum tindrà una tarifa mitja i el qui superi aquest consum, pagarà
més. S’adjunten les dades, l’informe de l’enginyer que explica tot el treball que
s’ha estat realitzant durant mesos i el més destacable d’aquest acord seria el
punt onzè que diu: “d’acord amb el nou règim de tarifes i en comparació amb
les tarifes actuals, per a cada abonat es produirà un increment o una reducció
del preu en el rebut de l’aigua en funció del consum realitzat” és un punt molt
important per sensibilitzar a la població que l’aigua és un be que s’ha
d’estalviar amb tot el que es pugui. I que “ en resum, es pot determinar que els
abonats amb consum inferior a 27m3/trimestre, pagaran menys i els abonats
amb consum superior pagaran més respecte a la situació actual. Cal destacar,
com a referència, que en el municipi de Torrelles de Foix tenim que,
aproximadament, el 70% dels abonats del servei tenen un consum per sota de
27m3/trimestre.
L’Alcalde, Sergi Vallès afegeix que hi ha la incorporació de noves tarifes
socials, pels col·lectius amb problemes econòmics i l’altre és que fins ara la
tarifa d’ús comercial i industrial estava junt amb la domèstica i ara se separa.
El Regidor, Josep Junqué pregunta, l’aigua comercial en quins establiment
s’establirà?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que a tots aquells establiment que tinguin
llicència d’activitats de comerç, això anirà lligat amb lo que es parlava del tema
de les llicències d’activitats.
El Regidor, Josep Junqué pregunta si el quadre que ha explicat el senyor
enginyer, deu comptar tots els impostos de l’ACA i tot, no?
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El Regidor, Jordi Torné contesta que si
El Regidor, Josep Junqué felicita a l’equip de govern, només pel fet d’haver fet
aquest estudi d’abaixar l’aigua en propietat, però el que es veu és que malgrat
hi haurà més gent que gastarà aigua, es continuarà pagant el mateix.
El Regidor, Jordi Torné explica que aquí a Torrelles, hi ha 78 kilòmetres de
xarxa, de fa molts anys i hi ha molts problemes de fuites i s’està fent un gran
esforç per arreglar-ho. En l’últim informe trimestral d’aquest any, Sorea va
passar un rendiment de la xarxa del 51% i això és que ens va sobtar i va ser
quan va venir una empresa a fer uns treballs pel poble per detectar les fuites, i
es van detectar 12 fuites d’aigua dins del casc urbà que s’estan reparant. El que
hem intentat fer és mantenir els preus o reduir-los una mica perquè en el
moment que la xarxa rendeixi un 65 o 70% que seria el normal, llavors es
podran baixar els costos.
El Regidor, Josep Junqué comenta que a simple vista és que cada comptador
pagarà 11,04
El Regidor, Jordi Torné explica que s’elimina la quota vella i s’integra en una
quota de servei universal per tothom, en el cas de la tarifa social hi ha un
descompte
El Regidor, Josep Junqué comenta que pagarem 33,12 cada mes
El Regidor, Jordi Torné contesta que 33,12 cada trimestre
El Regidor, Josep Junqué comenta que per la conservació del comptador 4,15, i
l’any passat?
El Regidor, Jordi Torné contesta que igual que l’any passat
El Regidor, Josep Junqué comenta que el sobrepreu del Can Coral també s’ha
apujat?
El Regidor, Jordi Torné contesta que no , que és igual que l’any passat
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que dubta molt que la obra que es va fer, no es
pagui. Saps quins veïns la paguen?
El Regidor, Josep Junqué contesta que els que gasten aigua, no?
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L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que no, que la paguen tots els veïns, tant els de
Can Coral com la resta del poble paguen la obra de Can Coral, perquè els de
Can Coral no paguen el 100% d’aquesta obra.
El Regidor, Jordi Torné contesta que el sobrepreu de Can Coral, passat de 6,95
a 6,96 per arrodoniment, que és el mateix 2,32 mensual, que 6,96 trimestral, el
resultat és el mateix, el que ha canviat és la base de càlcul, lo únic que s’ha
apujat és un cèntim.
El Regidor, Josep Junqué contesta que el que no troben del tot clar són els 11,04
euros, l’any passat es van gastar 119.000.000 litres d’aigua i l’any passat es van
fer unes despeses per 16.000 euros per arreglar tots aquells problemes
El Regidor, Jordi Torné contesta que molta despesa que s’ha fet aquest any
amb tema d’aigua ha sigut per normativa, ballar dipòsits, posar vàlvules
reguladores, canviar instal·lacions, reparar casetes de servei i reparar els carrers
perquè quan es va asfaltar no es van reparar les canonades velles i s’ha tingut
que reparar un asfalt i establir un control de la pressió que hi ha a la xarxa i
aquests seran els treballs que es faran durant aquest any i l’any que ve. En el
proper ple uns facilitaré la memòria de lo que es pensa fer durant el 2017
El Regidor, Josep Junqué demana si li poden facilitar la memòria que ha
presentat Sorea d’aquest any i el conveni que va firmar Sorea l’any 2001
El Regidor, Pere Civill comenta que s’ha fet un gran pas amb el tema de
l’aigua, per exemple, les empreses que tindran un preu més raonable, les tarifes
social, però hi ha coses que grinyolen una mica. S’ha fet un esforç perquè
tothom pagués igual, si es repassen els números que se’ns han facilitat, es veu
que tots els veïns que no tenen ploma d’aigua fins a 6 m3, han de pagar 0.30
cèntims, és molt poca cosa, els que tenen ploma d’aigua no han de pagar res, de
6 a 12 m3 els que no tenen ploma d’aigua, paguen 1,8 euros , però els que tenen
ploma, no paguen res, de 12 a 18m3 paguen 10,2 euros i els que tenen ploma
continuen sense pagar res.
El Regidor, Jordi Torné li replica i li diu que està fent demagògia. Els que tenen
tarifa domèstica normal i corrent sense ploma , si no gasta res, li baixa el rebut
un 5,25 % , si gasta els 18 m3, li baixa un 3,07 % i si en gasta 27, li queda igual de
preu, això ja s’ha explicat abans. Si vols valorar tots aquets imports, són menors
dels que hi havia
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El Regidor, Pere Civill li contesta que no li discuteix si són menors o majors,
sinó que fins a 24 m3 els que tenen ploma paguen 0 euros i els que no tenen
ploma d’aigua paguen 29,7 euros, això és el que diu el quadre.
L’Alcalde, Sergi Vallès explica que el dret de la ploma d’aigua, no s’aboleix, el
que es fa és regular els preus i si es miren els quadres comparatius i no els
preus, el que es veurà, és que l’import final per poder eliminar la ploma, el preu
que paguen és exactament el mateix. La única diferència que es trobarà és que
en la domèstica per 18m3 s’està pagant 79,46 € i pagarà 76,50 € i els propietaris
d’1 ploma per 18m3 paguen 47 € i pagaran 75,51 €, la diferència és d’1 euro. El
preu final és el mateix, i és la única manera legal que es pot fer per eliminar la
ploma d’aigua
El Regidor, Jordi Torné explica que l’any 1909 quan es va generar tot el tema
d’aigua, es fa fer un document i no hi havia límit, també s’ha de dir que se
n’han fet abusos i ja fa anys que s’està parlant d’aquest tema i Sorea era molt
reticent a parlar d’això i lo que es volia era equiparar una quota de servei amb
tothom i que tothom tingués dret a tenir l’aigua fins a casa.
El Regidor, Josep Junqué comenta que el quadre que ha fet l’enginyer no té la
història de l’aigua, lo que la gent ha de saber i ser conscient és que de pagar a
0,85 el m3 a 33,12 cèntims cada mes, per tenir comptador, perdó, cada trimestre
El Regidor, Jordi Torné contesta que si el que es vol és el detall de cada tarifa,
se’ls facilitarà, però el que amb bona fe ha fet l’enginyer és fer el resultat final,
fer un comparatiu, però l’altre dia en la Junta de portaveus, ja es podia haver
demanat.
El Regidor, Josep Junqué comenta que l’ACA modifica qualsevol import que
s’hagi fet, és una estimació .
El Regidor, Jordi Torné contesta que el tema de l’ACA és una altre història, en
aquests moments de l’ACA és té el que paguem, hi van haver molts esforços i el
Sergi va ser un dels promotors d’anar a l’ACA i fer baixar molt, molt , molt la
tarifa de l’aigua
El Regidor, Josep Junqué comenta que s’està parlant dels impostos que es
paguen per cada metre consumit, no del que cobra l’ACA a Torrelles.
El Regidor, Pere Civill pregunta si aquetes tarifes són veritat
El Regidor, Jordi Torné contesta que si
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El Regidor, Pere Civill comenta que hi ha aquest diferencial entre els que tenen
ploma d’aigua i els que no en tenen hi ha una diferència de 29 euros. Els
números són fàcils de fer, però ell no els entén, demana que li expliquin com ho
han calculat.
El Regidor, Jordi Torné contesta que hi ha un tema que són percentatges i aquí
estan, que els portava a la junta de portaveus i ningú els va demanar.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que ella si que el va demanar el
quadrant de les tarifes i es va quedar que se’ls facilitaria
L’Alcalde, Sergi Vallès demana al Regidor, Pere Civill que li expliqui els seus
càlculs i ell llegeix el que diu exactament el rebut de l’aigua.
Fins a 18m3 es pagava 79,45 i ara 76,50 € la domèstica ,la quota ATLL es pagava
a 2,56 pels 36m3 i ara s’anul·la ,d’aigua es pagava 36,70 i ara 34,02 ,de
manteniment es pagarà el mateix els domèstics i els de ploma, de clavegueram
es pagarà igual i de cànon d’aigua igual.
El Regidor, Pere Civill comenta que ell no el té aquest quadre.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que només el té el Jordi. La Irene els facilitarà
una còpia. És el que el Jordi estava explicant per poder equiparar els que tenen
el dret de ploma amb que no el tenen, ja que no es pot anul·lar, perquè és un
dret que seguirà tenint la gent sempre però, almenys equiparar-lo. Diu que no
entén els números que ha fet el regidor, Pere Civill.
El Regidor, Pere Civill, explica els càlculs que ha fet per saber el cost de l’aigua
El Regidor, Jordi Torné comenta que a uns se’ls ha apujat la quota de servei i
als altres se’ls ha abaixat l’aigua, per equipar els preus entre els que tenen o no
tenen ploma
El Regidor, Josep Junqué pregunta per què els propietaris de mitja ploma
pagaven 47,53 i ara passaran a pagar 75,51 amb 18m3 d’aigua?
La Regidora, Sira Carbó contesta que perquè hi ha la quota mensual, perquè
abans els de mitja ploma pagaven la quota ATLL i ara aquesta quota ATLL no
la paguen, però si que pagaran la quota mensual i aquesta és la diferència,
perquè són els 33 euros més els impostos
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El Regidor, Jordi Torné comenta que ara que tothom té els quadres, podrà
veure els quatre supòsits, el de sense consum, els de 18m3, els de 27 m3 i el de
36m3, perquè el que estava fent el Regidor Pere Civill era aplicar a tothom el
consum de 36 m3, estava aplicant els quatre trams.
La Regidora, Sira Carbó comenta que no es sumen els trams, s’aplica el tram
del consum que tens.
El Regidor, Jordi Torné torna a explicar els càlculs que s’han fet de les noves
tarifes
El Regidor, Pere Civill comenta que si que hi ha la diferència entre els
propietaris d’1 ploma amb els que no tenen
El Regidor, Jordi Torné contesta que si però és una diferència molt gran i que
és difícil que arribin a consumir 72 m3
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que el rebut serà exactament el que hi ha al
quadre i serà el que s’equipararà amb els que no tenen ploma amb els que la
tenen, com que no es pot abolir, almenys equiparar-lo
El Regidor, Pere Civill comenta que votarà a favor, però sempre i quan es
continuï treballant per eliminar les diferències entre els uns i altres veïns.
El Regidor, Jordi Torné comenta que s’ha treballat molt per fer una estadística
del consum del poble, fer un estudi i equiparar les coses, però si la gent fa
abusos, serà la seva consciència
El Regidor, Pere Civill comenta que ja s’ha dit que hi ha hagut excessos
El Regidor, Jordi Torné contesta que no per excessos d’aigua, sinó per
adjudicar-se plomes que segurament no li pertocaven.
La Regidora, Esther Tutusaus pregunta si es mirarà de fer el que es va parlar en
la Junta de portaveus, de que la gent que vengui la casa, perdi la ploma?
El Regidor, Jordi Torné contesta que seria lo normal i lo lògic, perquè aquí va
se la seva sorpresa, perquè quan es va mirar els propietaris de les plomes, el
50% estan morts. Per això, el que s’ha de fer és regularitzar-ho
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
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VUITÈ.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
REGULADORES
DELS
TRIBUTS
MUNICIPALS
(APROVACIÓ
PROVISIONAL).
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
«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.
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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
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 la modificació de l’Ordenança General de
Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic
municipals que haurà de regir per a l’exercici 2017 i següents, així com el
seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així
com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 2
Ordenança Fiscal núm. 3

reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles
reguladora
de
l'Impost
sobre
Activitats Econòmiques
Reguladora de l'Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica
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Ordenança Fiscal núm. 4

Ordenança Fiscal núm. 5
Ordenança Fiscal núm. 7

Ordenança Fiscal núm. 8
Ordenança Fiscal núm. 10

Reguladora
de
l'Impost
sobre
l'Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana
Reguladora
de
l'Impost
sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres
reguladora de la Taxa per la prestació
dels
serveis
d'intervenció
administrativa en l'activitat dels
ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment
a
prèvia
llicència,
comunicació prèvia o declaració
responsable, així com pels controls
posterior a l'inici de l'activitat, als
controls periòdics i les revisions
periòdiques.
Reguladora de la Taxa per prestació
de serveis de cementiri
Reguladora de la Taxa per utilització
privativa o aprofitament especial de la
via pública amb entrades de vehicles a
Reguladora
de lavoreres
Taxa peroutilització
través
de les
de qualsevol
privativa
o
aprofitament
especial
de la
via
altre espai de domini públic local
i les
pública amb de
entrades
vehicles aper
través
reserves
via depública
a
de
les
voreres
o
de
qualsevol
altre
espai
aparcament, càrrega i descàrrega de
de domini públic local i les reserves de via
mercaderies de qualsevol mena
pública per aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena

Ordenança Fiscal núm. 11
Ordenança Fiscal núm. 12

Ordenança Fiscal núm. 13

Reguladora de la Taxa per la prestació
del servei d'escola bressol
Reguladora de la Taxa per l'ocupació
de terrenys d'ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa
Reguladora de la Taxa per la prestació
de serveis d'ensenyaments especials
en establiments municipals
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Ordenança Fiscal núm. 15

Ordenança Fiscal núm. 16

Ordenança Fiscal núm. 18

Ordenança Fiscal núm. 20

Ordenança Fiscal núm. 25

Ordenança Fiscal núm. 27

Reguladora de la Taxa per l'obertura
de sondatges o rases en terrenys d'ús
públic i qualsevol remoguda a la via
pública del paviment o de les voreres
Reguladora de la Taxa per l'ocupació
de
terrenys
d'ús
públic
amb
mercaderies,
materials
de
construcció, runes, tanques, puntals,
estintols,
bastides
i
d'altres
instal·lacions anàlogues
Reguladora de la Taxa per parades,
barraques,
casetes
de
venda,
espectacles o atraccions situats en
terrenys d'ús públic i indústries del
carrer i ambulants, i rodatges
cinematogràfics
Reguladora de la Taxa per llicències o
la
comprovació
d'activitats
comunicades en matèria d'urbanisme
Reguladora de la taxa per la
instal·lació de portades, aparadors i
vitrines, i per la instal·lació d'anuncis
que ocupen el domini públic local.
Reguladora de la taxa pel servei de
clavegueram

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i
modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text
refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
Quart.- 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, Sergi Vallès dona la paraula a la Regidora, Sira Carbó perquè
expliqui les ordenances que es porten a modificació i el perquè.
La Regidora, Sira Carbó explica que hi ha algunes ordenances que les úniques
modificacions que hi ha són temes articulars perquè és una proposta de la
Diputació de Barcelona i només s’ha d’incloure aquestes modificacions i són ells
qui ens obliguen a incloure-ho.
- Ordenança General les úniques modificacions són l’articulat que ens han fet
incloure.
-La Ordenança Fiscal 1 que és l’IBI que per una part hi ha un seguit d’articulars
que venen estipulats per la Diputació de Barcelona i per l’altre banda l’IBI que
aquest any és cert que no tenim govern i si tot continua igual i amb lo previst,
l’estat ens incrementava un 8% i lo que l’equip de govern ha determinat que no
accepta aquest increment del 8% i la única cosa que es pot fer és baixar el tipus
de gravamen perquè es quedi amb un increment del 4,5%, amb la qual cosa
s’incorporaria un increment del 4,5%baixant el tipus de gravamen i compensant
l’increment que proposa l’estat, que de moment és provisional, en el cas que
l’estat fes algun altre tipus de modificació, tenim fins el dia 1 de març per fer
qualsevol tipus de modificació, llavors el tipus de gravamen que aplicaria
l’ajuntament en l’impost de l’IBI seria del 0,968 . Aquest 4,5% afectaria en uns 25
– 30 euros anuals per cada domicili.
- O.F.- 2-Impost d’Activitats Econòmiques, s’apliquen modificacions de la
Diputació.
- O.F. 3- Impost sobre els vehicles de tracció mecànica la única cosa que s’ha fet,
és fixar el coeficient i que fos igual per tots els vehicles i com a molt la diferència
seria de 1 cèntim.
- O.F. 4-Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana ha
sigut estipulat per la Diputació.
- O.F. 5-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres en la Junta de
Portaveus es van presentar les bonificacions, i avui se us ha entregat sense
aquestes bonificacions i el que s’ha decidit és que s’inclouran totes aquests
bonificacions dins del reglament i per això s’han retirat d’aquest impost, que és
l’article 6.1
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- O.F. 7- Impost per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en
l’activitat dels ciutadans, etc... venen estipulats per la Diputació i s’inclou que
en l’article 7.3 en el cas que es desestimés de les llicències, s’haurà de liquidar
un 60% de la llicència.
- O.F. 8- Impost per prestació de serveis de cementiris s’ha suprimit un article
en relació a la proposta de la Diputació.
- O.F. 10- Impost per utilització de la via pública, s’ha suprimit
- O.F. 11- Impost per prestació del servei de l’escola bressol, el mateix articulat.
- O.F. 12- Impost per ocupació de terreny d’ús públic amb taules i cadires,
articulat.
- O.F. 13- Impost per prestació dels serveis d’ensenyament especials, articulat
- O.F. 15- Impost per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic,
també articulat.
- O.F. 16- Impost per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials de construcció runes, etc.. hi ha un increment del 20% que representa
11 cèntims de pujada
- O.F. 18- Impost per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i industries del carrer i ambulants i
rodatge cinematogràfic també és articulat per la Diputació.
- O.F. 20- Impost per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme s’ha inclòs una bonificació
- O.F. 25- - Impost per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la
instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local queda igual
- O.F. 27- - Impost per servei de clavegueram s’inclou que la quota tributària
corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa al xarxa de
clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat de 80 euros
Com que l’Ajuntament ha hagut d’abaixar la quota que ens aplicava l’estat de
un 8% a un 4,5% amb l’impost de l’IBI, s’ha decidit congelar tots els altres
impostos per compensar.
El Regidor, Josep Junqué pregunta si el nostre Ajuntament es va acollir a la
revisió cadastral
La Regidora, Sira Carbó contesta que de moment com que no tenim estat, s’han
calculat unes suposicions i mirant els percentatges, l’estat ens havia d’apujar un
8% i per això el que s’ha fet és baixar el coeficient perquè sigui un 4,5%
El Regidor, Josep Junqué comenta que si no fèiem aquesta revisió cadastral que
s’havia d’haver fet el 2014, cada any l’estat ens apujarà un 10% durant 10 anys.
Comenta que Torrelles és una població que està molt malament i molta gent
que està molt malament.
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L’Alcalde, Sergi Vallès fa un apunt i comenta que la única persona que ha
demanat en la sala de plens una ajuda o que es fes alguna cosa per les partides
socials va ser Sr. Arcadio quan era regidor i ningú mai més. I si s’ha fet alguna
cosa , com ajuts, beques, subvencions, ha sigut l’equip de govern actual, mai ni
una sola proposta
El Regidor, Josep Junqué torna a preguntar si estem acollits, o no
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que la resposta ja la sap perquè es va parlar en
una junta de govern i ens vam acollir l’any 2014 igual que quasi el 100% de la
comarca
El Regidor, Josep Junqué contesta que doncs el que s’ha de fer és baixar el
coeficient i quan s’arribi a 0,60 no es podrà abaixar més. A Torrelles li toca un
coeficient de 1,12 segons l’estat i hi haurà conseqüències
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que les conseqüències de la mala gestió i el mal
govern ja s’estan pagant des de fa molts anys
El Regidor, Josep Junqué pregunta si la brossa es quedarà igual
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que si i explica un incís, possiblement en el
pròxim ple es portaran unes bonificacions que estaran dins d’un reglament que
afegirà varies coses de la brossa
El Regidor, Josep Junqué pregunta sobre el tema dels guals, no troben correcte
que una terrassa fins a 10m2 d’ocupació pagui 33 euros i els guals per 3m
lineals en paguen 40 i és una descompensació terrible perquè el que té una
terrassa té un negoci i els que té un gual entra el cotxe a casa. I això s’hauria
d’arreglar
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que si no recorda malament en la legislació
passada es va abaixar la taxa de les terrasses per fomentar els negocis que tenen
terrassa en aquest poble i per tenir un gual és per tenir un accés a casa seva i el
desgast és molt major.
El Regidor, Josep Junqué comenta que aquesta diferència no pot ser.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que l’entrada de gual no es paga per l’entrada
només sinó que és pel desgast que fa aquell cotxe passant durant tants anys per
aquella vorera i amb aquesta taxa és amb que es paga la reparació d’aquella
vorera desgastada
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El Regidor, Josep Junqué comenta que estem a Torrelles i els guals no els
paguen tots els veïns, i que a més a més no tenim cap tipus de servei de grua ni
res.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que la taxa de gual es paga per l’entrada a casa
seva i no pel servei de grua, pel desgast que provoques en la vorera i a més a
més el codi de circulació diu que en els guals no s’hi pot aparcar. Li pregunta al
Regidor, Josep Junqué que creu ell que és la taxa de gual a que equipara pagar
la taxa de gual.
El Regidor, Josep Junqué contesta que a que ningú t’aparqui davant de casa
teva i puguis sortir quan vulguis.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que no és veritat, tu pagues la taxa de gual
perquè puguis entrar tu a casa teva
El Regidor, Josep Junqué comenta que el que troben malament és que per les
terrasses es pagui 33 euros i pels guals 40
L’Alcalde, Sergi Vallès explica la ordenança número 10 la dels Guals, fet
imposable, que vol dir perquè es paga, constitueix el fet imposable de taxa la
utilització privativa o aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles
a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local.
El Regidor, Josep Junqué pregunta si troben bé la diferència
El Regidor, Jordi Torné contesta que si
L’Alcalde, Sergi Vallès explica que l’entrada de vehicles desgasta la vorerea
El Regidor, Josep Junqué replica i diu que les terrasses també desgasten,
embruten, hi tiren xiclets, olis, etc...
L’Alcalde, Sergi Vallès explica que els propietaris dels bars, el que han de fer és
netejar la terrassa i mantenir-la en condicions, però els que tenen gual no
arreglen res de la vorera
El Regidor, Josep Junqué pregunta si per la taxa de clavegueram no es paga
res?
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La Regidora, Sira Carbó contesta que si, que es modifica l’article 6 “La quota
tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la
xarxa de clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en al quantitat fixa
de 80 euros.”
El Regidor, Josep Tutusaus, pregunta pel tema del gual, la ordenança del l’any
passat estava redactada que fins a 3 metres lineals, era 40 €/ metre per tant, si
eren 3 metres, eren 120 euros i ara es veu que s’ha modificat, no
? perquè es veu més lògic que fins a 3 metres, siguin 40 euros
L’Alcalde, Sergi Vallès explica que era lo que és el que passava, era que la
redacció no era la adequada
El Regidor, Josep Tutusaus, pregunta si es tenen tots controlats? Perquè hi ha
una sèrie d’abonats que no consten com que paguen o hagin pagat, s’ha de fer
una relació dels abonats i controlar-ho
El Regidor, Pere Civill, comenta que com es va comentar en la Junta de
Portaveus, es ve d’un any anterior amb una pujada de l’IBI i que era excessiu
tornar a pujar aquest any aquest impost. En alguns casos votarem en contra,
però com que sou majoria en altres casos haurem d’assumir les modificacions
que proposeu.
L’Alcalde, Sergi Vallès explica que el Regidor Josep Junqué ho ha explicat molt
bé, el que s’ha hagut de fer és abaixar el coeficient perquè sinó ens apujarien un
8%
El Regidor, Pere Civill, comenta que té un dubte, abans era fins el 31 de
desembre que s’havia de tenir les ordenances aprovades perquè a 1 de gener ja
es sàpiga el que es pagarà durant aquell any i vosaltres esteu dient que fins el
mes de març es té temps de modificar-ho.
La Regidora, Sira Carbó, contesta que si fins 1 de març perquè de moment no
es té govern i fins llavors els Ajuntament puguin tancar tots els seus impostos i
taxes
El Regidor, Pere Civill, pregunta si les ordenances es poden presentar al
febrer?
La Regidora, Sira Carbó, contesta que només aquesta perquè afecta la decisió
de l’estat, les altres no.
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El Regidor, Pere Civill, pregunta per la ordenança fiscal número 2 en el quadre
dels coeficients, on posa ” l’import net del volum de negoci” sobre quin
coeficient s’aplica?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que fa 3 anys que s’aplica l’ordenança sempre
igual.
La Regidora, Sira Carbó, contesta que si es llegeix una mica més baix del
quadre diu “ quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import
net del volum de negoci per causes imputables al subjecte passiu, es podrà
efectuar una liquidació provisional amb aplicació del coeficient 1,31 a expenses
de la regularització posterior que sigui procedent “ i l’import es deu fer per una
estimació aproximada, en el cas de que l’empresa no presenti res acreditant el
volum de facturació depenent de la trajectòria de l’empresa i si després es
presenta la documentació es calcula el definitiu, s’entén això.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que es preguntarà a l’interventor i se li
respondrà per escrit.
El Regidor, Josep Tutusaus, pregunta per l’impost de vehicles de tracció
mecànica es podria fer un estudi de la quantitat de vehicles que té el nostre
municipi de més de 25 anys, per si val la pena o no fer, la reducció de l’impost
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que els vehicles de més de 25 anys per norma
general consumeixen molt més i tenen un cost més elevat, que la gent que no es
pot permetre comprar-ne un de nou, ja té aquesta bonificació i per la gent que té
un o més d’un cotxe i per ell és com un hobie, també té la bonificació del 50% i
no seria necessari està exempt amb un 100%
El Regidor, Pere Civill, comenta que en aquest municipi es fan concentracions
d’aquets vehicles i al final és un atractiu pel poble i gràcies a aquesta gent que
conserva aquets vehicles i els exposa dies concrets i puntuals de festes, de fires,
de trobades, del que sigui, se’n pot gaudir tothom. Es parla de que aquests
vehicles contaminen més que els altres, però quants dies funcionen? Són
esporàdiques les sortides que fan.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que es faran les votacions una per una.
Ordenança General
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
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L’Alcalde, Sergi Vallès comenta la de l’IBI.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per 4 vots en contra ( PSC i ERC) i 5 vots a favor (CIU)
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta la Ordenança fiscal número 2, de l’IAE.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per 7 vots a favor (PSC i CIU) i 2 vots d’abstenció.( ERC).
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta la Ordenança fiscal número 3
El Regidor, Pere Civill, comenta que si no es canvia la dels vehicles antics.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que poden fer el vot lliure i que surti el que
surti, es demana que es repeteixin les votacions sobre si es baixa el 50% o es
passa al 100% de bonificació als vehicles de més de 25 anys
Votació.- Realitzada la votació, a favor de la bonificació del 100%, 4 vots ( PSC
i ERC) i a favor del 50% de bonificació, 5 vots ( CIU).
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta la Ordenança fiscal número 4
El Regidor, Pere Civill, comenta que si s’ha plantejat mai la possibilitat de
d’aplicar coeficients inferiors entre parelles? Perquè aquest gravamen es cobra 2
vegades en molt poc temps i normalment quan hi ha una transmissió hi ha una
plusvàlua i no s’ajusta sempre als valors reals d’aquets imports
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta es va aprovar per ple una moció que quan
aquesta taxa es cobrava per culpa d’una dació en pagament, l’Ajuntament el
que feia era que com que la família havia de pagar aquesta plusvàlua,
l’Ajuntament els hi pagava i els subvencionava i ara mateix no recorda i potser
ens hauríem d’assessorar, que potser s’hauria de fer alguna cosa semblant
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta la Ordenança fiscal número 5
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
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L’Alcalde, Sergi Vallès comenta la Ordenança fiscal número 7
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta la Ordenança fiscal número 8
La Regidora, Esther Tutusaus, vota en contra
El Regidor, Josep Junqué comenta que ells votaran en contra perquè
consideren que no és normal que es pagui més pels nínxols nous, que pels vells,
que no hi pot haver-hi diferències i proposen que l’import sigui igual.
L’Alcalde, Sergi Vallès proposa que es faci una mitja dels 2 imports, 945,64
euros i quedarien així, per l’assignació de nínxols als cementiris de Torrelles per
import de 945,54 euros.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta la Ordenança fiscal número 10
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per 2 vots en contra (PSC), 2 vots d’abstenció.( ERC) i 5 vots a favor (CIU)
El Regidor, Pere Civill, explica que s’abstenen de la votació fins que no es
disposi al municipi d’un servei de grua, fins ara només es té la potestat com
alcalde de multar un cotxe que es trobi estacionat davant d’un gual
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que perquè l’Alcalde pugui posar la multa, un
funcionari ha de posar la denúncia, i actualment no disposem de cap funcionari
que pugui fer aquesta feina i per tant, ho fan directament els mossos. L’Alcalde
té la facultat de sancionar, però no la de denunciar.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta la Ordenança fiscal número 11
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per 8 vots a favor (PSC, ERC I 4 de CIU) i 1 vot en contra de l’Alcalde. (CIU)
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L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que és un servei molt deficitari per
l’Ajuntament i s’hauria de pagar més del que actualment es paga, la Generalitat
ens hauria de donar les subvencions que ens donava i la Diputació també. La
proposta és aquesta, com equip de govern, però la meva seria apujar la quota.
La Llar d’infants suposen un dèficit de 70.000 euros /anuals i dels 10 nens, que
tenim, 3 o 4 són de Pontons, crec que no ho hauria d’assumir l’Ajuntament.
Comenta també que ell ha votat amb el cap, però el cor li diu que tenint llar
d’infants garanteix que la canalla es quedi a l’escola.
La Regidora, Esther Tutusaus, pregunta si amb un municipi amb tants pocs
nens que vagin a la Llar d’infants seria possible traslladar-los a un altre
municipi amb més canalla
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que aquesta possibilitat ja s’ha estudiat i s’està
estudiant varies possibilitats perquè es podria pagar a aquestes famílies la
quota i el transport. Que es farà un estudi per valorar les diferents possibilitats.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta la Ordenança fiscal número 12
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per 7 vots a favor (ERC i CIU) i 2 vots en contra (PSC)
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta la Ordenança fiscal número 13
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta la Ordenança fiscal número 15
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta la Ordenança fiscal número 16
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta la Ordenança fiscal número 18
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta la Ordenança fiscal número 20
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Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta la Ordenança fiscal número 25
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta la Ordenança fiscal número 27
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.

NOVÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
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. 46/2016, de data 22 de juliol de 2016, al núm.
58/2016, de data 29 de setembre de 2016.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 46/2016, de data 22
de juliol de 2016, al núm. 58/2016, de data 29 de setembre de 2016.
El Ple de l'Ajuntament en resta assabentat.
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
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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.
27/2016, de data 13 de juliol de 2016, fins a la número 34/2016, de data 27 de
setembre 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. 27/2016, de data 13 de juliol de 2016, fins a la
número 34/2016, de data 27 de setembre de 2016.
El Ple de l'Ajuntament en resta assabentat.
ONZÈ.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA.
La Regidora, Sira Carbó explica que aquest cap de setmana vinent es celebrarà
el Clownic i el Festival, que s’ha ampliat a 3 dies per donar cabuda a tots els
actes, teatre, concerts, clowns, tast de cerveses, cercaviles, caminada, puntes de
coixí, missa, etc.... que queda tothom convidat i esperem la vostra assistència.
L’Alcalde, Sergi Vallès comunica que s’han rebut una subvenció de 40.000
euros per manteniment de camins i el 25 d’octubre passarà per la comissió
d’urbanisme el permís definitiu del wifi i si tot va bé a principis de novembre
comencin les obres.
DOTZÈ. - MOCIONS I /O PROPOSTES DE LA RESOLUCIÓ DELS
REGIDORS.
No n’hi ha.

TRETZÈ. - PRECS I PREGUNTES.
La Regidora, Esther Tutusaus, comenta que en la comissió 28 en la página 2,
punt 2.1. hi ha una denuncia, i pregunta si se li va tornar al senyor la fiança?
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L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que avui s’ha aprovat per junta de govern la
suspensió d’aquesta denúncia.
El Regidor, Pere Civill, pregunta si la revista la Veu de Foix, està previst que es
reparteixi per les cases o no?
El Regidor, Joan Navarro, contesta que si que s’ha repartit pel casc urbà i pels
bars de Plana de les Torres i Can Coral
El Regidor, Pere Civill, comenta que pels barris del Terme i altres no ha arribat
El Regidor, Joan Navarro, contesta que li preguntarà a la persona que li va
encarregar la feina de repartir-les a veure que li diu.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que a baix a recepció hi ha les caixes plenes,
que les està repartint una persona voluntàriament, perquè la brigada té molta
feina
El Regidor, Joan Navarro, contesta que ho desconeixia
La Regidora, Esther Tutusaus, comenta que en la comissió número 30 en el
número 2 hi ha sentència d’un contenciós, per una quantia de 1.584 euros, de
que és això?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que aquest senyor tenia una piscina i va treure
tota l’aigua i va rebentar la vorera i ell es va queixar de que la connexió no li
havien fet bé i el Jutge li va donar la raó.
El Regidor, Pere Civill, comenta que creu que va ser a la Junta de Portaveus
que es va dir que el cost de la Festa Major va ser de 9.000 euros
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que si, que la partida de la Festa Major era de
9.000 euros. També comenta que quan es fa una modificació de pressupost es
passa pel ple i s’ha de tenir en compte que canviaran algunes altres partides.
Comenta també que aquest ple en el decret 58/2016 és una modificació de
pressupost.
La Regidora, Esther Tutusaus, comenta que en la mateixa comissió número 30,
hi ha una factura pagada amb un senyor del poble d’un seguro de robatori.
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L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que perquè estiguin a la comissió no vol dir
que estiguin pagades i aquesta factura és del robatori del camp de futbol i el
concepte potser no és el més adient pq és que van robar la farmaciola i el
Torrellenc va anar a comprar la farmaciola i l’Ajuntament el va pagar a la
Farmàcia.
El Regidor, Pere Civill, pregunta que se’n va treure de la visita a Madrid?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que moltes coses, però com que s’ha creat una
comissió, ja s’explicarà. El dia 25 a les 12 venen ells aquí.
La Regidora, Esther Tutusaus, comenta que en la comissió número 32 hi ha un
propietari que ha denunciat a l’Ajuntament per una expropiació
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que és degut a les obres de Can Coral, i el
conflicte que hi ha és que el transformador es va col·locar dins d’una parcel·la
El Regidor, Pere Civill, pregunta sobre els herbicides que es tiren pels vorals
del camins i comenta que cada vegada hi ha més cultius ecològics i s’hauria de
saber i mirar algun altre producte per tirar.
El Regidor, Josep Junqué, pregunta sobre els números del 2009-2010-2011.....
La Regidora, Sira Carbó , contesta per això es va demanar que Diputació fes el
tancament del 2014 i arreglar tot el tema i va venir l’empresa Faura Casas i ha
estat treballant durant tot un any.
El Regidor, Pere Civill, pregunta sobre el camió de la brossa, si està donat de
baixa?
La Regidora, Sira Carbó , contesta que es va estar mirant i no era viable
arreglar-lo i el que s’estava mirant era de buscar un comprador
La Regidora, Esther Tutusaus, comenta que es van assabentar que el Marc va
deixar el bar del camp de futbol i pregunta si s’ha posat a concurs?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que no, que s’ha fet una adjudicació directe al
Futbol Base, hi ha un conveni que regula el lloguer, la llum, l’aigua, revisió cada
trimestre amb l’Ajuntament del comptes, la sessió és per un any, en la última
Junta de Govern en el punt número 11 hi ha el plec d’acord
La Regidora, Esther Tutusaus, comenta que hi va haver una senyora que va fer
una proposta per portar el bar.
44
Pl. Lluís Companys, 1–Tel. 938971001-Fax 938972125-c/e torrellesf@diba.cat -08737-Torrelles de Foix

L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que després de valorar les diferents opcions, es
va acordar cedir-lo al Futbol Base perquè ells són els principals interessats que
funcioni doncs es va parlar i es va decidir que seria la millor opció.
La Regidora, Esther Tutusaus, pregunta pels cotxes que estan abandonats que
es porten al magatzem, això al municipi li costa algun cost?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que a dia d’avui al magatzem no es porta cap
cotxe, es troben al lloc on estan abandonats, s’han iniciat uns expedient però no
s’han mogut del seu lloc, a la llarga s’haurà de buscar un local.
La Regidora, Esther Tutusaus, pregunta pel tema de l’escola com va?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que les obres van molt bé, però que quan
estiguin i en l’entreguin, ja s’avisarà
El Regidor, Josep Junqué, pregunta si es pot anar a veure
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta si es vol els dimarts es va a fer visita amb
l’arquitecte i si es vol s’avisa a tots i es va a veure.
I no havent més assumptes a tractar, quan són les vint-i-dues hores i cinquantavuit 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 President
Sergi Vallès Domingo

La Secretaria Accidental
Irene Bolet Jiménez

DILIGÈNCIA: La poso jo, per fer constar, que l’acta de la sessió núm. 10 de data
18 d'octubre de 2016 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 45
pàgines mecanografiades a l’anvers.

La Secretaria Accidental
Irene Bolet Jiménez
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