Acta núm.- 6/2017, de 5 de juliol de 2017
Sessió extraordinària del Ple de la Corporació

ASSISTENTS
President
Sergi Vallès Domingo (PDeCAT)
Vocals
Manel Arévalo Pérez (PDeCAT)
Sira Carbó Cabeza (PDeCAT)
Jordi Torné Solé (PDeCAT)
Joan Navarro Puertas (PDeCAT)
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP)
Pere Civill Miret (ERC-AM)
Josep Tutusaus Raventós (ERC-AM)
Absents
Ferrán Carbó Rodríguez (PDeCAT)
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP)
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 cinc minuts, del dia cinc de juliol de l'any dos mil disset, es reuneixen els
senyors a dalt esmentats, per realitzar la sessió extraordinària del Ple de la
Corporació municipal, la qual ha estat convocada reglamentàriament amb el
següent ordre del dia:
RELACIÓ

D'EXPEDIENTS

1. Donar compte del decret d’alcaldia núm. 38/2017, de data 19 de juny de
2017, d’aprovació de la Liquidació del Pressupost 2015 de l’Ajuntament
de Torrelles de Foix.
2. Aprovació del pressupost general per a l’exercici de 2017.
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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.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDÍA NÚM. 38/2017,
DE DATA 19 DE JUNY, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST 2015 DE L’AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX.
Vista la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, corresponent a
l’exercici 2015, aprovada mitjançant el Decret d’Alcaldia número 38/2017, de data 19
de juny de 2017.
Atès que l’article 193.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
estableix que la liquidació, una vegada aprovada, ha de donar-se compte al Ple de
l’entitat local en la primera sessió que celebri.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
Únic. Donar compte del següent Decret de l’Alcaldia:
«DECRET D’ALCALDIA
NÚM. 38/2017.
De data 19 de juny, d'aprovació de la liquidació del pressupost 2015 de l’Ajuntament
de Torrelles de Foix
D’acord amb l’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i l’article
89.1 del Decret 500/1990, el pressupost de cada exercici es liquidarà, pel que fa a la
recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural
corresponent.
L’Ajuntament, segons el que disposen l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 89.2 del
Decret 500/1990, ha de dur a terme la liquidació del seu pressupost abans de l’1 de
març de l’exercici següent.
D’acord amb el que disposa l’article 191.3 esmenat i l’article 90.1 del Decret 500/1990,
l’aprovació de la liquidació del pressupost és competència de l’Alcalde, amb l’informe
previ de la Intervenció.
De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà al Ple en la
primera sessió que celebri.
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En ús de les atribucions conferides per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Torrelles de
Foix de l’exercici 2015. Les magnituds bàsiques obtingudes dels estats comptables de
la liquidació d’aquest exercici són les que es recullen en els quadres següents:

Resultat Pressupostari

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

Drets

Obligacions

Reconeguts

Reconegudes

Nets

Ajustaments

Total

Netes

1.933.025,82

1.454.739,28

478.286,54

283.014,07

184.714,55

98.299,52
576.586,06

2.216.039,89

1.639.453,83

c) Actius financers

0,00

0,00

0,00

d) Passius financers

0,00

293.313,32

-293.313,32

2. Total operacions financeres (c+d)
I.
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
EXERCICI (1+2)

0,00

293.313,32

-293.313,32

2.216.039,89

1.932.767,15

283.272,74

Ajustaments
3. Crèdits gastats finançats amb RLT per despeses
generals
4. Desviacions de finançament
negatives
5. Desviacions de finançament
positives
II. TOTAL AJUSTAMENTS (3+4-5)
III.
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
AJUSTAT (I+II)

0,00
106.547,43
257.521,94
-150.974,51

-150.974,51
132.298,23
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Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
2015
1. Fons Líquid
2. Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost Corrent
(+) del Pressupost Tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
3. Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost Corrent
(+) del Pressupost Tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
4. Partides pendents d'aplicació
(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
(+) Pagos realitzats pendents d'aplicació definitiva

131.796,20
4.047.669,72
266.768,93
3.076.145,86
704.754,93
2.990.413,70
219.162,68
1.885.542,07
885.708,95
3.038.999,43
0,00
3.038.999,43

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)

4.228.051,65

II. Saldos de dubtós cobrament

2.590.749,86

III. Excés de finançament afectada

1.007.826,78

IV. Romanent de tresoreria despeses generals (I-II-III)

629.475,01

La liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Torrelles de Foix presenta un
Romanent de Tresoreria per a despeses generals positiu per import de 629.475,01
euros sobre el qual cal minorar les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, que a
31 de desembre de 2015, ascendeixen a 3.312.714,76 euros. Aquest import s’ha de
regularitzar i absorbir en part pel Romanent de Tresoreria de la liquidació del
pressupost de 2015 i la resta pels pressupostos municipals futurs, per a la qual cosa
s’hauria d’aprovar un pla de sanejament.
Segon.- Es posa de manifest capacitat de finançament positiva i es compleix la Regla
de la Despesa.
Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost al Servei de Coordinació amb
les Hisendes Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i a la
Generalitat de Catalunya.
Ho mana i signa l’Il.lm. Sr. Alcalde, davant meu la Secretària-Accidental, que ho
certifico.

Sergi Vallès Domingo
Alcalde-President
Torrelles de Foix, a 19 de juny de 2017
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La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, explica que aquest decret és per aprovar
els números del tancament de l’exercici del 2015, en aquest exercici el que es vol
remarcar és que es tanca l’exercici amb un balanç pressupostari positiu de
132.000 € i que es té un romanent de tresoreria positiu de 628.475,01 € que
servirà per compensar el pendent d’aplicació que s’arrastra d’anys enrere.
Aquets són els dos punts que es volen remarcar, que es considera que Torrelles
està tancant de manera positiva i que s’està treballant per tancar i solventar la
comptabilitat com es va dir que es faria.
El Regidor, Josep Junqué demana que s’expliqui de la manera que s’han
aconseguit aquets números.
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, explica que s’ha fet una revisió de la
comptabilitat d’any anteriors fins el 2011, de factures que podrien estar
duplicades i/o mal comptabilitzades.
El Regidor Pere Civill comenta que s’ha passat el decret d’alcaldia 54/2016 que
es el tancament de l’exercici 2014 on diu que hi ha un import negatiu de
287.534,15 € que s’haurà d’aplicar en anys successiu, i la pregunta és, en aquest
any 2015 quin tant s’ha aplicat del romanent negatiu?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, explica que el romanent negatiu s’aplica en
el següent pressupost, no en el tancament comptable. Un cop es tanca el 2014, el
romanent negatiu s’ha d’aplicar en el següent pressupost que s’aprovi, i en el
nostre cas, és el del 2017 i per això la Junta de Govern encara no havia presentat
el pressupost del 2017 perquè s’esperava el romanent positiu del 2015 per
compensar el negatiu del 2014 i que això no afectes al pressupost del 2017 amb
287.000 euros bloquejats.
El Regidor Pere Civill pregunta si dins del pressupost que es porta avui a
aprovació, hi ha aquest deute?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, explica que no és un deute, el romanent
negatiu, no és un deute, perquè s’està compensant amb el romanent positiu de
600.000 euros del 2015 i per això s’ha tardat en enllaçar coses i quedessin
repercutides per altres coses antigues. Aquest negatiu, queda compensat amb el
positiu del 2015 i ara quan s’aprovi el del 2017 es començarà a treballar en el pla
de sanejament, negociant crèdits i revisant coses.
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SEGON.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI
DE 2017.
Atès l’expedient on consta el projecte de Pressupost General de l’Entitat per a
l’exercici de 2017.
Atès les Bases d’execució del Pressupost i els annexos i la resta de documentació
complementària assenyalats en els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRLRHL).
Atès la plantilla de personal i la Relació de Llocs de Treball que hi consta.
Atès el que disposa el TRLRHL, respecte de la necessitat d’aprovar el pressupost
general de l’entitat, i del seu contingut, procediment i requisits.
Atesa la redacció del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel el que es desenvolupa
el Capítol primer del Títol sext de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, en matèria de
pressupostos.
Atès el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera pel que fa al compliment dels principis d’estabilitat
pressupostària i la Regla de la Despesa.
Vist l’informe econòmic i financer de la Secretària-Interventora Accidental, de 22 de
juny de 2017.

Atès les atribucions que m’atorguen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i el TRLRHL, es proposa el següent,

ACORD

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Entitat per a l’exercici de
2017, amb efectes d’1 de gener de 2017 d’acord amb la normativa sobre la prorroga
del pressupost, 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 2.027.345,00 Euros, que es desglossen de la manera següent:
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I.

ESTAT D’INGRESSOS.

CONCEPTE

DESCRIPCIÓ

INGRÉS

PRESUPOST
2017

CAPÍTOL I

IMPOSTOS DIRECTES

981.890,00

CAPÍTOL II

IMPOSTOS INDIRECTES

CAPÍTOL III

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

349.460,00

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

655.120,00

CAPÍTOL V

INGRESSOS PATRIMONIALS

TOTAL

OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL VI

ENAJENACIÓ D’INVERSIONS REALS

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCIAS DE CAPITAL

CAPÍTOL VIII

ACTIUS FINANCERS

0,00

CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS

0,00

TOTAL

OPERACIONS DE CAPITAL

TOTAL

PRESUPOST D’INGRESSOS

17.690,00

19.220,00
2.023.380,00
0,00
3.965,00

3.965,00
2.027.345,00

II. ESTAT DE DESPESES
CONCEPTE

DESCRIPCIÓ

DESPESA

PRESUPOST
2017

CAPÍTOL I

DESPESES DE PERSONAL

686.780,00

CAPÍTOL II

DESPESES EN BÉNS I SERVEIS

741.730,00

CAPÍTOL III

DESPESES FINANCERES

104.630,00

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

204.930,00

CAPÍTOL V

FONS DE CONTINGÈNCIA

0,00

TOTAL

OPERACIONS CORRENTS

1.738.070,00

CAPÍTOL VI

INVERSIONES REALES

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCIAS DE CAPITAL

0,00

CAPÍTOL VIII

ACTIUS FINANCERS

0,00

CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS

286.310,00

TOTAL

OPERACIONS DE CAPITAL

289.275,00

TOTAL

PRESUPOST DE DESPESES

3.965,00

2.027.345,00

Segon.- Aprovar la Relació de Llocs de Treball que s’acompanya com annex amb la
prevenció que l’estructura de retribucions tindrà efectes a partir del primer dia del mes
següent al mes en que resulti aquest pressupost definitivament aprovat.
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Tercer.- Exposar al públic l’acte d’aprovació inicial del pressupost per un termini de 15
dies hàbils, en el Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, termini durant el qual els interessats el podran examinar i formular-hi les
reclamacions que estimin oportunes davant el Ple.

Quart.- L’expedient es considerà definitivament aprovat, si en el termini del període
d’exposició no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat amb el que disposa
l’article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, havent-se de complir el tràmit de la seva
publicació, resumit per capítols, en el BOP i el Taulell d’Anuncis d’aquest Ajuntament,
juntament amb Plantilla de personal, de conformitat amb el que disposa l’aricle 127 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

Cinquè.- Remetre còpia del present acord a la Subdelegació del Govern i al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

L’Alcalde
Sergi Vallès Domingo.

Torrelles de Foix, 27 de juny de 2017.

La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, explica que presenten el pressupost del
2017 i seguint la línia de tota la legislatura des del 2011 i cada any s’intenta
potenciar un punt o una partida més que les altres. L’any passat es va potenciar
més la partida de comunicació perquè no hi havia la pàgina web i es
considerava que era necessària i aquest any s’està donant més força a la partida
de turisme perquè es considera que Torrelles s’ha de potenciar i seguint la línia
que es portava, s’ha escoltat al grup Socialista amb les seves peticions d’arreglar
el rellotge de la Església i s’ha incorporat i les peticions del grup d’Esquerra,
amb el projecte del mapa de patrimoni cultural, que també s’ha incorporat dins
del pressupost. També s’ha aprofitat aquest pressupost per regularitzat tot el
tema de la plantilla de personal, com que hi ha hagut alguna funcionarització,
algunes baixes i amortització d’una plaça i en aquest pressupost es presenta la
plantilla real que es té en aquets moments a l’Ajuntament.
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L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que només vol destacar la feina que s’ha
realitzat des de la regidoria d’Hisenda. Aquest any 2017 el crèdit bancaria es
disminuirà un 30,77% i el deute total es disminuirà un 14,07 % per tant, destacar
que es garantiran els serveis que es realitzaven fins ara, segurament altres
serveis es veuran perjudicats com poden ser, joventut, oci, cultura... però no són
tant bàsics com serveis socials i altres i s’ha de prioritzar.
El Regidor, Josep Junqué comenta que com a despesa de personal, sense el
Secretari que tots érem conscients que cobrava moltíssim i la plaça de la Neus,
s’incrementa en un 5,63%.
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, explica que la comparativa està feta de
2016 al pressupost inicial, que s’ha tingut en compte aquests punts que
comentava el regidor, que hi ha hagut algunes altres incorporacions i que s’ha
tingut en compte l’increment de salari d’un 1 % que s’haurà de fer per aquest
nou any.
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, explica que per poder tirar endavant
l’enllumenat de Plana de les Torres i l’entrada al municipi per les Espolles, es va
haver de fer una modificació del pressupost prorrogat de l’any 2016, com que
encara no es tenia el 2017, es va prorrogar i en aquest moment, les
modificacions aprovades que són les inversions entraran en aquest pressupost i
aquí faltaria les inversions de Plana de les Torres, les Espolles i de Foix.
El Regidor, Josep Junqué pregunta si serà del 2016 o del 2017?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que del 2017 i les inversions s’incrementaran
en 400.000 o 500.000 euros
El Regidor, Josep Junqué pregunta d’ingressos, en les aportacions de famílies o
institucions a la pàgina 8 de 10, aportacions particulars de la Fira, o aportacions
particulars Festa Major, deuen ser anunciants, no?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que si, anunciants, estants, vendes
de programes, samarretes....
El Regidor, Pere Civill pregunta sobre un fet que es va comentar en la Junta de
portaveus, que les gratificacions es trauria i s’inclouria en la fulla salarial i aquí
en l’article 15, pàgina 3 , hi ha gratificacions vies públiques, gratificacions
ensenyament i gratificacions administració general , un total de 21.900 euros i si
es va dir que s’incorporava a la nòmina perquè apareix aquí?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que són les hores extres que es
preveuen que es podran fer.
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El Regidor, Pere Civill comenta que l’any passat ascendien a 21.280 € i per
aquest nou pressupost ascedeix a 21.920 € malgrat s’hagi incorporat a la fulla
salarial.
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que l’avantatge del capítol 1 és
que tot està vinculat i el que serà important serà el resultat final.
El Regidor, Pere Civill comenta que el que s’hauria d’intentar és que aquest
pressupost fos el més ajustat a la realitat.
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que s’intenta i que els diners no es
perden, si es necessiten en retribucions bàsiques s’agafa d’allà pq està vinculat i
no passa res.
El Regidor, Pere Civill comenta que en la pàgina 4 en la Seguretat Social dels
òrgans de Govern es veu que hi ha un increment, a que és degut?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta això és el que es comentava
abans, la comparativa del 2016 està feta sense les modificacions que hi ha hagut
posteriors, però és la mateixa perquè no hi ha hagut cap canvi, simplement que
la comparativa no reflexa les modificacions del pressupost en les partides que
hi ha hagut durant l’any.
El Regidor, Pere Civill pregunta si això també passa amb les pensions?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que si passa el mateix.
El Regidor, Pere Civill pregunta, si al 2016 no es pagaven?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que si, dins del mateix capítol 1
degut a les vinculacions, però ara s’ha posat cada cosa al seu lloc.
El Regidor, Pere Civill pregunta si en arrendament de vehicles municipals, en
teníem algun més que no teníem el 2016 o hi ha previst que se’n tingui algun
més?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que no, que s’estan negociant
renting
El Regidor, Pere Civill pregunta de quins vehicles?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta dels que ja tenim perquè s’estan
acabant i en aquesta partida ens vam donar compte que la teníem massa baixa i
s’ha equiparat a la realitat i amb la negociació, s’espera baixar la partida.
El Regidor, Pere Civill comenta que en la partida de conservació de cementiri
l’any passat teníem 5.000 euros i aquest any no hi ha partida.
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que l’equip de govern ha decidit
que en ves de posar partida de conservació de cementiri, conservació de
l’escola, conservació d’edificis, el que posaria seria una partida única, que seria
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conservació d’edificis municipals que s’està doblant l’import i així posar-ho tot
en una mateixa partida.
El Regidor, Pere Civill comenta que si que s’ha posat manteniment escola
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta el 2016 no hi havia import i aquest
any si i en conservació deixalleria també es manté perquè és mancomunada.
El Regidor, Pere Civill comenta que manteniment de l’escola, potser hi ha més
manteniment de l’escola vella que de l’escola nova
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que ara mateix com que s’està en
la posta a punt de l’escola nova, estan sortint coses que no haurien de sortir i es
manté la partida per si de cas.
El Regidor, Pere Civill comenta que si es té una escola nova i s’ha d’arreglar
alguna cosa, hauria de sortir de l’empresa que ha fet l’obra, no?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que s’està gestionant i de moment
es deixa la partida creada i en tot cas si no es necessita, com que està vinculada
a conservació d’edificis municipals ja es farà servir pels altres edificis.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que l’escola nova té molt més manteniment
que l’escola vella, hi ha un ascensor, la quota de biomassa, uns motors d’energia
per renovació d’aire....
El Regidor, Pere Civill contesta que això no és manteniment, la quota
d’energia no és manteniment.
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta la quota de l’alarma...
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que hi ha coses que si que són manteniment,
s’ha hagut de contractar una empresa perquè faci el manteniment de les
calderes de l’aigua calenta que la Generalitat ens va exigir i altres coses com
aquesta.
El Regidor, Pere Civill pregunta que si ja s’ha digitalitzat moltes coses de
l’Ajuntament i per tant, moltes fotocòpies s’han disminuït i aquí veig que en
equips d’ofimàtica hi ha 7.000 euros de més
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta el que has llegit és el subtotal del
capítol 2, l’import d’ofimàtica és 1.700 euros
El Regidor, Pere Civill pregunta pels conceptes que estan buits, que no es tenen
partida com es farà? Per exemple la pàgina 16 aportacions de les institucions
sense ànim de lucre.
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que això és el que es comentava
abans amb el Sr. Junqué
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El Regidor, Pere Civill pregunta per la quota que es paga quan ens vam
adherir a Municipis per la Independència, on es trobaria aquesta quota?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que ho hauria de preguntar
El Regidor, Pere Civill comenta que en la Junta de Portaveus es va demanar
que es crees una partida per arreglar els camins que no s’arreglen mai i potser
dins d’aquest projecte de turisme i senyalitzacions i de potenciar aquesta
activitat dins del municipi, estaria bé tenir aquesta partida creada per arreglar
aquets camins que si ningú els manté s’acabaran perdent. Entenem que tots de
cop no es poden fer, però si poc a poc.
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta dins d’aquest pressupost que es
presenta, la partida de camins s’ha incrementat una miqueta, recollim les
vostres propostes, però ja que també ens demaneu un planell amb la
senyalització d’aquets, potser seria més factible, primer mirar quins són
demanar preus pel seu arranjament i de cara l’any 2018, que tindrem un crèdit
menys, es podria arribar a estudiar el tema.
El Regidor, Pere Civill pregunta en quan s’ha incrementat?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que de 17 a 22
El Regidor, Pere Civill pregunta si seran els mateixos que s’arreglaran o se
n’agafarà algun de nou?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que ja es valorarà
El Regidor, Pere Civill comenta que el que els seu grup ha proposat és fer un
mapa d’actuacions.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que cada any se’n fa un de nou i de cara a l’any
que ve, troben bé fer un mapa d’actuacions per arranjar aquets camins que
proposen.
El Regidor, Pere Civill pregunta per la partida de la Fira, perquè s’ha
incrementat?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que és degut a les subvencions que s’han
rebut.
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que s’ha incrementat per
subvencions i ha disminuït en aportacions municipals.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que si es mira la pàgina 7 de 10 en ingressos es
veu el que Diputació ens subvenciona que és 10.760 € i a la Fira es suma tot el
que es recapta dels estands que són uns 4.000 € i amb taxes 3.000 euros més , la
Fira costa uns 21.000 i l’ajuntament només n’aporta 5.000 €. Si ho necessiteu
més detallat, se’ls pot fer arribar.
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El Regidor, Josep Junqué comenta que quan es va donar la plantilla de
personal, sortien unes vacants.
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que no són places en propietat. I
en relació a l’excedència que vau preguntar, és de 10 anys.
El Regidor, Josep Junqué pregunta si que aquest pressupost contempla la
reubicació dels gronxadors de la Plaça de baix del Casal i la ràdio.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que el tema de la ràdio, el regidor Joan
Navarro, ja ha presentat un pressupost i del tema dels gronxadors i la plaça s’ha
d’estudiar que es farà però pot entrar en la partida perfectament.

Votació.- Realitzada la votació, s’aprova 8 vots a favor (CIU, ERC-AM, PSCCP)

I no havent més assumptes a tractar, quan són les vint-i-dos i deu minuts 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. 6 de data
5 de juliol de 2017 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 13
pàgines mecanografiades a l’anvers.

La Secretaria Accidental
Irene Bolet Jiménez

13
Pl. Lluís Companys, 1–Tel. 938971001-Fax 938972125-c/e torrellesf@diba.cat -08737-Torrelles de Foix

