Acta núm.- 4/2017, de 21 de març de 2017
Sessió ordinària del Ple de la Corporació

ASSISTENTS
President
Sergi Vallès Domingo (CiU)
Vocals
Manel Arévalo Pérez (CiU)
Sira Carbó Cabeza (CiU)
Jordi Torné Solé (CiU)
Joan Navarro Puertas (CiU)
Ferrán Carbó Rodríguez (CiU)
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP)
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP)
Pere Civill Miret (ERC-AM) absent
Josep Tutusaus Raventós (ERC-AM)
Maria Teresa Rodríguez González (AETFF!)

Secretària-Accidental
Irene Bolet Jiménez

A la Casa de la Vila del municipi de Torrelles de Foix, quan són les vint-i-una
hores i dos minuts, del dia vint-i-ú de març de l'any dos mil disset, es reuneixen
els senyors a dalt esmentats, per realitzar la sessió ordinària del Ple de la
Corporació municipal, la qual ha estat convocada reglamentàriament amb el
següent ordre del dia:
RELACIÓ

D'EXPEDIENTS

1. Aprovació de la minuta de la sessió ordinària realitzada el dia 24 de gener
de 2017.
2. Aprovació de la minuta de la sessió extraordinària realitzada el dia 7 de
febrer de 2017.
3. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2016, en la
modalitat de transferència de crèdit.
4. Moció d'adhesió al Pacte Nacional pel Referéndum.
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5. Moció per declarar la capitalitat compartida a la Vegueria del Penedès.
6. Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde.
7. Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local.
8. Informacions de la Presidència.
9. Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.
10.Precs i preguntes.

Atès que es reuneix el quòrum necessari per a la realització de la sessió, segons
l'article 90 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels
Ens Locals, el President obre la sessió agraint l’assistència dels regidors i veïns
assistents.

PRIMER.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
REALITZADA EL DIA 24 DE GENER DE 2017.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova l'acta de la sessió ordinària realitzada
el dia 24 de gener de 2017, per 10 vots a favor (CIU, ERC-AM, PSC-CP i
AETFF!)

SEGON.APROVACIÓ
DE
LA
MINUTA
DE
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 7 DE FEBRER DE 2017.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova l'acta de la sessió extraordinària
realitzada el dia 7 de febrer de 2017, per 10 vots a favor (CIU, ERC-AM, PSC-CP
i AETFF!)
S’incorpora a les 21:05 minuts el regidor, Josep Junqué Rafecas
TERCER.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚM.10/2016, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que cal dur a terme despeses que s’han de consignar en aplicacions
pressupostàries on el crèdit és insuficient, essent possible minorar el crèdit d'altres
aplicacions de diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de
l'estat de despeses, i d’acord amb les previsions dels articles 179 i 180 del Text refós
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de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març; dels articles 40, 41 i 42 del Reial Decret Legislatiu 500/1990, de
20 d’abril; així com el 10 de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent.
Atès que cal augmentar els saldos disponibles de les següents aplicacions
pressupostaries:
Programa

Econòmic

Descripció

1531

22790

TREBALLS
EXTERNES.CAMINS

1532

22700

1621

Inicial
EMPRESES

Modificació

Crèdit final

17.000,00

11.140,00

28.140,00

TREBALLS EMPRESES EXTERNES

49.180,00

1.276,00

50.456,00

22709

GESTIO DEIXALLERIA

24.330,00

1.859,00

26.189,00

1630

21400

REPARACIO DE VEHICLES

3.600,00

330,00

3.930,00

1710

22600

MOBILIARI
URBA
I
DESPESES DIVERSES.

6.160,00

4.777,00

10.937,00

2310

48000

SERVEIS SOCIALS

22.500,00

1.440,00

23.940,00

Total

20.822,00

ALTRES

Atès que es pot minorar el crèdit de les següents aplicacions:
Programa

Econòmic

Descripció

Inicial

0110

31000

INTERESSOS BANCARIS

14.840,00

-6.790,00

8.050,00

0110

31001

INTERESSOS ICO

97.030.00

-2.973,00

94.057,00

0110

91300

AMORTITZACIO PRESTEC PRIVATS I
PUBLICS

269.700,00

-1.488,00

268.212,00

0110

35900

DESPESES FINANCERES

700,00

-122,00

587,00

1650

22100

ENLLUMENAT PUBLIC

82.500,00

-8,00

82.492,00

2419

15100

GRATIFICACIONS
D'OCUPACIO

1.090,00

-125,00

965,00

4311

22611

FIRA ARTESANA

24.029,77

-660,00

23.369,77

9120

23100

LOCOMOCIO REGIDORS

1.220,00

-118,00

1.102,00

PLANS

Modificació

Crèdit final
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9200

12100

RETRIB.
COMPLEMENTARIES
ADMINISTRACIO GENERAL.

9200

22000

MATERIAL NO INVENTARIABLE

64.417,00

-8.439,00

55.978,00

3.500,00

-99,00

3.401,00

Total

-20.822,00

Vist l’expedient incoat de modificació de crèdits número 10/2016 en la modalitat de
transferència de crèdit.
Atès les competències que m’atribueix el decret de l’Alcalde 40/2016, de 28 de juny, es
proposa al Ple el següent acord:
Primer.- Modificar el pressupost de despeses de l’exercici de 2016 incrementant les
següents aplicacions:
Programa

Econòmic

Descripció

1531

22790

TREBALLS
EXTERNES.CAMINS

1532

22700

1621

Inicial
EMPRESES

Modificació

Crèdit final

17.000,00

11.140,00

28.140,00

TREBALLS EMPRESES EXTERNES

49.180,00

1.276,00

50.456,00

22709

GESTIO DEIXALLERIA

24.330,00

1.859,00

26.189,00

1630

21400

REPARACIO DE VEHICLES

3.600,00

330,00

3.930,00

1710

22600

MOBILIARI
URBA
I
DESPESES DIVERSES.

6.160,00

4.777,00

10.937,00

2310

48000

SERVEIS SOCIALS

22.500,00

1.440,00

23.940,00

Total

20.822,00

ALTRES

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

Econòmic

Descripció

0110

31000

INTERESSOS BANCARIS

14.840,00

-6.790,00

8.050,00

0110

31001

INTERESSOS ICO

97.030.00

-2.973,00

94.057,00

0110

91300

269.700,00

-1.488,00

268.212,00

AMORTITZACIO PRESTEC PRIVATS I

Inicial

Modificació

Crèdit final
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PUBLICS
0110

35900

DESPESES FINANCERES

1650

22100

ENLLUMENAT PUBLIC

2419

15100

GRATIFICACIONS
D'OCUPACIO

4311

22611

FIRA ARTESANA

9120

23100

LOCOMOCIO REGIDORS

9200

12100

RETRIB.
COMPLEMENTARIES
ADMINISTRACIO GENERAL.

9200

22000

MATERIAL NO INVENTARIABLE

PLANS

700,00

-122,00

587,00

82.500,00

-8,00

82.492,00

1.090,00

-125,00

965,00

24.029,77

-660,00

23.369,77

1.220,00

-118,00

1.102,00

64.417,00

-8.439,00

55.978,00

3.500,00

-99,00

3.401,00

Total

-20.822,00

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, durant quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’han presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldreles.

La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó ,explica que aquest punt és per preparar els
números i quadrar l’exercici 2016 perquè no quedin factures pendents d’aplicar,
es proposa un seguit de modificacions de diners d’unes partides a unes altres.
El Regidor, Pere Civill comenta que sempre que es fan unes modificacions com
aquestes, sempre es presenten una relació del que es canvia, però mai se’ls
presenta una documentació que es justifiquin els canvis a realitzar, per tant,
votaran en contra.
La Regidora, Sira Carbó, contesta que és cert que no les han aportat, però les
altres vegades que s’ha fet, no se’ls ha requerit i s’ha aprovat, però que si se’ls
requereix a la junta de portaveus no tenen cap problema en aportar la
documentació necessària.
El Regidor, Pere Civill contesta que és una cosa que ja no s’hauria de demanar,
la proposta ja hauria d’anar acompanyada de la justificació
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Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per 7 vots a favor (CIU, AETFF!) i 4 vots en contra (ERC-AM, PSC-CP)

QUART.- MOCIÓ
REFERÈNDUM

D’ADHESIÓ

AL

PACTE

NACIONAL

PEL

La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformarse en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva
formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de
Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El
manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat
reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat
espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin
així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més
evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració
sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es
reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la
demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen
materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
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Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les
multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a
decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en
dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat
amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat
política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible
d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar
solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per
agreujar els existents.

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest
MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment
democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i
l’adopció final d’acords eficaços.

Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les
condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un
Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà
de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles
iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà
la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes
de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb
l’Estat espanyol.
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Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les
societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del
poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi.
Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat
de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 17 de
setembre de 2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als
objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat
de manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de
Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu
compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el
manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació Municipal, l'adopció dels
següents acords:
Primer.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Segon.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL
REFERÈNDUM.
Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es
sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM).
L’Alcalde, Sergi Vallès, explica que aquesta moció la presenta l’Associació
Catalana de Municipis i han cregut oportú presentar-la al plè de l’Ajuntament.
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Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per 8 vots a favor (CIU, ERC-AM) i 3 vots en abstenció (PSC-CP i AETFF!)

CINQUÈ.- MOCIÓ DE L'ALCALDIA PER DECLARAR LA CAPITATLITAT
COMPARTIDA A LA VEGUERIA DEL PENEDÈS.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:

El passat dia 8 de Febrer del 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar la
modificació de la Llei de Vegueries de Catalunya (Llei 30/2010) per incloure la
Vegueria del Penedès.
La Llei 30/2010 és la norma de desenvolupament bàsic de l’Estatut que regula
la doble naturalesa de la vegueria com a divisió territorial en què s’organitzen
els serveis de la Generalitat i com a àmbit territorial específic per a l’exercici del
govern intermunicipal de cooperació local; estableix el règim jurídic de l’òrgan
de govern i administració (els consells de vegueria), i regula la transició de les
diputacions provincials als nous consells de vegueria).
En aquesta nova Vegueria del Penedès s’han d’incloure les comarques de l’Alt
Penedès, Baix Penedès, Garraf i la major part de la comarca de l’Anoia, excepte
els vuit municipis que van manifestar la seva voluntat d’integrar-se a la
Vegueria de la Catalunya Central.
El territori penedesenc es caracteritza per una estructura urbana ben articulada
al territori, on gradualment trobem una gran ciutat que fa de capital i desprès
tot una xarxa de municipis i pobles amb la que s’hi relacionen, amb major i
menor intensitat, creant unes centralitats ben definides en l’espai i en el temps.
En les quatre comarques de la Vegueria del Penedès, les capitals consolidades
són El Vendrell, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
Des del Penedès defensem la voluntat de conservar aquest model territorial
basat en l’equilibri i la cohesió, i evitar els desequilibris que provoquen les
centralitats úniques que acostumen a derivar en una manca de cohesió del
conjunt del territori.
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Defugint del prejudici geogràfic i polític del centralisme polític, que entén que
en un territori donat només hi pot haver una única capital. I veient com la
globalització i la naturalesa dels territoris policèntrics com el Penedès, defugen
d’aquesta lògica centralista, on només s’accepta una única capital.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació Municipal, l'adopció dels
següents acords:
Primer.- Defensar un model de capitalitat compartida a la Vegueria del
Penedès, que reconegui en igualtat de condicions i de tracte institucional les
quatre capitals comarcals de la Vegueria; El Vendrell, Igualada, Vilafranca del
Penedès i Vilanova i la Geltrú.
Segon.- Que el futur Consell de Vegueria, representació política del territori, a
cada legislatura, programi un calendari de convocatòria d’aquest Consell de
Vegueria i que les reunions es facin itinerants entre les quatre capitals de
comarca, sense discriminació de cap d’elles.
Tercer.- Que les futures delegacions, i els futurs serveis territorials de la
generalitat de Catalunya al territori, siguin distribuïts entre les quatre capitals
de comarca de manera igualitària, tenint en compte les realitats territorials de
cadascuna d’elles intentant reconèixer la pertinència del servei territorial a la
realitat de la comarca.
Quart.- Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya i al Govern de la
Generalitat i més concretament a les Conselleries de Presidència, de VicePresidència, de Governació per tal de que la voluntat del territori sigui
reconeguda i respectada.
L’Alcalde, Sergi Vallès, explica que aquesta moció ve presentada per alcaldia,
però ve presentada pel Partit Demòcrata als diferents ajuntaments que estan
governant, també ve representada per les quatre capitals de comarques, El
Vendrell, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú i es presenta al
ple de l’Ajuntament.
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El Regidor, Pere Civill, explica que des de esquerre no es veu ben bé així, a
Vilanova s’està retirant de la taula i demanen que aquí també sigui així, no és
que estiguin en contra, però no creuen que s’hagi d’aprovar en un ple, sinó que
és un tema prou important com per haver de córrer, s’ha d’estudiar i parlar-ho
tranquil·lament.
L’Alcalde, Sergi Vallès , explica que no retiraran la moció i demana que si hi ha
altres postures, es proposin en altres propostes al ple o en properes mocions,
no és una moció del partit demòcrata, sinó que també firma un alcalde que no
és del partit demòcrata, a Vilanova el van deixar sobre la taula, però aquí a
Torrelles es portarà a votació.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per 9 vots a favor (CIU, PSC-CP i AETFF!) i 2 vots en contra (ERC-AM).

SISÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Atès les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia els articles 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i concordants del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’art. 24 del RDL 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local i l’article 41 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals i demés normes concordants.
Atès els decrets de l’alcalde núm. 2/2017, de data 19 de gener de 2017, al núm.
16/2017, de data 6 de març de 2017.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 2/2017, de data 19
de gener de 2017, al núm. 16/2017, de data 6 de març de 2017.

SETÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Atès les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia els articles 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i concordants del
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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.
1/2017, de data 10 de gener de 2017, fins a la número 5/2017, de data 31 de
gener de 2017.
Per tot això, es proposa al ple l’adopció del següent ACORD:
Primer i únic. Restar assabentat dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local a les seves sessions núm. 1/2017, de data 10 de gener de 2017, fins a la
número 5/2017, de data 31 de gener de 2017.
L’Alcalde, Sergi Vallès, demana disculpes a tota la corporació perquè hi ha
molts pocs acords de la Junta de Govern, ja que s’està treballant amb el
programa Gestiona, que és tota la digitalització de les juntes de govern i es
treballa tot al moment i això fa endarrerir tota la feina, el procés a seguir és: la
secretària convoca la junta, l’alcalde té que entrar a la plataforma i signar la
convocatòria, la secretaria ha de fer un decret, l’alcalde ha de signar el decret,
cada persona de cada departament, ha de preparar la seva proposta, la
secretària es revisa tots els acords i decideix si passa aquell acord o no, fa una
pre-acta i es porta a la junta on allà s’acaba d’omplir amb l’acord pres. Torna a
demanar disculpes i en breu rebran les que falten.
VUITÈ.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta les preguntes que es van fer en l’últim ple.
La Regidora Teresa va demanar que es posés una tanca a la font del Gatell per
tal de impedir l’accés a un pou perillós.
El Regidor, Ferran Carbó, contesta que s’ha col·locat una balla, i que si hi
hagués pressupost, li agradaria fer-ho d’una altre manera.
La Regidora, Teresa Rodríguez, contesta que es torni a revisar perquè s’ha
mogut tota.
El Regidor, Ferran Carbó, contesta que ho tornaran a mirar.
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L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que el regidor, Josep Junque´ demanava el
conveni de joventut.
El Regidor, Ferran Carbó, contesta que el mateix dia ja li va donar la seva còpia.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que el regidor, Josep Junqué demanava el
nomenclàtor del municipi, però es té nomenclàtor de Can Coral i de Plana de
les Torres, però del municipi no i quan tant bon punt, es tingui, li farem arribar.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que el regidor, Josep Junqué preguntava quan
es posaria la ràdio al dia.
El Regidor, Joan Navarro comenta que estan a l’espera de pressupostos i quan
els tinguin, es tirarà endavant.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que la regidora, Esther Tutusaus va comentar
un problema amb l’enllumenat de la petanca.
El Regidor, Jordi Torné explica que s’està pendent d’adjudicar l’enllumenat de
Planes per entre d’altres coses també millorar l’enllumenat del municipi.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que el regidor Josep Tutusaus i Josep Junqué
comentaven un problema amb les pilones del seu carrer.
El Regidor, Josep Tutusaus, comenta que en falta una però no es pot posar
perquè hi ha una cotxe constantment aparcat i que s’hauria de fer una
normativa pels cotxes de grans dimensions que no aparquessin segons quines
hores.
El Regidor, Ferran Carbó, contesta que pren nota.
L’Alcalde, Sergi Vallès, explica que el Consell Comarcal destinarà 35.000 euros
en arranjar camins del nostre municipi, el camí de la Verna, el camí que va de
les Caves Masachs fins a Guardiola i demanarem si podem reparar els forats
que hi ha per tot el municipi.
El Regidor, Josep Junqué comenta que falta per entregar els números de Can
Coral, que la condició que van posar per aprovar els comptes del 2014, és que
s’havien d’explicar tot el deute de Can Coral.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que no recorda haver quedat així, però que
abans del pròxim ple li farem arribar d’alguna manera o altre.
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DESÈ.- PRECS I PREGUNTES
La Regidora, Teresa Rodríguez comenta que en el 2015 hi ha una sentència
d’una denúncia que van interposar contra l’Ajuntament pel tema de saber quan
s’arreglarien els carres i al no contestar l’Ajuntament, es va haver de posar un
altre recurs i llavors l’Ajuntament si que contesta. En una reunió que es va tenir
amb l’Alcalde, va donar la contestació de la seva voluntat d’arreglar les coses.
Per altre part, la jutgessa no va demanar el nom dels regidors, però des de
l’equip de govern se li va fer arribar un llistat amb els noms del regidors que
estaven del 28 d’abril del 2015 a la corporació i els que estan actualment
governant i la jutgessa contesta que torna a demanar a l’Ajuntament el nom de
les persones implicades. La pregunta és, si aquesta sentència es va passar per
ple?
L’Alcalde, Sergi Vallès ,contesta que si que va passar per ple
La Regidora, Teresa Rodríguez, contesta que no es va passar per ple, perquè no
es va votar.
L’Alcalde, Sergi Vallès ,contesta que si que va donar compte
La Regidora, Teresa Rodríguez, contesta que una cosa és que es passi per ple i
l’altre és que es doni compte.
L’Alcalde, Sergi Vallès ,contesta al votar o no votar, és que no es va prendre
cap acord.
El Regidor, Jordi Torné, pregunta si una sentència es vota o no?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que una sentència no es vota, es dona compte.
Li demana que llegeixi el que la jutgessa li contesta sobre si té o no
responsabilitat.
La Regidora, Teresa Rodríguez, contesta que si, que la jutgessa li contesta que
ella és tant responsable com la resta de regidors que estaven governant en
aquell moment, del que vota en un ple. Del que es vota si, però la sentència no
va passar per ple, perquè no va haver-hi votació. També explica que la jutgessa
diu que seran responsables tots els regidors de l’Ajuntament que formen part
de la corporació i adverteix que es procedirà a tots i cadascú una multa en el cas
que no s’aporti en un temps estipulat un cronograma. Per tant, li torna a repetir
que es responsable del que vota però no del que no vota o d’una decisió que ha
pres.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta no és ni ell, ni l’equip de govern qui li contesta
això, que és la jutgessa i en tot cas, és a ella a qui li ha de replicar la seva
disconformitat, i que ella entén que els responsables són els del ple. Aquí la
qüestió és com es resoldrà el tema de Can Coral, es van fer una cates, es farà un
projecte que es podrà mirar i treballar-lo, no es repararà res fins que
l’Associació i els veïns no hagin vist abans el projecte i estiguin conforme en ell.
El tema de la multa està resolt perquè s’ha entregat la documentació i per tant,
no es posarà cap multa, l’equip de govern és responsable de fer complir la
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sentència però no de les actuacions que es van fer amb anterioritat. Des del
primer dia que es va assumir l’alcaldia, s’ha estat treballant per resoldre tot el
tema de Can Coral i se sap de que s’ha estat treballant. Una de les coses que no
hauria fet, és posar la denúncia ja que com a regidora, el que hauria d’haver fet
és posar una moció i exposar de que les obres de Can Coral estaven mal fetes i
l’Ajuntament hagués demanat responsabilitats a l’empresa i s’hagués executat
l’aval d’aquesta empresa i potser no s’hagués gastat els diners en posar
denúncies.
La Regidora, Teresa Rodríguez, contesta que en moltes ocasions, com a
regidora va demanar explicacions de les obres i que sempre se li contestava que
demostrés que les obres estaven mal fetes i que van demanar de fer un peritatge
per demostrar-ho i si que no feia falta gastar diners en demostrar-ho ni en
advocats, ni denúncies perquè de la mateixa manera que ho veien els veïns i
l’Associació, l’Ajuntament també ho veia.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que qualsevol obra que es realitza en un
Ajuntament, té un aval i una responsabilitat i si s’hagués portat una moció,
dient que les obres estaven malament, que s’havia fet un peritatge amb un
informe i s’hagués fet votar als regidors si estava malament o no l’obra. En la
legislatura passada hi havia minoria i segurament s’hauria fet d’alguna altre
manera i s’haurien demanat responsabilitats sobre el director de l’obra com ara
es farà.
La Regidora, Teresa Rodríguez, contesta que es molt trist que l’Ajuntament
sigui el promotor de l’obra i s’hagi hagut d’arribar a l’extrem que s’ha arribat,
que el tema no està resolt i pregunta on està la diferència de diners? Perquè ni
com a regidora, ni com a junta de cooperació no se li han facilitat els números
per saber com estava la situació, l’únic que sabem és lo que es porta pagat i la
obra com està.
La Regidora, Sira Carbó contesta que el que va fer, no ho sap perquè no hi era,
però el que sap és que a dia d’avui els números de Can Coral estan molt o quasi
tots ordenats, que en les juntes de govern es controlaven les certificacions de les
factures.
La Regidora, Teresa Rodríguez, contesta que mai en les juntes se li havia deixat
controlar ni una certificació.
L’Alcalde, Sergi Vallès, pregunta quan eren els certificacions?
La Regidora, Sira Carbó contesta que anteriors, en les comissions de comptes.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que com a regidora ho hagués pogut
consultar quan hagués volgut
El Regidor, Josep Junqué, contesta que llavors no era regidora
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que els comptes del 2007, 2008 i 2009 es van
aprovar la legislatura passada
La Regidora, Teresa Rodríguez, contesta que quan es podien consultar les
comptes urbanístiques, ella no era regidora. I quan ho era ho havia demanat i
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mai se li havien facilitat, que vol saber el que se li ha pagat a l’empresa
constructora, que s’ha pagat a la Direcció de l’obra i per això demana els
números perquè no els té.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta la voluntat d’entregar-los hi és però que fins a
no estar totalment segurs del que hi ha no es vol entregar res, que durant molts
anys el secretari ha passat del tema d’intervenció i quan l’empresa Faura Casas
no s’ha posat amb la comptabilitat, no s’han trobat segons quines coses i fins
que no estigui cent per cent clar no s’entregarà res.
La Regidora, Teresa Rodríguez, comenta que quan es va pagar la primera
quota de Can Coral, una de les primeres entrades que va fer, va ser preguntant
quin tant per cent de veïns havia pagat i quina quantitat es va recaptar i se li va
entregar un document que un 98 % dels veïns havia pagat.
La Regidora, Sira Carbó contesta que li sobta que sigui un 98% perquè
comptant que Can Coral S.A. i alguns veïns, no van pagar res, no podia ser un
% tant elevat.
La Regidora, Teresa Rodríguez, pregunta, no se sap que es va recaptar de la
primera quota urbanística?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que està segur que es va contestar en el seu
dia.
El Regidor, Josep Junqué, pregunta perquè s’ha hagut de donar el nom dels
dos consistoris, tant el del 2015, com el del 2017? Només s’hauria d’entregar a la
jutgessa el nom dels d’ara, no entén perquè s’ha hagut d’entregar el nom dels
regidors de fa 4 anys.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que el que a ell li han dit és que la jutgessa
demana qui són els regidors que el ple del 2015 passen a donar compte
d’aquella sentència i demana qui són els regidors d’aquella legislatura.
El Regidor, Josep Junqué, pregunta si s’ha avisat als regidors que ha tingut de
donar el seu nom a la jutgessa per una actuació d’un ple del 2015?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que no, però aquest tema està tancat perquè la
documentació està entregada i no hi haurà cap multa.
El Regidor, Josep Junqué, comenta que demanarà un reunió amb l’advocat per
saber el que ha dit i li agradaria que en aquesta reunió també hi anés tots els
regidors que van donar el nom
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que no hi haurà cap problema però que el
tema està tancat i els altres regidors no cal que hi vagin.
El Regidor, Pere Civill, comenta que s’han dit moltes coses, i que moltes
d’aquestes coses s’haurien pogut estalviar fent les coses d’una altre manera,
moltes excuses i que per part de l’Ajuntament hauria estat més correcte que
se’ls hagués fet arribar una carta informant de que estaven implicats
econòmicament en una sentència i les coses s’haurien d’haver fet d’una altre
manera.
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L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que vau ser coneixedors abans vosaltres que
nosaltres, que disposàveu de tota la informació i documentació i no vau parlar
amb l’advocat perquè va ser una situació d’avui per demà, però si demaneu
una reunió amb ell, la tindreu. Que des de el primer moment d’entrar a
governar tota la intenció ha sigut arreglar el tema de Can Coral i lo primer de
tot va ser anar el registre de la propietat per arreglar el tema i és una pèrdua de
temps parlar d’abans.
El Regidor, Pere Civill comenta que cal esmentar que les obres les vau portar
vosaltres
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que ho ha portat convergència i es fa
responsable de l’excussió de la sentència, no de les obres.
La Regidora, Teresa Rodríguez, pregunta quan comencen les obres de les
Espolles a l’entrada del poble?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que el projecte o l’entreguen dijous o dimarts,
després es passa per junta de govern, que si voleu la podeu consultar, prenem
nota i us avisem.
El Regidor, Josep Junqué comenta que abans han sortit els números del 2008,
2009 i 2010, en la legislatura passada, van passar per ple i no es van aprovar, es
va demanar un dictamen de la Diputació, va es va demanar un ple
extraordinari.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que no era exactament l’aprovació del
números, sinó un ajust per mirar com acabar de quadrar aquells números.
El Regidor, Josep Junqué comenta que els números del 2008, 2009 i 2010, com
està?
La Regidora Sira Carbó contesta que d’allà aquell tema va sortir es que s’està
fent ara, es va veure que era molt difícil tirar enrere i ficar-se a ordenar factures
i es va decidir contractar a Faura Casas i tancar el 2014
El Regidor, Josep Junqué comenta i els que no estan actualitzats? Que passa?
La Regidora Sira Carbó contesta que en el 2014 es va decidir contractar a
l’empresa per fer un nou principi de la comptabilitat davant la impossibilitat
d’anar enrere i arreglar-ho tot. També teníem un informe de Fial que estava
incomplert perquè no podien adjuntar segons quina documentació i al veure
això, es va decidir contractar a Faura Casas per ordenar-ho tot
El Regidor, Josep Junqué comenta que el que ens trobem que totes les obres de
Can Coral són 2008, 2009, 2010 i 2011.
La Regidora Sira Carbó contesta que de totes maneres s’està treballant amb tot
això i abans de donar cap número es vol estar segur del que es dona, no és que
no es vulgui.
El Regidor, Pere Civill, pregunta si es té idea de quan es podran tenir aquets
números de Can Coral?
La Regidora Sira Carbó contesta que en el moment que es tingui el 2015 tancat
ja es tindrà un escenari real i final de Can Coral, però s’han de tancar unes coses
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del 2015, no és una cosa fàcil, Can Coral ja estava fet i hagut de mirar tot com
estava fet i ordenar-ho i amb molt poca ajuda per part del secretari.
El Regidor, Pere Civill, comenta que si no recorda malament, es va contractar a
dues persones, cosa que la llei no ho permetia i una d’elles era exclusivament
pel tema de Can Coral, deu fer 3 o 4 anys? Suposo que a aquesta persona se li
ha donat altre feina perquè sinó no s’entén que 3 anys per arreglar els números,
suposo que se l’ha destinat per altres ocupacions que no ha sigut aquesta,
suposa que el contracte aquell s’ha passat a una altre cosa, no?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que pràcticament un any va estar treballant
en ordenar qui era cada propietari i ordenar les quotes de Can Coral i quan
passa tot això que explicava la regidora d’hisenda, aquesta feina es trasllada a la
Diputació i en aquets moments aquesta persona està a intervenció, ara hi ha
dues persones a intervenció, una a intervenció i una altre a tresoreria, com
sempre hi ha sigut i conjuntament amb Faura Casas han estat treballant amb els
números de Can Coral.
El Regidor, Pere Civill, torna a preguntar si tenen idea de per quan?
La Regidora Sira Carbó contesta que creu que amb el tancament del 2015, les
coses estaran molt clares del que ha pujat tot.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta també que fins que no estigui tancat el 2015,
no es podrà fer el pressupost del 2017 i hi estan treballant activament i és una
prioritat tancar el 2015.
La Regidora, Teresa Rodríguez, pregunta si és possible tenir una còpia del
pressupost per Antoni Lluch per la reparació dels carrers de Can Coral?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que està en la junta de govern.
La Regidora, Esther Tutusaus, pregunta quin és el problema entre Sorea i
Aigües Ter Llobregat?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que no arriben a un acord perquè ATLL
factura a Sorea conforme els metres cúbics quan fa servir i com que no arriben a
una acord, Sorea no li fa els pagaments a ATLL, però fa el pagament igual però
el diposita en un compte de la Generalitat i tenen un conflicte i ATLL demana
que paguem nosaltres i nosaltres assessorats per Sorea i Diputació, ens han dit
que no fem res i ja s’arreglaran.
El Regidor, Pere Civill, pregunta sobre el tema del wifi.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que l’enginyer només el veu els dimarts, que
se li ha passat, que avui li pregunta i demà el trucarà.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta a la Regidora Teresa Rodríguez sobre el
pressupost que demanava, que va fer la consulta a Diputació i el cost de
contractació del director d’obres nou, Diputació ens el subvenciona i després
s’hauria de reclamar i executar sobre l’empresa i després la jutgessa demanava
saber en quines partides pressupostàries s’aplicaria i com que no en teníem,
Diputació ens ho subvencionaria. De moment ho pagarà l’Ajuntament, després
es carregarà a l’aval a l’empresa.
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El Regidor, Josep Junqué comenta que l’acta nova de la junta de govern, està
malament, perquè diu que hi formen part tots els regidors i no està bé perquè
n’hi ha alguns que no tenen dret a vot.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que és el format que dona el programa
informàtic i demanarem que l’empresa ho canviï, però el que queda arxivat ja
ho posa bé, internament està correcte.
El Regidor, Pere Civill, pregunta sobre el problema de col·lapsa circulatori
d’aparcament de la plaça de l’Ajuntament vell, s’arreglarà això?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que s’arreglarà això i a més a més s’ha fet un
pàrquing a la carretera perquè la gent hi vagi a aparcar, a més a més s’ha cursat
alguna sanció i se’n cursaran més.
El Regidor Josep Tutusaus, comenta que l’altre dia hi van anar els mossos,
perquè la infermera els va trucar perquè a l’Ajuntament no li feien cas.
El Regidor Josep Tutusaus, comenta que deu tenir més contacte amb ell que
amb nosaltres, que fa dues setmanes hi havien anat amb el Jordi Torné i els va
dir que cap problema i la doctora va dir que aparcaria a la carretera.
El Regidor Josep Tutusaus, comenta que l’altre dia va tenir un urgència i va
tenir un problema i potser algú no diu la veritat.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta això és el que li va comentar la doctora i no
tindria pas de dir una cosa per una altre.
El Regidor, Pere Civill comenta que lo lògic seria que aparqués allà per si té
alguna urgència sortir ràpid i que ja fa molt temps que s’hauria d’haver arreglat
el problema.
El Regidor, Josep Junqué comenta que a les Llambardes fa anys que hi ha una
casa de colònies i pregunta si tenen permís per casa de colònies.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que des de el servei d’activitats, s’està
revisant tot i hi ha algunes cases i entre elles aquesta que no tenen permís i
s’està revisant.
El Regidor, Josep Junqué pregunta també sobre els cases de les Llambardes
sobre el seu camp, com es pot fer per legalitzar-ho?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que mai ningú li ha dit mai res, i potser n’hi
ha d’altres abans que aquestes a legalitzar, no perquè no estiguin legalitzades
no vol dir que no paguin, com la Montsarra, és un tema difícil però es farà. Una
cosa que s’ha demanat és una subvenció per una franja perimetral de protecció
a les Llambardes.
El Regidor, Josep Junqué comenta sobre la votació que s’ha fet anteriorment
sobre els números, ha dit que volia saber perquè es votava en contra, doncs,
perquè sinó es té tota la informació no es pot votar.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que la regidora d’hisenda ha exposat que si li
haguessin demanat se li haguessin entregat.
El Regidor, Josep Junqué comenta que tot el tema de factures i números com
que no poden sortir de l’ajuntament i només es poden ensenyar no les tenien.
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L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que en la junta de portaveus s’hagués pogut
comentar i s’hagués pogut coordinar amb la regidora i no votar o votar en
contra perquè no teniu la documentació, la demaneu i ja està, en tots els
ajuntaments del món es fan modificacions de crèdit i no passa res.
I no havent més assumptes a tractar, quan són les vint-i dues hores i quaranta
minuts del dia a dalt assenyalat, el President aixeca la sessió de la que jo, la
Secretària-Accidental, redacto la present acta per a constància. Certifico.

L’Alcalde President
Sergi Vallès Domingo

La Secretaria Accidental
Irene Bolet Jiménez

DILIGÈNCIA: La poso jo, per fer constar, que l’acta de la sessió núm. 4 de data
21 de març de 2017 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 20
pàgines mecanografiades a l’anvers.

La Secretaria Accidental
Irene Bolet Jiménez
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