Acta núm.- 1/2018, de 23 de gener de 2018

Sessió ordinària del Ple de la Corporació

ASSISTENTS
President
Sergi Vallès Domingo (PDeCAT)
Vocals
Manel Arévalo Pérez (PDeCAT)
Sira Carbó Cabeza (PDeCAT)
Jordi Torné Solé (PDeCAT)
Ferran Carbó Rodríguez (PDeCAT)
Joan Navarro Puertas (PDeCAT)
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP)
Josep Tutusaus Raventós (ERC-AM)
Maria Teresa Rodríguez González (AETFF!)
Regidors que han excusat l'assistència
Pere Civill Miret (ERC-AM)
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP)
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
tres minuts del dia vint-i-tres de gener de l'any dos mil divuit, 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 extraordinària realitzada el dia 19 d’octubre
de 2017.
2. Aprovació de la minuta de la sessió extraordinària i urgent realitzada el dia 24
d’octubre de 2017.
3. Aprovació de la minuta de la sessió ordinària realitzada el dia 23 de novembre
de 2017
4. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals del Montmell i de Torrelles de Foix.
5. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 6/2017.
6. Aprovació de l’expedient de la contractació, mitjançant procediment obert, de
les obres contingudes en projecte executiu de les obres de reparació de la

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

Urbanització de Can Coral al terme municipal de Torrelles de Foix.
7. Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde.
8. Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local.
9. Informacions de la Presidència.
10. Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.
11. 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.
L’Alcalde, Sergi Vallès, va fer la següent observació, abans de començar el Ple,
comenta que el full d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits, aquelles
partides que canviem, que hi ha un punt. Que vol dir que s’ha gastat més que d’altres i
tal, en tenim un de nou. Si us assembla només s’ha de canviar, i si no el voleu canviar,
doncs haurem d’aprovar que canviem el full. El vell s’ha de treure i s’ha de posar
aquest. Són unes partides diferents, i veureu el què realment és.

PRIMER.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
REALITZADA EL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2017.
El Regidor Josep Junqué comenta que ja que és el primer ple de l’any, vol desitjar un
bon any a tots els Torrellencs i Torrellenques.
L’Alcalde, Sergi Vallès puntualitza que aquest any, quan el consistori ha desitjat un bon
any, ho ha fet en nom del tot el consistori.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova l'acta de la sessió extraordinària realitzada el
dia 19 d’octubre de 2017, per 9 vots a favor (6 PDeCAT , 1 PSC-CP, 1 ERC-AM i 1
AETFF!)

SEGON.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I
URGENT REALITZADA EL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2017.
Votació.- .- Realitzada la votació, s’aprova l'acta de la sessió extraordinària realitzada
el dia 24 d’octubre de 2017, per 9 vots a favor (6 PDeCAT , 1 PSC-CP, 1 ERC-AM i 1
AETFF!)
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TERCER.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
EL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2017
El Regidor Josep Junqué, comenta que en aquesta acta hi ha un error, a totes les
votacions posa que hi ha 9 persones, sent 10 les persones assistents a l’acta i se’n va
donar compte en el punt número 7 es va comentar que ell mateix s’abstenia per se un
punt d’interès personal, el tema del taxi i es va quedar que la secretaria faria la
consulta si era compatible amb la seva situació personal i després de la consulta es va
quedar que el seu vot seria d’abstenció i en aquell punt hi havia un error.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que es pendrà nota i es procedirà a la rectificació.
L’Alcalde, Sergi Vallès pregunta al regidor Josep Tutusaus a quina hora es va
incorporar en l’últim ple.
El Regidor Josep Tutusaus, respon que bastant tard.
L’Alcalde, Sergi Vallès llegeix que en el punt 17è de precs i preguntes, diu que a les
21:45 s’incorpora el regidor Josep Tutusaus, per tant, està bé, només s’hauria de
canviar el punt del taxi, que el Regidor Josep Junqué es va abstenir.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que en la pàgina 19 s’ha de canviar el carrer 905,
per carrer 105.
Votació.- .- Realitzada la votació, s’aprova l'acta de la sessió extraordinària realitzada
el dia 23 de novembre de 2017, per 9 vots a favor (6 PDeCAT , 1 PSC-CP, 1 ERC-AM
i 1 AETFF!)

QUART.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DEL MONTMELL I DE TORRELLES DE FOIX.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que la Generalitat de Catalunya ha iniciat els treballs d’elaboració dels mapes
municipals de Catalunya.
Atès que en Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Torrelles de Foix va aprovar el
nomenament de la comissió municipal de delimitació, per tal de poder realitzar el
seguiment dels treballs de delimitació i atermenament del municipi del Montmell i
Torrelles de Foix.
Atès que els ajuntaments varen comunicar la data de les operacions de delimitació als
propietaris de les finques afectades i van comparèixer part dels afectats.
Atès que en data 28 de novembre de 2017 es van reunir les comissions del Montmell i
Torrelles de Foix, amb representants de la Generalitat de Catalunya, per reconèixer,
identificar i situar les fites de terme d’acord amb la documentació facilitada pels tècnics
de la Generalitat de Catalunya i , en el seu cas, amb les aportacions de veïns.
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Atès que en dita data es va procedir a la signatura, per part de les comissions de
delimitació municipal, de les actes que donen conformitat i reconeixement a les fites de
terme determinades.
Vista l’acta de data 28 de novembre de 2017 de les operacions de delimitació entre els
dos termes municipals, per tal de que sigui aprovada pel Ple de la Corporació, amb la
majoria qualificada de dos terços, i amb tota la documentació que es cregui oportuna
per tal d’avalar la nostra posició.
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes del Montmell i
Torrelles de Foix, estesa i signada en data 28 de novembre de 2017.
Segon.- Notificar el present acord a l’Ajuntament del Montmell i a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde o regidor en qui delegui per tal de que pugui, per tal
de que pugui signar qualsevol documentació que sigui adient a l’efectivitat dels acords
presos.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que això només és com s’ha anat fent els últims
anys, la delimitació dels termes i municipis, aquesta vegada es va fer al Montmell, on
hi van assistir el regidor Jordi Torné, l’arquitecte, Roger Lluc, la secretaria Irene Bolet i
ell mateix, va venir un propietari, el Sr. Salvador Ferrer i l’acta és la que teniu aquí.
Votació.- .- Realitzada la votació, s’aprova per 9 vots a favor (6 PDeCAT , 1 PSC-CP,
1 ERC-AM i 1 AETFF!)

CINQUÈ.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2017.
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
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:
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Programa
2310

Econòmic
48000

3341
4311
4320
9120
9120
9200
9200

48000
22611
22799
23000
23100
20300
22400

9200
1350
1532
9200
9200

22606
48000
22700
22706
22799

Descripció
SERVEIS SOCIALS
SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE FI
DE LUCRE
FIRA ARTESANA
TURISME
DIETES REGIDORS
LOCMOCIO REGIDORS
LLOGUER MAQUINARIA
PRIMES D'ASSEGURANCES
REUNIONS, CONFERENCIES I
CURSOS.
SUBVENCIONS ADF
TREBALLS EMPRESES EXTERNES
CONTRACTE SERVEIS EXTERNS
FACTURES ICO

Inicial
Modficació
14.000,00
5.098,00

Final
19.098,00

11.000,00
21.500,00
20.000,00
28.110,00
2.000,00
2.000,00
13.680,00

800,00
3.244,12
19.987,91
3.200,00
170,30
8.498,22
3.461,62

11.800,00
24.744,12
39.987,91
31.310,00
2.170,30
10.498,22
17.141,62

600,00
3.000,00
51.390,00
78.800,00
105.340,00
Total
increments

743,47
800,00
133,10
24.259,00
35.690,26

1.343,47
3.800,00
51.523,10
103.059,00
141.030,26

106.086,00

Atès que es pot minorar el crèdit de les següents aplicacions:
Programa
0110

Econòmic
31001

0110
1530
1530
1350
1350
1621
2419
3230

91300
13000
16000
22100
22799
22700
13000
13000

Descripció
INTERESSOS ICO
AMORTITZACIO PRESTEC PRIVATS I
PUBLICS
R.B. LABORALS VIES PUBLIQUES
SS. VIES PUBLIQUES
GAS-OIL PROTECCIO CIVIL
ACTUACIO CAMINS
RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
R.B. PLANS D'OCUPACIO
R.B. LABORALS ENSENYAMENT

Inicial
91.220,00

Modficació
-17.150,00

Final
74.070,00

261.310,00
179.300,00
64.650,00
340,00
560,00
79.830,00
30.350,00
45.968,22
Total
decrements

-865,00
-49.678,00
-25.163,00
-73,00
-560,00
-7.294,00
-245,00
-5.058,00

260.445,00
129.622,00
39.487,00
267,00
0,00
72.536,00
30.105,00
40.910,22

-106.086,00

Vist l’expedient incoat de modificació de crèdits número 6/2017 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 2017 incrementant les
següents aplicacions:
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Programa
2310

Econòmic
48000

3341
4311
4320
9120
9120
9200
9200

48000
22611
22799
23000
23100
20300
22400

9200
1350
1532
9200
9200

22606
48000
22700
22706
22799

Descripció
SERVEIS SOCIALS
SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE FI
DE LUCRE
FIRA ARTESANA
TURISME
DIETES REGIDORS
LOCMOCIO REGIDORS
LLOGUER MAQUINARIA
PRIMES D'ASSEGURANCES
REUNIONS, CONFERENCIES I
CURSOS.
SUBVENCIONS ADF
TREBALLS EMPRESES EXTERNES
CONTRACTE SERVEIS EXTERNS
FACTURES ICO

Inicial
Modficació
14.000,00
5.098,00

Final
19.098,00

11.000,00
21.500,00
20.000,00
28.110,00
2.000,00
2.000,00
13.680,00

800,00
3.244,12
19.987,91
3.200,00
170,30
8.498,22
3.461,62

11.800,00
24.744,12
39.987,91
31.310,00
2.170,30
10.498,22
17.141,62

600,00
3.000,00
51.390,00
78.800,00
105.340,00
Total
increments

743,47
800,00
133,10
24.259,00
35.690,26

1.343,47
3.800,00
51.523,10
103.059,00
141.030,26

106.086,00

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
0110

Econòmic
31001

0110
1530
1530
1350
1350
1621
2419
3230

91300
13000
16000
22100
22799
22700
13000
13000

Descripció
INTERESSOS ICO
AMORTITZACIO PRESTEC PRIVATS I
PUBLICS
R.B. LABORALS VIES PUBLIQUES
SS. VIES PUBLIQUES
GAS-OIL PROTECCIO CIVIL
ACTUACIO CAMINS
RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
R.B. PLANS D'OCUPACIO
R.B. LABORALS ENSENYAMENT

Inicial
91.220,00

Modficació
-17.150,00

Final
74.070,00

261.310,00
179.300,00
64.650,00
340,00
560,00
79.830,00
30.350,00
45.968,22
Total
decrements

-865,00
-49.678,00
-25.163,00
-73,00
-560,00
-7.294,00
-245,00
-5.058,00

260.445,00
129.622,00
39.487,00
267,00
0,00
72.536,00
30.105,00
40.910,22

-106.086,00

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.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Administració General de l’Estat i al Departament
de Governació de la Generalitat de Catalunya.
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La Regidora, Sira Carbó, explica que com es va venint fent cada any, presenten
aquesta modificació de crèdit per tancar l’exercici comptable del 2017 i tancar les
factures de pendent d’aplicació, s’intenta cada any veure com estan les partides i si hi
ha alguna cosa que s’ha de modificar, per exemple si han sobrat diners o si en alguna
no s’han gastat el que s’havia previst, l’objectiu és evitar els pendents d’aplicació.
L’Alcalde Sergi Vallès comenta que no té cap secret, de les partides del quadre de
baix que s’ha gastat menys, ho passen a les partides del quadre de dalt.
El Regidor, Josep Junqué comenta que amb el canvi de papers s’ha des ubicat
completament, perquè no només canvia el total de 101.000 a 106.000 sinó que també
canvien tots els conceptes, per exemple en el primer posa interessos ICO en
sobraven 17.000 i ara resulta que n’afegiu 35.000
La Regidora, Sira Carbó, explica al final es van afegir algunes coses a comptabilitat i
ha fet canviar el resultat final. I també el que ha passat és que el fet de que algunes
partides estan enllaçades amb d’altres, això fa que s’apugin més un concepte que al
final no serà per aquell conceptes sinó un altre que està enllaçat. Més que partides
serien per grups.
L’Alcalde, Sergi Vallès aclareix que aquestes modificacions no s’està aprovant cap
despesa, sinó que són factures que es posen a lloc i moltes s’han aprovat per junta de
govern.
El Regidor Josep Junqué comenta que si només tinguessin un paper sobre la taula i
no en tinguessin 2 amb tantes diferències de conceptes i imports i si fos per quadrar
l’any, s’entendria però el problema és al tenir 2 fulls tant diferents, un sense l’altre no hi
hauria cap problema, el problema és els 2 junts.
La Regidora, Sira Carbó, explica que al haver-hi vinculacions en una setmana, es veu
com poden canviar les coses. En les tres partides que hi ha hagut més canvi, han estat
les de Turisme, contracte serveis externs i l’ICO, però a les partides que tenen
vinculades o al fer el tancament ha modificat.
El Regidor Josep Junqué pregunta si al canviar aquests 106.000 euros de destinació
s’acabarien les modificacions de crèdit i es tancaria l’any?
La Regidora, Sira Carbó, contesta que s’està acabant l’any, però no ho assegura
podria ser que n’hi hagués algun altre, però no és segur, perquè per exemple ara al
gener han entrat moltes factures de les companyies elèctriques i s’intentarà que entrin
dins del 2017 per no imputar-ho al 2018 i s’està treballant amb aquestes últimes
factures que estan arribant.

Votació.- .- Realitzada la votació, s’aprova per 9 vots a favor (6 PDeCAT , 1 PSC-CP,
1 ERC-AM i 1 AETFF!)

SISÈ.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES CONTINGUDES EN PROJECTE
EXECUTIU DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE CAN
CORAL AL TERME MUNICIPAL DE TORRELLES DE FOIX.
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La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
El contracte tindrà com a objecte l'execució de les obres contingudes en Projecte
Executiu de les obres de reparació de la Urbanització de Can Coral al terme municipal
de Torrelles de Foix, per tal de donar compliment a l’execució de la Sentència
103/2015 emesa pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 2 de Barcelona fonamentada
en l’informe pericial del Sr. David Romero Tolosana incorporat a la mateixa Sentència.
Per aquest motiu l’Ajuntament ha procedit a l’aprovació del Projecte executiu de les
obres de reparació de la urbanització de can coral al terme municipal de Torrelles de
Foix, aprovat definitivament pel Ple de la Corporació de data 19 de setembre de 2017.
El pressupost base de licitació té un import de 294.136,72 € (IVA inclòs).
Atesa la característica de l’obra, el procediment més adequat és el procediment obert,
amb tramitació urgent de l’expedient.
Vist l’expedient de contractació, que incorpora el plec de clàusules administratives
particulars.
Vist el que disposen els articles, 109, 110.2, 112 la disposició addicional segona del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, sent la competència per l’aprovació del projecte del Ple de
la Corporació.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació , l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar la tramitació urgent de l’expedient per a la contractació de les obres
contingudes en el Projecte Executiu de les obres de reparació de la Urbanització de
Can Coral al terme municipal de Torrelles de Foix, per tal de donar compliment a
l’execució de la Sentència 103/2015 emesa pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 2 de
Barcelona fonamentada en l’informe pericial del Sr. David Romero Tolosana incorporat
a la mateixa Sentència.
Segon.- Aprovar l'expedient de contractació de les obres contingudes en el Projecte
Executiu de les obres de reparació de la Urbanització de Can Coral al terme municipal
de Torrelles de Foix.
Tercer.- Disposar que l’autorització, disposició i aprovació de la despesa per un total
de 294.136,72 (IVA inclòs). Les obres es finançaran amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 227991532, habilitada al pressupost prorrogat del 2017 de la
Corporació.
Quart.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir el contracte.
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Cinquè.- Obrir el procediment per a l'adjudicació del contracte, per procediment obert,
publicant l’anunci de licitació al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
Sisè.- Nomenar com a membres de la Mesa de contractació les persones següents:
-

President: Sr. Sergi Vallès Domingo, Alcalde de la corporació, o persona en qui
delegui.

-

Vocals:
- Sr. Jordi Torné Solé, regidor de la corporació.
- Sr. Manel Arévalo Pérez, regidor de la corporació
- Sra. Irene Bolet Jiménez, Secretària Accidental de la corporació, o funcionari
en qui delegui.

-

Secretari: Montserrat Junqué Vázquez, funcionària de la corporació.

Formaran part de la Mesa de contractació amb veu però sense vot un regidor per cada
un dels grups polítics de la corporació no presents a la Junta de Govern Local.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que abans d’explicar el punt, en el punt número sisè
on posa nomenar a les persones com a membres de la Mesa de contractació les
persones següents per tal de treballar com estem fent últimament sempre amb
transparència i obertament, proposa que cada partit assigneu a una persona com a
representant, en el cas de la Tere, només podrà ser ella mateixa però els altres,
proposeu una persona i us convidem a assistir a aquesta mesa de contractació, amb
veu. Si ho podeu comunicar ara o demà com a molt per poder tenir-ho en compte, molt
millor.
Aquest punt no és mes que el seguit d’actuacions que es van fent arrel de la sentència
de l’any 2015, que va emetre el Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona, arrel
de la denúncia presentada per la Junta de Cooperació. Un dels passos és que en la
Junta de Govern local de data 5 de desembre es va aprovar l’execució subsidiària
d’aquestes obres, que les fes una altre empresa que no fos Adec.
Crédito y Caución s’ha enviat ja el requeriment de pagament i tenen fins el dia 30 de
gener per fer aquest pagament. Credito y Caución van posar un contenciós, que al cap
d’una setmana van retirar i entenem que pagaran abans que acabi el termini de 30 de
gener.
No és més que això, com que es comença aquesta licitació, s’aprova l’inici d’aquest
expedient per l’inici d’aquestes obres, es treu a concurs les obres de reparació
basades en el projecte que van aprovar tots els regidors en el ple de 19 de setembre
de 2017, per import de 294.136,92 euros i es tractarà de dur a terme aquest procés de
contractació i licitació.
La Regidora, Teresa Rodríguez pregunta més o menys que es realitzarà la
contractació?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que si s’aprova avui el plec de clàusules, en ell està
especificat el termini d’execució i en principi les empreses interessades, tenen 15 dies
per presentar les seves sol·licituds, s’han de fer 3 vegades meses de concertació, un
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sobre tècnic, econòmic i un de millores i la última mesa per decidir qui guany, es fa un
acord i aquest acord es porta al ple on es vota, perquè qualsevol concertació que el
pressupost total superi un 10% del pressupost total de l’Ajuntament.
El Regidor, Josep Junqué comenta que podria haver-hi alguna impugnació de
Building, no?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que ho haurien pogut fer, perquè el dia 5 de
desembre ho vam aprovar per junta de govern, se’ls va notificar i no han dit res.
El Regidor, Josep Tutusaus, pregunta quan serà la mesa de concertació?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que si s’aprova avui, d’aquí uns 15 dies
El Regidor, Josep Junqué comenta que del seu grup vindrà l’Esther.
El Regidor, Josep Tutusaus comenta que serà el Pere inicialment

Votació.- .- Realitzada la votació, s’aprova per 8 vots a favor (6 PDeCAT , 1 PSC-CP,
1 ERC-AM) i 1 abstenció ( AETFF!)

SETÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Deixar constància, de què en el Ple anterior, en la votació del punt setè, el Regidor
Josep Tutusaus i Raventós, del Grup d’ERC-AM, es va abstenir.
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. 73/2017, de data 20 de novembre de 2017, al núm.
4/2018, de data 12 de gener de 2018.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 73/2017, de data 20 de
novembre de 2017, al núm. 4/2018, de data 12 de gener de 2018.

VUITÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL
Atès les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia els articles 21 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i concordants del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, l’art. 24 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article 41 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals i demés normes concordants.
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Atès els acords adoptats per la Junta de Govern Local, a les seves sessions núm.
43/2017, de data 7 de novembre de 2017, fins a la número 49/2017, de data 19 de
desembre 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. 43/2017, de data 7 de novembre de 2017, fins a la número 49/2017,
de data 19 de desembre de 2017.

NOVÈ.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA.
L’Alcalde, en Sergi Vallès, fa entrega al Sr. Junqué del quadre d’amortitzacions del
préstec que es va fer amb el Banc Popular, si algun altre grup les vol també se poden
donar. Recordar que tota la documentació que s’entrega és per ús exclusiu dels
regidors per la informació confidencial que conté i no es poden fer fotocòpies ni fer-ne
difusió.
Es fa entrega també al Pere del full de l’IAE del 2016, el del 2017 suposa que el proper
ple es podrà fer entrega, el mateix, és ús exclusiu de regidors, perquè hi ha moltes
dades, adreces, etc....
Explica que a partir del proper dia 1 de febrer, començaran dues persones en Plans
d’Ocupació.
Es farà un examen de selecció, el proper divendres, dia 27 de gener.
Es contractarà un Conserge, pels serveis Públics de l’Ajuntament, i serà de vint-i-cinc
o de vint-i-sis hores setmanals.
El de la Brigada tindrà un contracte de trenta-set hores setmanals.
Des de el partit socialista van presentar una proposta de fer un homenatge al Xic
Torrellenc i se li va fer arribar a l’Esther la proposta de l’equip de govern, la proposta
consisteix en que el dia que s’inauguri la Biblioteca, es posarà una placa on es
batejarà la biblioteca Xic Torrellenc i una explicació de que és el Xic Torrellenc.
S’informa de què ja han començat les obres de la carretera de Can Coral i Les
Espolles subvencionades per la Diputació de Barcelona, només estava previst de
canviar l’asfalt i el pas de vianants També s’aprofitarà per a canviar l’enllumenat públic,
i per asfaltar de nou. Aquestes mesures, cobriran essencialment, la seguretat dels
veïns. La part de l’enllumenat que es va fer a La Plana De Les Torres, com que es va
poder fer tant bé, perquè l’empresa és molt bona, varen poder sobrar 28.000 euros de
la subvenció, i els aprofitem per posar l’enllumenat nou de tota aquesta carretera, que
no entrava en el pressupost inicial. També es canviarà tota la canonada d’aigua que va
des del poble fins a Can Coral i les Espolles. Es posarà nova i també estarà coberta
per aquesta part de subvenció, que s’ha aconseguit estalviar. Per tant, es farà la
carretera amb enllumenat públic, asfalt nou, canonada d’aigua nova de les Espolles a
Can Coral i un pas de vianants amb uns tacs de goma forta que normalment es posen
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en grans ciutats per protegir els vianants i bicicletes i algun baden d’asfalt per reduir
velocitat.
Diputació de Barcelona, ens va portar tres propostes, per millorar la nostra carretera,
des de Vilafranca a la gasolinera és de la Generalitat i de la gasolinera a Pontons és
de la Diputació. Els veïns de Can Cruset es van queixar a l’Ajuntament de Sant Martí
de les velocitats que passaven els cotxes per aquell tram i ens van fer arribar una
proposta on deien que posarien dos badens, en aquesta proposta Torrelles es va
negar rotundament i que estudiessin una altre possibilitat, també es va comentar amb
els mossos i finalment Torrelles va proposar que acostessin els badens a les cases i al
final han acceptat la proposta d’acostar els badens.
L’Obra de l’Entrada de l’Escola, ja està aprovada per a la Diputació, s’està fent la
màxima pressió perquè es faci el més ràpidament possible, el pas de vianants va just a
l’entrada de l’escola i canvia la distribució de les pilones blaves. L’altre obra que farà la
Diputació que ens afecta és la carretera que va fins a Pontons, tornen a desviar el
trànsit, per a la carretera del Pla De Les Torres, per arreglar dues corbes. Textualment
i per escrit se’ls va comunicar que si no milloraven la carretera de Plana de les Torres
i treien el ciment que van posar no els deixaríem que passés el trànsit per Plana de les
Torres. Fa poc ens van fer arribar una proposta de cinquanta mil euros per a tal de fer
les millores, però l’equip de govern va considerar, que no n’era suficient.
No fa gaire vam rebre una subvenció de la Generalitat de Catalunya de 48.000 euros
per asfaltar un camí, fer millores o reparar i s’ha decidit pel camí de Mas Bertran que
passa per les Caves Masachs i avui mateix han entrat pressupostos per realitzar
aquest asfalt. Ja es va intentar que el Consell Comarcal se’n fes càrrec però degut a
que aquest camí pertany a tres termes, no va ser possible, però ara s’aconseguirà fer
gràcies a la Generalitat.
El Regidor, Manel Arevalo comenta que els dia 13 un parell de regidors van assistir a
la reunió que es va dur a terme a Can Coral i vol matissar un parell de qüestions que
van sorgir en la xerrada. En relació al projecte- informe que va presentar un enginyer
dient que estava poc elaborat i creiem que no és axí, es va donar opció per parlar-ho i
comparar-ho. L’altre qüestió és que es va fer aquest projecte- informe per la manca de
confiança amb el consistori i creiem que és un estudi tècnic municipal i està correcte i
tal i com està. Un altre qüestió va ser ,el desglossament de l’iva de les quotes es va
repetir vàries vegades i s’ha de dir que les quotes no porten l’iva desglossat i s’ha de
deixar molt clar que l’Ajuntament no recupera l’iva de les quotes. Va sortir també que
l’empresa Building Factory estava en liquidació i no era possible que fes les obres i
l’empresa si que és cert que està en liquidació però mentres no estigui acabada
aquesta obra no poden liquidar. Una altre qüestió és el fil del telèfon, estava
contemplat dins el projecte, però s’ha consultat el projecte i el fil no entra dins el
projecte. També es va parlar que si aquestes obres de reparació encara que es fessin
no es permetria o no es podria fer la recepció, però evidentment que si que es farà la
recepció. Es va demanar de veure els número de les de Can Coral i ja es va dir fa un
mes que es faria una reunió i donarien a conèixer i s’explicarien. Va haver-hi una
queixa de la presidenta de la junta dient que no es contestaven les instàncies i s’ha de
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reconèixer que en el seu dia havia passat però que després se li ha facilitat el que ha
demanat.
Es va dir que la cinquena quota, estava pagada judicialment i realment la cinquena
quota està girada. El tema dels panots es va dir que hi havia més metres dels que
posava el projecte de l’Ajuntament però es comprovarà realment els metres que hi ha i
es repararan tots.
El Regidor Jordi Torné comenta que està previst fer unes obres de millora, una és la
que ja s’està fent de millores de l’avinguda Can Coral, l’altre obra serà la canonada
fins l’Ermita de Foix degut a que l’any que ve es farà una actuació molt important a
Foix, es creu que és important fer aquesta actuació. Una altre idea de futur és eliminar
dos dipòsits de la xarxa d’aigua, el primer serà el de l’Ill que és molt vell i molt malmès
que perd aigua i l’altre el petit de Can Coral. S’eliminen dipòsits perquè abans es
posaven per frenar l’aigua però avui en dia amb les vàlvules reductores no és
necessari. La idea és que Torrelles quedi amb un dipòsit a Can Coral, un de Planes i el
del Terme. Aquestes són les millores previstes pels anys 2018-2019.
El Regidor, Joan Navarro agraeix a tothom qui va participar en la cavalcada de Reis
d’aquest any. El carnaval se celebrarà com l’any passat al carrer i després al Casal i
serà el 13 de febrer. La ràdio ja està en funcionament i mica en mica dintre de un mes
ja es realitzarà algun programa i entrevistes.
La Revista la Veu de Foix es va repartir per tot el poble.
El Regidor, Ferran Carbó comenta que ja està en funcionament l’espai jove en el
local de joventut, la tècnica s’ubicarà allà i treballarà allà directament amb els joves,
està previst dinamitzar l’espai amb tallers, cursos etc...
El Regidor Manel Arevalo comenta que es canviaran les senyals informatives dels
comerços i casc urbà i l’empresa començarà en breu, si algú té algun cosa que ho faci
saber. Properament començarà una tècnica del Consorci.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que el carnaval no serà el dia 13 de febrer, s’ha
equivocat i serà el dia 17 de febrer i comentar també que des de Seguretat Ciutadana
s’està molt contents perquè recentment el vigilant nocturn ha aconseguit evitar
diversos robatoris i es constata de que el servei és efectiu i dona bons resultats.

DESÈ.- MOCIONS I/O PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS REGIDORS.
No n’hi ha.

ONZÈ. PRECS I PREGUNTES.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, comenta que en la reunió que es va realitzar al
Local Social de Can Coral el dia 13 de gener, l’enginyer que tenien contractat, en cap
moment va dir que havia fer un projecte sinó que va fer un informe, vol deixar clar que
no es va dir que l’informe que havia fet l’enginyer de l’Ajuntament estava mal fet o poc
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elaborat i el que havia fet l’enginyer contractat per ells estigués més ben fet, ella no és
enginyera i no té facultat per dir si està ben fet o no.
L’enginyer de l’Ajuntament li va demanar una còpia de l’informe i el telèfon i se li va
facilitar i es va oferir per si tenia algun dubte es posés en contacte amb ell.
En aquest punt, no és falta de desconfiança sinó que cadascú ha de fer el que ha de
fer i s’ha de respectar.
En el tema de l’iva, la Junta de Cooperació i els veïns, creu que si hi ha un IVA i no es
cobra, s’ha de desglossar.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que si algú ho vol, que ho demani, que cada veí que
ho vulgui, que ho demani individualment per registre d’entrada perquè són dades
fiscals.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, comenta que l’empresa si que està en liquidació i
cadascú li dona la importància que li té que donar.
Referent al fil del telèfon, ella també té el projecte i estava en el projecte i si s’ha
modificat després ella no el té.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que ara se li donarà el projecte.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, comenta que en quan a les obres de reparació,
que diu el senyor Manel que es pot fer, en el projecte contempla la recepció total no
parcial
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que en cap lloc, ha sentit que digués recepció
parcial.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, contesta que ha dit recepció parcial
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que ha dit que recepcionariem , quan estigui pagada
la obra de reparació que és com diu la llei i li han dit que s’ha de fer així.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, comenta que els números de Can Coral si que
es veritat que es donarien els números i pregunta que per quin motiu si ja es tenen els
números no se li donen a la Junta de Cooperació?
Que en cap moment ella ha demanat noms, telèfons, dni, etc.. només ha demanat els
números de, per exemple, quan veïns han pagat la primera quota? Quina quantitat?
Però en cap moment dades personals. Quantitats de veïns i quantitats de diners.
Que s’han fet molts registres d’entrada i alguns no s’han contestat però no són tots.
Per aclarir coses, i perquè quedi constància aquí, tots sabem que el projecte no s’ha
seguit i tampoc s’ha modificat i això és una cosa mal feta, quan es fa una obra que no
està contemplada en un projecte, aquest projecte s’ha de modificar i si s’ha modificat,
que se li ensenyi, perquè no té constància.
El Regidor, Manel Arevalo contesta que l’Antoni Lluch que és qui fa el projecte si que
ha trucat al seu enginyer.
Referent a si es fa o no es fa projectes o estudis, el que es voldria es que si des de la
junta de cooperació també vol fer un estudi o projecte, que es parli i s’arribi a un acord
i es tira endavant, però que es parli abans.
També es va dir que aquest Ajuntament no estava preparat per fer aquestes obres,
potser si que no és el millor Ajuntament del món però degut a coses que s’han fet
malament i que hi havia altres facultatius que potser no havien fet coses ben fetes
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s’havia arribat aquí però que no pugui fer obres l’Ajuntament no és així, si que està
preparat per fer obres l’Ajuntament.
L’Alcalde, Sergi Vallès afegeix que està preocupat perquè no entén la situació. No
entén que es digui que no li dona la paraula com a regidora, perquè se li ha donat i se
l’ha deixat parlar sempre, en cap moment es pretén treure o retreure, el que es pretén
des de l’equip de govern és intentar fer el màxim possible a la seva feina, el màxim
objectiu és que tots els veïns tinguin el serveis i el que es mereixen i entre ells, els
veïns de Can Coral, han pagat molts diners per unes obres i s’han d’arreglar i quedar
bé i la millor manera és que la Junta de Cooperació i l’Ajuntament vagin junts.
L’Ajuntament té un representat a la Junta, que és ell i mai se l’ha convidat a cap
reunió de la Junta o reunió informativa.
Quan s’ha demanat el local de Can Coral per una reunió informativa, mai s’ha posat
que és per una reunió informativa, sempre per un altre concepte i sempre s’han
assabentat després per altres veïns o per cartells i no s’entén perquè el que es tracta
és arreglar els problemes, parlar-ho i resoldre els problemes. Que hi hagi diferents
informes és respectable, però és decisió de la Junta o seva que els veïns es gastin
més diners en un altre informe, no de l’Ajuntament. Perquè si es presenta una moció
demanant que es faci un estudi, això es portarà al ple i es debatrà i es votarà i si
realment es creia que hi havia d’haver un altre estudi tècnic s’hagués pogut portar al
ple i s’hagués vist si l’equip de govern està d’acord o no.
L’informe si que el vau facilitar, el telèfon també però perquè el vam demanar però no
es va avisar que es faria aquest estudi sinó que el vau presentar un cop fet.
Del tema del projecte si que surt la llum i el telèfon. De la llum surt el cablejat, obra i tot
i fins i tot 150.000 euros de pagament a Fecsa per tasques de soterrament de la línia i
de comunicació en cap moment surt cablejat, només surt obra, només surt els tubs, no
els calbes i ara mateix se li fa entrega el projecte.
La recepció es farà dit pels tècnics i advocats, es realitzarà quan es finalitzi la
reparació de l’obra.
Els números no estan acabats perquè les quotes que es van passar inicialment, ja han
passat per quatre o cinc veïns diferents, n’hi ha de bancs, que no han fet els canvis i
s’està treballant per definir, qui i què ha pagat de quotes.
Una altre cosa que no entén és que sempre ha demanat que les obres no les realitzés
l’empresa Building i ara que es porta a ple que ho pugui fer una altre empresa, s’absté
en la votació sense explicació, que és lliure de fer el que vulgui, però no s’entén.
El màxim objectiu de l’equip de govern és que s’arregli el tema de Can Coral perquè
així el municipi tiri endavant i hi ha coses que no s’entenen i sorprenen.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, contesta que no es que l’Ajuntament no estigués
preparat, sinó que estigués preparat per unes obres de tanta envergadura.
De que com a regidora no pogués parlar, tampoc ho ha dit així, mai, el que ha dit és
que en reunions fora de l’Ajuntament potser no ha pogut parlar o deixat explicar, però
com a regidora no ho ha dit mai, les coses dites d’una manera o d’una altre canvien.
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En quan a les reunions, si que es veritat que no hem convidat a l’alcalde, realment no
es poden dir reunions, per tot el problema que ha hagut, es fa agafar un advocat, no
contractar.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que no ha dit a l’alcalde sinó al representant de
l’Ajuntament i que fins i tot no li ha vit mai la cara amb aquest advocat, ni l’ha vist, ni
sap el nom, ni res.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, contesta que és de Sant Sadurní, i que es va
agafar més que res, per tots els problemes que es tenien amb la clàusula del sòl,
perquè els hi mirés, es va pactar amb aquest advocat que vindria totalment gratuït, no
els cobraria la visita, a tots el que anés i l’únic que els cobrava era el 10% si treien
algu, per tant, creu que es va fer un bon acord.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que no va per aquí, del que es queixa és que no
se’ls convida i sembla que sigui a posta perquè ni en la sol·licitud de cessió del local
posa el motiu de la reunió.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, contesta que en aquesta vegada última se li va
oblidar posar el motiu de la reunió i que s’han fet moltes reunions pel tema de la
clàusula.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que no se l’han convidat en cap reunió ni sessió
informativa i ell convida a tots els regidors per tot.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, comenta que aquí està com a regidora i quan
surt d’aquí no es regidora.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que és regidora i presidenta de la Junta de
Cooperació i és un càrrec que té allà on vagi i no és una acusació però que la
documentació que rep com a regidora la pot utilitzar com a presidenta i al revés .
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, contesta que ell no ho confon i que ho demostri
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que a micro tancat li dirà
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, contesta que ho faci a micro obert que no té res
a amagar. Que si ha demanat alguna cosa ho ha fet com a regidora o com a
presidenta i no ho ha barrejat
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que la única que acusa és ella que no l’han deixat
parlar.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, contesta que no ho ha dit mai que en un ple no
se la deixi parlar i ja està bé de tantes acusacions i si vol a micro tancat li dirà algunes
coses. El que ha dit abans és que alguna vegada no se l’ha deixat explicar
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que la única vegada que s’han vist en una reunió de
veïns i va estar parlant 10 minuts i en aquella reunió el que es tractava és que els
veïns preguntessin i allà va ser l’únic moment en que se la va tallar. I és aquí al ple on
s’han de parlar les coses i debatre, no en aquelles reunions.
Tot el que s’està fent avui és debatre perquè el que no pot ser és que els veïns s’hagin
de gastar més diners, si es necessita un advocat o un informe o alguna altre cosa, el
que s’ha de fer és proposar-ho i arreglar-ho junts i el que no pot ser és en aquestes
reunions dir una mentida rere una altre i la indignació de tots.
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La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, contesta que ja està cansada, que en totes les
reunions s’ha tingut respecte i en la sessió informativa un dels regidors que van venir
es va enfotre dient que tot el que es deia era mentida i que el tècnic que teníem no
valia per res. Que no ha parlat mai malament de ningú.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que si que ho ha fet i que la única cosa que vol és
que es resolgui.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, contesta que el que li va saber greu és que
aquell dia no la deixés parlar.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que el que vol és que es parli i es resolgui
El Regidor, Josep Junqué comenta que abans de tot vol felicitar l’equip de govern
perquè ha aconseguit moltes obres, que és una feina que estan fent molt bé i que tot el
poble hi surt beneficiat i agraeix que treballant amb tranquil·litat des de l’Ajuntament
és molt més bo.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que moltes gràcies i que tu que ha treballat a
l’Ajuntament sap el que és
El Regidor, Josep Tutusaus, pregunta sobre el tema d’abans, quina quantitat pagarà
Crèdit y Caución?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que 294.136,72 euros que es va aprovar en projecte
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, comenta que vol deixar una cosa molt clara,
ningú podrà dir que ella ha dit que tot el que està fent l’Ajuntament està mal fet, perquè
no es veritat, s’han fet coses molt bones i segur que se’n faran més, però una cosa no
treu l’altre, hi ha coses ben fetes i coses mal fetes com les que fan ells i des de que
esteu al govern s’han fet moltes més coses més que abans i les coses bones s’han de
reconèixer i vol que quedi ben clar i el que sempre intenta és dir les coses ben dites i
no ofendre a ningú.
El Regidor, Josep Junqué comenta que la Sira ha presentat que les subvencions a
les entitats sense ànim de lucre han estat de 11.800 euros i demana un llistat de totes
les que s’han aprovat.
La Regidora, Sira Carbó contesta que si, que es van passar en la última junta de
govern
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que la secretari pren nota i li faran arribar.
El Regidor, Josep Tutusaus, pregunta sobre el tema del wifi, no arriba bé a tot el
municipi, es va fer una gestió per saber on col·locar la senyal perquè arribés a tot el
municipi?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que es va fer i l’empresa va dir que arribaria a tot el
municipi i si hi ha algun lloc del municipi que no arriba ens ho feu saber. Va haver-hi un
problema, a una casa del Cusconar hi va anar un tècnic i em van fer saber que el wifi
no arribava, vaig demanar l’informe del tècnic, li vaig fer arribar a l’empresa i
l’empresa, va acomiadar el tècnic per no fer la seva feina ben feta i ara els arriba el wifi
a casa seva, per tant, si algú sap d’algú que no li arriba a casa seva, que ens ho faci
saber i tot i així, l’empresa ho haurà de solucionar perquè van dir que arribaria tot
arreu.
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La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, pregunta si s’ha pogut solucionar el tema del
comptador del local social de Can Coral?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que el comptador del local social de Can Coral era el
provisional d’obra, s’havia de canviar fa molt de temps però la gent de Fecsa van el
que volen i el van treure sense avisar i ens vam posar en contacte amb el comercial de
l’Ajuntament perquè com a Ajuntament no podem anar al punt de servei i tenim un
interlocutor diferent, es va tenir un problema amb aquest comercial i ara mateix s’està
a l’espera de resoldre en 15 dies.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, comenta que ara mateix està sense llum, no?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que si.
El Regidor, Josep Junqué comenta que avui la ràdio ja es dona per internet, oi?
Llavors com funciona?
El Regidor, Joan Navarro contesta que a través de la pàgina web hi ha un link i des
d’allà es pot accedir
El Regidor, Josep Junqué comenta o sigui, s’ha d’entrar a través de la pàgina web
de l’Ajuntament.
El Regidor, Joan Navarro contesta que de moment si.
El Regidor, Josep Junqué pregunta si això surt a la Veu de Foix?
El Regidor, Joan Navarro contesta que es farà un xerrada i s’explicarà, que no es
preocupi que s’explicarà i es veurà
El Regidor, Josep Tutusaus, pregunta quan està previst començar l’asfalt del camí
de la Montsarra?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que en les informacions de la presidència s’ha dit
que avui havien arribat 2 o 3 pressupostos , l’arquitecte escollirà el millor i es farà, com
que l’import es inferior, no s’ha de licitar i és més àgil.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, pregunta com està el tema del cotxes
abandonats?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que s’està esperant el servei de grua, a part les
gestions per retirada de cotxes és difícil.
El Regidor, Josep Junqué pregunta si ara es canviarà la canonada que va de les
Espolles fins a Can Coral?
El Regidor, Jordi Torné contesta que la que va de la Carretera nova fins a les
Espolles
El Regidor, Josep Junqué comenta que si es fa aquesta obra no estaria de més
connectar l’aigua amb Can Coral.
El Regidor, Jordi Torné contesta que el que s’està intentant fer és racionalitzar els
costos mínims possibles, però encara queden coses per fer
El Regidor, Josep Junqué comenta que connectar l’aigua de Can Coral amb l’aigua
del poble, sempre havia sigut una fita històrica
El Regidor, Jordi Torné contesta que és una obra que s’ha de fer un dia o un altre.
El Regidor, Josep Junqué comenta que si es pogués fer un esforç per part de Sorea
no estaria de més.
El Regidor, Josep Tutusaus, pregunta, si a la casa de les monges s’ha pensat de fer
alguna cosa?
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L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que Diputació de Barcelona, ha tret un paquet de 6
línies de subvenció, el qual una és sobre rehabilitació d’edificis en desús, s’ha
demanat la casa de les monges, a més a més ha tret una línia per rehabilitació
d’edificis municipals, el que seria el casal d’avis i l’antic consultori i si es concedeixen
ja veurem que fem. La casa de les monges és un edifici antic i vell i molts coses per
normativa és molt difícil fer-ho, no es creu cap altre sortida que vendre-ho. Si hi ha
alguna idea endavant.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, comenta que quan Sorea faci alguna reparació,
siusplau que les balles blaves les recullin perquè aquesta setmana s’han recollir vàries
vegades
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta aquest problema passa vàries vegades perquè
Sorea subcontracta aquestes obres i es descuiden recollir-les.
El Regidor, Josep Junqué recorda que ja s’ha parlat altres vegades que la riera està
molt bruta, si es pogués fer que l’ACA s’ho mirés, perquè si algun dia baixa una rierada
es tindran problemes.
El Regidor, Manel Arevalo comenta que hi va haver un petit incendi degut a que la
gent va llençar les cendres que no estaven apagades i es va demanar l’informe als
agents rurals i junt amb això es contactarà amb l’ACA per veure si així tenim més
força.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que ara l’ACA ha treu una altre línia de subvenció,
s’ha demanat, el problema és que no són del 100%
El Regidor, Josep Tutusaus, comenta que la revista no ha arribat a la Montsarra
El Regidor, Joan Navarro, contesta que a ell li consta que si
El Regidor, Josep Tutusaus, contesta que hi ha gent que no l’ha rebut.
El Regidor, Joan Navarro, contesta que ho comentarà amb els responsables.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, demana que recullin la brossa perque a causa
del vent es va escampar.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que el regidor de Serveis, el Ferran, ha fet diferents
proves perquè això no passi però si fa vent, els contenidors, marxen tant si estan plens
o buits.
El Regidor, Ferran Carbó, demana si li pot facilitar els punts que són, que
normalment marxen.
El Regidor, Josep Junqué recorda que es va parlar en l’últim ple de les sortides dels
carrers que donen a la carretera que queden poc visibles si els cotxes aparquen al
costa de la cruïlla, a veure que es pot fer.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que ho ha llegit i s’ha de pensar que s’ha de fer
El Regidor, Josep Junqué comenta que de nit encara es veuen els llums però de dia
és un perill.
El Regidor, Josep Tutusaus, comenta que s’ha parlat vàries vegades de les
cagarades dels gossos al carrer del Rec a part, també si es pogués regular d’alguna
manera sobretot el cap de setmana que els ciclistes no vagi pel carrer del rec o regular
la velocitat perquè per allà hi va canalla i gent i els ciclistes van a grans velocitats per
allà.
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L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que té raó i que quan es trobi una solució se’ls farà
saber.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, comenta que al carrer taronger, davant del
número 5 hi ha unes uralites, que si es retiraran?
El Regidor, Ferran Carbó, pren nota.
El Regidor, Josep Junqué comenta que aquestes uralites les ha de retirar una
empres especialitzada. Pregunta si començarà un conserge? I un senyor de la
brigada? Comenta que va veure molt enfadat al senyor alcalde per ser el municipi amb
més atur de la comarca.
L’Alcalde, Sergi Vallès explica que hi ha haver una primera convocatòria de les 6
persones que es van presentar, només 4 eren del municipi per cobrir una suplència,
aquesta primera convocatòria es va anul·lar degut a que eren pocs i degut a que la
titulació que especifica la plantilla segons el pressupost, especificava que la titulació
que s’anava a cobrir era de batxillerat i degut a que cap de les 4 persones tenien
batxillerat, es va anul·lar la convocatòria.
En la convocatòria dels plans d’ocupació per dues places, es van presentar 16
persones i d’aquestes 16, 10 compleixen els requisits i suposa que amb aquell
comentari fes que es presentessin més i aquest divendres faran l’examen.
El Regidor, Josep Tutusaus, pregunta si ja es va vendre el camió de la brossa?
La Regidora, Sira Carbó, contesta que si
El Regidor, Josep Tutusaus, pregunta si es va cobrar molt?
La Regidora, Sira Carbó, contesta que 1.000 euros
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, comenta que com està el tema del vigilant
municipal que teníem?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que es pensava que s’havia informat, el que no sap
és si es pot dir per ple. Comenta que durant una llarga durada no treballarà per
l’Ajuntament i no es cap despesa per l’Ajuntament, però privadament s’informarà als
regidors degut a que és un tema personal i per protecció de dades no es pot.
El Regidor, Josep Junqué pregunta si el tema de les famílies desfavorides ho porten
Serveis Socials? Fecsa té alguna família del poble que hagi deixat sense llum?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que l’Ajuntament sàpiga, no però que no ho sàpiga,
no vol dir que no hi sigui , si no es diu, l’Ajuntament no és endeví.
El Regidor, Josep Tutusaus, pregunta sobre el tema dels guals i els aparcaments a
la plaça, ha millorat una mica, però siusplau que es revisi el tema dels guals, els
aparcaments i els bancs de la plaça de les moreres
El Regidor Ferran Carbó comenta que està pendent de col·locar unes pilones.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que ara amb les dues persones més, es mirarà de
fer més coses.
El Regidor, Josep Junqué pregunta per la casa de colònies de les Llambardes que
es va dir que estava en estudis? Si es passa per allà quasi sempre estan fent obres
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que es revisarà.
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I no havent més assumptes a tractar, quan són les vint-i-tres hores i deu 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. 1 de data 23 de
gener de 2018 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 21 pàgines
mecanografiades a l’anvers.

La Secretaria Accidental
Irene Bolet Jiménez
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