Acta núm.- 11/2016, de 20 de desembre de 2016
Sessió ordinària del Ple de la Corporació

ASSISTENTS
President
Sergi Vallès Domingo (CiU)
Vocals
Manel Arévalo Pérez (CiU)
Sira Carbó Cabeza (CiU)
Ferrán Carbó Rodríguez (CiU)
Joan Navarro Puertas (CiU)
Pere Civill Miret (ERC-AM)
Josep Tutusaus Raventós (ERC-AM)
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP)
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP)
Secretària-Accidental
Irene Bolet Jiménez
Regidors que han excusat l'assistència
Maria Teresa Rodríguez González (AETFF!)
Jordi Torné Solé (CiU)
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 de desembre 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 18
d'octubre de 2016.
2. Aprovació inicial de les bases per la concessió de subvencions per donar
suport i fomentar la realització de determinades activitats i actuacions
d'àmbit econòmic i social.
3. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 7/2016
en la modalitat de transferència de crèdit.
4. Aprovació de la recuperació de la paga extraordinària i addicional del
mes de desembre de 2012 per als treballadors de l'Ajuntament de
Torrelles de Foix.
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5.
6.
7.
8.
9.

Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde.
Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local.
Informacions de la Presidència.
Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.
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 18 D’OCTUBRE DE 2016.
Votació.- S'aprova l'acta de la sessió plenària ordinària realitzada el dia 18 de
d’octubre de 2016, per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
El Regidor Joan Navarro Puertas, s’incorpora a la sessió plenària quan són les
21:10 h.
SEGON.- BASES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER DONAR
SUPORT I FOMENTAR LA REALITZACIÓ DE DETERMINADES
ACTIVITATS I ACTUACIONS D'ÀMBIT ECONÒMIC I SOCIAL
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Vist que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions preveu la
possibilitat d’aprovar la concessió d’ajuts o subvencions a determinats
destinataris amb l’objectiu d’ajudar i pal·liar les situacions de risc social
econòmic d’una banda i fomentar i col·laborar amb determinats sectors
econòmics de l’altra, que es consideren d’interès general per al municipi.
Vist la proposta de bases per al concessió de subvencions per donar suport i
fomentar la realització de determinades activitats i actuacions d’àmbit econòmic
i social.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels
següents acords:
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Primer.- Aprovar inicialment el text de les bases per la concessió de
subvencions per donar suport i fomentar la realització de determinades
activitats i actuacions d'àmbit econòmic i social.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un
termini mínim de vint dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de
la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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 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.- Autoritzar a l'Alcalde-President perquè realitzi els actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'acord.
El Regidor, Josep Junqué comenta que lo del IBI seria fins a 100 euros i sobre
l’impost de la construcció seria sobre persones residents al municipi i en totes
dues coses, seria necessària la participació de l’assistenta social.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que aquestes coses no queden reflectides a
l’annex, sinó en el primer punt que són les bases, que és lo general, on diu els
beneficiaris, la manera de rebre-les i si té algun deute amb l’ajuntament no podrien ser beneficiaris d’aquests ajuts
El Regidor, Pere Civill comenta que està a favor d’aquets ajuts per les persones
que ho necessiten i només comentar que potser la part negativa és que s’hagi
tardat tant en decidir com retornar a algunes persones els impostos que es van
cobrar indegudament.
Votació. - Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
TERCER.- APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
C`REDIT NÚMERO 7/2016 EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE
CRÈDIT.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
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Atès que cal dur a terme despeses que s’han de consignar en aplicacions
pressupostàries on el crèdit és insuficient, essent possible minorar el crèdit
d'altres aplicacions de diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la
quantia total de l'estat de despeses, i d’acord amb les previsions dels articles 179
i 180 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; dels articles 40, 41 i 42 del Reial
Decret Legislatiu 500/1990, de 20 d’abril; així com el 10 de les Bases d’execució
del pressupost municipal vigent.
Atès que cal augmentar els saldos disponibles de les següents aplicacions
pressupostàries:
Programa

Econòmic

1532

22700

1621

22709

1630

20400

1630

21000

1630

21400

1630

22103

1650
2310
4311

22100
48000
22611

Descripció
TREBALLS
EMPRESES
EXTERNES
GESTIO DEIXALLERIA
ARRENDAMENTS
DE
VEHICLES MUNICIPALS
COMPRA MATERIAL PER A LA
BRIGADA
REPARACIO DE VEHICLES
COMBUSTIBLES
I
CARBURANTS
ENLLUMENAT PUBLIC
SERVEIS SOCIALS
FIRA ARTESANA

Inicial

Modificació

Crèdit final

43.280,00

5.900,00

49.180,00

20.500,00

10.000,00

30.500,00

14.570,00

6.880,00

21.450,00

4.860,00

560,00

5.420,00

3.000,00

600,00

3.600,00

4.700,00

1.800,00

6.500,00

58.500,00
15.500,00
16.815,00
Total

24.000,00
7.000,00
7.214.77
63.954,77

82.500,00
22.500,00
24.029,77

Atès que es pot minorar el crèdit de les següents aplicacions:
Programa
0110
0110
3210
3230
3330

Econòmic
31001
35900
60900
22799
22100

9200

22100

9200
9200

22110
22200

9200

22201

9200

22203

9200

27000

9200
9200

27001
62500

Descripció
INTERESSOS ICO
DESPESES FINANCERES
INVERSIONS ESCOLES
CASAL D’ESTIU
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIS
ENERGIA ELÈCTRICA CASA DE
LA VILA
PRODUCTES DE NETEJA
SERVEIS TELECO
CORRESPONDENCIA
MUNICIPAL
SERVEIS INFORMATICS
DEVOLUCIO PLANA DE LES
TORRES
FACTURES ICO
INVERSIONS MOBILIARI

Inicial
97.430,00
10.200,00
62.838,36
17.357,00
20.390,00

Modificació
-400,00
-9.500,00
-16.932,14
-3.300,00
-4.300,00

Crèdit final
97.030,00
700,00
45.906,22
14.057,00
16.090,00

23.310,00

-3.050,00

20.260,00

4.500,00
9.710,00

-1.520,00
-600,00

2.980,00
9.110,00

3.880,00

-950,00

2.930,00

1.210,00

-700,00

510,00

35.000,00

-7.000,00

28.000,00

97.060,00
886,30

-15.452,63
-250,00
-63.954,77

81.607,37
636,30
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Vist l’expedient incoat de modificació de crèdits número 7/2016 en la modalitat
de transferència de crèdit.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar el pressupost de despeses de l’exercici de 2016 incrementant
les següents aplicacions:
Programa

Econòmic

1532

22700

1621

22709

1630

20400

1630

21000

1630

21400

1630

22103

1650
2310
4311

22100
48000
22611

Descripció
TREBALLS
EMPRESES
EXTERNES
GESTIO DEIXALLERIA
ARRENDAMENTS
DE
VEHICLES MUNICIPALS
COMPRA MATERIAL PER A LA
BRIGADA
REPARACIO DE VEHICLES
COMBUSTIBLES
I
CARBURANTS
ENLLUMENAT PUBLIC
SERVEIS SOCIALS
FIRA ARTESANA

Inicial

Modificació

Crèdit final

43.280,00

5.900,00

49.180,00

20.500,00

10.000,00

30.500,00

14.570,00

6.880,00

21.450,00

4.860,00

560,00

5.420,00

3.000,00

600,00

3.600,00

4.700,00

1.800,00

6.500,00

58.500,00
15.500,00
16.815,00
Total

24.000,00
7.000,00
7.214.77
63.954,77

82.500,00
22.500,00
24.029,77

El finançament d’aquest increments es farà mitjançant transferències d’altres
aplicacions amb distinta vinculació jurídica, que resten disminuïdes com a
continuació s’indica:
Programa
0110
0110
3210
3230
3330

Econòmic
31001
35900
60900
22799
22100

9200

22100

9200
9200

22110
22200

9200

22201

9200

22203

9200

27000

9200
9200

27001
62500

Descripció
INTERESSOS ICO
DESPESES FINANCERES
INVERSIONS ESCOLES
CASAL D’ESTIU
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIS
ENERGIA ELÈCTRICA CASA DE
LA VILA
PRODUCTES DE NETEJA
SERVEIS TELECO
CORRESPONDENCIA
MUNICIPAL
SERVEIS INFORMATICS
DEVOLUCIO PLANA DE LES
TORRES
FACTURES ICO
INVERSIONS MOBILIARI

Inicial
97.430,00
10.200,00
62.838,36
17.357,00
20.390,00

Modificació
-400,00
-9.500,00
-16.932,14
-3.300,00
-4.300,00

Crèdit final
97.030,00
700,00
45.906,22
14.057,00
16.090,00

23.310,00

-3.050,00

20.260,00

4.500,00
9.710,00

-1.520,00
-600,00

2.980,00
9.110,00

3.880,00

-950,00

2.930,00

1.210,00

-700,00

510,00

35.000,00

-7.000,00

28.000,00

97.060,00
886,30

-15.452,63
-250,00
-63.954,77

81.607,37
636,30
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Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant quinze dies, durant els
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini
no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per a resoldre-les.
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, explica el punt dient que aquest punt és
per tal de quadrar la comptabilitat i no hi hagin factures pendents d’aplicació, el
que s’està fent és un moviment de diners entre unes partides cap a unes altres
per acabar de quadrar les despeses que hi hagin i evitar problemes comptables.
El Regidor, Josep Junqué comenta que és el que es va comentar a la junta de
portaveus i si amb aquests canvis de partides arreglem el pressupost del 2016,
doncs estem d’acord.
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, explica que s’han de fer pel ple, perquè si
fossin del mateix grup no seria necessari però al ser de diferents grups s’ha de
passar pel ple
El Regidor, Josep Junqué agraeix que es faci pel ple perquè així ens assabentem
millor de tot.
El Regidor, Pere Civill comenta que és bo saber que s’estan fent coses per tal de
que no tornin a passar coses com en anys anteriors.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.

QUART.- RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA I
ADDICIONAL DEL MES DE DESEMBRE DE 2012 PER ALS
TREBALLADORS DE L'AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, va disposar, amb caràcter bàsic
per a totes les administracions públiques, la reducció de les retribucions del
personal funcionari i laboral de tot el sector públic en les quanties que
corresponia percebre en el mes de desembre de 2012, com a conseqüència de la
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supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional del
complement específic o equivalents de l'esmentat mes.

Posteriorment, la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de
l'Estat per a l'any 2015, va habilitar, amb caràcter bàsic, la recuperació de part
de la paga extraordinària en el seu moment objecte de supressió, per un import
equivalent a la part proporcional corresponent als primers 44 dies de
l'esmentada paga, recuperació que ja es va fer efectiva als treballadors d’aquest
Ajuntament en els termes fitxats, que van ser les equivalents a un 24,04 % de
l'import deixat de percebre.

La DA 12na de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’exercici 2016, ha establer que cada administració podrà aprovar
dins de l’exercici 2016, i per una sola vegada, una retribució de caràcter
extraordinari per un import que serà l’equivalent a les quantitats encara no
recuperades dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència
de la supressió de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de
2012, per aplicació del RDL 20/2012 esmentat. Tanmateix aquestes quantitats a
abonar es minoraran en les quanties que s’haguessin satisfet per aquests
mateixos conceptes i període de tems, com a conseqüència de sentència judicial
o altres actuacions.
Vist l’informe de la Secretaria-Interventora acctal. emès al respecte.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar una retribució extraordinària, i per una sola vegada, per un
import equivalent a un 75,96 % de la quantia deixada de percebre corresponent
a la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues
addicionals equivalents del mes de desembre de 2012, tot descomptant les
quanties rebudes equivalents per aquest concepte en execució de sentència o
d'altres resolucions judicials, o per altres circumstàncies, significant un import
global de 19.542,93 euros.
Segon.- Els imports resultants d’aplicar el punt anterior, hauran de meritar-se
necessàriament i d’ofici en l’exercici de 2016 per a tot el personal en actiu de
l’Ajuntament a qui li hagi estat aplicada la reducció de retribucions en aplicació
del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat.
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Tercer.- Per a les persones que ja no prestin servei actiu en aquest Ajuntament,
a les que li hagin estat aplicades la reducció de retribucions a que fa referencia
la part expositiva, hauran de sol·licitar l’abonament de les quantitats a retornar
en la quantia que preveu el punt primer d’aquest acord.
El Regidor Pere Civill, pregunta si amb aquesta vegada, ja tothom haurà cobrat
la paga o no? I que l’altre vegada ja la van cobrar les dues persones que jo es
troben a l’ajuntament.
La Regidora, Sira Carbó comenta que la Neus i el Mark, ja la van cobrar
íntegrament perquè la primera vegada que es van pagar ells no havien cobrar
cap part i quan se’ls va pagar, se’ls va pagar tota sencera.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
CINQUÈ.- 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. 59/2016, de data 14 d'octubre de 2016, al
núm. 70/2016, de data 1 de desembre de 2016.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 59/2016, de data 14
d'octubre de 2016, al núm. 70/2016, de data 1 de desembre de 2016.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que es veuran varies vegades canvi d’alcade
perquè degut a un petit accident de cotxe va estar de baixa i per això es van fer
aquests canvis.
SISÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
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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.
35/2016, de data 4 d'octubre de 2016, fins a la número 42/2016, de data 22 de
novembre 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. 35/2016, de data 4 d'octubre de 2016, fins a la
número 42/2016, de data 22 de novembre de 2016.
SETÈ.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA.
L’Alcalde, Sergi Vallès fa entrega de diferent documentació que va ser
sol·licitada en el ple anterior. Al senyor Junqué se li fa entrega del contracte i la
memòria de Sorea . Al Pere Civill se li contesta la pregunta sobre els interessos
de les cases rurals, que ja se li va contestar a la junta de portaveus, però se li
contesta al ple perquè quedi constància i se li respondrà durant les primeres
setmanes de gener perquè s’ha enviat als advocats que ens ajuden. Es va
demanar el Plà de verificació d’activitats, i s’han fet dues còpies, una per cada
grup. El Josep Tutusaus va demanar la relació dels guals, però degut que hi ha
moltíssimes dades personals, no es podrà facilitar, en tot cas, la podrà consultar,
però no entregar.
El Regidor, Joan Navarro comenta l’agenda de les festes de Nadal. El dia 26 de
desembre, l’arribada del Patge Reial, la Cavalcada del Reis, el dia 5 de gener i
com a novetat s’inclourà anar a Can Coral. Tota la informació es penjarà a la
web, pel Facebook i cartells pels carrers.
Els actes que es van fer per la Marató de TV3, van ser una caminada, lectura
d’uns poemes.
El Regidor, Ferran Carbó comenta que per la Marató de TV3, el futbol base va
organitzar un acte solidari i es van recaptar 234 euros i dona les gràcies a
tothom qui va participar.
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L’Alcalde, Sergi Vallès també vol facilitar a la companyia de Teatre Pa amb
Xocolata per l’estrena de la nova obra i a la Coral Foix pel concert que fa cada
any per aquestes dates.
L’Alcalde, Sergi Vallès també comenta que recentment s’ha rebut la quantitat
de 49.000 euros d’una subvenció per arranjament de camins i els tècnics ja estan
treballant amb el tema.
Que es va assistir al Consell d’Alcaldes on es va parlar del canvi d’alguns
camins per carreteres, no es va estar gaire d’acord amb aquets canvis i es va
demanar que es tornessin a passar les noves propostes. En el nostre municipi
n’hi havia dues, la que va de les Llambardes fins a Mediona, les Cases Noves de
Can Pardo, la qual té un tros que passa per l’Anoia i s’ha estat parlant amb
l’alcalde de Mediona per si es demana conjuntament o no i l’altre que és la de
Pontons fins a Planes. I potser seria millor defensar la de Planes cap a Torrelles
com a carretera. Perquè això voldria dir que la Diputació de Barcelona es faria
càrrec d’aquets canvis de camins a carretera, i estarien mantingudes per ells,
fetes per ells i així complir la seva normativa d’amplada, de boral, etc... i com
ajuntament es va demanar una reunió amb el Diputat d’infraestructures per
tractar aquest tema.
El Regidor, Manel Arevalo comenta que des de la Regidoria de Turisme, els
cartells ja estan fets i durant el mes de gener s’acabaran els llibrets d’informació
del poble.
Que ja ha arribat la subvenció per arranjar camins que farà l’ADF i
l’Ajuntament aportarà un 5% i hi ha un mapa dels camins que volem que es
facin.
VUITÈ. - MOCIONS I /O PROPOSTES DE LA RESOLUCIÓ DELS
REGIDORS.
No n’hi ha.
NOVÉ - PRECS I PREGUNTES.
El Regidor, Josep Junqué pregunta si amb aquets nous cartells s’ha aprovat
una nova nomenclatura de carrers?
El Regidor, Pere Civill, sobre això que ha explicat dels camins, pregunta quin
criteri s’ha tingut per triar-ne uns i no uns altres?
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El Regidor, Manel Arevalo contesta que en primer lloc, la opinió de Diputació,
la subvenció és molt petita, només 7 o 8 actuacions, amb iva inclòs 12.000 euros,
s’ha de repartir molt bé i fer petites reparacions, en principi s’havien proposat
altres camins però alguns que potser serien més convenients, com el que va fins
els Giberts, els forestals no ens els deixa tocar o d’altres.
El Regidor, Josep Junqué pregunta si en el pressupost del 2017 hi ha alguna
actuació perquè funcioni ràdio Foix?
El Regidor, Joan Navarro contesta que va tenir una reunió amb l’escola i li van
proposar que la canalla pogués disposar de la ràdio i va parlar amb un senyor
de Vilafranca perquè posés al dia les instal·lacions per poder millor-les si no
costa molts diners.
El Regidor, Josep Tutusaus pregunta si sobre això dels guals están tots
controlats?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que s’ha demanat el cens a Contribucions i per
això surten totes aquestes dades, es té en compte i s’ha de repassar per si
tothom té la placa o té la vorera pintada.
El Regidor, Josep Junqué comenta que tenen una queixa sobre la Veu de Foix,
el seu grup va fer un escrit desitjant bona Festa Major i es va treure per la Fira i
això no és presentable.
El Regidor, Pere Civill comenta també sobre aquest mateix tema de la Veu de
Foix, que no va ser correcte passar-ho tant tard i que a data d’avui encara hi ha
cases que no han rebut la Veu de Foix a casa seva.
El Regidor, Joan Navarro comenta que té confiança amb la persona que ho va
fer.
El Regidor Pere Civill també comenta que es podria fer servir el vigilant
municipal per repartir aquests fulletons i així arribarien a totes les masies i cases
del municipi encara que fos cada dia una mica.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que està molt bé la proposta, però anar a les 3
o 4 de la matinada a una masia per repartir alguna cosa, no és el més adient,
però en altres ocasions s’ha fet servir de les 10 fins les 11, ell ha repartit alguna
cosa.
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El Regidor, Josep Junqué també es queixa de que quan l’Alcalde feliciti la Festa
Major, ho faci en nom de l’Ajuntament de Torrelles, i no de l’equip de govern.
Comenta que no es troba gaire bé i marxa cap a casa, no abans desitjant molt
bones festes de Nadal a tothom, bona entrada d’any i desitjant que el Regidor
Jordi Torné es millori ben aviat.
El Regidor, Pere Civill comenta que sobre el tema de l’Ibi, l’Ajuntament va
renunciar a cobrar els 4 anys. Comenta que ahir li va venir un veí de Torrelles
amb un rebut de l’Ibi amb un recàrrec de fa 4 anys enrere i la seva pregunta és
que evidentment això no pot ser correcte perquè l’Ajuntament no ha reclamat
aquets endarreriments del Cadastre d’aquets 4 anys enrere, no?
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que no ho ha vist i no ho sap.
El Regidor, Pere Civill comenta que pot ser que hi hagi més persones amb la
mateixa situació, si és el cas, quina és l’actuació que han de fer? Venir a
l’Ajuntament o a Diputació?
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que el primer de tot és quan aquest veí ho va
rebre se’l adrecés directament a l’Ajuntament perquè de moment no és té cap
constància d’aquestes cartes.
El Regidor, Pere Civill comenta que això li va comentar el divendres, i avui
som dimarts, que de la mateixa manera que li va arribar a aquest, potser la
millor solució seria que es pengés un van.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que no ho sap, però lo únic que sap és que és
dels únics Ajuntament que s’ha pogut no fer-ho.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que en la Junta de Govern número 37
pàgina 13 hi ha una llicència d’obres en un sol no urbanitzable que s’ha denegat
i la pregunta és perquè estava en construcció?
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que aquest expedient es troba en el Jutjat Penal
de Vilafranca perquè l’acusen d’un delicte per ordenació urbanística i l’únic que
es va fer en aquest punt és canviar el nomenament de Secretari del Lluís per la
Irene.
La Regidora, Esther Tutusaus pregunta perquè aquesta llicència no es va
parar?
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L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que aquesta llicència no es va donar i es va
notificar que la paressin i a més a més té un escrit imputant aquest delicte.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que fa un mes que encara hi
treballaven.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que ho dubta però que en tot cas, aquesta
persona haurà de respondre amb els Jutjats.
El Regidor, Pere Civill pregunta si hi ha alguna novetat sobre el tema wifi
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que li explicarà quan acabi el ple.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que en la Junta de Govern número 38
pàgina 8 hi ha una sèrie de facturacions que un està tres vegades
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que té diferent numeració.
El Regidor, Josep Tutusaus comenta que durant 15 dies la Doctora va haver
d’aparcar el cotxe allà dalt i que el tema de l’aparcament de la plaça s’hauria
d’arreglar .
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta recentment hi va anar i no li van comentar res i
si no està resolt és més per un problema de pressupost
La Regidora, Esther Tutusaus pregunta sobre en un Junta de Govern que surt
una subhasta que s’ha fet d’un pis?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que hi ha un deute de residus domèstics i
impost sobre bens inmobles, surt a suhasta però com que l’Ajuntament ha parat
algunes degut a que eren primeres vivendes, es va fer la comprovació i no hi ha
ningú empadronat i no hi viu ningú.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que els fulletons ha vist que estaven
cobrats i el regidor ha dit que encara no estaven.
El Regidor, Manel Arevalo comenta que la factura està entrada a l’Ajuntament
però no pagada i això no és un fulletó sinó el planell, hi ha una altre cosa que és
un fulletó amb informació. De moment està aquí i s’ha començat a entregar a les
cases rurals
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La Regidora, Esther Tutusaus pregunta a la Sira, la partida de les hores extres
del personal a quin número va.
La Regidora, Sira Carbó contesta que el número, no ho sap, que tot el tema de
personal està en el capítol 1 i una pot absorbir a una altre.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que en la partida del Cementiri
s’incloés alguna actuació pel Cementiri del Terme, perquè hi ha alguns números
que no es veuen. I per últim desitja unes bones festes de Nadal a tothom.
El Regidor, Pere Civill, també felicita les festes de Nadal i bon any nou.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que en nom de l’Ajuntament de Torrelles de
Foix, desitja bones festes i bon any i que el Regidor Jordi Torné es recuperi ben
aviat.
I no havent més assumptes a tractar, quan són les vint-i- dues hores del dia a
dalt assenyalat, el President aixeca la sessió de la que jo, la SecretàriaAccidental, 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. 11 de data
20 de desembre de 2016 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de
14 pàgines mecanografiades a l’anvers.

La Secretaria Accidental
Irene Bolet Jiménez
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