Acta núm.- 7/2015, de 18 de juny
Sessió extraordinària del Cartipàs de la Corporació Municipal

ASSISTENTS
Regidors electes
Jaume Brichs Morgades (CiU)
Sergi Vallès Domingo (CiU)
Sira Carbó Cabeza (CiU)
Jordi Torné Solé (CiU)
Manel Arévalo Pérez (CiU)
Joan Anton Navarro Puertas (CiU)
Pere Civill Miret (ERC-AM)
Josep Tutusaus Raventós (ERC-AM)
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP)
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP)
Maria Teresa Rodríguez González (AETFF!)
Secretari-Interventor
Luis Delgado Morcillo

A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila del municipi de Torrelles de Foix,
quan són les vint-i-una hores del dia divuit de juny de dos mil quinze, es
reuneixen els senyors a dalt esmentats, per realitzar la sessió extraordinària del
Ple de la Corporació municipal prevista a l'article 38 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, la
qual ha estat convocada reglamentàriament amb el següent ordre del dia:
1.- Periodicitat de les sessions del Ple.
2.- Creació de la Comissió Especial de Comptes.
3.- Creació de la Junta de Govern Local i delegació de competències de
l'Alcalde.
4.- Periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local.
5.- Creació de la Junta de Portaveus.
6.- Establiment del règim retributiu dels càrrecs electes.
7.- Nomenament de Tresorera de la Corporació.
8.- Nomenament del representant municipal al Consell Escolar.
9.- Nomenament del representant municipal a la Junta de Cooperació de Can
Coral.
10.- Nomenament dels representants als òrgans col·legiats externs
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11.- Donar compte del decret de delegació de competències a la Junta de
Govern Local.
12.- Donar compte del decret de designació de membres de la Junta de
Govern Local.
13.- Donar compte del decret de nomenament dels regidors delegats.
14.- Donar compte del decret de nomenament de Tinents d'Alcalde.

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 donant la benvinguda, agraint
l’assistència dels regidors i veïns presents a la sala.

PRIMER.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.- El Secretari llegeix
la següent proposta d'acord:
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de data 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent a
l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple.
Atès que en conformitat amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, el ple pot celebrar sessions ordinàries o
extraordinàries, celebrarà en tot cas les sessions ordinàries amb
periodicitat mensual.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article
38 del Reglament d’Organització, Funcionament, el Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
en concordança amb l’article 46.2a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació que es
celebraran amb caràcter ordinari, tindran lloc el tercer dimarts, no festiu,
cada 2 mesos, a les 21:00 hores, en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, o
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lloc habilitat a l’efecte. Així doncs el primer ple ordinari serà en el mes de
setembre.
Segon. Facultar al senyor Alcalde per suspendre la celebració del Ple
ordinari del mes d’agost, com a conseqüència del període vacacional, quan
això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per a
posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple, dins del
mateix mes de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi
inclòs en un període de vacances.
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els Regidors afectats.
Votació.- Realitzada la votació, s'aprova, per unanimitat de tots els regidors que
composen la Corporació municipal, la proposta presentada per l'Alcaldia.

SEGON.- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.- El
Secretari llegeix la següent proposta d'acord:
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de data 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent a la
creació i composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent
d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo d’òrgans complementaris de
caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l’article 23 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, atorga a tots els
Grups Municipals integrants de la Corporació.
Atès que en conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica,
constituïda per l’article 60 i 100 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, en concordança amb els articles 134 i següents del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al Ple de cada
Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes Comissions
Informatives d’estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de
permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de
l’Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l’objecte de
tractar temes específics.
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Atès que en conformitat amb el precepte esmentat, aquestes Comissions
estaran integrades pels membres que designin els diferents Partits Polítics
que formen part de la Corporació, en proporció a la seva representativitat
en aquest Ajuntament.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb la legislació autonòmica
abans esmentada, en concordança amb els article 26 b). del Reglament
Orgànic Municipal i amb els articles 123 i següents del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en tot
allò que no s’oposi, contradigui o sigui incompatible amb els anteriors.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la creació de la Comissió Especial de Comptes, que
assumirà les competències que l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local en concordança amb l’article 212 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, atribueix a la Comissió
Especial de Comptes, constituint-se a aquests efectes per a les esmentades
funcions, com a Comissió Especial de Comptes, d’acord amb el règim jurídic
següent:
- Corresponen a la Comissió Especial de Comptes les funcions següents:
L’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació.
Els informes o consultes que els facin arribar l’Alcaldia o altres òrgans
municipals.
La Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament abans del
dia 1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de la
corporació, juntament amb els seus justificants i antecedents i emetre
informes. Pot no obstant això, tenir reunions preparatòries si el seu
president ho acorda o si ho demanen un nombre de membres de la Comissió
Especial de Comptes, que d’acord amb el sistema ponderat, signifiqui una
quarta part almenys dels membres de la Comissió.
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- El règim de funcionament de la Comissió Especial de Comptes serà el
següent:
• Els comptes general i la documentació complementària seran formats
per la intervenció. Aquesta documentació ha d’estar a disposició dels
membres de la Comissió perquè els puguin examinar i consultar, com a
mínim quinze dies abans de la primera de les reunions. Per efectuar
aquesta consulta podran acompanyar-se dels tècnics municipals o
assessors externs que creguin oportuns.
• El compte general amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes
serà exposat al públic per termini de quinze dies, durant els quals i
vuit més els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o
observacions. Examinats aquests per la Comissió i efectuades quantes
comprovacions cregui necessàries, emetrà un nou informe.
• El compte general, acompanyat dels informes de la Comissió i de les
reclamacions i objeccions formulades, se sotmetrà al Ple de la
corporació perquè, si s’escau pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre.
Un cop aprovat es remetrà còpia al Tribunal de Comptes i a la
Sindicatura de Comptes.
Segon.- Comunicar aquest acord als diferents Partits Polítics Municipals,
fent-los constar que hauran de designar els seus representants en aquesta
Comissió, notificant-ho al Secretari d’aquesta Corporació, dins del termini
d’una setmana a comptar des de l’adopció d’aquest acord, quedant facultat
el senyor Alcalde per, mitjançant Decret, procedir al seu nomenament.
Sergi Vallès Domingo (CiU) pregunta al Secretari si es poden designar ara els
representants de cada grup. El Secretari contesta que no hi ha cap inconvenient
i que li sembla una proposta que afavoreix el principi de l'economia processal.
Maria Teresa Rodríguez González (AETFF!) informa que assistirà ella a les
sessions de la Comissió Especial de Comptes.
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP) informa que assistirà el regidor Josep Junqué
Rafecas en representació del grup del PSC-CP.
Pere Civill Miret (ERC-AM) informa que assistirà ell a les sessions de la
Comissió Especial de Comptes, en representació del seu grup.
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Jaume Brichs Morgades (CiU) informa que assistirà la regidora Sira Carbó
Cabeza en representació del grup de CiU.
Votació.- Realitzada la votació, s'aprova, per unanimitat de tots els regidors
que composen la Corporació municipal, la proposta presentada per l'Alcaldia.

TERCER.- CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ
DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDE.- El Secretari llegeix la següent
proposta d'acord:
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de data 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització
municipal i, en particular, a la constitució de la Junta de Govern Local, en
exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, reconeix a
aquesta Entitat.
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de
l'esmentada Llei, en concordança amb els articles 46.1.b) i 52 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i altra
legislació complementària, en aquest Municipi no és obligatòria la constitució
de la Junta de Govern Local, pel fet de tenir una població de dret inferior a
5.000 habitants, però aquest municipi sempre ha disposat de Junta de
Govern Local i és convenient per fer més àgil i eficaç l’actuació de
l’Ajuntament, per la qual cosa proposo al Ple la adopció dels següents acords:
Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de
caràcter permanent i resolutori, la qual quedarà integrada, endemés de
l'Alcalde que la presidirà, per tres regidors nomenats i destituïts lliurement
per l'Alcalde, en ús de les seves competències.
Segon.- La Junta de Govern Local celebrarà les sessions tots els dimarts no
festius, a les 19 hores, a la Sala de Reunions de la Casa de la Vila, prèvia
convocatòria que notificarà ordinàriament, per correu electrònic, el
Secretari de la Corporació.
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Tercer.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és
donar assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les
seves atribucions, ostentarà, per delegació del Ple de l’Ajuntament, les
competències següents:
- Exercir les accions administratives i judicials, així com la defensa de la
Corporació en matèries de competència plenària.
- La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
- Aquelles altres que li siguin delegades per l’Alcalde-President.
Quart.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de
Govern Local en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent
susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància
mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent:
“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades pel Ple d’aquest
Ajuntament, mitjançant l’acord de la sessió de data 18 de juny de 2015.......”
Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran emesos pel Ple de
l’Ajuntament com a titular de la competència originària, al qual s’haurà de
mantenir informat de l’exercici de la delegació i seran immediatament
executius i presumptament legítims.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Real Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.”
Jaume Brichs Morgades (CiU), Alcalde, comenta que són els acords repetitius
de cada mandat.
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP) pregunta pel significat de la frase «Els acords
….. seran immediatament executius i presumptament legítims». El Secretari
contesta que aquestes són les facultats de l'Administració Pública; significa que
els actes administratius es poden executar des del mateix moment en que han
estat adoptats i que són vàlids fins que un Jutge no dictamini el contrari.
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Pere Civill Miret (ERC-AM) proposa afegir un sisè punt, que digui que la Junta
de Govern Local no podrà realitzar més d'una una sessió per dia. Explica
l'esmena perquè, segons la seva opinió, queda molt malament fer una sessió
quinze minuts desprès de la finalització d’una altra. Sergi Vallès Domingo
(CiU) contesta que l'última sessió del mandat s'ha de fer tres dies abans de la
constitució de l'Ajuntament i llavors coincideixen dues sessions. El Secretari,
interpel·lat pel regidor, contesta que, efectivament, la llei obliga a realitzar una
última sessió per a l'aprovació de l'acta de l'anterior, però això no vol dir que
l'anterior s'hagi de fer el mateix dia. Jaume Brichs Morgades (CiU), Alcalde,
comenta que es poden fer les sessions dies consecutius i obligar al Secretari a
venir dos dies seguits. Pere Civill Miret (ERC-AM) contesta que es fa si és
imprescindible, que sempre serà millor que realitzar dues sessions seguides,
que es molt lleig. Sergi Vallès Domingo (CiU) dóna la raó al regidor republicà,
però explica que aquesta circumstància només succeeix quatre vegades a l'any i
es fa per suplir una setmana que no s'ha pogut fet la Junta, perquè els regidors
cobrin les assistències previstes. Jaume Brichs Morgades (CiU), Alcalde,
accepta l'esmena i demana al Secretari que la incorpori a la proposta que ha
presentat.
Votació.- Realitzada la votació, s'aprova, per unanimitat de tots els regidors que
composen la Corporació municipal, la proposta presentada per l'Alcaldia,
afegint a l'apartat segon el següent paràgraf:
«La Junta de Govern Local celebrarà les sessions extraordinàries que consideri
convenients l'Alcalde-President, amb l’única limitació de que no podran
realitzar-se dues sessions en el mateix dia».

QUART.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.- El Secretari llegeix la següent proposta d'acord:
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de data 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent a
l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la
constitució de la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat
d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, reconeix a aquesta Entitat.
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Atès que mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 42/2015, de data 15 de
juny de 2015, es varen designar els membres que integraran la Junta de
Govern Local.
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de
l’esmentada Llei, en concordança amb les previsions de la legislació
autonòmica de règim local contingudes en l’art. 54.1 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril i demés legislació complementària, en aquest Municipi
no és obligatòria la constitució de la Junta de Govern Local, per tenir una
població de dret inferior a 5.000 habitants.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions, amb una
periodicitat setmanal, els dimarts no festius de cada mes de l’any, a les
19:00 hores, en les dependències d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria
a l’efecte realitzada per aquesta Alcaldia.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per a suspendre la celebració de les
sessions de la Junta de Govern del mes d’agost i per alterar les de Setmana
Santa i Nadal, com a conseqüència dels períodes vacacionals, quan això no
menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per a posposar o
avançar la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local,
dins de la mateixa setmana de la seva celebració, quan el dia fixat sigui
festiu.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors afectats i a la
secretaria, pel seu coneixement i efectes.
Votació.- Realitzada la votació, s'aprova, per unanimitat de tots els regidors que
composen la Corporació municipal, la proposta presentada per l'Alcaldia.

CINQUÈ.- CREACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS.- El Secretari llegeix la
següent proposta d'acord:
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de data 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou
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Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a
l’establiment de la nova organització municipal de caràcter deliberant.
La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l’organització
municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l’alcalde i els
portaveus de tots i cada un dels partits polítics municipals constituïts en el
si de la corporació, o el cap de llista en el seu defecte, de cada un dels
mateixos.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
acords:
Primer. Aprovar la creació de la Junta de Portaveus, integrada pels
portaveus de tots els grups polítics municipals constituïts en el si de la
Corporació, o el cap de llista en el seu defecte.
Segon. Establir les atribucions i el règim jurídic i de funcionament:

En aquest sentit, la Junta de Portaveus té les atribucions següents:
a) L’assessorament a l’alcalde en qüestions relatives a la formació de
l’ordre del dia de les sessions plenàries de caràcter ordinari i
extraordinari, i, respecte de les de caràcter urgent, quan les
circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin,
així com en les qüestions relatives al desenvolupament d’aquestes
sessions.
b) El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència
per a la corporació.
c) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde decideixi
sotmetre a la seva consideració.
Règim jurídic i de funcionament
a) La Junta de Portaveus celebrarà les seves sessions ordinàries, amb
caràcter bimensual, amb una setmana d’anterioritat a la celebració de
cada sessió plenària de caràcter ordinari, i podrà també celebrar
sessions extraordinàries quan així ho decideixi l’alcalde, a iniciativa
pròpia, o a petició de la meitat dels seus membres, sempre que
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aquests representin, com a mínim, a una quarta part dels membres de
la corporació.
b) Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Portaveus
seran convocades per l’alcalde.
c) Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter
preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu.
d) De les sessions que celebri la Junta de Portaveus no se n’aixecarà
acta, ni es requerirà la presencia del/la secretari/a general de
l’Ajuntament.
e) Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la
Junta de Portaveus, els membres i el personal de la corporació que
l’alcalde consideri convenient, a efectes d’informar sobre assumptes
concrets.
f) El seu funcionament es regirà segons les normes dels òrgans
col·legiats.
Tercer. Comunicar aquest acord als diferents Partits Polítics Municipals,
fent-los constar que aquest portaveu haurà de ser notificat mitjançant
escrit en el registre, en els següents 10 dies hàbils, notificant-ho al
Secretari General d’aquesta Corporació, quedant facultat el senyor Alcalde
per, mitjançant Decret, procedir al seu nomenament.
Maria Teresa Rodríguez González (AETFF!) informa que assistirà ella a les
sessions de la Junta de Portaveus.
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP) informa que assistirà ella mateixa en
representació del grup del PSC-CP.
Pere Civill Miret (ERC-AM) informa que assistirà ell a les sessions de la Junta
de Portaveus, en representació del seu grup.
Jaume Brichs Morgades (CiU) informa que assistirà la regidora Sira Carbó
Cabeza en representació del grup de CiU.
Votació.- Realitzada la votació, s'aprova, per unanimitat de tots els regidors que
composen la Corporació municipal, la proposta presentada per l'Alcaldia.
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SISÈ.- ESTABLIMENT DEL RÈGIM RETRIBUTIU DELS CÀRRECS
ELECTES.- El Secretari llegeix la següent proposta d'acord:
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de data 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment del règim retributiu
dels càrrecs electes de la Corporació.
Hom és conscient de què els regidors han d’estar retribuïts, amb càrrec al
pressupost municipal, per la seva dedicació i per la seva responsabilitat,
perquè seria injust defensar la teoria de que els representants populars han
d’exercir les seves funcions amb caràcter gratuït; això sense tenir en compte
que limitaria l’accés als càrrecs públics en igualtat de condicions, principi
consagrat a la Constitució de 1978.
Vist que l'article 27 de les bases d'execució del pressupost municipal vigent
estableix, entre altres coses, que «Les retribucions dels regidors,
consignades a l’aplicació pressupostària 912.10000, en la quantitat de 41.200
€, es distribuiran de la següent manera:
• Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern.- 160
euros/sessió.
• Per l’assistència a les sessions plenàries.- 25 euros/sessió.
• Per l’assistència a les sessions de la Junta de Portaveus.- 50
euros/sessió.
L’assistència a les sessions es justifica amb el certificat del Secretari
municipal o persona que el substitueixi».
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les quantitats que percebran els regidors, en concepte
d'assistències als òrgans col·legiats de l'Ajuntament, segons es detalla a
continuació:
Per assistència de l’Alcalde i dels Tinents d’Alcalde a la Junta de
Govern Local.- 160 €.
Per assistència d’altres regidors convidats a la Junta de Govern
Local.- 160 €.
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Per assistència de l’Alcalde i els regidors a les sessions plenàries.25 €.
Per assistència de l’Alcalde i els regidors a la Junta de Portaveus o
Comissió Especial de Comptes.- 50 €.
Segon.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Sergi Vallès Domingo (CiU) anuncia que els regidors del grup municipal de
CiU no cobrarà les dietes corresponents per assistència a les sessions plenàries.
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP) s'estranya de que les dietes per assistència a la
Junta de Portaveus sigui més elevada que les de les sessions plenàries, dient
que l'únic òrgan obligatori de l'Ajuntament, que és el Ple, paga menys que la
Junta de Portaveus i que la Junta de Govern Local, que són voluntaris. Sergi
Vallès Domingo (CiU) contesta que és el mateix que havia estipulat al mandat
anterior i que es va aprovar en una Junta de Portaveus. Pere Civill Miret (ERCAM) confirma que aquestes dietes es van aprovar a una sessió preparatòria de
l'últim pressupost i que es va acordar la xifra de 50 euros per incentivar
l'assistència a la sessions de la Junta de Portaveus. Jaume Brichs Morgades
(CiU), Alcalde, diu que no hi ha inconvenient en modificar les xifres i Sergi
Vallès Domingo (CiU) proposa igualar a 50 euros les dietes de les assistències
al Ple i a la Junta de Portaveu.
Votació.- Realitzada la votació, s'aprova, per unanimitat de tots els regidors que
composen la Corporació municipal, la proposta presentada per l'Alcaldia,
modificant l'apartat primer que queda amb la següent redacció:
«Aprovar les quantitats que percebran els regidors, en concepte d'assistències
als òrgans col·legiats de l'Ajuntament, segons es detalla a continuació:
Per assistència de l’Alcalde i dels Tinents d’Alcalde a la Junta de Govern
Local.- 160 €.
Per assistència d’altres regidors convidats a la Junta de Govern Local.- 160
€.
Per assistència de l’Alcalde i els regidors a les sessions plenàries.- 50 €.
Per assistència de l’Alcalde i els regidors a la Junta de Portaveus o
Comissió Especial de Comptes.- 50 €.
També s'afegeix un tercer punt a la proposta, amb el següent redactat:
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«Modificar l'article 27è b) de les Bases del Pressupost, amb el següent redactat: Per
l’assistència a les sessions plenàries.- 50 euros/sessió».

SETÈ.- NOMENAMENT DE TRESORERA DE LA CORPORACIÓ.- El
Secretari llegeix la següent proposta d'acord:
Constituïda la Corporació Municipal, amb data 13 de juny de 2015 i atès el
que disposa l’article 92.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, el qual estableix que la responsabilitat administrativa
de les funcions de tresoreria podrà ser atribuïda a membres de la
Corporació en els supòsits que estableixi la legislació de l’Estat, i amb les
garanties que estableixen l’article 164.2 del RDL 781/1986.
Atès el que disposa l’article 2 del RD 1732/94, de 29 de juliol, pel que es
regula la provisió de llocs de treball reservat a funcionaris d’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional.
Atès que l’exercici de les funcions de Tresoreria per un dels membres de la
Corporació serà gratuït i tindrà com a durada mínima un any natural.
Atès que la Corporació podrà exonerar dels efectes de constitució de
fiança, el regidor designat tresorer, però responent-ne solidàriament els
restants regidors del resultat de la gestió d’aquell.
En virtut de l’anterior i de conformitat amb la normativa de règim local
vigent, el Ple de la Corporació municipal adopta els següents acords:
Primer.- Nomenar com a Tresorera dels fons municipals a la regidora Sra.
Sira Carbó Cabeza, amb núm. de DNI 52.422.841–E, pel termini del mandat
de l’actual Corporació, és a dir, per quatre anys, la qual exercirà el càrrec
amb els drets i obligacions previstes a la legislació vigent i desenvoluparà
les funcions de Tresoreria que relaciona l’article cinquè del Reial Decret
1174/1987 de 18 de setembre”.
Segon. Publicar la present resolució al BOP de Barcelona.
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Votació.- Realitzada la votació, s'aprova, per unanimitat de tots els regidors que
composen la Corporació municipal, la proposta presentada per l'Alcaldia.

VUITÈ.- NOMENAMENT DEL REPRESENTANT MUNICIPAL
CONSELL ESCOLAR.- El Secretari llegeix la següent proposta d'acord:

DEL

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de data 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir al nomenament dels representants
municipals en els òrgans col·legiats que son de la competència del Ple, en
compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té
conferides.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Designar com a representant de l'Ajuntament de Torrelles de
Foix en els Consells Escolars i Educatius a la regidora d'ensenyament Sra.
Sira Carbó Cabeza.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Regidora afectada i al consell escolar
«Guerau de Peguera» pel seu coneixement i als efectes jurídics
corresponents”.
Votació.- Realitzada la votació, s'aprova, per unanimitat de tots els regidors que
composen la Corporació municipal, la proposta presentada per l'Alcaldia.

NOVÈ.- NOMENAMENT DEL REPRESENTANT MUNICIPAL A LA
JUNTA DE COOPERACIÓ DE CAN CORAL.- El Secretari llegeix la següent
proposta d'acord:
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de data 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir al nomenament dels representants
Pl. Lluís Companys, 1–Tel. 938971001-Fax 938972125-c/e torrellesf@diba.cat -08737-Torrelles de Foix

15

municipals en els òrgans col·legiats que són de la competència del Ple, en
compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té
conferides.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Designar com a representants de l'Ajuntament de Torrelles de
Foix en les Entitats Urbanístiques Col·laboradores als regidors que
s’esmenten a continuació:
Titular: Alcalde, Sr. Jaume Brichs i Morgades
Suplent: Regidor, Sr. Manel Arevalo
Segon. Comunicar aquest acord als Regidors afectats, a Junta de
Cooperació de Can Coral i al Registre d’Entitats Urbanístiques de la
Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i als efectes jurídics
corresponents.
Votació.- Realitzada la votació, s'aprova, per unanimitat de tots els regidors que
composen la Corporació municipal, la proposta presentada per l'Alcaldia.

DESÈ.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS ALS ÒRGANS
COL·LEGIATS EXTERNS.- El Secretari llegeix la següent proposta d'acord:
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de data 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir al nomenament dels representants
municipals en els òrgans col·legiats externs dels quals forma part aquest
Municipi, en compliment d'allò que disposa l'article 38.c) del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per això, aquesta Alcaldia sotmet a consideració dels Srs. Regidors als
efectes de procedir al nomenament dels membres representants de
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l’Ajuntament a diferents agrupacions i entitats del municipi els quals
estableixin que, en els seus òrgans col·legiats hi ha d’existir aquesta
representació, així com a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf,
ja que com a membre integrant de l'esmentada Entitat, i de conformitat
amb el que disposa l'article 7 dels seus Estatuts reguladors, correspon a
aquest Municipi designar representant municipal en el Ple de la
Mancomunitat, òrgan suprem de govern i administració d'aquesta.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar als Regidors que s'esmenten i efectuar les següents
representacions:
Representant de l’Ajuntament de Torrelles de Foix a l’Entitat Associació
per la Defensa Forestal: Sr. Juan Antonio Navarro Puertas.
Representant de l’Ajuntament de Torrelles de Foix al Consorci Localret: Sr.
Juan Antonio Navarro Puertas.
Representant de l'Ajuntament de Torrelles de Foix en el Ple de la
Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf:
Titular: Sra. Sira Carbó Cabeza
Substitut 1r: Sergi Vallès Domingo
Substitut 2n: Jorge Torné Solé
Representant de l’Ajuntament de Torrelles de Foix a la Xarxa Local de
Consum a la regidora Sira Carbó Cabeza.
Segon.- Notificar la present resolució als interessats i a les entitats
pertinents, als efectes escaients.
Votació.- Realitzada la votació, s'aprova, per unanimitat de tots els regidors que
composen la Corporació municipal, la proposta presentada per l'Alcaldia.

ONZÈ.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El Secretari llegeix la
següent proposta d'acord:
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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.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
Únic. Donar compte del següent Decret de l’Alcaldia:
DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 41/2015
De data 15 de juny, de delegació de competències a la Junta de Govern
Local.
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de data 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització
municipal i, en particular, a l’establiment d’un règim de delegacions de
competències a la Junta de Govern Local.
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 21.3 i 23.4, de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en
concordança amb les previsions de la legislació autonòmica de règim local
contingudes en l’art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i art.
43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les Entitats locals de 28 de novembre de 1986 i amb la finalitat
d’aconseguir una major eficàcia en la gestió.
Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que em confereix la
legislació anteriorment esmentada
DECRETO:

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

18

Primer.- Conferir a la Junta de Govern Local totes les atribucions de
l’Alcalde que li són delegables les quals enumera l’art. 21 de la Llei de Bases
del Règim Local a excepció de les declarades com indelegables i descrites a
l’art. 23.2.b de la Llei de Bases del Règim Local.
Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de
Govern Local, en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent
susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.
Tercer.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article
51.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
tindran efectes des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, sense
perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i tindran
caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació.
Quart.- Substituir l’obligació de l’Alcalde prevista en l’article 42 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, de donar
compte succinta a la Corporació, en cada sessió ordinària, de les resolucions
dictades per l’Alcaldia, pel reconeixement del dret de tots els Regidors de
l’Ajuntament, de poder consultar directament i personalment els llibres de
resolucions custodiats en la Secretaria General de la Corporació.
Cinquè.- Comunicar aquest acord pel seu coneixement i efectes, fent-los
constar que, un cop adoptats els corresponents acords per la Junta de
Govern Local s’haurà de donar compte d’aquests a la Comissió Informativa
competent, amb l’objecte de donar compliment al que disposa l’article 123
del reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
Sisè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment del que disposa l’article 51.2 del text legal abans esmentat.
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Complerta, per part de l'Alcalde-President, l'obligació d'informar al Ple de la
Corporació municipal de la seva resolució en la matèria esmentada, aquest en
resta assabentat a tots els efectes legals corresponents.

DOTZÈ.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE DESIGNACIÓ DE
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El Secretari llegeix la
següent proposta d'acord:
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.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
Únic. Donar compte del següent Decret de l’Alcaldia:
DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 42/2015
De data 15 de juny de 2015, de nomenament membres de la Junta de
Govern Local.
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de data 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització
municipal i, en particular, a la constitució de la Junta de Govern Local, en
exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, reconeix a
aquesta Entitat.
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de
l’esmentada Llei, en concordança amb les previsions de la legislació
autonòmica de règim local contingudes en l’art. 54.1 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril i demés legislació complementària, en aquest municipi
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no és obligatòria la constitució de la Junta de Govern Local, per tenir una
població de dret inferior a 5.000 habitants.
Atès que el Ple de la Corporació municipal, a la seva sessió de data d'avui
mateix, ha adoptar l'acord de «Constituir la Junta de Govern Local, òrgan
col·legiat municipal de caràcter permanent i resolutori, la qual quedarà
integrada, endemés de l'Alcalde que la presidirà, per tres regidors
nomenats i destituïts lliurement per l'Alcalde, en ús de les seves
competències».
Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que em confereix la
legislació esmentada.
DECRETO:
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors Sergi
Vallès Domingo, Sira Carbó Cabeza i Jordi Torné Solé.
Segon.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors afectats.
Tercer.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la sessió
extraordinària que es convoqui per donar compliment al que preveu l’article
38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
Complerta, per part de l'Alcalde-President, l'obligació d'informar al Ple de la
Corporació municipal de la seva resolució en la matèria esmentada, aquest en
resta assabentat a tots els efectes legals corresponents.

TRETZÈ.- DONAR COMPRE DEL DECRET DE NOMENAMENT DELS
REGIDORS DELEGATS.- El Secretari llegeix la següent proposta d'acord:
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
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28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic dels ens locals i demés normes concordants.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
Únic. Donar compte del següent Decret de l’Alcaldia:
DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 43/2015
De data 15 de juny, de nomenament dels regidors delegats.
Atès el decret de l’Alcalde núm. 42/2015 de data 15 de juny, de
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local.
1.- Els regidors delegats d’alcalde són òrgans unipersonals de caràcter
potestatiu, el nombre dels quals serà fixat lliurement per l’alcalde de la
corporació.
2.- Les delegacions es podran efectuar a favor d’un o més regidors.
3.- La condició de regidor delegat es perdrà pels motius següents:
a) Lliure cessament d’aquest per l’alcalde.
b) Renúncia expressa de l’interessat manifestada per escrit.
c) Pèrdua de la condició de membre de la corporació.
En ús de les atribucions que em confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril; articles 51.3 i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Municipal de Règim Local de Catalunya;
article 44 i articles 43.3, 44 i 45 del ROF.
DECRETO:
Primer.- Nomenar als següents regidors, regidors delegats següents:
- Regidoria de Serveis Socials, Cultura, Festes, Joventut, Medi Rural i
Ocupació: Sr. Sergi Vallès Domingo.
- Regidoria d’Ensenyament, Hisenda, Promoció Econòmica i Neteja Urbana:
Sra. Sira Carbó Cabeza.
Pl. Lluís Companys, 1–Tel. 938971001-Fax 938972125-c/e torrellesf@diba.cat -08737-Torrelles de Foix

22

- Regidoria de Serveis Municipals, Gent Gran, Equipaments Municipals i
Sanitat: Sr. Jordi Torné Solé.
- Regidoria de Turisme i Seguretat Ciutadana: Sr. Manel Arévalo.
- Regidoria de Medi Ambient, Esports, Comunicació i Festes: Sr. Joan
Navarro Puertas.
- Totes les altres competències no especificades expressament en aquesta
relació seran exercides directa i personalment per l'Alcaldia.
Funcions dels regidors delegats:
Les funcions dels regidors delegats són les de desenvolupar les que li han
estat delegades especialment per a comeses específiques i que
expressament li hagin estat atribuïdes per l’alcalde, dins de les atribucions
delegables d’aquest, funcions que es detallaran explícitament en el decret
de delegació.
Es donarà compte en la primera sessió de cada mes a la Junta de Govern
Local de les decisions adoptades en el mes anterior.
Limitacions:
Les atribucions delegades seran exercides personalment sense que puguin
ser delegables a un tercer, i l’alcaldia tindrà la possibilitat de revocar o
advocar en qualsevol moment el coneixement i resolució de les atribucions
delegades.
Segon.- Notificar aquesta resolució als regidors/res afectats/des,
entenent-se acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dins el
termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra, o es fa ús
de la delegació.
Tercer.- Donar compte al ple de la Corporació en la primera sessió.
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Quart. - Publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre.
Sergi Vallès Domingo (CiU) demana al Secretari que afegeixi la regidoria
d'urbanisme que serà ocupada pel mateix Alcalde.
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP) demana a tots els regidors delegats que avisin
als regidors de l'oposició dels actes municipals que s'organitzin, no solament la
Fira o la Festa Major. Sergi Vallès Domingo (CiU) contesta que sempre s'avisa
a tothom. Pere Civill Miret (ERC-AM) demana que s'avisi a tots els regidors
per a tots els actes en els que col·labori l'Ajuntament, com per exemple l'Aplec
de Foix. Alhora demana més taulers d'anuncis. Sergi Vallès Domingo (CiU)
contesta que passarà a principis d'any tots els actes municipals que hagi
previstos. Aprofita l'avinentesa per convidar a tots els regidors a l'acte que es
celebrarà el dia 23 juny per rebre la flama del Canigó, enumerant tot seguit una
sèrie d'actes previstos, com ara les festes d'estiu els dies 2 i 16 de juliol; el
nomenament de la Pubilla el primer cap de setmana d'agost; els actes de la
Festa Major; les Festes de Plana de les Torres i el Terme; l'Onze de Setembre; la
Fira; les festes de Nadal, etc.
Complerta, per part de l'Alcalde-President, l'obligació d'informar al Ple de la
Corporació municipal de la seva resolució en la matèria esmentada, aquest en
resta assabentat a tots els efectes legals corresponents.

CATORTZÈ.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DE
TINENTS D'ALCALDE.- El Secretari llegeix la següent proposta d'acord:
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.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
Únic. Donar compte del següent Decret de l’Alcaldia:
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“DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 44/2015
De data 15 de juny de 2015, de nomenament de tinents d’alcalde.
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de data 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització
municipal i, en particular, a la designació dels Tinents d’Alcalde.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 23.3, de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb
les previsions de la legislació autonòmica de règim local contingudes en l’art.
55 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la designació dels Tinents
d’Alcalde és competència d’aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu
nomenament, mitjançant Decret, d’entre els membres de la Junta de Govern
Local.
Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que em confereix la
legislació anteriorment esmentada.
DECRETO:
Primer.- Nomenar Tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament, amb efectes del
dia d’avui, als Regidors membres de la Junta de Govern Local que a
continuació es relacionen, el primer dels quals substituirà a aquesta Alcaldia
en els casos de vacant, absència o malaltia:
- Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Sergi Vallès Domingo
- Segon Tinent d’Alcalde: Sra. Sira Carbó Cabeza
- Tercer Tinent d’Alcalde: Sr. Jordi Torné Solé
Segon.- Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta Alcaldia,
les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent, i en
especial l’ordenació de pagaments i l’autorització de talons bancaris, seran
desenvolupades pels Tinents d’Alcalde, en conformitat amb l’ordre establert
en l’apartat primer.
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Tercer.- A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan tingui que absentar-se
del terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva
absència, designant al Tinent d’Alcalde que hagi d’assumir les seves
competències.
De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà
substituïda pel primer Tinent d’Alcalde, i, en el seu defecte, per qualsevol
dels altres Tinents d’Alcalde establerts segons l’ordre que consta en
l’apartat primer que es trobin presents, els quals hauran de donar comte
d’això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui
actuar com Alcalde Accidental més d’un d’ells.
Quart.- Comunicar aquest Decret als Tinents d’Alcalde afectats, fent-los
constar que hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici
de les seves atribucions com Alcalde accidental, no podent, durant
l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta
Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres noves.
Cinquè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la
sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que preveu l’article
38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
Complerta, per part de l'Alcalde-President, l'obligació d'informar al Ple de la
Corporació municipal de la seva resolució en la matèria esmentada, aquest en
resta assabentat a tots els efectes legals corresponents.

Abans de finalitzar la sessió Sergi Vallès Domingo (CiU) dóna les gràcies als
regidors per recolzar totes les propostes que ha presentat l'equip de govern.
Afegeix que a la sessió de constitució, segurament degut als nervis, es van
oblidar de deixar constància a l'acta que l'equip de govern estarà a disposició
del nou Parlament i del President del Govern de la Generalitat de Catalunya
que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les
nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà.
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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, el Secretari, redacto la
present acta per a constància. Certifico.

L’Alcalde President
Jaume Brichs Morgades

El Secretari - Interventor
Luis Delgado Morcillo

DILIGÈNCIA: La poso jo, per fer constar, que l’acta de la sessió núm. 7 de data
18 de juny de 2015 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 27
pàgines mecanografiades a l’anvers.

El Secretari – Interventor
Luis Delgado Morcillo
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