Acta núm.- 4/2016, de 15 de març
Sessió ordinària del Ple de la Corporació
ASSISTENTS
President
Sergi Vallès Domingo (CiU)
Vocals
Manel Arévalo Pérez(CiU)
Sira Carbó Cabeza (CiU)
Jaume Brichs Morgades (CIU)
Jordi Torné Solé (CiU)
Joan Navarro Puertas (CiU)
Pere Civill Miret (ERC-AM)
Josep Tutusaus Raventós (ERC-AM)
Maria Teresa Rodríguez González (AETFF!)
Regidors que han excusant la seva assistència
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP)
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP)
Secretària-Accidental
Irene Bolet Jiménez
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 quinze de març de dos mil setze, es
reuneixen els senyors a dalt esmentats, per realitzar la sessió ordinària del Ple
de la Corporació municipal, la qual ha estat convocada reglamentàriament amb
el següent ordre del dia:
1. Aprovació de la minuta de la sessió ordinària realitzada el dia 26 de gener de
2016.
2. Aprovació de la minuta de la sessió extraordinària realitzada el dia 24 de
febrer de 2016, de renúncia del Sr. Jaume Brichs al càrrec d'Alcalde-President de
l'Ajuntament de Torrelles de Foix, però mantenint la condició de regidor.
3. Aprovació de la minuta de la sessió extraordinària realitzada el dia 24 de
febrer de 2016, d'elecció del nou Alcalde-President de l'Ajuntament de Torrelles
de Foix.
4. Donar compte del decret d'alcaldia núm. 12/2016, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
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5. Donar compte del decret d'alcaldia núm. 13/2016, de nomenament de tinents
d'alcalde.
6. Donar compte del decret d'alcaldia núm. 14/2016, de nomenament de
membres de la Junta de Govern Local.
7. Donar compte del decret d'alcaldia núm. 15/2016, de nomenament dels
regidors delegats.
8. Modificació del nomenament del representant municipal a la Junta de
Cooperació de Can Coral.
9. Modificació del nomenament dels representants als òrgans col.legiats externs.
10. Modificació parcial del règim retributiu dels càrrecs electes.
11. Aprovació de l'esmena de l'acta de l'operació de delimitació dels termes
municipals de Torrelles de Foix i Font-Rubí.
12. Moció de la secció local d'ERC per rebutjar la legitimitat de la monarquia
espanyola.
13. Moció de la secció local d'ERC en suport al Sr. Marcel Surià, Exalcalde de
Santa Fe del Penedès.
14. Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde.
15. Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local.
16. Informacions de la Presidència.
17. Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.
18. 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 donant la benvinguda, agraint
l’assistència dels regidors i veïns presents a la sala.

PRIMER.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
REALITZADA EL DIA 26 DE GENER DE 2016.
L'Alcalde, Sergi Vallès demana al regidor Josep Tutusaus que demani disculpes
perquè consti en l'acta de les paralules que va dir en la sessió del dia 26 de
gener de 2016 que van ser: « ja et pentinaré ja. Per sort sé on vius»
El Regidor Josep Tutusaus demana disculpes per les paraules que va dir en la
sessió del 26 de gener de 2016, però no està d'acord en l'última frase que es va
transcriure « per sort sé on vius» perquè diu que ell no les va dir.
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Votació.- S'aprova l'acta de la sessió plenària ordinària realitzada el dia 26 de
gener de 2016, per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
SEGON.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 24 DE FEBRER DE 2016, DE RENÚNCIA DEL
SR. JAUME BRICHS AL CÀRREC D'ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX, PERÒ MANTENINT LA CONDICIÓ
DE REGIDOR.
L'Alcalde, Sergi Vallès transmet la seva sorpresa i malestar de part de tot l'equip
de govern per les paraules que va dir el regidor Pere Civill adreçades a l'alcalde
Jaume Brichs en el dia de la seva renúncia, les qual van ser: « hem d'estar contents com a mínim, no has estat un alcalde en que se t'hagi pogut retreure ni casos de corrupció, ni casos de malversació, ni coses estranyes»
El Regidor, Pere Civill explica el motiu de les seves paraules, dient que no van
ser un retret, sinó que van ser un elogi a la seva persona i a la seva feina
Votació.- S'aprova l'acta de la sessió plenària extraordinària realitzada el dia 24
de febrer de 2016 per vuit vots a favor (CiU, ERC-AM i AETFF!) i un vot en
contra (CIU).
TERCER.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 24 DE FEBRER DE 2016, D'ELECCIÓ DEL NOU
ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX.

Votació.- S'aprova l'acta de la sessió plenària extraordinària realitzada el dia 24
de febrer de 2016, per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.

QUART.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 12/2016,
DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
La Secretària-Accidental 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
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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 D’ALCALDIA
NÚM. 12/2016
De data 25 de febrer, de delegació de competències a la Junta de Govern
Local.
Atès que el Ple de la Corporació Municipal, en sessió extraordinària,
celebrada el dia 24 de febrer de 2016, va procedir a realitzar l'elecció del
nou Alcalde-President de l'Ajuntament de Torrelles de Foix, per renúncia
del titular actual Sr. Jaume Brichs Morgades.
Atès que el Sr. Sergi Vallès Domingo s'ha proclamat Alcalde-President de
l'Ajuntament de Torrelles de Foix, per majoria absoluta dels vots.
Atès que 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
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legislació anteriorment esmentada
DECRETO:
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. 21.3 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
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compliment del que disposa l’article 51.2 del text legal abans esmentat.

CINQUÈ.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 13/2016,
DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE.
La Secretària-Accidental 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 D’ALCALDIA
NÚM. 13/2016
De data 25 de febrer de 2016, de nomenament de tinents d’alcalde.
Atès que el Ple de la Corporació Municipal, en sessió extraordinària,
celebrada el dia 24 de febrer de 2016, va procedir a realitzar l'elecció del
nou Alcalde-President de l'Ajuntament de Torrelles de Foix, per renúncia
del titular actual Sr. Jaume Brichs Morgades.
Atès que el Sr. Sergi Vallès Domingo s'ha proclamat Alcalde-President de
l'Ajuntament de Torrelles de Foix, per majoria absoluta dels vots.
Atès que 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,
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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:
a) Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Manel Arévalo Pérez
b) Segon Tinent d’Alcalde: Sra. Sira Carbó Cabeza
c) Tercer Tinent d’Alcalde: Sr. Jaume Brichs Morgades
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.
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.
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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».

SISÈ.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 14/2016, DE
NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
La Secretària-Accidental 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 D’ALCALDIA
NÚM. 14/2016
De data 25 de febrer de 2016, de nomenament dels membres de la Junta
de Govern Local.
Atès que el Ple de la Corporació Municipal, en sessió extraordinària,
celebrada el dia 24 de febrer de 2016, va procedir a realitzar l'elecció del
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nou Alcalde-President de l'Ajuntament de Torrelles de Foix, per renúncia
del titular actual Sr. Jaume Brichs Morgades.
Atès que el Sr. Sergi Vallès Domingo s'ha proclamat Alcalde-President de
l'Ajuntament de Torrelles de Foix, per majoria absoluta dels vots.
Atès que 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
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 18 de
juny de 2015, va 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 Manel
Arévalo Pérez, Sira Carbó Cabeza i Jaume Brichs Morgades.
Segon.- Nomenar membres convidats a la Junta de Govern Local els
regidors Jordi Torné Solé i Joan Navarro Puertas.
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Tercer.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors afectats.
Quart.- 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».

SETÈ.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 15/2016, DE
NOMENAMENT DELS REGIDORS DELEGATS.
La Secretària-Accidental 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 D’ALCALDIA
NÚM. 15/2016
De data 25 de febrer, de nomenament dels regidors delegats.

Atès el decret de l’Alcalde núm. 14/2016, de data 25 de febrer, 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.
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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;
articles 43.3, 44 i 45 del ROF.
DECRETO:
Primer.- Nomenar als següents regidors, regidors delegats següents:
- Regidoria de Turisme, Seguretat Ciutadana i Medi Ambient: Sr. Manel
Arévalo Pérez.
- Regidoria d’Ensenyament, Hisenda i Promoció Econòmica: Sra. Sira Carbó
Cabeza.
- Regidoria d'Urbanisme: Sr. Jaume Brichs Morgades.
- Regidoria de Gent Gran, Equipaments Municipals, Cultura i Sanitat: Sr.
Jordi Torné Solé.
- Regidoria d'Esports, Comunicació, Transparència i Festes: Sr. Joan
Navarro Puertas.
- Totes les altres competències no especificades expressament en aquesta
relació seran exercides directa i personalment per l'Alcaldia, concretament
les Regidories de: Serveis Socials, Joventut, Ocupació i Serveis
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
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delegables d’aquest, funcions que es detallaran explícitament en el decret
de delegació.
Es donarà compte en la primera sessió de cada mes en les reunions de la
Comissió de Coordinació del Govern Municipal.
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.
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.

VUITÈ.- MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT MUNICIPAL A LA JUNTA DE COOPERACIÓ DE CAN CORAL
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que el Ple de la Corporació Municipal, en sessió extraordinària,
celebrada el dia 24 de febrer de 2016, va procedir a realitzar l'elecció del
nou Alcalde-President de l'Ajuntament de Torrelles de Foix, per renúncia
del titular actual Sr. Jaume Brichs Morgades.
Atès que el Sr. Sergi Vallès Domingo s'ha proclamat Alcalde-President de
l'Ajuntament de Torrelles de Foix, per majoria absoluta dels vots.
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Atès que es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització
municipal i, en particular, a la modificació del nomenament del representant
municipal a la Junta de Cooperació de Can Coral.
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. Sergi Vallès Domingo
Suplent: Regidor, Sr. Manel Arevalo Pérez
Segon. Comunicar aquest acord als Regidors afectats, a la 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.- S'aprova la proposta, per unanimitat de tots els regidors assistents a la
sessió.

NOVÈ.- MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS
ALS ÒRGANS COL.LEGIATS EXTERNS.
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que el Ple de la Corporació Municipal, en sessió extraordinària,
celebrada el dia 24 de febrer de 2016, va procedir a realitzar l'elecció del
nou Alcalde-President de l'Ajuntament de Torrelles de Foix, per renúncia
del titular actual Sr. Jaume Brichs Morgades.
Atès que el Sr. Sergi Vallès Domingo s'ha proclamat Alcalde-President de
l'Ajuntament de Torrelles de Foix, per majoria absoluta dels vots.
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Per això, aquesta Alcaldia sotmet a consideració dels Srs. Regidors als
efectes de procedir al nomenament dels membres representants de
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. Manel Arévalo Pérez.
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: Manel Arévalo Pérez
- 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.- S'aprova la proposta, per unanimitat de tots els regidors assistents a la
sessió.
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DESÈ.- MODIFICACIÓ PARCIAL DEL RÈGIM RETRIBUTIU DELS CÀRRECS ELECTES.
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atesa la complexitat que ha adquirit el municipi de Torrelles de Foix aquests
darrers anys, s'ha fet necessari implementar noves mesures de
desenvolupament i execució, tendents a millorar l'eficàcia de l'acció
administrativa i la satisfacció de les demandes ciutadanes. En aquest sentit,
s'ha procedit a complementar l'actual estructura organitzativa municipal
mitjançant la Comissió de Coordinació del Govern Municipal, per tal de
potenciar, entre d'altres, la gestió i coordinació de les polítiques del govern
municipal, la participació ciutadana i a més, la coordinació i direcció dels serveis
relatius a les matèries competència d'aquesta Alcaldia.
D'altra banda, per tal de millorar la gestió de determinats serveis i potenciar
alhora noves polítiques municipals en matèria de participació ciutadana,
transparència i noves tecnologies de la informació, exigides legalment, s'ha
considerat convenient atorgar delegacions específiques en dites matèries. És
per això que mitjançant Decrets d'aquesta Alcaldia núm. 5 i 6, de data 2 de
febrer, es va acordar efectuar sengles delegacions específiques d'atribucions
en els Regidors Sr. Jordi Torné Solé i Joan Navarro Puertas, per a la
coordinació de la Comissió de Coordinació del Govern Municipal i per a la gestió
dels assumptes relacionats en el desenvolupament de la llei de la transparència
mitjançant l'adequació i millora de la pàgina web municipal i la creació del portal
de la transparència, respectivament.
Atès, per altra part, que l'article 75 LRBRL estableix el règim retributiu i
d'incompatibilitats dels membres de les corporacions locals tant pel que fa
a la dedicació exclusiva, la dedicació parcial com les indemnitzacions per
l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats municipals.
Atès que de conformitat amb l'article 73.2 de la Llei Bàsica de Règim Local,
els membres de les Corporacions Locals que desenvolupin els seus càrrecs
amb dedicació parcial per realitzar funcions de presidència, vicepresidència
o ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho
requereixin, percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a les
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mateixes, en quin cas seran donats igualment d'alta en el Règim General de
la Seguretat Social per tal concepte, assumint les Corporacions les quotes
empresarials que corresponguin.
Atès que aquestes retribucions i indemnitzacions hauran de ser consignades
al pressupost, amb els límits establerts pel Ple municipal, i que els acords
plenaris referents a les retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i
parcial i el règim d'indemnitzacions i assistència hauran de ser publicats
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació.
Dites retribucions - afegeix l'esmentat article 73.2 LBRL – no podran
superar en cap cas els límits que es fixin, en el seu cas, en les Lleis de
Pressupostos Generals de l'Estat, establint finalment que els acords
plenaris de determinació dels càrrecs que portin aparellada dita dedicació
parcial i les seves retribucions, hauran de contenir el règim de dedicació
mínima necessària per a la percepció de dites retribucions.
Atès, per altra banda, que l'art. 75 bis LRBRL en la redacció que li ha donat
la Llei 27/2013 de Racionalització i sostenibilitat de l'administració local
(LRSAL), ha establert que pels municipis amb població compresa entre els
mil i cinc mil habitants, cas de l'Ajuntament de Torrelles de Foix, el límit
màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals per
tots els conceptes retributius i assistències serà la retribució d'un
Secretari d'Estat minorada en un 60 per cent.
Atès que en cap cas les retribucions fixades per ambdós regidors superen
els límits establerts a l'esmentat article 75 bis de la Llei Bàsica de règim
Local.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té
conferides, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següents acords:
Primer.- Acordar que els Srs. Jordi Torné Solé i Joan Navarro Puertas,
regidors d'aquesta Corporació Local, passin a percebre retribucions en
concepte de dedicació parcial, per ostentar delegacions específiques per a
la coordinació de la Comissió de Coordinació del Govern Municipal i per a la
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gestió dels assumptes relacionats en el desenvolupament de la llei de la
transparència mitjançant l'adequació i millora de la pàgina web municipal i la
creació del portal de la transparència, respectivament, de conformitat amb
allò que preveu l'article 73.2 LRBRL.
Segon.- Fixar les retribucions a percebre pels membres de la Corporació
que tenen establerta dedicació parcial en la quantitat de 7.680,00 €/bruts
anuals que es meritaran a raó de 12 mensualitats a l’any per import de 640
€/bruts mensuals.
La dedicació parcial serà la corresponent al 28% de la jornada laboral
(trenta-set hores i trenta minuts en còmput setmanal), és a dir, deu hores i
trenta minuts en còmput setmanal.
La dedicació parcial serà compatible amb altres activitats tant en el sector
públic com en el privat (tret d’aquelles que les lleis assenyalen
expressament com incompatibles).
La dedicació parcial és incompatible amb les retribucions fixades pel règim
d’assistències efectives a les sessions dels òrgans col·legiats de la
Corporació dels quals formin part.
Tercer.- Aquest acord produïrà efectes a partir del dia 1 d'abril de 2016.
Quart.- Aquest acord haurà de publicar-se íntegrament en el BOP i inserirlo en el tauler d’anuncis de la Corporació.
Cinquè.- Notificar-ho als interessats, al departament de Recursos Humans,
a Secretaria i Intervenció.

L'Alcalde, Sergi Vallès, dona les explicacions pertinents de l'acord.
El Regidor, Pere Civill dona la seva disconformitat de l'acord a prendre perquè
els Regidors Joan Navarro i Jordi Torné, deixaran de cobrar per l'assistència a
les juntes de govern i cobraran un nòmina per la seva dedicació del 28% i per les
sessions a les juntes, tant, si hi van com si no hi van. També diu que l'Ajunta-
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ment de Torrelles haurà d'assumir el cost de 1.500 € per persona de la Seguretat
Social i al final aquesta suma recaurà en el poble de Torrelles.
L'Alcalde, Sergi Vallès contesta la rèplica del Regidor Pere Civill, donat-li la raó
de que si venien a les juntes cobraven i si no venien no cobraven, però explica
que el que cobren no és per assistir a les juntes sinó per tota la feina que es fa
durant tota la setmana.
Explica que tenim moles dificultats per aconseguir un nou secretari degut a la
baixa del secretari actual i que aquest fet fa incrementar i endarrerir la feina que
han de fer els regidors i amb aquesta dedicació dels Regidors pensen que a partir d'aquí l'efectivitat i la manera de treballar serà molt més superior.
Votació.- S'aprova la proposta per set vots a favor (CiU i AETFF!) i dos vots en
contra (ERC-AM).

ONZÈ.- APROVACIÓ DE L'ESMENA DE L'ACTA DE L'OPERACIÓ DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE TORRELLES DE FOIX I
FONT-RUBÍ.
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que a la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Torrelles de Foix,
de data 31 de maig de 2013, es va acordar aprovar l'acta de les operacions
de delimitació entre els termes municipals de Torrelles de Foix i de FontRubí, realitzada el dia 20 de març de 2013 i signada per les Comissions de
Delimitació d'ambdós Ajuntaments i els tècnics de la Direcció General
d'Administració Local i l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
Atès que en data 21 de setembre de 2015, s'incorpora una esmena a l'Acta
de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Torrelles de
Foix i de Font-Rubí, signada el dia 20 de març de 2013.
Atès que s'ha detectat una errada en la descripció de la fita primera
continguda en l'Acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Torrelles de Foix i de Font-Rubí, realitzada el dia 20 de març
de 2013, s'esmena aquesta fita, que ha de quedar descrita de la manera
següent:
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- Fita 1: se situa al coll de la Barraca, en el marge est del camí de la
Llacuna a
Font-Rubí. Aquesta fita és també comuna amb el terme
municipal de la
Llacuna.
Atès que els alcaldes i les secretàries dels Ajuntaments de Torrelles de
Foix i de Font-Rubí, i els tècnics de la Generalitat de Catalunya, el dia 24 de
febrer de 2016, signen de conformitat amb aquesta esmena que s'incorpora
a l'acta de data 20 de març de 2013, i que, d'acord amb l'article 31.4 del
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats descentralitzades i de
les mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de
setembre, ha de ser aprovada pels plens respectius amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar l'esmena a l'Acta de les operacions de delimitació entre
els termes municipals de Torrelles de Foix i de Font-Rubí, realitzada el dia
20 de març de 2013, i signada pels alcaldes i les secretàries d'ambdós
Ajuntaments i els tècnics de la Direcció General d'Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals i l'Institut
Cartogràfic de Catalunya.
Segon.- Donar compte del present acord a l'Ajuntament de Font-Rubí, a la
Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i
Relacions Institucionals i a l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Votació.- S'aprova la proposta, per unanimitat de tots els regidors assistents a la
sessió.

DOTZÈ.- MOCIÓ DE LA SECCIÓ LOCAL D'ERC PER REBUTJAR LA LEGITIMITAT DE LA MONARQUIA ESPANYOLA.
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
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Atès que el monarca espanyol Felip VI, en tant que cap d'estat del Regne
d’Espanya, representa la màxima figura institucional d’un Estat que impedeix
el lliure exercici del dret a decidir del poble de Catalunya,
Atès que la monarquia com a institució representa uns valors completament
allunyats de la igualtat entre ciutadans i de la democràcia,
Atès que la monarquia espanyola va ser restituïda per la dictadura feixista
del General Francisco Franco que va oprimir de forma salvatge la població
de Catalunya i de la resta de l’estat,
Atès que la monarquia, com a màxima institució de l' Estat Espanyol, no ha
demanat mai perdó pels crims contra la humanitat durant la dictadura
feixista,
Atès que la monarquia sempre ha menyspreat la llengua catalana,
Atès que la monarquia espanyola ha fet de la seva posició privilegiada el seu
modus vivendi atresorant una immensa fortuna de la qual no se'n sap la
procedència,
Atesos els nombrosos casos de corrupció que assetgen la monarquia
encapçalada per Felip VI que impliquen membres directes de la seva família
que per primera vegada s’han d’asseure davant dels Tribunals per delictes
de corrupció,
Atesa la falta de respecte institucional de Felip VI cap a la presidenta del
Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, negant-se a rebre-la en audiència
pública el passat dilluns 11 de gener perquè li fos comunicat el nomenament
del nou president de la Generalitat de Catalunya,
Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés politic
que viu Catalunya, i atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una
neutralitat institucional que sí que han adoptat altres monarquies com la
britànica en el conflicte polític entre Escòcia i el Regne Unit,
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Per tot això exposat, se sotmeten a debat i votació del Ple de l'Ajuntament
de Torrelles de Foix els següents compromisos:
1.- No reconèixer la legitimitat de Felip VI ni de qualsevol altre
representant de la monarquia espanyola en tant que representants d’una
institució restaurada personalment pel General Franco, protagonista de
nombrosos casos de corrupció on s'ha aprofitat de la seva influència, símbol
d'un Estat que impedeixi el lliure exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya.
2.- Evitar participar com Ajuntament de Torrelles de Foix en cap acció o
acte que representi el reconeixement de la figura de Felip VI o de la
monarquia espanyola.
3.- Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la Casa Reial
espanyola
El Regidor, Pere Civill defensa la moció presentada.
El Regidor, Manel Arevalo, exposa la postura del grup de Convergència dient
que estàn d'acord amb la moció però no votaran a favor perquè va en contra de
la persona i ja s'ha engegat un procés que serà el moment en que s'haurà de
decidir el que es voldrà ser.
El Regidor Pere Civill, replica la postura del grup de Convergència en vers la
seva decisió contradictòria
El Regidor, Jordi Torné exposa que creu que ara no és moment de presentar la
moció, que més endavant ja es veurà com van les coses.
Votació.- No s'aprova la proposta per dos vots a favor (ERC-AM), sis vots en
contra (CiU) i una abstenció (AETFF!).

TRETZÈ.- MOCIÓ DE LA SECCIÓ LOCAL D'ERC EN SUPORT AL SR.
MARCEL SURIÀ, EXALCALDE DE SANTA FE DEL PENEDÈS.
La Secretària-Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
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El dia 29 de febrer va ingressar a la presó el Sr. Marcel Surià, exalcalde de
Santa Fe del Penedès, per complir la incomprensible condemna de dos anys i
tres mesos imposada pel Tribunal Suprem. Una sentència que va arribar després que Fiscalia presentés recurs a una primera sentència de dos anys i una
multa econòmica de l’Audiència de Barcelona, en la qual l’exalcalde evitava el
seu ingrés a presó.
La signatura d’informes irregulars de residència per a immigrants del seu
municipi li ha comportat a aquest exalcalde una condemna final de més de
dos anys de presó que el va obligar ahir a entrar al centre penitenciari.
Al llarg periple judicial, amb reconeixement de delicte i col·laboració amb
els cossos policials per evitar l’entrada a presó, s’hi afegeix la denegació per
part del Govern del Partit Popular de l’indult sol·licitat per l’exalcalde. Per
aquest indult es va al·legar vulnerabilitat de les persones a qui anaven
destinats els informes signats i la demostració que en cap cas hi va haver
benefici econòmic.
Davant d’aquesta negativa del govern espanyol, cal expressar
disconformitat per aquesta decisió. Una decisió que, d’acord amb la
normativa que regula l’indult, no cal justificar ni raonar, donant a l’executiu
espanyol un poder incomprensible, i que en aquest cas ha portat a la presó a
una persona les actuacions del qual no han generat cap perjudici per ningú.
Ens posem al costat del Sr. Surià, perquè considerem que, un cop més, es
descarrega sobre determinades autoritats públiques les culpes d’uns
problemes que no només els sobrepassen en mitjans personals, materials i
econòmics, sinó que desborden de lluny les seves competències.
El Sr. Surià només va ser conscient d’un problema humanitari al seu municipi
que afectava a les persones, i la seva resposta va ser ajudar i buscar
solucions. La feina que fan dia a dia tots i cadascun dels alcaldes i
alcaldesses del nostre país.
Per tot això, el grup d’ERC proposa al Ple de l'Ajuntament de Torrelles de
Foix, l’adopció dels següents
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1. Mostrar la solidaritat del Ple del'Ajuntament de Torrelles de Foix amb
l’exalcalde de Santa Fe del Penedès Marcel Surià per la condemna que
l’obliga a entrar a presó per la signatura d’informes de residència per a
immigrants.
2. Demanar des de l'Ajuntament de Torrelles de Foix al Consell de
Ministres del Regne d’Espanya que concedeixi l’indult a l’exalcalde Marcel
Surià.
3. Donar trasllat de l’aprovació d’aquesta moció a la Conselleria de
Governació de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Justícia del
Regne d’Espanya i als ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès.
El Regidor, Pere Civill defensa la moció presentada pel grup d'Esquerre
Republicana de Catalunya
El Regidor, Manel Arevalo, en representació del grup de Convergència exposa
estar a favor de la moció presentada. Recordar que en el seu moment el Sr.
Jaume Brichs com alcalde, ja va signar estar a favor de la no entrada a la presò
del Sr. Marcel Surià com a Alcalde de Santa Fe del Penedès. I apuntar que els
han fet arribar un full de recollida de signatures per la posada en llibertat del Sr.
Marcel Surià que se li passarà als diferents grups polítics per recollir la seva
signatura.
L'Alcalde, Sergi Vallès demana al grup d'Esquerre poder encapçalar junts la
moció presentada.
El Regidor, Pere Civill, està d'acord en la proposició que li fa el grup de
Convergència.
Votació.- S'aprova la proposta, per unanimitat de tots els regidors assistents a la
sessió.

CATORZÈ.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDE.
La Secretària-Accidental 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.
Atès els decrets de l’alcalde núm. 2/2016, de data 22 de gener, al 18/2016,
de data 7 de març de 2016.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 2/2016, de data
22 de gener, al 18/2016, de data 7 de març de 2016.

QUINZÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
La Secretària-Accidental 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.
Atès els acords adoptats per la Junta de Govern Local, a les seves sessions
núm. 1/2016, de data 14 de gener de 2016, fins a la número 8/2016, de data
23 de febrer de 2016.
Per tot això, es proposa al ple l’adopció del següent ACORD:
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Primer i únic. Restar assabentat dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local a les seves sessions núm. 1/2016, de data 14 de gener de 2016,
fins a la número 8/2016, de data 23 de febrer de 2016.

SETZÈ.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA.
L'Alcalde, Sergi Vallès es disposa a contestar les preguntes efectuades en el ple
anterior.
A la pregunta referida a la factura a nom de Santi Surroca que pujava 300 euros,
l'Alcalde contesta que correspon a l'asfalt que es va fer al camí de la Creueta
Alta, que l'Ajuntament va fer una aportació de 300 euros del total que costava.
A la pregunta referent a les dietes que posava que no estaven legals, l'Alcalde,
contesta que en les juntes de governs passades s'ha procedit a la seva modificació degut a que no estava ben fet, lo que no és legal era incloure els tiquets que
es cobraven de caixa perquè s'ha de demanar factura .
A la pregunta realitzada pel Regidor, Pere Civill referida a un expedient d'obres
de la Montsarra, l'Alcalde contesta que els propietaris van presentar unes al·legacions que es van desestimar i ara es tramitarà l'ordre d'enderroc. La Generalitat i la Fiscalia estan assabentats de tot el procés i si vols realitzar alguna consulta, te'l facilitarem.
A la demanda a la Regidora d'Hisenda, Sira Carbó pels números de la Fira, l'Alcalde contesta que s'està tramitant.
A la pregunta realitzada pel Regidor, Pere Civill referida d'uns interessos de Fe nosa, l'Alcalde contesta que no han estat ni reclamats, ni pagats a l'empresa i dir
que aquest deute s'ha anat liquidant i l'última factura amb Fenosa és del novem bre del 2015.
A la pregunta realitzada pel Regidor, Pere Civill en el ple passat no, en l'altre, re ferida a l'estalvi de les lampares de led i l'Alcalde contesta que són 4.805
euros/any aproximadament i posa a la disposició dels regidors l'informe de l'Enginyer amb els quadres amb les explicacions de l'estalvi.
Referent a la moció que Esquerre va retirar del ple anterior del pàrquing, l'Alcal de explica que es van reunir Esquerre i Convergència i es va proposar un terreny
del costat de la casa de les monges i s'estan fent els tràmits per contactar amb els
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propietaris i fer les gestions oportunes.
L'Alcalde es disposa a exposar les informacions de la presidència.
L'Alcalde comenta que el proper dia 28 de març tindrà lloc el tradicional Aplec al
Santuari de Santa Maria de Foix i convida a tots els Torrellencs/Torrellenques a
participar i anar a degustar la paella que ofereix l'Associació Cívica de Foix.
L'Alcalde explica que les cases de darrera l'Ajuntament ubicades al Passatge Gaudí, després de posar-se en contacte amb el banc propietari d'aquestes, procedirà a
tapiar-les per evitar un mal ús.
El Regidors, Jaume Bricsh apunta que s'han posat a la venta dites cases amb uns
preus desorbitats i que les té la inmobiliaria Sip de Vilafranca del Penedès.
L'Alcalde explica que a l'escola ja han acabat de fer tota la estructura i ara proce diran a fer tots els tancaments, que l'obra avança a bon ritme i que des dels ser veis tècnics i polítics de l'Ajuntament s'ha aconseguit que hi hagi una rebaixa de
98.000 euros a 26.000 euros en la despesa de les escomeses de llum.
L'Alcalde explica que ha assumit la cartera de serveis que fins ara portava el regidor Jordi Torné i gràcies a les gestions dels dos, es comunica que hi haurà un canvi en els rebuts de Sorea que correspondrà a pagar el consum real de cada veí del
municipi i es posarà en pràctica una tarifa social.
El Regidor, Manel Arevalo explica que durant la primera legislatura no es van
poder realitzar gaires actuacions amb el tema de Turisme perquè consideraven
altres coses més urgents i necessàries pel poble, però que l'activitat econòmica del
municipi ha canviat i creuen que és un bon moment per a través de les meses de
concertació demanar una partida per Turisme i promocionar el Santuari de Foix i
així afavorir la visita de turistes en el nostre municipi i conèixer la patrona del Penedès. La proposta seria amb un audiovisual i un marcatge de la ruta des del po ble fins el Santuari.
El Regidor, Jordi Torné explica que des del 2013 es va fer càrrec de mirar i gestionar tot el tema de les assegurances que té contractades l'Ajuntament, en aquells
moments tenien unes quotes de 18.300 euros i al trobar-les tant elevades es va posar en contacte amb un gestor d'assegurances de Mapfre i l'any 2014 ens van ofe rir un pressupost de 7.200 euros, menys la defensa jurídica que la tenien amb
Agag, aquesta defensa ha sobrepassat el límit que teníem i han rescindit el contracte amb nosaltres. A partir d'aquest fet la companyia Mapfre ens ha revisat el
que ja teníem contractat, afegit la defensa jurídica i amb l'ajuda de l'arquitecte
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tècnica revisant el contingut dels edificis municipals i afegit una assegurança per
accident col·lectius pels treballadors, regidors i secretaris de l'Ajuntament, aquest
any 2016 passarem a tenir una quota de 6.463 euros, uns 750 euros menys que
l'any passat.
El Regidor, Joan Navarro explica que s'ha començat a treballar en la Llei de
Transparència, que el personal d'Administració de l'Ajuntament s'està formant i
que mica en mica els personal anirà treballant amb aquests nous canvis de la ma nera de treballar administrativament i que s'està adaptant la web a aquesta nova
llei.
El Regidor, Joan Navarro explica que el proper dia 1 de maig tindrà lloc en el
nostre municipi la Tradicional Cursa dels 7 Cims, el dia 8 de maig la Cursa BTT
de Els Navegants i un veí del poble ha proposat una nova cursa semi nocturna
que tindria lloc el 9 de juliol anomenada la Cursa Fosca.
La Regidora, Sira Carbó explica que es tenen els números del 2014 tancats, falta
que la Diputació ens doni dia i hora per entregar tots els expedients tancats i pre parats. Els del 2015 està en expenses que es tinguin els del 2014 tancats per tancar
els del 2015 i s'està començant a treballar amb els pressupostos del 2016.

DISSETÈ.- MOCIONS I/O PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS REGIDORS.
No se'n presenta cap.
DIVUITÈ.- PRECS I PREGUNTES.
La Regidora, Teresa Rodriguez, vol donar les gràcies a l'equip de govern i molt
especialment a l'Alcalde i Regidor, Manel Arevalo de part de la Protectora
d'Animals d'ADAP, per les gestions i suport per uns fets ocorreguts amb un gos
aquest cap de setmana , que finalment es podrà salvar.
El Regidor, Pere Civill pregunta sobre la partida que es va dir que es demanaria
per asfaltar els camins, si s'ha demanat o s'està a l'espera de que sigui concedida.
L'Alcalde respòn al Regidor Pere Civill explicant que els camins que s'havien
d'asfaltar només era un que es va demanar a les meses de concertació que les
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concedeix la Diputació, cada 4 anys, l'Ajuntament demana la lluminaria pública
de Plana de les Torres degut al seu mal estat, l'asfalt de Can Coral fins les Espolles i un projecte turístic per potenciar el municipi i Foix. A banda, el Consell
Comarcal també demana a les meses de concertació unes subvencions. Des de
l'Ajuntament es va anar a trobar els alcaldes de Sant Martí i Guardiola de Font
Rubí per asfaltar el camí de la Montsarra a l'Avinguda de Can Coral i conjuntament els tres municipis han presentat una memòria al Consell Comarcal per demanar la subvenció i poder-lo asfaltar.
La Regidora, Maria Teresa Rodriguez, comenta que va demanar per instància
un petit local o pis per poder-ser trobar els seus electors, recorda que si es disposès d'algún local, se li pugui concedir al seu grup municipal.
L'Alcalde, Sergi Vallès contesta que si que té tota la raó, que estaven pendents
de dues entitats que havien deixat el local i encara no s'havia decidit quin local
se li concediria i que durant la setmana vinent li contestarien.
El Regidor, Pere Civill comenta que s'hauria de fer un manteniment dels camins
en general, perquè hi ha camins que cau terra, que s'estan deteriorant cada vegada més i es fan cada vegada més estrets i demana que es faci un plà d'actuacions sobre els camins per fer-li un manteniment, tant els asfaltats com que no
ho estan.
L'Alcalde, Sergi Vallès contesta que si que s'estan fent actuacions, potser si que
alguns se'ls ha caigut terra, però que amb la confecció del nou pressupost es tindrà en compte, per augmentar la partida per mantenir els camins de terra com
els asfaltats.
La Regidora, Maria Teresa Rodriguez, comenta que es fa col·locar un mirall
abans d'arribar a la Urbanització Can Coral, que estava molt bé, però que no
sap si s'ha trencat o que li ha passat, però no hi és i demana que es torni a col·locar per precaució, i evitar una possible col·lisió amb l'autocar, ja que és una corba molt tancada.
El Regidor, Jordi Torné contesta que aquell mirall abans del restaurant de Can
Coral, es va col·locar, perquè un veí ho va sol·lictar per la seva sortida del garatge.
La Regidora, Maria Teresa Rodriguez, diu que els veïns de Can Coral es pensaven que era per tenir la precaució de quan venia l'autocar.
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L'Alcalde, Sergi Vallès contesta que es tindrà en compte i que reposarà el més
aviat possible.
El Regidor, Pere Civill pregunta que com està el tema de la llei de transparència,
tot el tema de la documentació per tramitar si es tardarà molt en poder-ho utilitzar o encara es tardà mesos en poder-ho utilitzar.
El Regidor, Joan Navarro contesta que falta posar alguna informació sobre alguna entitat del poble i s'ha de demanar alguna altre informació que no es tenia
constància i el que trigui.
La Regiodora, Sira Carbó explica que els tràmits per internet es treballarà a través de l'E-Tram, ara mateix només té 40 documents, mica en mica s'anirà ampliant, però l'obligació d'utilització tots els documents de l'E-Tram no és fins
l'octubre, en aquests moment s'està treballant per carregar tots el documents al
pàgina web i la gent pugui accedir-hi, però s'està fent d'una manera que estiguin les dues funcions a punt per l'octubre.
El Regidor, Pere Civill comenta que en una acta de la junta de govern es deia
que s'informaria al ple del pagament de la paga extra de nadal del 2012 del Sr.
Mark Parra.
La Regidora, Sira Carbó contesta que quan es facin els pressupostos del 2016, es
farà un partida per poder pagar aquesta paga extra, tant del Mark Parra com de
la Neus, que fins que no presentin els pressupostos no es pot aprovar el seu pagament.
L'Alcalde, Sergi Vallès comenta que aquestes dues pagues extres s'han d'aprovar per ple, com es va fer anteriorment amb les altres.
L'Alcalde, Sergi Vallès comenta que la Regidora Maria Teresa Rodriguez, no té
més preguntes a formular.
El Regidor, Pere Civill pregunta que en el moment que es pagui pel consum de
l'aigua, es mantindran les plomes i els beneficiaris que estaven fins ara o tothom
pagarà pel consum que es faci.
L'Alcalde, Sergi Vallès comenta que aquest punt quan estigui totalment fet i
aclarit es comentarà en una junta de portaveus.
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El Regidor, Pere Civill pregunta com està l'estudi de l'àliga de cua barrada de
dalt a Foix.
L'Alcalde, Sergi Vallès contesta que encara està en mans de la Generalitat.
El Regidor, Pere Civill comenta que els disseminats i les masies tenen una xarxa
de telèfons que no funciona molt bé, que cada vegada que plou o fa vent es talla
la comunicació.
El Regidor, Pere Civill comenta que els borals de la carretera de les Dous al Santuari de Foix i Plana de les Torres, està plè de llaunes de begudes i escombraries
i pregunta si està previst fer-hi alguna actuació.
El Regidor, Manel Arevalo contesta que al igual que el camí que va fins a Can
Coral es va netejant quan es pot, ara mateix s'està netejant aquest i uns camins
que estan per dins que es va amb bicicleta també estan bruts i també s'actuarà.
El Regidor, Pere Civill, demana al regidor Manel Arevalo com a usuari de la bicicleta, si pot fer arribar al col·lectiu de ciclistes que, si es rebenta la càmera de
la bicicleta, és normal, però el que no és normal és que es deixi al terra.
El Regidor, Manel Arevalo, comenta que si que és veritat que es troben actes incívics, de deixalles d'embolcalls de menjar energètics i que possiblement càmeras també n'hi ha, però que és difícil arribar a tot el col·lectiu perquè a vegades
són autònoms, però si que quan s'organitza algun esdeveniment com la marxa
BTT, si que s'incidirà perquè es prengui nota, tal i com es fa amb el reglament i
es recordarà el civisme.
El Regidor, Pere Civill pregunta que si tots els regidors tenen cobertura d'accidents.
El Regidor, Jordi Torné contesta que si tots.
El Regidor, Pere Civill pregunta quins supòsits contempla això.
El Regidor, Jordi Torné contesta que són els que tenen relació amb l'Ajuntament, si es té qualsevol incidència quan es desplaça per anar a un ple o com a
representant de l'Ajuntament en algun acte i et succeeix algun accident, estaràs
assegurat, sempre que estigui relacionat amb la feina que fas dins de l'Ajuntament.
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El Regidor, Pere Civill pregunta quina cobertura té.
El Regidor, Jordi Torné contesta que 40.000 euros de capital assegurat i despeses
mèdiques il·limitades.
L'Alcalde, Sergi Vallès comenta que se'ls farà arribar a tots els regidors perquè
emplenin amb el beneficiari.
El Regidor, Manel Arevalo comenta que abans no hi ha pensat, que hi ha un
portal a internet que recull vàries curses on tothom hi té accés i s'hi inscriu i intentarà posar un nota sobre el tema de les deixalles als camins.
El Regidor, Pere Civill comenta que en els carrers del poble hi ha varis cotxes
avariats, i sense passar la ITV i pregunta quina postura té l'Ajuntament sobre
tot això.
El Regidor, Manel Arevalo contesta que l'Ajuntament ja té la llista d'aquests cotxes i s'ha preguntant si per agilitzar-ho ho pot tramitar directament els mossos
d'esquadra, però han dit que no, que ells faciliten les dades dels propietaris i
l'Ajuntament ha d'intentar que el propietari retiri el vehicle, però és lent i feixuc.
L'Alcalde, Sergi Vallès explica que en un junta de govern es va acordar que els
vigilants municipals farien una llista dels vehicles abandonats, es va fer arribar
els Mossos d'esquadra, els quals van fer un atestat dient que estaven abandonats o no i si tenien assegurança i amb aquesta llista, l'Ajuntament té la potestat de
retirar els vehicles, però l'Ajuntament sense aquest document dels mossos, no
vol retirar cap vehicle i que s'ha d'estar segur dels passos i tenir un lloc habilitat
per deixar els cotxes.
La Regidora, Maria Teresa Rodriguez apunta que potser seria convenient d'avisar als propietaris del vehicles abandonats la intenció de la retirada del vehicle
de la via pública, perquè potser no és que el tinguin abandonat, sinó que senzillament no poden fer front a les despeses de la reparació.
L'Alcalde, Sergi Vallès comenta que la majoria d'aquests vehicles estan en molt
mal estat i que els Mossos d'esquadra moltes vegades ja són els mateixos, els
que ens fan arribar si tenen assegurança, ITV passada o no i que fa molts mesos
que es troben en aquesta situació i la mala imatge que representa del municipi.
El Regidor, Pere Civill pregunta com està el tema de les escombraries, el fet que
surti o no a concurs.
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La Regidora, Sira Carbó comenta que s'està treballant, que la Mancomunitat el
dimecres ens van fer arribar uns mapes i un estudi amb diferents propostes, diferents preus i s'està treballant.
El Regidor, Pere Civill pregunta sobre el tema del compostatge
La Regidora, Sira Carbó contesta que no és un tema que estigui tancat, que és
difícil verificar que dos habitatges fan el reciclatge en un mateix compostador i
que la subvenció era per cada compostador, i que és un tema que s'ha de mirar
i parlar.
L'Alcalde, Sergi Vallès comenta per acabar, que el Club Esportiu Torrellenc el
dia 3 d'abril, a les 11 del matí, atès del seu 50 è aniversari de la seva Federació,
farà un homenatge a la persona que va estar 35 anys president el Sr. Jaume Brichs Morgades amb l'assistència del Secretari General de l' Esport de la Generalitat de Catalunya i altres membres de la Federació.
L'Alcalde, Sergi Vallès apunta que aquesta setmana ens ha deixat la Roseta, la
padrina de l'Esther Tutusaus i l'enterrament tindrà lloc demà dimecres a 2/4 de
5 de la tarda a l'Esglèsia de Torrelles.
I no havent més assumptes a tractar, quan són les vint-i-dues hores i quarantacinc 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-Accidental
Sergi Vallès Domingo

La Secretària - Acidental
Irene Bolet Jiménez

DILIGÈNCIA: La poso jo, per fer constar, que l’acta de la sessió núm. 4 de data
15 de març de 2016 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 32
pàgines mecanografiades a l’anvers.

La Secretària – Accidental,
Irene Bolet Jiménez
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