Acta núm.- 9/2016, de 26 de juliol 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)
Ferrán Carbó Rodríguez (CiU)
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP)
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP)
Pere Civill Miret (ERC-AM)
Josep Tutusaus Raventós (ERC-AM)
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 vint-i-sis de juliol 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 extraordinària i urgent realitzada el
dia 19 de maig de 2016.
2. Aprovació de la minuta de la sessió extraordinària realitzada el dia 24 de
maig de 2016.
3. Aprovació de la minuta de la sessió extraordinària realitzada el dia 31 de
maig de 2016.
4. Aprovació de la minuta de la sessió extraordinària realitzada el dia 28 de
juny de 2016.
5. Dedicació parcial del regidor Ferran Carbó Rodríguez i anul.lació de la
dedicació de Joan Navarro Puertas.
6. Desestimació de les reclamacions presentades pel grup municipal d'ERC i
aprovació definitiva del pressupost general de l'entitat per l'exercici 2016.
7. Aprovació del Padró d'Habitants a 1 de gener de 2016.
8. Aprovació de les Festes Locals per a l'any 2017.
9. Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde.
10. Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local.
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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.
L’Alcalde – President, Sergi Vallès, comenta abans de començar el ple, que en
el punt número 6 de reclamacions del pressupost general per l’exercici 2016, hi
ha una errada, i és que no es van fer entrega del pressupost, bé es complementa
la informació que es va donar adjuntant la documentació que es va aprovar.
PRIMER.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
REALITZADA EL DIA 19 DE MAIG DE 2016.
Votació.- S'aprova l'acta de la sessió plenària ordinària realitzada el dia 19 de
maig de 2016, per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
SEGON.APROVACIÓ
DE
LA
MINUTA
DE
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 24 DE MAIG DE 2016.
L’Alcalde – President, Sergi Vallès, comenta que en la pàgina 4 el Junqué diu:
“perquè això d’agafar-te així i aquí jo es fa “ i s’entén que és un “no es fa”.
A la pàgina número 13 hi ha una intervenció del Pere Civill, de l’Alcalde, del
Pere Civill i no està en negreta i no queda clar que sigui el Pere Civill qui ho diu
sembla que sigui a continuació de la intervenció de l’Alcalde i s’hauria de posar
en negreta o fer constar que és el Pere Civill qui parla.
A la pàgina número 26 es parla del canvi de l’Associació Cívica del Santuari de
Santa Maria de Foix, Antoni Sedó va en S i no en C.
La pàgina número 28, el Junqué em pregunta com van les obres de l’escola i jo
dic que hi ha vàries instal·lacions, gimnàs, laboratori i demés i està segur que no
va dir laboratori perquè no hi ha, suposa que va dir biblioteca.
Votació. - S'aprova l'acta de la sessió plenària extraordinària realitzada el dia
24 de maig de 2016, per deu vots a favor ( CIU, ERC-AM i PSC-CP) i una
abstenció (AETFF!).
TERCER.APROVACIÓ
DE
LA
MINUTA
DE
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 31 DE MAIG DE 2016.
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Votació.- S'aprova l'acta de la sessió plenària extraordinària realitzada el dia 31
de maig de 2016, per set vots a favor ( CIU, PSC-CP i AETFF!), tres vots d’
abstenció (ERC-AM , CIU i PSC-CP).
QUART.APROVACIÓ
DE
LA
MINUTA
EXTRAORDINÀRIA EL DIA 28 DE JUNY DE 2016.

DE

LA

SESSIÓ

Votació.- S’aprova l’acta de la sessió plenària extraordinària realitzada el dia 28
de juny de 2016, per onze vots a favor. ( CIU, ERC-AM, PSC-CP i AETFF!).
CINQUÈ.- DEDICACIÓ PARCIAL DEL REGIDOR FERRAN CARBÓ
RODRÍGUEZ I ANUL·LACIÓ DE LA DEDICACIÓ DE JOAN NAVARRO
PUERTAS.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atesa la complexitat que ha adquirit el municipi de Torrelles de Foix aquests
darrers anys, s'ha fet necessari implementar noves mesures de desenvolupament i
execució, tendents a millorar l'eficàcia de l'acció administrativa i la satisfacció de les
demandes ciutadanes. En aquest sentit, s'ha procedit a complementar l'actual
estructura organitzativa municipal mitjançant la Comissió de Coordinació del
Govern Municipal, per tal de potenciar, entre d'altres, la gestió i coordinació de les
polítiques del govern municipal, la participació ciutadana i a més, la coordinació i
direcció dels serveis relatius a les matèries competència d'aquesta Alcaldia.
Atès, per altra part, que l'article 75 LRBRL estableix el règim retributiu i
d'incompatibilitats dels membres de les corporacions locals tant pel que fa a la
dedicació exclusiva, la dedicació parcial com les indemnitzacions per
l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats municipals.
Atès que de conformitat amb l'article 73.2 de la Llei Bàsica de Règim Local, els
membres de les Corporacions Locals que desenvolupin els seus càrrecs amb
dedicació parcial per realitzar funcions de presidència, vicepresidència o
ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin,
percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a les mateixes, en quin
cas seran donats igualment d'alta en el Règim General de la Seguretat Social per
tal concepte, assumint les Corporacions les quotes empresarials que
corresponguin.
Atès que aquestes retribucions i indemnitzacions hauran de ser consignades al
pressupost, amb els límits establerts pel Ple municipal, i que els acords plenaris
referents a les retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial i el
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règim d'indemnitzacions i assistència hauran de ser publicats íntegrament al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació.
Dites retribucions - afegeix l'esmentat article 73.2 LBRL – no podran superar en
cap cas els límits que es fixin, en el seu cas, en les Lleis de Pressupostos
Generals de l'Estat, establint finalment que els acords plenaris de determinació
dels càrrecs que portin aparellada dita dedicació parcial i les seves retribucions,
hauran de contenir el règim de dedicació mínima necessària per a la percepció
de dites retribucions.
Atès, per altra banda, que l'art. 75 bis LRBRL en la redacció que li ha donat la
Llei 27/2013 de Racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL),
ha establert que pels municipis amb població compresa entre els mil i cinc mil
habitants, cas de l'Ajuntament de Torrelles de Foix, el límit màxim total que
poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes
retributius i assistències serà la retribució d'un Secretari d'Estat minorada en un
60 per cent.
Atès que en cap cas les retribucions fixades per ambdós regidors superen els
límits establerts a l'esmentat article 75 bis de la Llei Bàsica de règim Local.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té
conferides, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següents

ACORDS
Primer.- Acordar que el regidor d'aquesta Corporació Ferran Carbó Rodríguez
tingui dedicació parcial per a l'exercici del càrrec representatiu que ostenta.
Aquesta dedicació serà la corresponent al 28% de la jornada laboral (trenta-set
hores i trenta minuts en còmput setmanal), és a dir, deu hores i trenta minuts en
còmput setmanal.
Segon.- Aquesta dedicació comporta l'alta en el règim general de la Seguretat
Social, a la quota patronal que correspongui, assumint l'Ajuntament de Torrelles
de Foix les quotes empresarials que corresponguin, de conformitat amb l'article
75 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases del Règim Local.
Tercer.- Per l'esmentada dedicació a les funcions del càrrec de regidor, Ferran
Carbó Rodríguez, percebrà la quantitat de 7.680,00 €/bruts anuals que es
meritaran a raó de 12 mensualitats a l’any per import de 640 €/bruts mensuals.
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Quart.- La dedicació parcial serà compatible amb altres activitats tant en el sector
públic com en el privat (tret d’aquelles que les lleis assenyalen expressament com
incompatibles).
Cinquè.- La dedicació parcial és incompatible amb les retribucions fixades pel
règim d’assistències efectives a les sessions dels òrgans col·legiats de la
Corporació dels quals formin part.
Sisè.- Acordar l'anul.lació de la dedicació parcial actual a favor del regidor Joan
Navarro Puertas, acordada a la sessió plenària de data 15 de març de l'actual i,
per tant, retirar la retribució inherent al càrrec i la baixa a la Seguretat Social.
Setè.-Aquest acord produirà efectes a partir del dia 1 de setembre de 2016.
Vuitè.- Aquest acord haurà de publicar-se íntegrament en el BOP i inserir-lo en
el tauler d’anuncis de la Corporació.
Novè.- Notificar-ho als interessats, al departament de Recursos Humans, a
Secretaria i Intervenció.
El Regidor, Pere Civill, pregunta quin és l’import de la Seguretat Social, que
se li ha d’afegir a l’import que percebrà.
L’Alcalde – President, Sergi Vallès, contesta que són 42’8 euros mensuals.
El Regidor, Josep Junqué diu que hi ha un error en el primer punt, 37 hores i 30
minuts /setmanals i 10 hores i 30 minuts / setmanals.
L’Alcalde – President, Sergi Vallès explica que en l’administració pública
setmanalment han de realitzar 37’5 hores però el regidor realitzarà un 28%
d’aquesta jornada per tant són 10 hores i 30 minuts setmanalment.
Votació.- Realitzada la votació, s'aprova la proposta d'acord abans transcrita
per set vots a favor ( CIU- AETFF!), dos en contra ( ERC-AM) i dues
abstencions(PSC-CP)
SISÈ.- DESESTIMACIÓ DE LES RECLAMACIONS PRESENTADES PEL
GRP MUNICIPAL D’ERC I APROVACIÓ DENITIVA DEL PRESSUPOST
GENERAL DE L’ENTITAT PER L’EXERCICI 2016.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 24 de maig de 2016,
va aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici de 2016 que es va
exposar al públic, previ anunci en el BOP de data 13 de juny de 2016, per tal que
pogués ser examinat i es poguessin presentar les al·legacions, reclamacions o
suggeriments que es consideressin pertinents.
Atès que es va presentar un escrit d'al·legacions al Pressupost, amb registre de
entrada 1988 de 30 de juny, presentat per Domènec Ventura Mata, amb DNI
77.103.996-S i domiciliat en Torrelles de Foix, en representació del Grup
Municipal d’ Esquerra Republicana de Catalunya.
Atès que com a fruit del debat generat en el Pressupost, aquesta Alcaldia es va
comprometre a dotar majors despeses de les consignades en el Pressupost
General aprovat inicialment, finançades amb compromisos ferms d’ingressos
del Consell comarcal i de amb la millores de la previsió de recaptació de la Taxa
d’ocupació del domini públic, recollint així les al·legacions formulades pels
grups municipals.
Atès el que preveu l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL), respecte de la possibilitat de presentar reclamacions a l’aprovació
inicial del Pressupost General, per part d’aquells que tinguin la condició
d’interessats, i del termini que té el Ple per resoldre-les.
Atès la redacció de l’article 170 TRLRHL respecte de els motius que poden
constituir element de reclamació contra el Pressupost aprovat Inicialment.
Vist l' informe de la Secretària-Interventora Accidental al respecte de 15 de
juliol.
Atès les atribucions que en confereix el article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de les Bases del Règim Local, proposo l’adopció del següent acord:
Primer.- No admetre les reclamacions presentades per Domènec Ventura Mata,
amb DNI 77.103.996-S i domiciliat en Torrelles de Foix, en representació del
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb registre d’entrada
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1988 de 30 de juny, contra el pressupost general per a l’exercici de 2016 aprovat
inicialment, per no ajustar-se als motius taxats previstos en el article 170.2
TRLRHL.
Segon.- Incorporar al Pressupost General aprovat inicialment els crèdits
pressupostaris i previsions d’ingressos següents, modificant els que hi
constaven:
INGRESSOS
Econòmic

Descripció concepte

35500
46500

Taxa ocupacio domini públic - Terrasses
Aportació Consell Comarcal

Pressupost
inicial

Augment

100,00
0,00
100,00

600,00
9.480,00
10.080,00

Pressupost
definitiu

700,00
9.480,00
10.180,00

DESPESES
Econòmic

Programa

22600
22700
48000
22199

1710
1532
3210
3340

Descripció aplicació

Mobiliari urbá
Treballs empreses externes
Subvencions Consell Escolar
Despeses activitats Joventut

Pressupost
inicial

Augment

4.860,00
36.900,00
600,00
4.860,00
47.220,00

1.300,00
6.380,00
400,00
2.000,00
10.080,00

Pressupost
definitiu

6.160,00
43.280,00
1.000,00
6.860,00
57.300,00

Tercer.- Aprovar definitivament 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 1.895.360,00 Euros, que es desglossen de la manera següent:

I. ESTAT D’INGRESSOS
CONCEPTE

DESCRIPCIÓ

INGRÉS

PRESUPOST
2016

CAPÍTOL I

IMPOSTOS DIRECTES

CAPÍTOL II

IMPOSTOS INDIRECTES

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
CAPÍTOL III INGRESSOS

924.500,00
14.430,00
325.260,00
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CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL V

INGRESSOS PATRIMONIALS

TOTAL

OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL VI ENAJENACIÓ D’INVERSIONS REALS

606.250,00
18.270,00
1.888.710,00
0,00

CAPÍTOL
VII

TRANSFERÈNCIAS DE CAPITAL

CAPÍTOL
VIII

ACTIUS FINANCERS

0,00

CAPÍTOL IX PASIUS FINANCERS

0,00

TOTAL

OPERACIONS DE CAPITAL

TOTAL

PRESUPOST D’INGRESSOS

6.650,00

6.650,00
1.895.360,00

II. ESTAT DE DESPESES
CONCEPTE

DESCRIPCIÓ

DESPESA

PRESUPOST
2016

CAPÍTOL I

DESPESES DE PERSONAL

650.200,00

CAPÍTOL II

DESPESES EN BÉNS I SERVEIS

640.880,00

CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES

122.470,00

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

176.890,00

CAPÍTOL V

FONDO DE CONTINGENCIA

TOTAL

OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL VI INVERSIONES REALES

0,00
1.590.440,00
35.220,00

CAPÍTOL
VII

TRANSFERÈNCIAS DE CAPITAL

0,00

CAPÍTOL
VIII

ACTIUS FINANCERS

0,00

CAPÍTOL IX PASIUS FINANCERS

269.700,00

TOTAL

OPERACIONS DE CAPITAL

304.920,00

TOTAL

PRESSUPOST DE DESPESES

1.895.360,00

Quart.- Ordenar la seva publicació, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de
la Província.
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Cinquè.- Ordenar la remissió d’una còpia a la Subdelegació del Govern de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
L’Alcalde – President, Sergi Vallès, comenta que l’informe realitzat per
l’interventor extern que hem tingut durant la baixa del Luis, tot i que el
subscriu la Irene, esmenta que aquestes al·legacions o reclamacions, aquestes
esmenes als pressupostos es desestimen perquè l’article 107.2 del text refós de
les Hisendes Locals diu que els motius pel qual es poden presentar al·legacions
als pressupostos són per l’elaboració i valoració que s’hagi fet en uns tràmits
diferents als que diu la llei, que no és el cas, ometre el crèdit necessari pel
compliment de les obligacions, que tampoc és el cas o insuficiència en els
ingressos respecte de les despeses, que tampoc és el cas, això és el que diu
l’interventor que fa l’informe, però tot i així aquestes esmenes corresponen a
unes propostes, l’equip de govern ha acordat que us deixarem defensar i
exposar aquestes propostes que feu, aclareix que no es podran aprovar
d’aquesta manera però si s’aprova alguna serà per modificació de pressupost.
El Regidor, Pere Civill, exposa que no està d’acord amb l’informe de secretaria
perquè en el seu moment se li va fer la consulta al Secretari titular d’aquest
Ajuntament, el Sr. Luis Delgado Morcillo i se li va contestar que aquesta era la
manera de presentar-ho.
El Regidor, Pere Civill, exposa les seves propostes sobre l’import de l’IBI,
donada la revisió cadastral que en el seu moment es va parlar amb les
ordenances. Una de les seves propostes era que ens ha tocat pagar un 10,46 %
més del que teníem aprovat en ordenança, aquest import ve directament de
l’habitatge i la proposta és abaratir-ho directament de l’habitatge. Es va
proposar a l’Ajuntament que adquirís habitatges amb aquests 66.165 € sabent
que s’estaven venent pisos dels Apartament Sant Antoni per 20.000 euros i
havia la possibilitat de comprar-ne dos o tres. Hi havia altres possibilitats que
s’oferien i que es poden parlar, com per exemple en el Diari Oficial de la
Generalitat, en data 15 de juny, va publicar unes subvencions per arranjament
d’habitatges, de 3.000 euros per cada habitatge i seria una opció.
L’Alcalde- President, Sergi Vallès replica que no s’hi pot acollir l’Ajuntament
perquè és una subvenció per arranjament d’habitatges privats
El Regidor, Pere Civill, continua la seva exposició dient que l’Ajuntament ho
podia promoure i que potser ja s’està fent, a través de Serveis Social, però no
tota la gent va a Serveis Socials perquè hi ha gent que no ho necessita, però si
que se’ls podia fer arribar la informació. Tota aquestes propostes es van parlar
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en la última junta de portaveus, que no va sentar bé que presentéssim les
al·legacions d’aquella manera, però Esquerrera considera que ho va fer
correctament i dins del període legal i que seria bo que tothom qui ho no
estigués d’acord amb els pressupostos presentés unes al·legacions i que es
publiquessin, perquè només penjant una nota al taulell d’anuncis anunciant que
qui vulgui pot accedir a veure els pressupostos, és molt difícil que la gent se
n’assabenti o publicant-se al Butlletí Oficial de la província. Seria bo que ara que
es tindran les eines amb la nova digitalització tota aquesta informació es fes
arribar a tots els ciutadans .
L’Alcalde – President, Sergi Vallès exposa que només s’ha parlat de l’IBI i en el
document presentat hi havia altres propostes.
Aclareix que l’equip de govern no es va molestar per les al·legacions
presentades perquè esteu en tot el vostre dret, sinó que en vàries ocasions es va
demanar que si es tenia alguna proposta a presentar es presentés i el que ens va
molestar o ens queixàvem era de que fins a últim moment no es va presentar i
tampoc es va dir que havia faltat temps o que no s’havia treballat prou en
aquest tema ja que degut la defunció del Jaume, es va plaçar el ple i si s’hagués
dit, hagués hagut la possibilitat d’aplaçar-lo una altre setmana més per poder-hi
treballar.
L’Alcalde – President, Sergi Vallès exposa punt per punt de les propostes
presentades pel grup d’ERC- AM, el porta a porta, que és un projecte que no
està desenvolupat i en el cas que es desenvolupés el necessari seria fer una
modificació de pressuposti creiem que no és motiu d’una al·legació.
La segona que és la dels habitatges socials que té el servei del Consell Comarcal,
que té l’objectiu d’atendre qualsevol cas d’urgència o necessitat amb els
habitatges de la comarca i des de l’Ajuntament els derivem a través dels Serveis
Social perquè són ells qui tramiten aquestes ajudes amb la partida de 14.000
euros que tenim prevista.
El tema dels habitatges de la Guardia Civil, ja es va explicar que estem
treballant perquè ens donin els habitatges de la Guardia Civil i possiblement a
l’octubre o novembre algú de l’equip de govern amb l’arquitecte s’haurà de
desplaçar a Madrid per tancar el tema i amb aquestes cases tindrem habitatge
social i no caldrà comprar pisos, i aquesta és la nostre intenció. A més a més
som dels Ajuntaments que tenim més patrimoni i potser seria millor estudiar
que en fem amb aquest patrimoni de parcel·les o edificis abans de comprar-ne
de nous.
El tema de l’IBI que vosaltres al·legueu, primer de tot, el que us hem de dir que
tots els números que vosaltres poseu són erronis, perquè l’IBI contempla l’urbà i
els rústic. L’increment de l’IBI el destinarem en pagar als bancs quasi uns
100.000 euros d’amortització de préstecs i altres s’aniran per cobrir altres serveis
bàsics com es van discutir al pressupost.
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L’últim punt que exposeu és el de les franges perimetrals de protecció
d’incendis que ja us vam contestar, que aquestes franges les paguen els veïns i
és per això que no entenem que dieu que aquestes franges les paguem amb les
dietes dels regidors. A més a més aprofitant això, us podem dir que vam fer una
sol·licitud per l’obertura d’una franja a la Montsarra, i ens han donat 21.702
euros de subvenció, dels 61 ajuntament que ho han demanat, som l’Ajuntament
que més ens han donat. I amb això us volem dir que hi estem treballant perquè
als veïns els hi costi menys diners.
Una última cosa que em queda dir, és que la partida de dietes de regidors, és
una partida que cobren els regidors que assisteixen als plens, a les juntes de
govern i de portaveus i puja uns 22.000 euros i vosaltres exposeu que voleu que
aquets diners es destinin a serveis més profitosos i essencials pel poble i
vosaltres vau demanar que els preus de les sessions de plens i juntes de govern
s’igualessin a 50 euros i 50 euros, quan eren 50 i 25 i es va acordar i vau estar
d’acord. Si vosaltres voleu renunciar a aquestes quantitats, no posarem cap
mena d’impediment i es destinaran per altres serveis.
I el tema de treballar més obertament per uns pressupostos, totalment d’acord i
és la nostre intenció abans que acabi aquesta legislatura, treballar per uns
pressupostos més participatius, els quals la ciutadania hi treballi directament.
Fins ara no ha sigut possible per la situació administrativa de retràs a causa de
baixes, vacances i al no tenir una estabilitat en el tema de secretaria i
intervenció.
El Regidor, Pere Civill exposa que les al·legacions són una manera de donar
importància a una mancança d’algun tema. En recollida selectiva nosaltres vam
detectar que aquesta partida no hi era i va ser una manera de que quedés
constància d’aquest fet.
De l’increment de l’IBI vosaltres dieu que aquests números no són certs, però
nosaltres els vam treure de la diferència entre un i l’altre i donava això.
L’Alcalde – President, Sergi Vallès contesta i diu que el que s’ha d’agafar és el
l’Ibi urbà i rústic i sumar-los.
El Regidor, Pere Civill comenta que no sabia de cap altre Ajuntament que la
Guardia Civil haguessin cedit cap habitatge i si s’aconseguís seriem els primers.
L’Alcalde – President, Sergi Vallès exposa que ja s’havia aconseguit que dels
10 ens en cedissin 2.
El Regidor, Pere Civill comenta que el tema de dietes, van fer la consulta al
secretari interventor i se’ls va dir que dietes contempla les despeses que té
l’equip de govern per anar aquí i allà i això és el que es va contestar. Vosaltres li
vau dir indemnitzacions, aquets pressupostos no els va fer ell i aquesta era la
seva manera d’entendre i nosaltres aquestes dietes si són per anar aquí i allà i
dinars i etc, aquesta partida trobem que és exagerada i és per això que es va
contemplar aquest canvi d’ús d’aquets diners.
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Una reflexió que fem nosaltres, és que vosaltres sou l’equip de govern i
destineu aquests diners a eixugar un deute i el poble de Torrelles està fent un
gran esforç i creiem que es podrien dedicar més directament al poble amb
temes més socials que beneficiïn al poble i no als bancs.
L’Alcalde – President, Sergi Vallès, replica i diu que el projecte del porta a
porta no hi ha voluntat i si que hi ha voluntat, però quan es fes s’hauria de
modificar el pressupost per poder-ho desenvolupar. El quartel ja s’ha explicat i
les dietes, s’entén la vostre reflexió però en el paper que s’entrega posava dietes
de regidors i si es referia a desplaçaments, s’havia d’haver agafat la que posava
locomoció dels regidors, que són diferents.
El Regidor, Pere Civill, torna a explicar que la contestació que li va donar el
secretari interventor titular d’aquest Ajuntament sobre la pregunta de que
contemplava dietes va ser que eren desplaçaments i dinars, i és per això que
estaven d’acord amb la xifra de 29.000 euros només per aquests conceptes, però
si la contestació no era correcte i contemplava més conceptes ho acceptava.
L’Alcalde – President, Sergi Vallès comenta que els 29.720 corresponen a les
juntes de govern, plens i juntes de portaveus i si a cas es pot desglossar. I els
desplaçaments són la locomoció i són 970 euros de partida. I per últim, amb el
tema del deute, només dir que tant de bo, que aquest equip de govern no es
tingués que dedicar a pagar deute i es pogués dedicar en altres coses, però si no
es fa una mica d’esforç cada any, la cosa s’anirà complicant perquè no només és
pagar deute sinó que no arriben prou ingressos i la situació administrativa de
càrrega, estres i nervis es fa més feixuga per anar quadrant els números i des de
l’Estat, de la Diputació i entitats privades ens van acollant perquè volen cobrar.
El Regidor, Josep Junqué només fa un aclariment, de indemnitzacions per
assistir a les juntes de govern, juntes de portaveus i plens són 29.000 euros però
l’any 2015 ell només en va cobrar 325 euros.
L’Alcalde – President, Sergi Vallès explica que els regidors que assisteixen a
les juntes de govern cobren 160 euros, per assistir als plens es cobra 50 euros de
cada ple menys Convergència que va renunciar, pels portaveus de les juntes de
portaveus són 50 euros per cada sessió.
L’Alcalde – President, Sergi Vallès proposa passar a votació no les teves
propostes sinó la forma en que es va presentar-les, ja que segons la llei, es
desestima i portar a debatre per un altre ple el tema de la compra d’habitatge
social.
El Regidor, Pere Civill comenta que creu que no hi ha voluntat en debatre les
esmenes que ells proposen .
L’Alcalde – President, Sergi Vallès, replica i diu que és l’informe qui no deixa
aprovar les al·legacions i que hi ha hagut prou voluntat debatin-ho, explicantho i proposant de debatre-ho d’una manera diferent
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Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per set vots a favor, (CIU- AETFF!), dos en contra (ERC-CP) i dos abstencions
(PSC-CP).

SETÈ.- APROVACIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2016
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que des de la Unitat d’Estadística i Població de la Diputació de Barcelona
han finalitzat els treballs de comprovació dels fitxers lliurats per l’INE (Institut
Nacional d’Estadística) per l’aprovació de xifres.
Atès que l’esmentada unitat ha facilitat el resultat de la gestió (any 2015) del
Padró d’Habitants a 1 de gener de 2016.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la xifra de 2.213 habitants com a població del municipi de
Torrelles de Foix a 1 de gener de 2016.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.

VUITÈ.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Vist que en data 6 de juliol de 2016, i número de Registre d’Entrada 2043, el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
ha tramès un escrit referent a l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any
2017.
Vist allò que disposa l’article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors que indica que
de les catorze festes laborals, dues seran locals, sense que puguin escaure's ni en
diumenge ni en cap dels dies de festa oficial que fixa la Generalitat.
Vist allò que disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol,
sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, estableix
el següent:
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“Serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables, hasta dos
días de cada año natural con carácter de fiestas locales que por tradición le sean
propias en cada municipio, determinándose por la autoridad laboral competente a propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente- y publicándose en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el Boletín Oficial de
la provincia.”
Atesa l'Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, publicada al DOGC núm. 7135, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
per la qual s'estableix el calendari de festes oficials per al 2017, la qual disposa
que, a més a més de les festes oficials, serà fixades per Ordre del Conseller dues
festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Declarar com a festes locals del municipi per a l'any 2017, retribuïdes i
no recuperables els dies 25 d’agost i 8 de setembre de 2017.
Segon.- Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, perquè la proposta realitzada sigui
ratificada pel Conseller.
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. 28/2016, de data 18 de maig de 2016, al núm.
45/2016, de data 19 de juliol de 2016.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 28/2016, de data 18
de maig de 2016, al núm. 45/2016, de data 19 de juliol de 2016.
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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
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.
18/2016, de data 3 de maig de 2016, fins a la número 26/2016, de data 28 de
juny 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. 18/2016, de data 3 de maig de 2016, fins a la
número 26/2016, de data 28 de juny de 2016.
El Ple de l'Ajuntament en resta assabentat.

ONZÈ.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA
El Regidor, Jordi Torné explica que es farà una actuació en el Cementiri del
Terme durant el mes d’agost o setembre per arreglar les esquerdes que hi ha i
rentar-li una mica la cara.
El Regidor, Manel Arevalo explica que es va demanar una subvenció a la
Diputació per la millora del camí que va de Torrelles a les Dous, tenim
quantificat aquest projecte.
Explicar també que a la parcel·la de l’Avinguda Can Coral amb la Carretera
s’habilitarà una pàrquing per descongestionar tota aquesta zona, tenim permís
del propietari i és provisional.
El Regidor, Joan Navarro explica que el dissabte vinent tenim la segona edició
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del Folk Foix, que l’any passat va tenir bastant èxit, és un esdeveniment artístic
i cultural que se celebrarà al Santuari de Foix a partir de les 12 del migdia.
Comentar també que la setmana vinent, comencen els actes d’estiu, amb
monòlegs, actes previs a la Festa Major, són actes cada dijous, obert a tothom a
la Plaça Nova. I a Plana de les Torres els dies 12, 13 i 14 hi ha la Festa Major, que
hi ha molts actes per gaudir.
El Regidor, Ferran Carbó explica que aquest mes s’han començat a fer les
classes d’aquagym i classes de natació.
Des de Joventut s’ha fet una sortida amb el grup de Diables commemorant els
15 anys de la colla petita i va ser un èxit perquè es van omplir 2 autocars i va
estar molt bé.
La Regidora, Sira Carbó explica el tema del Casal d’estiu, aquest divendres
s’acaba el casal que aquest any ha fet conjuntament l’Ajuntament amb el
Consell Esportiu de Vilafranca, la novetat d’aquest any ha sigut el grup de joves
i en general ha sigut un gran èxit amb 74 persones al casal i tant els nens com els
pares estan encantadíssims. I si aneu a al Parc de la Gent Gran hi ha un mural
que han pintat el grup dels joves.
L’Alcalde- President, Sergi Vallès explica que aquest any respecte l’any passat
s’ha aconseguit un 20% més per les meses de concertació, es passarà de
400.422,35 euros a 478.905 euros. Per aquest any vam demanar per 4 projecte i
inicialment ens han concedit 3 que són: la millora d’eficiència energètica de
Plana de les Torres per un import de 152.000 euros, arranjar tota la carretera que
va des del poble fins a Can Coral i les Espolles, que vam pressupostar que
pujaria 138.000 euros i una adequació per treballar de cara al turisme amb un
projecte molt ambiciós pensant que no ens el donarien tot pel Santuari de Santa
Maria de Foix per un import de 187.000 euros i hem aconseguit el 100%.
Hem fet una comparativa amb l’any 2015 amb el tema de les subvencions per
les meses i ens van donar pel 2015, 578.000 euros i l’any 2016 ja portem 673.000
euros, quasi un 17% més.
A més a més explica que com cada any s’ha fet la campanya de lots d’aliments
per la gent necessitada i aquest any com a novetat els aliments seran dels
establiments del poble per incentivar el consum a les botigues del poble a part
d’ajudar a la gent. Aquests lots no eren els aliments en si, sinó que eren unes
vals de 10 € per adquirir aliments de primera necessitat pels establiments del
poble, el Coaliment , la Peixateria Tere i l’Autoservei Parellada.
I per última dir que s’han aprovat les beques dels llibres escolars que correspon
al 30% del total de la compra de llibres

16
Pl. Lluís Companys, 1–Tel. 938971001-Fax 938972125-c/e torrellesf@diba.cat -08737-Torrelles de Foix

DOTZÈ.- MOCIONS I /O PROPOSTES DE LA RESOLUCIÓ DELS
REGIDORS
No n’hi ha
TRETZÈ.- PRECS I PREGUNTES
La Regidora, Maria Teresa Rodríguez, comenta que els actes d’estiu que
normalment es fan els dijous, si hi hauria la possibilitat de passar-los el
divendres ja que hi ha molta gent que no està de vacances.
El Regidor, Joan Navarro, explica que el que a ell li han fet arribar és que millor
que se celebri els dijous perquè degut a les Festes majors que se celebren a altres
pobles, ja els està bé els dijous. Si els dijous no funcionés o hi hagués poca gent,
si que es miraria de canviar, però de moment, no és el cas.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que el la junta de govern número 21 el
punt 3.2. ,comenta una observació amb el consum de llum del casal d’avis són
uns locals que estan unes hores determinades i li sobta que el consum d’aquests
locals és més alt que el del Consultori.
L’Alcalde- President, Sergi Vallès comenta que l’enginyer està treballant en el
tema per saber exactament que està passant amb els comptadors municipals, de
cara al setembre, potser ja es tindrà l’estudi fet i a partir d’aquí es podrà revisar
i mirar que passa.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta si s’ha plantejat comprar una màquina
per desbrossar les restes de poda de la deixalleria i el personal s’encarregui
d’aquestes tasques.
L’Alcalde- President, Sergi Vallès explica que aquestes restes són del camp que
hi ha a la Deixalleria i amb la màquina que pot comprar l’Ajuntament no es
podria triturar, en tot cas es podria triturar la que generem nosaltres a poc a
poc, si que s’ha demanat pressupost i s’ha preguntat però per l’altre hauria de
ser amb un tractor.
El Regidor, Pere Civill comenta al Regidor Joan Navarro que no cal ser tant
modest, que si el Folk Foix va ser un èxit, va ser un èxit. Al Regidor, Jordi Torné
li pregunta quin pressupost es té per l’arranjament del Cementiri del Terme.
El Regidor, Jordi Torné contesta pels dos cementiris hi ha 5.000 euros. El
pressupost del Cementiri del Terme puja 2.920 euros amb IVA inclòs.
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El Regidor, Josep Junqué dona les gràcies pels 600.000 euros que porteu aquest
any, són molt importants aquests diners pel municipi. Comenta que el tema de
circulació pel municipi divendres o dissabtes al vespre és impossible, que es
posi en funcionament la normativa i se solucioni el tema.
L’Alcalde- President, Sergi Vallès explica que ja s’està posant en marxa, que en
aquests moments ja hi ha molts expedients oberts i pendents perquè qui ho ha
de fer i firmar és el vigilant o el secretari. Explica també que s’està arranjant un
pàrquing a una parcel·la davant del Banc de Sabadell, on ja molts cotxes ja estan
aparcant i és una solució que tenim en aquets moments.
El Regidor, Manel Arevalo explica que el pàrquing estarà delimitat amb unes
estaques per no marcar el terra.
El Regidor, Pere Civill comenta que no és per treure-us mèrits però que es va
reunir amb el Jordi Fàbrega de la Diputació i li van dir que aquest 20%
d’augment de les subvencions seria per tots els ajuntaments.
L’Alcalde- President, Sergi Vallès replica i diu que ja s’esperava aquesta
contestació i diu que a l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, governat per
Esquerre i amb 2.100 habitants, igual que nosaltres, li han donat 350.000 euros,
l’Ajuntament de Torrelles de Foix, governat per Convergència li han donant
478.000 euros, tu mateix pots fer la comparativa, el mèrit no ens el posem,
només expliquem que hi ha aquesta subvenció.
El Regidor, Pere Civill pregunta si s’està acollit a una convocatòria pública per
educar la canalla al consum de fruites i verdures, hi ha una subvenció
aproximadament d’1.500.000 d’euros.
L’Alcalde- President, Sergi Vallès contesta que aquest és un tema que porta
directament l’AMPA però que tenim la sort que escolten el ple i ens comenten
que ja fa tres anys que estan adherits i cada tres mesos els arriba la fruita.
La Regidora, Maria Teresa Rodríguez, pregunta que sabem del vigilant
municipal.
El Regidor, Manel Arevalo, contesta que el vigilant està de baixa i la última
notícia va ser fa 15 dies o tres setmanes d’Inspecció de Treball que ens va
reclamar informació sobre aquest senyor, perquè té una lesió a l’esquena, unes
vertebres que té pinçades i aquest senyor reclama que li sigui reconeguda
aquesta lesió com a malaltia professional, que ell personalment va anar i va
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explicar la feina que realitzava aquest senyor, anar amb cotxe, caminar, està a la
deixalleria i algun petit esforç deu fer, però no per provocar-li això.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que a la junta número 22 a la pàgina 14,
hi ha una errada de transcripció perquè posa que en data 22 de setembre de
2016 i s’entén que és 2015, ja que encara no s’ha arribat al mes de setembre
L’Alcalde- President, Sergi Vallès contesta que si, que hi ha una errada i és
2016.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que a la junta número 23, el punt 3.1.
pàgina 4 on posa les medicions de les terrasses de pa de Cal Cubel de 38 metres
quadrats
L’Alcalde- President, Sergi Vallès contesta que hi ha alguna cosa que no dius
bé, perquè si dius de pa de la carretera es diu Dubó. L’Alcalde explica que el
tema de les terrasses es va fer de dues maneres, els mateixos propietaris
demanaves els metres que volien, un cop demanats una persona de la brigada,
va anar personalment a medir-los i alguns feien servir els mateixos que van
demanar i altres que feien servir menys del que havien demanat i el que es va
aprovar és el que es demanar amb el que es va medir
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que el que normalment es concedeix és
els metres que ells tenen de façana, perquè 38 metres són molts metres.
L’Alcalde- President, Sergi Vallès contesta que ho preguntarà i el que passa els
mesos d’estiu és que potser algú fa servir més metres dels que va demanar però
se li cobra més i ja està i de cara a l’any que ve hi haurà normativa nova no
només pels metres sinó per l’estètica.
El Regidor, Josep Junqué demana que s’expliqui com pot ser això perquè hi ha
coses escandaloses i demana que es revisi i es parli en alguna junta de
portaveus.
L’Alcalde- President, Sergi Vallès contesta que es pren nota i es revisarà.
El Regidor, Josep Junqué pregunta si algú ha fet alguna gestió sobre el que era
l’antic restaurant Torrents
L’Alcalde- President, Sergi Vallès contesta que es va trucar perquè el buidessin
i perquè el tapiïn i està costant moltíssim
El Regidor, Josep Junqué pregunta si és propietat privada o d’un banc.
L’Alcalde- President, Sergi Vallès contesta que és d’un banc i Mapfre que és la
seva asseguradora ha de tapiar.
El Regidor, Josep Junqué comenta que a més a més té una plaça
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L’Alcalde- President, Sergi Vallès contesta que és privada
El Regidor, Josep Junqué contesta que és pública i que té cedida i que ell té les
escriptures a casa.
L’Alcalde- President, Sergi Vallès demana que les porti, que es miraran.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que en la junta número 24 veu que hi ha
molts aplaçaments de les quotes de Can Coral
L’Alcalde- President, Sergi Vallès contesta que és una decisió que va acordar
l’equip de govern per ajudar a la gent i donar facilitats a les persones que ho
necessitin i es prefereix que sigui així a que se’ls embargui.
El Regidor, Josep Junqué pregunta com estan els número del 2014
La Regidora, Sira Carbó contesta que falta l’assentament d’uns ADOS i esperar
l’informe d’intervenció i la corresponent aprovació de l’alcalde.
El Regidor, Josep Junqué pregunta i els del 2015
La Regidora, Sira Carbó contesta que fins que no es tanquin els del 2014 no es
pot tancar el 2015 perquè es necessiten imports del 2014. Al setembre el noi que
està realitzant els números del 2015 començarà a treballar amb el seu
tancament.
La Regidora, Esther Tutusaus pregunta el tema del contenciós de Building com
està.
L’Alcalde- President, Sergi Vallès contesta que els emplaça un dia amb
l’advocat i quan estigui tot resolt us ho explica tot, perquè s’està atraçant molt
pel tema de que teníem el secretari de baixa i ara el tenim de vacances i tenim
varis contenciosos amb Building i un dia es fa venir l’advocat i us ho explica tot.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que en la junta de govern número 25 en
el punt 3.2 pàgina 5 hi ha una errada de transcripció en la data perquè posa
agost 2016 i és agost 2015. I en el punt 3.3. i en una altre junta sortia el tema de
la treballadora Gemma Fenoy que com que el seu fill tenia 12 anys s’havia de
reincorporar a la jornada complerta i després en la junta número 25 se li
concedeix seguir fent la reducció de jornada.
La Regidora, Sira Carbó contesta que per conveni quan és per guarda d’un
menor, la reducció no és el 100%, ells tenen una reducció de jornada però no és
el mateix percentatge, en el moment que fa 12 anys, es va canviar però ella va
demanar-ho i se li va concedir.
La Regidora, Esther Tutusaus pregunta si això és legal, perquè si s’està
contractant personal del carrer per fer 4 hores una personal i 4 hores ella, no és
el mateix una persona a 8 hores per la Seguretat Social
L’Alcalde- President, Sergi Vallès comenta un incís que les persones que
s’estan contractant són per plans d’ocupació i són subvencionats el 100%. I
actualment aquesta treballadora està de baixa. Ella ho va plantejar, a nosaltres
ens interessa i a ella també i se li va concedir.
El Regidor, Josep Junqué demana al regidor Ferran Carbó el llistat de totes les
persones que entren gratuïtament com a treballadors de l’Ajuntament incloent
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els regidors i comenta que li han fet arribar que entren tota la família
gratuïtament.
El Regidor, Ferran Carbó contesta que se li farà arribar i que el tema de la
família que entra gratuïtament s’haurà d’esbrinar.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que ella personalment no ha retornat el
carnet de l’Ajuntament i que a nivell personal ella va anar a abonar la quota per
tota la temporada i li va sobtar que en el seu carnet de l’Ajuntament tenia el
número 30, per tant, 30 persones entren gratuïtament i a nivell personal tenia el
número 25 i només 25 persones del carrer havien pagat l’abonament. Que entre
les ajudes que es donen als casals d’estiu, els nens que van del futbol, etc...
L’Alcalde- President, Sergi Vallès replica i diu que els nens del casal i els del
futbol són una subvenció, explica que el cost d’aquest carnets per l’Ajuntament
és zero, que l’equip de govern ha retornat tots, el carnet. L’Any passat ja es van
donar carnets als treballadors municipals, igual que se’ls dona per tenir un nen,
o per llibres segons el conveni, es va acordar dóna’ls això. Se li diu a la persona
que té la piscina que els deixi entrar sense cobra’ls i sense cobrar-nos-ho a
nosaltres, es va fer per 35 treballadors i els regidors i els regidors de l’equip de
govern un cop fets, els van retornar, no és un sobre-cost per aquest Ajuntament.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que li va sobtar molt que es donés els
carnets als treballadors perquè no es que estigui d’acord o no sinó que hi ha
molts infants que tenen il·lusions i mancances i no hi poden anar
L’Alcalde- President, Sergi Vallès comenta que li sobten molt més altres acords
que es van acordar en el conveni que aquest de donar carnets de la piscina i diu
que està segur que dels 35 carnets, 15 o més dels treballadors no hi ha anat i no
l’han fet servir.
El Regidor, Josep Junqué pregunta el tema del secretari quan es reincorporarà
L’Alcalde- President, Sergi Vallès contesta que està de vacances fins el 29 però
com que va estar de baixa li correspon fer les vacances i inicialment no es
reincorporarà perquè el dia 9 d’agost es jubila.
El Regidor, Josep Junqué pregunta quins dies són els dies de la Festa Major
El Regidor, Joan Navarro contesta que el dijous, 25, 26, 27 i 28
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que en la mateixa junta número 25 en
el punt 4.1, en la pàgina 7, hi ha una factura 4.176 euros que no li quadra el
concepte.
El Regidor, Pere Civill informa que ha de marxar
La Regidora, Sira Carbó contesta que és l’Interventor.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que en el punt 4. 3 de la pàgina 10, hi ha
un senyor i una senyora que demanen un aplaçament de les quotes i segons
sembla és de la mateixa casa.
L’Alcalde- President, Sergi Vallès contesta que et devien enviar una acta que
no estaba corregida, perquè la nostra si que està corregida i no apareix, ja us
farem arribar la que està correcte.
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La Regidora, Esther Tutusaus demana que quan es posin les factures en els
pressupostos sempre es posin els conceptes, perquè en una posa Gas natural i
en el concepte posa llum
El Regidor, Jordi Torne´contesta que és llum perquè Gas natural també té llum.
La Regidora Esther Tutusaus pregunta el tema del Casal d’Estiu el grup de
nens del programa Desconecta’t que són nens que tenen problemes si estan tots
empadronats aquí
La Regidora, Sira Carbó contesta que no.
I no havent més assumptes a tractar, quan són les 22 hores i 58 minuts del dia a
dalt assenyalat, el President aixeca la sessió de la que jo, el Secretari, 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. 9 de data
26 de juliol de 2016 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 22
pàgines mecanografiades a l’anvers.

La Secretaria Accidental
Irene Bolet Jiménez
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