Acta núm.- 2/2017, de 24 de gener de 2017
Sessió ordinària del Ple de la Corporació

ASSISTENTS
President
Sergi Vallès Domingo (CiU)
Vocals
Manel Arévalo Pérez (CiU)
Sira Carbó Cabeza (CiU)
Jordi Torné Solé (CiU)
Joan Navarro Puertas (CiU)
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!)
Secretària-Accidental
Irene Bolet Jiménez

A la Casa de la Vila del municipi de Torrelles de Foix, quan són les vint- i –una
hores i dos minuts, del dia vint-i-quatre de gener de l'any dos mil disset, 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:
RELACIÓ

D'EXPEDIENTS

1. Aprovació de la minuta de la sessió ordinària realitzada el dia 20 de
2.
3.
4.
5.

desembre de 2016.
Aprovació de la minuta de la sessió extraordinària realitzada el dia 10 de
gener de 2017.
Compte General del pressupost municipal corresponent a l’exercici 2014.
Plec de Condicions per a l'arrendament de l'habitatge situat a les escoles.
Modificació de l'aprovació de l'expedient d'incorporació dels saldos de
romanents amb finançament afectats al pressupost de despeses de
l'exercici 2015.
1

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

6.
7.
8.
9.
10.

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 20 DE DESEMBRE DE 2016.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova l'acta de la sessió ordinària realitzada
el dia 20 de desembre de 2016, per 9 vots a favor (CIU, ERC-AM, PSC-CP) i 1
abstencions (AETFF!)
S’incorpora a les 21:05 minuts el regidor, Pere Civill Miret

SEGON.APROVACIÓ
DE
LA
MINUTA
DE
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 10 DE GENER DE 2017.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova l'acta de la sessió extraordinària
realitzada el dia 10 de gener de 2017, per 8 vots a favor (CIU,PSC-CP, AETFF!!)
i 3 abstencions (CIU, ERC-AM)

TERCER.- COMPTE GENERAL DEL
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014.

PRESSUPOST

MUNICIPAL

La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Vist que els serveis de la Intervenció Municipal han confeccionat el Compte
General del Pressupost municipal corresponent a l’exercici econòmic de l’any
2014, el qual serà retut pel President de l’Ajuntament al Ple de la Corporació
Municipal, previ dictamen de la Comissió Especial de Comptes i exposició
pública.
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Atès que la sessió de la Comissió Especial de Comptes es va realitzar el dia 29
de novembre de 2016, dictaminant favorablement els Comptes Generals dels
Pressupostos municipals corresponents a l’exercici econòmic de 2014.
Vist que el Compte General corresponent a l'exercici 2014 es va exposar al
públic, des del dia 12 de desembre de 2016 fins el dia 16 de gener de 2017,
mitjançant publicació al BOPB, en el tauler d’edictes de la Corporació i a la
pàgina web municipal, de conformitat amb l’article 212.3 de la Llei reguladora
de les hisendes locals i que no es van presentar objeccions, al·legacions ni
observacions per persona interessada.
Vist l’informe favorable de la Secretària-Interventora Accidental de data 9 de
novembre de 2016, segons el qual s’ha donat compliment al que estableix els
articles 208 al 212 de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost municipal corresponent
a l’exercici econòmic de l’any 2014.
SEGON.- Trametre còpia de l’esmentat Compte General i de l’expedient
administratiu a la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa
vigent.
TERCER.- Notificar el present acord, amb la informació corresponent, a
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació de
l’Administració de l’Estat a la província de Barcelona.
L’Alcalde, Sergi Vallès explica que el Compte General corresponent a l'exercici
2014, es va fer la comissió especial de comptes on es va acordar per unanimitat
dels presents els Comptes Generals del pressupostos Generals corresponents a
l’exercici 2014. En aquesta comissió el Sr. Josep Junqué va fer dues preguntes,
una d’elles era, pregunta pels crèdits per operacions pendents d’aplicar del
pressupost, per import de 3.106.984,84 €, quin import està pendent de la
urbanització de Can Coral?. Hem fet la pregunta a Faura Casas i ells ens han dit
que ells no ho tenen i aquesta informació la tenim nosaltres i la hem d’acabar de
calcular, tant bon punt la tinguem, li farem arribar.
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El Regidor, Josep Junqué comenta que aquesta informació ja la teníem, que
només era sumar les partides pendents d’aplicar .
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que la segona pregunta que va fer era que les
aplicacions pressupostaries de la liquidació del pressupost d’ingressos número
35006 d’execució d’obres i 35007 quotes urbanístiques de Can Coral, perquè no
hi consta la previsió pressupostària inicial? Aquesta si que ens la va respondre
el tècnic de Faura Casas i és, segons la comptabilitat aquest import correspon a
devolucions fetes per l’Organisme de quotes urbanístiques de Plana de les
Torres i Can Coral, si són devolucions es comptabilitzen així, són menys
ingressos de l’any en que es tornen i no hi ha d’haver provisions inicials.
El Regidor, Josep Junqué contesta que s’ha quedat voi voi igual.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.

QUART.- PLEC DE CONDICIONS PER A L’ARRENDAMENT DE
L’HABITATGE SITUAT A LES ESCOLES
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que l’Ajuntament de Torrelles de Foix disposa d’un habitatge situat a les
antigues escoles, anomenat «casa dels mestres», que quedarà buit en els propers
mesos per finalització del contracte d'arrendament.
Atès que hi ha algunes famílies al municipi que no disposen d’habitatge.
Atès que la família que ocupi aquest habitatge podria realitzar les feines de
custòdia de les instal·lacions escolars, tant de la nova escola i llar d'infants com
de les instal.lacions de l'antiga escola.
Atès que s'ha creat una Comissió informativa especial per a l'anàlisi
d'adquisició d'habitatge social i que en conseqüència es crearà una Borsa
d'habitatges de lloguer social.
Atès que aquest habitatge formarà part d'aquesta Borsa d'habitatges de lloguer
social.
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Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Plec de condicions per a l’arrendament de l’habitatge situat
a les antigues escoles d’aquest municipi.
Segon.- Sotmetre el plec de condicions per a l’arrendament de l’habitatge situat
a les escoles als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles
interessats, per un període de vint-i-sis dies, amb publicació al BOPB i al tauler
d’anuncis municipal, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments.
Alhora que es convoca el concurs per a la presentació de peticions.
Tercer.- En el supòsit de que es presentin al·legacions es suspendrà el concurs
fins a la resolució de les al·legacions presentades.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez comenta que va ser ella la que va comentar
que el contracte havia de ser de 3 anys en compte de 5. Voldria comentar que a
l’article 4 a on posa “transcorreguts 3 anys, si alguna de les parts vol rescindir el
contracte, ho haurà de comunicar a l’altra amb un preavís de 30 dies”, això
s’hauria de canviar perquè els contractes de 3 anys, es renoven automàticament
per cada any, s’hauria de posar una clàusula que digués que si una de les parts
no està interessada en renovar, amb un avís de 2 mesos d’antelació, s’hauria de
comunicar i en el moment que el contracte ha fet els 3 anys, aquest contracte
s’ha de tornar a fer de nou.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que això és lo que ens vas dir i és lo que s’ha
posat i s’entén que si no s’especifica, però aquest contracte si que especifica que
es podrà prorrogar en períodes d’un any.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez comenta que quan el contracte és màxim de
3 anys, es torna a fer un altre de nou
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que si fa falta ho tornarem a revisar, però és el
que diu.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que si passat els 3 anys queda un
contracte indefinit en algun moment es pot necessitar la casa i després que
passaria?
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L’Alcalde, Sergi Vallès, llegeix el que diu la pàgina de la Generalitat, gencat, i
diu que “en el cas que arribi la data de finalització del lloguer, al cap de 3 anys
com a mínim i cap de les dues parts no comuniqui la voluntat de finalitzar-lo, el
contracte queda automàticament prorrogat per 1 any.”
El Regidor, Pere Civill, comenta que seria bo que abans d’aquests 3 anys
passin, s’hauria de convocar una altre vegada, perquè la situació d’aquesta
família pot haver canviat i la necessitat d’una altre família sigui més necessària i
adequada abans de prorrogar automàticament.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta dues coses, que si hi ha prorroga d’un any, el
contracte, ja posa que hi ha d’haver un previ informe de Serveis Socials, on si la
situació de la família canvia ja hi constarà i la segona és que la llei ja ho diu així,
que és lo que s’estava discutint abans.
El Regidor, Pere Civill, comenta que potser Serveis Socials, et diuen que no ha
canviat la situació d’aquesta família, però hi pot haver una altre que potser té
més puntuació que aquesta.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que en aquest plec de clàusules no podem
posar que al cap de tres anys no ho prorrogarem 1 any més perquè sinó estarem
posant una cosa que la llei de lloguers no ho permet, lo únic que podem fer, és
tenir-ho en compte quan passin aquests 3 anys. I lo del tema de Serveis Social,
suposo que allà ja es tindrà en compte la situació de la família i si consideren
que no s’ha de prorrogar, no es prorroga.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.

CINQUÈ.- MODIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT
D’INCORPORACIÓ
DELS
SALDOS
DE
ROMANENTS
AMB
FINANÇAMENT AFECTATS AL PRESSUPOST DE DESPESES DE
L’EXERCICI 2015.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès l’acord del Ple d’aquesta Corporació de 24 de maig de 2016 per la
incorporació dels romanents de crèdit afectats d’acord amb l’Estat d’Intervenció
de 31 de març de 2016, elaborat a l’efecte.
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Atès que les dades en que es va fonamentar l’esmentat Estat no resulten
correctes, després de les comprovacions efectuades al respecte, constituint un
error material que cal esmenar, en els termes de l’article 109.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Atès que s’ha elaborar un nou Estat per determinar els saldos que cal incorporar
al pressupost de 2015 i que substitueixen als anteriors.
Atès el que disposa l’article 182.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, respecte de la obligatorietat, excepte que es desisteixi total o parcialment
d’iniciar o continuar l’execució de la despesa finançada, d’incorporar el crèdits
que emparin projectes finançats amb ingressos afectats.
Atès la redacció dels articles 47 i 48 del Reial Decret 500/1990, d’1 d’octubre,
que desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que
fan referència a la incorporació de romanents de crèdit al pressupost de
despeses de l’exercici immediatament posterior.
Vist el nou estat elaborat per la Intervenció Municipal referenciat abans, de data
24 de gener de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció que consta a l’expedient.
Atès les atribucions atorgades per l’article 21 de la Llei 7/1987, de 2 d’abril, de
les Bases del Regim Local.

PROPOSO

Primer.- Anul·lar la incorporació al pressupost de despeses de l’exercici de 2015 dels
saldos de romanents amb finançament afectat següents:
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Econòmic

Programa

Descripció aplicació

60000
61901
63200
63201
63900
63901
63900
61901

15
454
920
321
165
165
16
151

62700

151

61900
60003

151
454

Franja Plana de les Torres – Romanent 2014
Arranjament camins Diputació – Romanent 2014
Edificis singulars Diputació – Romanent 2014
Reforma lavabos – Romanent 2014
Eficiència energètica enllumenat – Romanent 2014
Enllumenat solar en diversos núclis – Romanent 2014
Enllumenat Públic Urb. Can Coral – Romanent 2014
Obres complementaries Urb. Can Coral – Romanent
2014
Projecte Urbanització Polígon Industrial – Romanent
2014
Obres urbanització Can Coral – Romanent 2014
Obres urbanització Plana de les Torres – Romanent
2014
Total incorporació al pressupost de despeses

Import
modificació
47.809,42
196.961,88
38.173,39
494,92
25.885,82
5.643,63
1.050,13
125.076,58
59.000,00
10.749,17
427.940,84
938.785,78

Segon.- Anul·lar la incorporació al pressupost d’ingressos de 2015 el finançament de
les despeses abans descrites que respon al següent detall:

Económic
39611
39612
76190
76191
76192
76193
76194
76195
87010

Descripció concepte ingrés
Quotes Urbanització Franja Plana de les Torres
Quotes Urbanització Polígon industrial
Ap. Instalaciones y Projectos de Vanguardia Urb Can
Coral
Diputació Eficiència energètica RT 2014
Diputació Enllumenat solar RT 2014
Diputació Reforma lavabos RT 2014
Diputació Edificis singulars RT 2014
Diputació arranjament camins RT 2014
Incorporació romanents afectats per a inversions
Total finançament incorporació romanents

Import
44.208,07
47.145,76
1.050,13
25.885,82
5.643,63
494,92
38.173,39
196.961,88
579.222,18
938.785,78

Tercer.- Incorporar al pressupost de despeses de l’exercici de 2015 dels saldos de
romanents amb finançament afectat següents:

Econòmic

Programa

60000

1510

Descripció aplicació
FRANJA PLANA DE LES TORRES - ROMANENT
2014

Import
modificació
47.244,11
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61901

4540

63200

9200

63201
63900

3210
1650

63901

1650

ARRANJAMENT DE CAMINS DIPUTACIO–
Romanent 2014
EDIFICIS SINGULARS DIPUTACIO– Romanent
2014
REFORMA LAVABOS– Romanent 2014
EFICIENFIA ENERGETICA ENLLUMENAT–
Romanent 2014
ENLLUMENAT SOLAR DIFERENTS NUCLIS–
Romanent 2014
Total incorporació al pressupost de despeses

53.255,86
35.869,55
494,92
25.885,82
5.643,63
168.393,89

Quart.- Incorporar al pressupost d’ingressos de 2015 el finançament de les
despeses abans descrites que respon al següent detall:

Económic
39611
76190
76193
76194
76195
87010

Descripció concepte ingrés
QUOTES URB. CAN CORAL
Ap. Instalaciones y Projectos de Vanguardia Urb Can
Coral
Diputació Reforma lavabos RT 2014
Diputació Edificis singulars RT 2014
Diputació arranjament camins RT 2014
Incorporació romanents afectats per inversions
Total finançament incorporació romanents

Import
44.208,07
1.050,13
494,92
33.026,47
53.255,86
36.358,44
168.393,89

Cinquè.- Comunicar a les àrees de Turisme, Seguretat Ciutadana i Medi
Ambient; Ensenyament, Hisenda i Promoció Econòmica; així com el de l’àrea
d’Urbanisme, el present acord.

Sisè.- Ordenar a la Intervenció, el registre de les operacions necessàries en el
sistema d’informació comptable.

Setè.- Comunicar aquest acord a la Subdelegació del Govern i al Departament
de Governació de la Generalitat de Catalunya, segons la redacció de l’article
56.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les Bases del Regim Local i el 196.3 del
Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
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L’Alcalde, Sergi Vallès, demana disculpes per no haver passat abans aquest
punt, però a vegades hi ha errors o consultes d’última hora i al no tenir un
secretari interventor a la casa, és difícil contactar amb ell perquè té el seu horari
i quan s’ha disposat d’ell, s’ha pogut enviar per mail.
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, explica que s’ha volgut incorporar els
romanents hi havia algunes diferències i perquè no hi haguessin ni positius, ni
negatius, s’ha hagut de passar aquesta modificació, però no deixa de ser
quadrar els romanents.
La Regidora, Mª Teresa Rodriguez comenta que no entén una cosa, igual per la
manera que està posat, on diu” Ap. Instal·lacions y Proyectos de Vanguardia
Urb. Can Coral” que vol dir?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, explica que és el nom que li han posat, vol
dir actual.
El Regidor, Josep Junqué comenta que aquests 938.785,78 euros de despeses,
són coses pendents del 2014
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, explica que això és el que anul·lem i el que
s’incorpora són els 168.393,89 euros. La proposta primera és anul·lar la
incorporació, la segona també és anul·lar la incorporació i tercera és incorporar
en el pressupost i la quarta també incorpora.
L’Alcalde, Sergi Vallès, explica que és més que res, posar al dia tot el tema
d’intervenció.
El Regidor, Josep Junqué comenta que aquets 168.393,89 euros que incorporem
al pressupost, les despeses són la franja de Plana de les Torres, l’arranjament de
camins, edificis singulars....
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, explica que són del 2014 i s’han
d’incorporar al 2015
El Regidor, Josep Junqué comenta que lo de sota són les subvencions que s’han
ingressat per cobrir les despeses de sobre.
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, explica que són obres que es van
pressupostar i realitzar el 2014, però es van acabar i pagar el 2015.
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El Regidor, Pere Civill pregunta si alguna d’aquestes obres no s’hagués pogut
fer en la seva totalitat, també s’hagués pogut passar a un altre exercici?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó explica que son temes d’inversió i si no
s’han acabat les obres en l’any que ho has pressupostat, després tu pots agafar
aquells diners i afegir-los al següent any per acabar d’imputar la despesa.
El Regidor, Pere Civill pregunta si ara es pot fer una prorroga del 2014 al 2015,
amb un altre tema que va ser el wifi, perquè no es va poder fer llavors?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó explica que ara mateix s’està posant al dia
la comptabilitat, quan es van fer aquestes coses, la comptabilitat no estava al dia
i ara que tenim uns tècnics ens diuen que no podem fer això que ens estàs
comentant.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que la diferència és que això està fet, que eren
uns tràmits comptables d’uns diners que d’unes coses que ja s’han fet i pagat,
estaven mal executades del 2014 i es passa al 2015 que és on s’executa. I el tema
del wifi, no està fet i legalment no es pot contractar aquesta empresa perquè no
tenim aquesta partida en el pressupost i no està executat, ni fet, ni pagat.
El Regidor, Josep Junqué pregunta que en aquets 168.000 euros, hi ha 44.000
euros de quotes urbanístiques de Can Coral, això que vol dir que s’han agafat
diners?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó contesta que no s’ha agafat res, això vol dir
que aquets diners s’han cobrat aquest any i per això s’han posat aquí.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.

SISÈ.- 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.
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Atès els decrets de l’alcalde núm. 71/2016, de data 16 de desembre de 2016, al
núm. 1/2017, de data 5 de gener de 2017.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 71/2016, de data 16
de desembre de 2016, al núm. 1/2017, de data 5 de gener de 2017.

SETÈ.- 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.
43/2016, de data 29 de novembre de 2016, fins a la número 47/2016, de data 27
de desembre 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. 43/2016, de data 29 de novembre de 2016, fins a
la número 47/2016, de data 27 de desembre de 2016.

VUITÈ.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA.
L’Alcalde, Sergi Vallès explica que quan hi ha una defunció en el municipi,
firma una carta que firma en nom de tota la corporació, igual que quan
s’empadrona o quan hi ha un naixement al municipi. Així mateix, la corporació
vol donar el condol a totes les persones que recentment ens han deixat, com el
Sr. Pady Manion o la Sra. Luque.
Explica també que recentment s’ha fet una jornada de participació ciutadana i
per això no s’allargaran molt en les informacions de la presidència .
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NOVÈ.- MOCIONS I/O PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS REGIDORS.
NO N’HI HA.

DESÈ.- PRECS I PREGUNTES.
La Regidora, Mª Teresa Rodriguez comenta que en la font del Gatell hi ha un
petit pou que en el seu moment l’empresa Adeg el va tapar una miqueta, però
ara torna a estar oberta la balla i és perillós, demana que es tapi.
El Regidor, Josep Junqué demana quan sigui possible tenir el nomenclàtor de
Torrelles
El Regidor, Pere Civill comenta que en el mes de maig quan van passar els
pressupostos, es va demanar que els diners que s’havien cobrat de més de l’IBI
de les cases, es destinés per comprar vivenda social, el mes d’octubre quan es va
anar a Madrid es va dir que va anar molt bé i ara demana saber amb aquells
diner que s’ha fet, quina previsió es té de fer alguna cosa.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que són diners aplicats al 2016 i ara s’haurien
d’aplicar al del 2017. I explica que va venir el seu arquitecte, va fer una
valoració econòmica del quartel de la Guardia Civil, es van donar compte que
estava més desastrós que l’última vegada que van venir i estem pendents de la
resolució i es parlarà del que es farà.
El Regidor, Pere Civill pregunta si la idea que es tenia, és la mateixa? Adquirirlo sencer o per parts?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que el solar és equipament i no es pot
fraccionar, el solar no es pot fer una part equipament o l’altre no, ha de ser tot
sencer, passar-ho a vivenda o equipament, el solar és de l’Ajuntament i l’edifici
és d’ells.
El Regidor, Jordi Torné comenta que ell personalment i l’arquitecte de
l’Ajuntament va anar amb l’arquitecte d’ells i es van sorprendre molt de l’estat
en que es trobava l’edifici tant desastrós i ell mateix li va proposar de que
enderroquessin l’edifici i deixessin net el solar, i no va dir que no, estem a
l’espera de la seva valoració.
El Regidor, Pere Civill pregunta per quin motiu derruïdes?
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El Regidor, Jordi Torné contesta que ha sigut per vandalisme, només hi ha
parts, ni cables, ni vidres, no hi ha res.
La Regidora, Mª Teresa Rodriguez pregunta com està el tema de la col·locació
de la bandera espanyola?
L’Alcalde, Sergi Vallès, explica el tema de la bandera espanyola, algú va
denunciar l’Ajuntament o una institució o algun ciutadà, ens van denunciar a la
Delegació del Govern i ells davant d’un Contenciós Administratiu, s’ha acabat
el judici, s’ha fet tot el que s’ha pogut fer i ha arribat la sentència, que deia que
teníem fins el dia 11 de gener per penjar la bandera espanyola igual que totes i
perquè no està penjada? Doncs perquè no tenim bandera espanyola a
l’Ajuntament de Torrelles, s’ha demanat i quan arribin les penjarem, sinó
m’imposaran una multa i obriran un expedient disciplinari a la meva persona i
quan la tinguem, la penjarem.
El Regidor, Josep Junqué, pregunta sobre l’acta de junta de govern número 43,
un conveni entre el Consell Comarcal i Joventut
L’Alcalde, Sergi Vallès, explica que no s’ha firmat res, s’ha prorrogat el conveni
sobre matèries de joventut, que hi ha una tècnica i que ja teníem, que s’ha anat
prorrogant cada 2 o 4 anys.
El Regidor, Josep Junqué, pregunta el 50% qui el paga?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que, l’Ajuntament
El Regidor, Josep Junqué, demana si li poden passar aquest conveni.
El Regidor, Pere Civill, comenta que la Sira va oferir la possibilitat de proposar
temes pel nou pressupost, i desde el nostre grup, voldríem que es tingués en
compte de tindre una partida pressupostària per adquisició de vivendes.
La Regidora, Mª Teresa Rodriguez, comenta que diumenge en la sessió
participativa, es va comentar de fer funcionaries algunes administratives de
l’oficina i pregunta si l’equip de govern, s’ha plantejat de fer funcionaris a
alguns de la brigada.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que si, que hi ha pensat i després d’uns faran
els altres.
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La Regidora, Esther Tutusaus pregunta per la junta de govern número 46, tot i
que en la sessió participativa del diumenge passat, ja es vas comentar alguna
cosa. Una senyora, de Can Coral, va preguntar sobre el tema de les parcel·les
que no pagaven i que sortien embargades i es va contestar que no es farien
embargs perquè eren costosos. Aquesta resposta va sorprendre.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que ni li va preguntar això, ni va contestar
això. Ell va explicar la situació. Aquesta contestació venia derivada de
l’explicació del deute que té l’Ajuntament, ingressos que no havia rebut
l’Ajuntament, una part de les quotes de Can Coral que es van rebent i l’altre de
que si es feien embargs, deixaven gent sense vivendes, cosa que no es faria i si
es feien embargs, no es cobrarien i es subhastarien i possiblement no es
vendrien i l’Ajuntament hauria d’assumir el deute.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que el que posa a l’acta, és que Can
Coral S.A. té unes quotes de pagament 6.666 euros de tributs que no ha pagat i
aquí posa que es té que procedir a l’embarg d’aquestes parcel·les, i així doncs
que passa amb aquestes parcel·les ?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que totes les propostes d’embargs, venen de
l’Organisme de Gestió Tributària. Can Coral S.A. deu a l’Ajuntament 500.000
euros de quotes urbanístiques, se’ns va dir que es podia embargar i per tant,
subhastar perquè això no es cobrarà. I a més a més, l’acord inclou que fins que
no estigui inscrit el projecte de reparcel·lació i recepcionada l’obra no es podrà
fer.
El Regidor, Pere Civill, comenta durant aquests darrers anys la riera ha estat
amb un caudal bastant baix, però tot i això els camins han estat bastant
deteriorats, l’any passat es va reduir del pressupost la partida per arranjament
de camins i demanaríem si aquest any es podria incrementar o mantindre’ls en
més bones condicions.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que molts anys que estan en molt bones
condicions, més que altres i l’any passat, s’ha gastat quasi el doble de la partida
que hi havia.
El Regidor, Pere Civill, comenta els veïns que transitem pels camins del
municipi, creiem que haurien d’estar molt més ben arreglats que estan.
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La Regidora Mª Teresa Rodriguez, comenta que si no té mal entès, s’estava
esperant una subvenció per arreglar la carretera que va del poble fins les
Espolles.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que ja es té concedida i l’endemà de tenir
pressupostos, començarà tot el procés de contractació, tant d’això com
l’enllumenat de Plana de les Torres.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta les propostes que el seu grup proposa
pel nou pressupost. La primera seria de fer un o incloure una partida per
l’arranjament del rellotge de l’antiga casa de la vila. La segona, que el parc
infantil que hi ha a baixa al casal, es pogués traslladar a davant de l’Ajuntament
al costat de la Sala polivalent.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que el rellotge, es va voler arreglar, però
pujava molt més del compte i potser en comptes d’arreglar la campana, seria
millor arreglar el rellotge de campanar. El tema del parc infantil, en el
pressupost, ja està pensat fer-hi una altre cosa, amb el regidor de joventut i la
tècnica estaven pensant de posar una petita pista amb porteries pel jovent i
canalla. El canvi d’ubicació del parc és bona idea i es tindrà en compte.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que l’altre proposta es fer el projecte per
la Sala Polivalent.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que ja està fet.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que doncs buscar una subvenció que no
tingués de tornar els diners de la primera fase.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta el Departament de Cultura, va venir, va
entendre la situació i se’n va parlar.
El Regidor, Josep Junqué , comenta que els plans d’ocupació es podrien
utilitzar per a realitzar aquestes obres o fins i tot per treure les aigües que s’hi
acumulen.
El Regidor, Manel Arevalo, contesta que és una obra massa gran perquè ho fes
un pla d’ocupació i que l’aigua ja s’ha tret varies vegades i l’endemà es torna a
omplir perquè el nivell freàtic és molt gran.
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L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que és el que passa amb l’ascensor dels jutjats
de pau que no es pot utilitzar perquè sempre està ple i per això no es pot
legalitzar ni utilitzar.
El Regidor, Pere Civill, comenta que el tema del wifi, qua estigui instaurat, hi
hauria d’haver alguns punts gratuïts com l’escola.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que no només serà l’escola, sinó que serà
davant l’Ajuntament, el camp de futbol i l’escola té fibra òptica subvencionada
per Ensenyament.
La Regidora Mª Teresa Rodriguez, pregunta com és que la recollida de brossa
l’està fent la Mancomunitat?
La Regidora, Sira Carbó contesta que quan es va fer malbé el camió, es van
demanar pressupostos i el més econòmic va ser Cespa i la Mancomunitat va
tornar a presentar un pressupost d’un euro més econòmic i llavors es va
canviar.
El Regidor, Josep Junqué , recorda que en l’últim ple es el Joan va comentar
que estava en contacte amb unes persones per millorar el tema de la radio, com
està el tema?
El Regidor, Joan Navarro contesta que la setmana passada va parlar amb el
Sergi Fernàndez que és qui porta el tema de comunicació i s’està parlant del que
fa falta per fer la ràdio via internet, els plens en directe.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que una de les partides del 2017 serà una
partida destinada a la ràdio impulsada pel regidor de comunicació que està
lluitant pel tema.
El Regidor, Pere Civill, pregunta quina valoració feu, dels llums que s’han
posat en els barris, ara deu fer un any.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que perfecte. Són punts de llum que serveixen
per donar suport. La única cosa que es podria tenir en compte seria que allò no
és llum solar, però fa una previsió del sol que farà i s’apaga o s’encén segons la
previsió que fa i a vegades no és la realitat i algun veí s’ha queixat. En algun
s’ha fet algun canvi entrant en garantia.
El Regidor, Pere Civill, demana que entrés en els pressupostos la segona fase
d’aquest enllumenat.
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L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que es va demanar en les meses de
concertació, no va entrar, de fons propi, és impossible que s’assumeixi, però
se’n pot parlar.
La Regidora Mª Teresa Rodriguez, pregunta per les farol·les que hi ha a les
Espolles fallen moltíssim, a veure si es podria fer alguna cosa .
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que això va inclòs en el projecte de la
carretera.
La Regidora, Esther Tutusaus pregunta per l’enllumenat de Can Cruset fins la
Sisa, que passa?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que estan apagades, de cada 3 una.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta les instal·lacions de la Petanca, van
conectades a les faroles de la carretera i una té un problema que quan es dona
llum a la petanca, la carretera es queda sense llum.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que s’haurà de mirar.
El Regidor, Pere Civill, pregunta si hi ha previsió aquest any de fer la recollida
porta a porta?
La Regidora, Sira Carbó, contesta que tant de bo, necessitem un secretari que
ens ajudi perquè ha de sortir a concurs i s’han de fer números.
La Regidora Mª Teresa Rodriguez, pregunta quan està previst inaugurar
l’escola nova?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que no s’inaugurarà fins que estigui en us, la
previsió era ja, però les companyies de gas i llum estan fent endarrerir el procés,
la de llum el 16 de gener va fer la descàrrega i la de gas, encara no ha fet res.
El Regidor, Josep Junqué , recorda que va fer una entrada el 25 de novembre
en relació a tota la plantilla de l’Ajuntament i totes les persones que fins aquella
data estaven d’alta incloent els del taller d’ocupació i encara no se li ha
contestat.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que busquen la informació i li contestarem.
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El Regidor, Pere Civill, pregunta sobre un pressupost per posar il·luminació al
pàrquing del cementiri, es tira endavant el projecte o no?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que allà només s’hi posen 2 focus i es posaran
durant aquesta setmana o la setmana vinent.
La Regidora Mª Teresa Rodriguez, pregunta si la biblioteca que està a l’escola
nova, serà pública o només pels alumnes de l’escola?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que això ho va explicar el diumenge, tant la
biblioteca, com el gimnàs, com les pistes, tindran us exterior per tot el municipi.
El Regidor, Josep Junqué , pregunta al carrer Sant Isidre a l’altura del número 8
és l’únic tros on es pot aparcar i just és de dos regidors uns del PSC i l’altre
d’esquerre i no poden entrar a casa.
El Regidor, Josep Tutusaus, comenta que el Regidor Ferran Carbó li ha
comentat que la brigada ha col·locat unes pilones perquè no s’hi pugui apargar.
La Regidora Mª Teresa Rodriguez, pregunta si hi ha alguna manera de que la
doctora pugui aparcar?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que avui precisament ha anat a veure-la i li ha
comentat que sense cap problema, anirà a aparcar a fora el poble i anirà
caminant al consultori.
El Regidor, Josep Junqué , comenta que el ple del mes de maig, van preguntar
sobre el tema de la riera, perquè la riera de Torrelles està molt bruta.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que en un tram es va demanar permís i a
l’altre subvenció
La Regidora Mª Teresa Rodriguez, comenta sobre el problema que hi ha a les
Espolles sobre l’abocament d’aigües residuals, sense donar noms, la corporació
ja està al corrent.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que ho tenen en compte i s’ho miraran.
El Regidor, Josep Junqué , demana si és possible una reunió en un ple o una
comissió amb tots els regidors perquè s’expliqui com està el tema de Can Coral.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que en una comissió s’explicarà, sense cap
problema.
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La Regidora, Esther Tutusaus, pregunta sobre la última quota, com està?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que la última quota, és una quota residual i
dins d’aquesta quota una de les coses que s’hauria d’haver posat era la
inscripció en el Registre de la Propietat, el qual es va dir que l’assumia la
Diputació i per tant, la quota residual seria zero, però fins que no es tanquin les
sentències, no es sabrà res.
El Regidor, Josep Junqué , demana a tothom que intenti aparcar més bé, en
general en tot el municipi.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que el treballador de la brigada que fa les
funcions de vigilant a les nits, es fa uns farts de posar cartells al cotxes mal
aparcats, malauradament no disposem d’un funcionari per imposar multes,
però es passa al mossos que són els qui si que poden imposar-les.

I no havent més assumptes a tractar, quan són les vint-i-dues hores i vint-i-cinc
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. 2 de data
24 de gener de 2017 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 20
pàgines mecanografiades a l’anvers.

La Secretaria Accidental
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