Acta núm.- 2/2018, de 20 de març 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)
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP)
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP)
Pere Civill Miret (ERC-AM)
Josep Tutusaus Raventós (ERC-AM)
Regidors que han excusat l'assistència
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
sis minuts del dia vint de març 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 ordinària realitzada el dia 23 de gener de
2018.
2. Aprovació provisional, si s’escau, de l’Ordenança Fiscal núm. 33, reguladora del
preu públic per la prestació dels serveis de l’emissora municipal de Torrelles de
Foix
3. Acord de modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, i l’Ordenança Fiscal núm. 20 reguladora de
la Taxa per Llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme (aprovació provisional).
4. Dació de compte de l’informe trimestral de morositat segons la Llei 15/2010, de 5
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de juliol (quart trimestre 2017).
5. Dació de compte del període mig de pagament segons Reial Decret 635/2014
(quart trimestre 2017).
6. Donar compte del decret d’alcaldia núm. 12/2018, de data 13 de març de 2018,
de reassignació de funcions al regidor Sr. Joan Navarro Puertas.
7. Nomenament del representant municipal al Consell Escolar.
8. Moció que presenta el grup municipal del PDeCAT, de suport a la creació de la
nova Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Vegueria del
Penedès.
9. Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde.
10. Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local.
11. Informacions de la Presidència.
12. Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.
13. 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, comenta que el Regidor Josep Junqué arribarà més tard i la
Regidora Maria Teresa Rodríguez es disculpa per no poder assistir al ple per un
problema de salut.
PRIMER.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
EL DIA 23 DE GENER DE 2018.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova l'acta de la sessió ordinària realitzada el dia
23 de gener de 2018, per 7 vots a favor (6 PDeCAT , 1 ERC-AM) i 2 vots d’abstenció
(1 PSC-CP ,1 ERC-AM)

SEGON.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 33, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
DE L’EMISSORA MUNICIPAL DE TORRELLES DE FOIX.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que es fa necessari regular la prestació dels serveis que des de l’emissora
municipal relatius a l’emissió de Falques publicitàries, i a la producció de publicitat.
Atès el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'art 50 de la llei 8/87 de 15 d'abril,
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Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa al ple de la corporació l'adopció del
següent:
ACORD
PRIMER.- Aprovar provisionalment la ordenança núm. 33, reguladora del preu públic per
la prestació dels serveis de l’emissora municipal de Torrelles de Foix, per a l'exercici
2018 i següents, amb subjecció als mateixos tràmits i procediments que el previst per a
les ordenances fiscals municipals., d’acord amb el text que s’adjunta a la present
proposta com a part integrant de la mateixa.

SEGON.- De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, els presents Acords provisionals s’exposaran al públic en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, es podrà examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes, en el benentès que de no
presentar-se cap els acords presos provisionalment s’elevaran a definitius de forma
automàtica sense necessitat de nou acord del Ple de la Corporació.
QUART.- Facultar el Sr. Alcalde, o persona en qui delegui, per tal que signi quanta
documentació sigui necessària a l’efectivitat dels acords presos.
El Regidor, Joan Navarro, que recentment s’ha iniciat l’emissió de la ràdio municipal,
uns quants veïns del poble iniciaran l’emissió amb un programa que s’emetrà el
dimecres que ve. El que està previst és poder fer algunes falques a la ràdio de la gent
interessada en anunciar-se i poder-ho regular amb les ordenances adients.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que aquesta ordenança el que fa és establir el preu
de 30 € /any per anunciant.
El Regidor, Pere Civill, comenta que és un preu molt econòmic i està molt bé, el que
no queda prou clar és en la periodicitat en que sortirà la falca anunciada a la ràdio.
El Regidor, Joan Navarro, comenta que després de parlar amb els professionals del
sector, els van recomanar, primer de tot regularitzar- ho en un preu i després en funció
de la demanda i la ràdio, ja s’aniria modificant i afegint aspectes.
El Regidor, Pere Civill, comenta que quan es contracta amb algun anunciant, s’ha de
concretar una mica més de quin moment s’emetrà la falca, la durada i la periodicitat en
que sortirà.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que inicialment el preu és per tal de garantir la
col·laboració i per marcar la presència de tots els anunciants que hi vulguin participar,
de moment el preu és fix en comptes de dividir-ho per minuts, etc... un cop estiguin
establerts els anunciants i els programes, s’emetran els mateixos minuts i s’establirà
els moments per emetre les falques.
El Regidor, Pere Civill, comenta que a part d’aquest programa fix, n’hi ha algun més?
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El Regidor, Joan Navarro, comenta que es va sobre la marxa, de moment hi ha
vàries persones que s’han ofert, i sobre la marxa, s’anirà perfilant programes,
entrevistes i demés.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova per 9 vots a favor (6 PDeCAT , 1 PSC-CP, 2
ERC-AM)

TERCER.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES, I L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER
LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA
D’URBANISME (APROVACIÓ PROVISIONAL).
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
DICTAMEN
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa
al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós,
d’acord amb el text que es relaciona a continuació:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Substituir l’article 6 pel següent:

Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa
1. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
2. Es concedirà una bonificació del 100 per cent de la quota de l’impost a favor de les
actuacions relatives a la rehabilitació, adequació i millora de les façanes (possibilitat
d’establir altres bonificacions de l’article 103.2 del text refós de la LRHL).
Aquesta bonificació és compatible amb la regulada a l’apartat anterior i s’aplicarà sobre
la quota tributària resultant d’aplicar la bonificació anterior.
3. Es concedirà una bonificació del 50 per cent quan es tracti d’obres destinades a
construccions, instal·lacions i obres referents a vivendes de protecció oficial
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4. Es concedirà una bonificació del 90 per cent quan es tracti d’obres concretes o
pericials que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
S’acreditarà mitjançant el reconeixement de disminució de la Generalitat de Catalunya
sempre que es superi el “barem de mobilitat”, o mitjançant informe mèdic i sol·licitud de
reconeixement de disminució en el cas de la gent gran.
5. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats
anteriors d’aquest article s’han de presentar juntament amb l’autoliquidació regulada a
l’apartat 1 de l’article 9è d’aquesta ordenança i hauran d’anar acompanyades de la
documentació acreditativa.
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost
parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals s’insta el
benefici fiscal.
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data
de presentació de la sol·licitud. Cas de no haver-se resolt en aquest termini, la
sol·licitud ha d’entendre’s desestimada.
6. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats
anteriors d’aquest article s’han de presentar juntament amb l’autoliquidació regulada a
l’apartat 1 de l’article 9è d’aquesta Ordenança i hauran d’anar acompanyades de la
documentació acreditativa.
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost
parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals s’insta el
benefici fiscal.
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data
de presentació de la sol·licitud. Cas de no haver-se resolt en aquest termini, la
sol·licitud ha d’entendre’s desestimada.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN
MATÈRIA D’URBANISME
Substituir l’article 6 pel següent:
Article 6.- Quota tributària
1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota
tributària se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base
imposable:
a) El cost real i efectiu de l’obra civil o del pressupost del projecte de legalitzacions
d’obra: L’1 per cent, amb un mínim de 20,00 euros per obres menors i 80 euros per
obres majors. L’abonament d’aquesta taxa s’haurà de fer efectiu en el moment de la
presentació de la sol·licitud de la llicència mitjançant autoliquidació.
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b) El cost real i efectiu de l’habitatge, local o instal·lació: La quota serà de 41,60 €,
quan es tracti de la primera utilització dels edificis i de 41,60 € quan es tracti de la
modificació del seu ús.
c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l’efecte de l’Impost
sobre Bens Immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanes i de demolició de
construccions. El 2 per cent, en les parcel·lacions urbanes. El 0,52 per cent, en les
demolicions urbanes.
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via
pública, 10,40 euros per cada m2 de cartell o unitat.
e) 10,40 euros per placa indicativa de les obres menors i 52,00 euros per placa
indicativa d’obres majors.
2. Pels conceptes que a continuació es detallen, s’establiran les següents garanties:
a) Per reposició de desperfectes de la via pública un 1,5% sobre el pressupost de
l’obra, amb un mínim de 150 euros
b) Per garantir el dipòsit de les terres d’excavació extretes de l’obra en un abocador
homologat: s’aplicarà l’import especificat a la Fitxa del compliment dels Decrets
201/1991, 161/2001 i 21/2006 que s’inclou al projecte de l’obra.
c) Per garantir el dipòsit de les runes extretes de l’obra en un abocador homologat:
s’aplicarà l’import especificat a la Fitxa del compliment dels Decrets 201/1991,
161/2001 i 21/2006 que s’inclou al projecte de l’obra.
3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desestiment abans de la concessió de la
llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que
s'assenyalen en el número anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat
efectivament”.
4. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i
comprovació posterior la quota tributària serà la que resulti d’aplicar a la quota
tributària obtinguda d’acord amb les regles contingudes en l’apartat 1, un percentatge
de reducció del 5%.
5. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del
procediment previst
per a la tramitació de la llicència, o de les activitats
administratives de control, quan el règim d’intervenció sigui el de declaració
responsable o el de comunicació prèvia, les quotes que s'hauran de liquidar seran el
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5% de les que s'assenyalen en els apartats anteriors, sempre que l'activitat municipal
s'hagués iniciat efectivament.
Segon - Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el seu text refós, seran objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província .
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que aquestes ordenances modifiquen dues coses:
La Ordenança número 20 modifica que per la reposició de desperfectes de la via
pública es cobrarà com a mínim uns 150 euros, ja es va explicar a la junta de
portaveus que per desperfectes a la via pública es cobrava un 1’5% del pressupost,
degut a que aquest import no s’acaba cobrant, perquè aquest 1’5 és un import molt
ridícul en alguna obra i l’arquitecte municipal va proposar que es fes aquesta
modificació com es fa altres municipis.
La Ordenança número 5 correspon a una modificació per tal d’incentivar la
rehabilitació de les masies, tant siguin del nucli antic com del municipi, que compleixin
una sèrie de requisits, que siguin construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies
socials, culturals històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. El que
es pretén és que el nucli antic hi hagi una bonificació per demanar llicències per
façanes o habitatges, amb diferents bonificacions depenen de les vivendes que siguin
cadascuna degut a que és una ordenança general i qualsevol masia o edificació que
acrediti les bases de la ordenança se’n podrà beneficiar un cop l’arquitecte hagi revisat
la documentació aportada.
El Regidor, Pere Civill, comenta que com ja es va dir en la junta de portaveus, era
important que aquesta ordenança fos oberta a totes les vivendes, i masies dels
disseminats, l’altre dia es va comentar que havia de tenir més de 50 anys, però ara no
diu res.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que perquè tinguin aquesta declaració d’especial
interès, hi ha d’haver uns barems, l’arquitecte potser no ho va dir, però un dels
requisits devia ser els anys de construcció de l’edifici.
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El Regidor, Pere Civill, comenta que masies de més de 50 anys n’hi ha moltes i
pràcticament totes les del municipi s’hi podran acollir.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta no s’hi podrà acollir tot el municipi, només qui
acrediti el que diu la ordenança i creu que s’hi podrà acollir menys persones de les que
es tenia previst perquè s’ha d’acreditar molt explícitament i serà més difícil, els hagués
agradat que hagués sigut al revés, que molta més gent s’hi pogués acollir i que la
bonificació de les llicències per rehabilitat façanes i interiors de cases, perquè el que
ens estem trobant és que els edificis de dins del poble com del fora, molts s’estan
abandonant.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova per 9 vots a favor (6 PDeCAT , 1 PSC-CP, 2
ERC-AM)

QUART.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT
SEGONS LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL (QUART TRIMESTRE 2017).
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:

Vist que la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, va incorporar al dret intern la
Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 2000, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
Vist que posteriorment la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
en el seu article 4 estableix que els tresorers, o, en el seu defecte, els interventors de
les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment
dels terminis previstos en aquesta llei per al pagament de les obligacions de cada
Entitat Local, que inclourà necessàriament el número i quantia global de les
obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.
Aquest informe, sense perjudici de la seva presentació al ple de la Corporació s’haurà
de remetre als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i als de la
Comunitat Autònoma corresponents que tinguin atribuïda la tutela financera.
D’acord amb tot l’esmentat
Es dona compte al Ple de l’informe trimestral de morositat corresponent al 4t
trimestre de 2017, elaborat per la intervenció municipal i que literalment transcrit
diu
“INFORME D’INTERVENCIÓ
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Òrgan: Ple
Caràcter: Preceptiu

Identificació de l’expedient,
Informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol,
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, pel període del quart
trimestre de 2017.
Consideracions,
Atès el que preveu l’article quart, apartat 3, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, respecte que els tresorers, o en
el seu defecte, els interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un
informe sobre el compliment dels terminis previstos en l’esmentada llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el
número i quantia global de les obligacions pendents en que s’estigués incomplint el
termini.
Atès que l’apartat quart del mateix article, preveu que, sense perjudici de la seva
possible presentació i debat en el Ple de la Corporació, l’informe a que es refereix el
paràgraf anterior, haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri de
Economia i Hisenda (avui Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques) i, en els
seus respectius àmbits territorials, als de les Comunitats autònomes que, d’acord amb
els seus respectius estatuts d’autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les
entitats locals i que aquest òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats
informes.
Atès el que preveu la l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat, i
s’estableixen les formes de realitzar-les.
Atès el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, que modifica el Reial Decret
635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període
mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, i d’acord amb la seva
Disposició Transitòria Única, que estableix que la modificació del sistema de càlcul del
Període Mig de Pagament serà d’aplicació a partir de l’informe referent al segon
trimestre de 2018, essent vigent fins llavors la metodologia del Decret modificat.

Informo,
Primer.- Durant el quart trimestre de 2017 s’han realitzat 535 pagaments per import de
393.537,82 euros, dels que 241 pagaments per import de 143.068,60 s’han realitzat
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dins del període legal de pagaments i 294 operacions per import de 250.469,22, fora
d’aquest termini.
Segon.- No s’ha realitzat cap pagament en concepte d’interessos de demora en el
període.
Tercer.- Durant aquest mateix quart trimestre de 2017, hi ha 364 operacions pendents
de pagament al final del trimestre, per import de 238.262,58 euros. D’aquestes 170,
per import de 180.057,50 estan dins del període legal de pagament i 194, per import
de 58.205,08, estan fora del període legal de pagament.
Quart.- El període mig de pagament de l’entitat, d’acord amb la metodologia de càlcul
establerta en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel quart trimestre de 2017 ha
sigut de 77,69 dies”.
La Regidora Sira Carbó, explica només és donar compte dels pagaments que s’han
realitzat durant el quart trimestre del 2017 i el període mitjà de pagament a dia d’avui i
l’import del tancament del quart trimestre, és una mica informació de temes
comptables.
El Regidor, Pere Civill, pregunta en quin sector s’inclourien aquests pagaments?
La Regidora, Sira Carbó comenta que no són impostos, són factures que s’han pagat
en el quart trimestre del 2017 i les que quan tanquem el quart trimestre queden
pendents de pagament, això és que s’està donant compte, el que deu l’ajuntament als
proveïdors.

CINQUÈ.- DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT SEGONS
REIAL DECRET 635/2014 (QUART TRIMESTRE 2017).
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Vist que la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials , va incorporar al dret intern la
Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 2000, per
la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, introdueix el concepte de període mitjà
pagament, PMP, com expressió de temps de pagament o endarreriment en
pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques,
un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà
pagament, que s’ha de calcular d’acord amb una metodologia comú.

de
el
en
de

Vist el Reial Decret 635/2014, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.
D’acord amb tot l’esmentat
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Es dona compte al Ple de l’informe trimestral del període mig de pagament
corresponent al 4t trimestre de 2017, elaborat per la intervenció municipal i que
diu

PERIODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS TRIMESTRAL
Informació que es facilita segons el disposat al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,
que desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors
de les Administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de
recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera:

Període

Ràtio
d’operacions
pagades

Ràtio
d’operacions
pendents de
pagament

Període mig de
pagament
trimestral

Quart
trimestre
2017

101,14 dies

49,12 dies

77,69 dies

La Regidora, Sira Carbó explica que en aquest punt s’explica d’on surt el ràtio de
77,69 dies que és el període mig de pagament pel quart trimestre. Hi ha les fórmules
de com s’arriba a aquest 77,69, que va en funció de totes les operacions pagades
entre totes les operacions pendents de pagament

SISÈ.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 12/2018, DE DATA 13
DE MARÇ DE 2018, DE REASSIGNACIÓ DE FUNCIONS AL REGIDOR SR. JOAN
NAVARRO PUERTAS.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Vist el Decret d’alcaldia núm. 12/2018, de data 13 de març de 2018, de reassignació
de funcions al regidor Sr. Joan Navarro Puertas, el qual literalment diu:
“Decret d’alcaldia, de reassignació de funcions al regidor Sr. Joan Navarro Puertas.
Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 72/2017, de 17 de novembre, es va revocar la
delegació genèrica per a la direcció i gestió de l’àrea d’ensenyament efectuada per
Decret 40/2016, de 28 de juny a favor de la Sra. Sira Carbó Cabeza i es va mantenir
les facultats relacionades amb l’àrea d’ensenyament en la pròpia alcaldia.
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Atès que és necessari reorganitzar les delegacions de les diferents àrees de
l’Ajuntament.
Atès que aquesta Alcaldia considera necessària l’atribució de les competències que
ostentava en matèria de Ensenyament a favor del Sr. Joan Navarro Puertas, que
s’afegiran a les que ja tenia delegades en matèria de Comunicació, Transparència i
Festes
Vist el que disposen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local; 53.3 i 56 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 43.3 i 44 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC:
Primer.- Atribuir les facultats relacionades amb l’àrea d’ensenyament en el Regidor Sr.
Joan Navarro Puertas, que s’afegiran a les ja delegades de comunicació,
transparència i festes.
Segon.- Notificar aquesta resolució al Sr. Joan Navarro Puertas.
Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis
de la corporació.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en la primera sessió que celebri la Comissió
de Coordinació del Govern municipal.
Cinquè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri”.

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
Únic. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 12/2018, de data 13 de març de 2018,
de reassignació de funcions al regidor Sr. Joan Navarro Puertas.

SETÈ.- NOMENAMENT
ESCOLAR.

DEL

REPRESENTANT

MUNICIPAL

AL

CONSELL

La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Ates que per decret alcaldía núm. 12/2018 de data 13 de març de 2018, es va atribuir
les facultats relacionades amb l’àrea d’ensenyament en el Regidor Sr. Joan Navarro
Puertas, que s’afegiran a les ja delegades de comunicació, transparència i festes.
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Per això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Designar com a representant de l'Ajuntament de Torrelles de Foix en els
Consells Escolars i Educatius al Regidor Sr. Joan Navarro Puertas.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat i al Consell Escolar de l’Escola
«Guerau de Peguera» pel seu coneixement i als efectes jurídics corresponents.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova per 9 vots a favor (6 PDeCAT , 1 PSC-CP, 2
ERC-AM)

VUITÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT, DE
SUPORT A LA CREACIÓ DE LA NOVA DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA A LA VEGUERIA DEL PENEDÈS.
El passat 8 de febrer es commemorava el primer aniversari en que el Parlament de
Catalunya reconeixia l’Àmbit Funcional del Penedès com una nova Vegueria de
Catalunya, la vuitena del país. S’assolia així un objectiu del territori i pel qual la
societat civil va estar més de 12 anys treballant per tal de teixir les complicitats que la
fessin possible.
Des del Penedès volem agrair la feina de la societat civil, i entitats, sobretot l’Institut
d’Estudis Penedesencs i la Plataforma Vegueria Penedès, el suport rebut per part de
la majoria dels grups parlamentaris d’aquell moment que ho van fer possible (el PSC,
la CUP, Jxsí i ICV). Així com també, a les diputades penedesenques del PDeCAT.
Som plenament coneixedors que en només aparèixer com a àmbit dins la Llei de
Vegueries i que els diferents partits hagin actualitzat les seves estructures internes no
és suficient per a que el Penedès es pugui estructurar com una vegueria més. És per
això, que el PDeCAT del Penedès sol·licita al nou Govern de la Generalitat de
Catalunya que estableixi, com així succeeix amb la resta de Vegueries de Catalunya,
un Delegat del Govern i el conjunt dels Serveis Territorials que cregui convenient i
adients al territori.
Seguint aquest postulat, també demanen al nou Govern de la Generalitat de Catalunya
que reconegui la realitat pròpia de la Vegueria Penedès i proposi una distribució dels
Serveis Territorials, repartits segons les realitats que presentin cadascuna de les
quatre capitals comarcals de la Vegueria, respectant així la seva estructura territorial
equilibrada i cohesionada.
Atenent aquesta demanada del territori que no té cap altre objectiu que vetllar pels
interessos dels seu propis ciutadans i per tal de que arribi a bon port, es proposa al Ple
de la Corporació Municipal, l’adopció dels següents acords:
Primer.- El seu posicionament a favor en la creació de la nova Delegació del Govern
Català al Penedès amb les característiques anteriorment mencionades.
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Segon.- Fer arribar aquest document a tos els portaveus dels grups parlamentaris.
Tercer.- Fer arribar aquest document al President del Parlament de Catalunya.

El Regidor, Pere Civill, comenta que li semblen bé els canvis que s’han realitzat en la
moció perquè és un tema que hem treballat tots i estem d’acord amb els canvis
realitzats.

Votació.- Realitzada la votació, s’aprova per 9 vots a favor (6 PDeCAT , 1 PSC-CP, 2
ERC-AM)

NOVÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDE.
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. 5/2018, de data 16 de gener de 2018, al núm.
13/2018, de data 14 de març de 2018.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 5/2018, de data 16 de
gener de 2018, al núm. 13/2018, de data 14 de març de 2018.

DESÈ.- 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.
Atès els acords adoptats per la Junta de Govern Local, a les seves sessions núm.
50/2017, de data 28 de desembre de 2017, fins a la número 8/2018, de data 27 de febrer
de 2018.
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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. 50/2017, de data 28 de desembre de 2017, fins a la número 8/2018,
de data 27 de febrer de 2018.

ONZÈ.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA
El Regidor Ferran Carbó, explica que hi ha algunes dates d’actes, la BTT que serà el
13 de maig, aquest any és el 10è aniversari i aquest any com a novetat hi haurà 2
recorreguts, un de 25 i l’altre de 45 km, una altre data serà el Diumenge Esportiu, que
serà el 29 d’abril englobant totes les edats, la final de futbol base de la categoria de
mainada i pre-benjamí que se celebraran aquí a Torrelles.
El Regidor Jordi Torné, explica que l’Ajuntament de Torrelles s’ha adherit a l’acord
mare de subministrament elèctric que promou l’Associació Catalana de Municipis, que
el que fa és actuar com a grup de compra global per tots els ajuntaments que s’hi
vulguin acollir. Durant uns mesos hem fet una auditoria energètica del poble, per saber
on tenim tots els punts de consum elèctric i ara que ho tenim tot estudiat, s’ha decidit
fer aquest pas, això suposarà un estalvi anual d’uns 12.000 – 13.000 euros anuals
aproximats.
Un altre tema que s’ha gestionat és que aquest mes d’abril es vencia el rentig del
camió que utilitza la brigada per fer diferents treballs, fins ara estava amb una empresa
que es deia Star Renting que era de Caixa Penedès, aquesta empresa està en fase de
liquidació i aquest camió com que estava en molt bon estat, es va estudiar la
possibilitat d’adquirir-lo en propietat i a partir del dia 1 d’abril ja estarà en propietat, és
un vehicle que té uns 60.000 km amb 5 anys d’antiguitat, està molt bé i ens l’han
deixat per 7.500€, és una bona compra perquè ha estat mirant el preu de mercat i
estan entre 18.000 i 20.000 €.
S’està mirant d’adquirir un vehicle pel vigilant municipal, així es podrà disposar d’una
altre vehicle per que a vegades queda una mica just pel personal que hi ha a
l’Ajuntament.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que falta acabar l’obra de la carretera de Can Coral
a les Espolles, s’acabarà l’enllumenat elèctric nou, dos badens i a la part dreta hi
aniran dos proteccions pels vianants i aquesta setmana també ha començat les obre
d’asfalt i el camí que va fins a Guardiola de Font Rubí i les Caves Masachs.
Fa entrega al Regidor Josep Junqué l’import de les subvencions del 2017 i a qui també
ho vulgui.
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Comenta al Regidor Josep Tutusaus que si vol consultar un cop finalitzi el ple les
dades dels guals, no es pot entregar perquè surten les dades personals però si que es
pot consultar.

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

TRETZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
La Regidora, Esther Tutusaus, pregunta sobre els administratius que hi ha treballant,
suposa que són del pla ocupacional?
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que el Consell Comarcal va rebre ajudes del SOC de
la Generalitat, Torrelles va demanar si es podien concedir algunes persones, no hi ha
persones de Torrelles perquè els requisits del SOC són molt restringits, han de ser
persones de més de 50 anys, que estiguin apuntats al SOC, etc... Les persones que
es van agafar del Pla d’ocupació ja es va explicar que eren una més a la brigada i un
altre que feia funcions de conserge en els equipaments municipals, però les dues
persones que hi ha a l’Ajuntament fent funcions administratives són persones que
venen directament subvencionades pel SOC i contactades pel Consell Comarcal.
El Regidor, Pere Civill comenta que aquest llistat que comenta l’Esther és el llistat
que manca documentació.....
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que aquest és el segon que ha dit, el del Pla
d’ocupació de l’Ajuntament, el que ha dit l’Esther, els contacta directament el Consell
Comarcal.
El Regidor, Pere Civill pregunta si tota aquesta gent que no ha estat admesa per
manca de documentació, a aquestes persones se les pot ajudar, que ha passat? Com
és que no ha presentat aquesta documentació?
L’Alcalde, Sergi Vallès , pregunta a la secretaria accidental si recorda quina va ser la
documentació que no van presentar.
La Secretaria- Accidental, contesta que de memòria exactament no ho recorda de
cadascú, però o era la inscripció al SOC, o l’informe de vida laboral o l’acreditació del
nivell d’estudis....documentació que se’ls va requerir però que finalment no han aportat
dins del termini establert.
El Regidor, Josep Junqué s’incorpora a la sessió
L’Alcalde, Sergi Vallès , contesta que se’ls ha deixat el temps establert, se’ls ha
trucat i avisat del que faltava i s’ha esta a sobre.
El Regidor, Pere Civill, comenta que és molta gent...
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L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que s’ha queixat molts cops obertament d’aquets
problemes.
El Regidor, Josep Junqué pregunta si ja es té l’empresa adjudicatària de les obres
de Can Coral, per fer la reunió tal i com es va quedar en el ple anterior.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que no, que encara no saben res. Es va iniciar
l’expedient de contractació, es va començar el període d’adjudicació i licitació i es va
haver de parar, perquè Adec- Building Factory ha iniciat un nou contenciós a un altre
jutjat i com a mesura cautelar, ens va dir que ho paréssim tot, nosaltres hem fet les
al·legacions oportunes i de moment està parat.
El Regidor, Josep Junqué pregunta si l’aval de Credito y Caución el tenim nosaltres?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que si, el tenim nosaltres , en un compte d’ús
exclusiu de Can Coral.
El Regidor, Pere Civill, comenta que volien proposar, degut a que altres ajuntaments
han fet el pas de canviar el nom d’un carrer pel de 1 d’octubre. Potser s’hauria d’haver
fet una moció, però creiem que és una cosa que està bé que la parlem i la debatem,
per canviar el nom del carrer per 1 d’octubre pels fets que es van produir aquell dia.
Havíem pensat en el carrer Ronda que és a on es van produir els fets i on tenim el
col·legi electoral, on es van reunir i on es van defensar, creiem que és el carrer més
adient , per fer un reconeixement a totes les persones que s’hi van implicar, que van
ser moltíssimes, per defensar la llibertat i la democràcia.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que està molt bé poder parlar-ho, però potser seria
millor presentar una moció, i parlar-ho i debatre on seria millor, amb un text ben bet i
passar-ho a votació.
El Regidor, Pere Civill, comenta que proposen el carrer Ronda i que si de cas en el
pròxim ple portaran una moció per parlar-ne, si la voleu fer conjunta en parlem i la fem
conjunta
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que si es porta com a moció, farà les consultes per
poder canviar el nom d’un carrer, amb que afecta i el procediment exacte a seguir
El Regidor, Josep Junqué, contesta que si es canvia el nom d’un carrer amb cases,
totes aquelles persones que tenen l’adreça en alguna documentació, aquesta es veu
afectada i l’hauran de canviar, les escriptures, DNI, etc..... potser preguntar als veïns
que es veuran afectats si estan d’acord o canviar el nom a un carrer que no té cases
és més simple
El Regidor, Pere Civill, comenta fer un canvi a les escriptures és un simple afegit, el
DNI, no fa falta que es faci de seguida, quan l’hagis de renovar, ja es farà, les cartes,
el carter ja les portarà perquè ho sabrà, a vegades és més senzill del que ens pensem.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que ja li estaria bé que presentéssin la moció
perquè l’altre dia us va retreure que no en presentàveu cap. Si voleu l’equip de govern
ens comprometem a afegir-ho a un punt de l’ordre del dia del proper ple, amb les
consultes realitzades.
El Regidor, Pere Civill, comenta llavors no quedarà com que en son els promotors....
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que ja queda reflectit aquí...
El Regidor, Pere Civill, comenta abans de els deixin llegir la proposta
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L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que a la junta de portaveus la veuran
El Regidor, Josep Junqué, comenta que ha vist que s’ha canviat l’escala que hi havia
i una cosa que s’hauria de canviar és que entre el cementiri vell i el nou, hi ha un petit
esgraó, s’hauria de mirar de treure o rebaixar, per la gent que va en cadira de rodes o
caminadors o que camina amb dificultats.
El Regidor, Jordi Torné contesta que pren nota.
El Regidor, Pere Civill, comenta que referent a la recollida selectiva, sabem que hi ha
una acord amb la mancomunitat, que es buscarà una empresa i demanem que quan
fos l’hora de triar les empreses se’ls comuniqués ja que en principi és un acord que ha
de ser per llarg i estaria bé que tots els grups hi participessin
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que farà un prec a la Mancomunitat que la feina que
fan els treballadors interns, no cal que la publiquin abans que nosaltres.
El Regidor, Pere Civill, contesta que es va publicar per la mancomunitat
La Regidora, Sira Carbó comenta que amb la Mancomunitat s’ha firmat un conveni
per buscar una empresa perquè faci un estudi per mirar la millor manera de fer la
recollida del municipi. La Mancomunitat és la que ha tret el concurs amb les bases,
s’han presentat 3 empreses i és la Mancomunitat qui ha triat l’empresa més adient per
fer l’estudi, no ho fa l’Ajuntament, ho fa la Mancomunitat directament. Si vols et
passem les empreses, però és la Mancomunitat qui tria l’empresa que ens farà l’estudi
del municipi.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que això és l’estudi, una altre cosa és qui farà la
recollida de la brossa.
La Regidora, Sira Carbó comenta que primer es fa l’estudi per mirar quina és la millor
manera de recollida, com de servei, econòmic, com ambiental, va millor amb el
municipi, i després vindrà la implantació, però tot això ho fa la Mancomunitat i ens
porten tota aquesta gestió.
El Regidor, Pere Civill, pregunta per quan es preveu tindre tot aquest estudi acabat i
l’empresa en funcionament?
La Regidora, Sira Carbó contesta que no ho saben que el que tardi l’empresa a fer
l’estudi i tenir els dades. Es va aprovar en el ple de la Mancomunitat del mes de març,
allà es va aprovar el conveni, ara tenim les empreses, i la setmana passada vam rebre
un mail demanant tota la informació que necessiten per començar a treballar, es veritat
que tot el que demanen és una mica liós perquè fins i tot hi ha temes topogràfics amb
mapes i tot i ara estem recopilant tota la informació per envair-la a la Mancomunitat
perquè l’empresa comenci l’estudi, no sé uns 6 o 7 mesos... mica en mica hi hauran
reunions per veure com evoluciona tot, també s’ha de tenir en compte que la situació
del municipi a l’hivern no és la mateixa que a l’estiu, que durant els mesos de juliol i
agost es duplica el rebuig i això s’ha de tenir en compte per veure quin és el millor
sistema de recollida. De moment estem recopilant informació per passar-li a l’empresa
que és la Mancomunitat qui l’ha triat i realment és la més econòmica, si voleu les
ofertes no tenim cap problema en facilitar-les.
El Regidor, Pere Civill, comenta que creien que era una cosa prou important com per
triar-la.
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La Regidora, Sira Carbó contesta que es va fer un conveni amb la Mancomunitat i és
ella qui ho gestiona i l’Ajuntament no ha intervingut per res.
El Regidor, Josep Junqué, comenta que en el l’últim ple es va dir que s’estaven fent
gestions amb l’ACA pel tema de la riera.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que van demanar, però no ha revisat si ha arribat o
no res.
El Regidor, Manel Arevalo, comenta que el que van contestar és que era
responsabilitat de l’Ajuntament i poca cosa, que els Ajuntaments es fotin , parlant en
plata.
El Regidor, Josep Junqué, comenta que només faltaven aquestes pluges.... no sé si
teniu alguna partida pressupostària per fer alguna història d’aquestes perquè la riera
està que fa por.
El Regidor, Manel Arevalo, comenta s’hauran de fer actuacions puntuals en llocs
puntuals.
El Regidor, Josep Junqué, comenta que el riu Foix també
El Regidor, Pere Civill, pregunta si realment no es pot demanar cap tipus de
responsabilitat a l’ACA? Perquè si la propietat de la riera, marges ,etc... és de l’ACA,
no se’ls pot fer un requeriment perquè actuïn en aquestes deficiències que hi ha?
El Regidor, Josep Junqué, comenta que acaben de contestar que l’ACA ha dit que
no
El Regidor, Pere Civill, comenta que si no estàs d’acord amb la contesta, suposo que
es pot demanar alguna cosa? Fa un temps no tenien diners però ara estan millor,
potser que facin alguna actuació, no? És molt fàcil quedar-se en tota la titularitat de
marges, rieres, rius i rieres però després no gestionar res i carregar la seguretat als
municipis i el manteniment d’aquestes rieres, pensem que s’hauria de demanar un
altre cop o a un altre lloc i la contesta hauria de ser per escrit i no pas de paraula i que
s’espavili cada municipi tampoc és correcte, perquè la titularitat és d’ells i per tant han
de fer el que han de fer.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que el que fan és donar subvencions que no estan
el 100% subvencionades perquè t’hi acullis i ho facis. Tant l’ACA com altres
organismes són els que els Ajuntaments tenim més discussions. Perquè només falta
que toquis alguna cosa una mica, només que apartis una mica unes canyes per
exemple i res, en dos minuts ja els tens allà, perquè no sé com s’ho fan que de
seguida s’assabenten de tot, rapidíssim.
El Regidor, Josep Junqué, pregunta el tema de la piscina, com està enfocada aquest
any, com l’any passat?
El Regidor, Ferran Carbó, contesta que en principi com l’any passat , d’aquí 15 dies
es començaran a fer els treballs de manteniment, no hi va haver cap queixa, bé alguna
per culpa nostre de les rajoles, però per les persones que ho porten cap problema.
El Regidor, Pere Civill, pregunta que com és que no tenim cap cartell d’adhesió a
l’AMI?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que perquè no heu presentat cap moció
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El Regidor, Pere Civill, contesta que seria lògic que si som un municipi adherit a
l’AMI, seria lògic que el tinguéssim. Cal fer una moció per tenir-lo?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que si presenteu una moció, vol dir que et mulles en
alguna cosa i en aquest sentit, estic una mica cansat de mullar-nos sols. L’Ajuntament
esta investigat per pagar la quota a l’AMI i l’adhesió a l’AMI, la va portar el nostre partit
i som responsables nosaltres.
El Regidor, Pere Civill, contesta que es va votar en el ple amb els vots a favor de tots
dos.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que la va entrar el nostre partit i ens va arribar un
escrit per saber les despeses que tenim amb l’AMI i seguim pagant la quota, per la
placa tens que pagar la despesa de la placa que és barbaritat, hi ha coses que s’han
anat fent i d’altres que no s’han acabat de fer. Segurament que si haguéssiu presentat
una moció s’hagués posat, així també treballem tots, no solament nosaltres.
El Regidor, Josep Junqué, pregunta l’estudi d’aquest any de l’aigua, s’augmentaran
les quotes? Com està previst?
El Regidor, Jordi Torné contesta que de moment no es tocarà res.
El Regidor, Pere Civill, pregunta pel tema de les escoles velles, que s’havia de fer un
alberg, com està el tema?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que ara en aquest catàleg es sol·licita l’estudi per
part de la Diputació perquè ho financi.
El Regidor, Pere Civill, pregunta que si no es demanen idees per part del municipi,
que és una idea molt lícita, però potser també estaria bé que es preguntés a la gent
del municipi si té altres idees del que els agradaria que hi hagués allà, en cap cas s’ha
preguntat a ningú.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que li agrada que surtin aquestes coses, almenys fa
un any que es va dir i fins avui no surt el tema
El Regidor, Pere Civill, comenta que creiem que fora bo que hi hagués uns consulta
popular
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que les idees serien?
El Regidor, Pere Civill, contesta que no té perquè
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que s’haurien de portar idees i es votés.
El Regidor, Pere Civill, contesta que no té perquè.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que normalment es fa una pregunta sobre unes
opcions.
El Regidor, Pere Civill, contesta que es poden donar opcions i un apartat d’altres.
Perquè sinó limites a les teves idees.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que no són seves les idees, sinó que de l’equip de
govern que governa, perquè si es fes un alberg, no és una cosa d’un, dos o tres anys,
sinó que de més anys i com sempre el principal problema d’aquest ajuntament és el
finançament. Com que és una cosa per llarg i queda un any per les eleccions, en un
programa electoral, tothom pot exposar les seves idees i treballar-ho. No és projecte
ara només s’ha demanat un estudi.
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Mentres no deixarem aquell edifici sense ús, de moment hi ha correus, la xaranga,
alguna entitat més, al gimnàs hi ha alguna màquina i segurament se’n farà ús per
alguna entitat més del municipi. Ja s’anirà veient però l’alberg no és un projecte de 3-4
anys vista pel problema del finançament, no per res més .
La Regidora, Esther Tutusaus, comenta que ja que s’ha tret el tema de les escoles
velles, aquí al poble hi ha l’Associació del Drac Foxi, el Foxi és del poble, però no
tenim local, sabeu tots que ho he demanat 1.000 vegades.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que et dono les 1000 respostes que t’he donat
sempre?
La Regidora, Esther Tutusaus, comenta que si, però les solucions que ens dones no
ens serveixen
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que si és de l’Ajuntament i no li deixes decidir el que
fem amb el drac?
La Regidora, Esther Tutusaus, comenta que lo únic que hem demanat és un local
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que es pot deixar al magatzem municipal o on més
o menys es pugui
La Regidora, Esther Tutusaus, contesta que al magatzem municipal saps tu com jo
que és impossible
L’Alcalde, Sergi Vallès, pregunta si el drac és responsabilitat de l’equip de govern i
de l’Ajuntament o no?
La Regidora, Esther Tutusaus, contesta que la resta d’entitats tenen el seu local i fa
7 anys que demano un local
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que com a entitat si voleu un local, està molt bé però
per guardar el drac, si el drac és d’aquest ajuntament, hi ha el magatzem municipal per
guardar-lo
La Regidora, Esther Tutusaus, contesta que no, que sempre ens heu fet ballar d’un
local a un altre i ara en assabentem que les escoles s’estan repartint entre les entitats.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que es valoraran mentres no hi hagi cap projecte
per les entitats.
La Regidora, Esther Tutusaus, contesta que per la única porta que entra és per
l’escola i el menjador
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que pel magatzem municipal
La Regidora, Esther Tutusaus, contesta que pel menjador municipal ja es parlar amb
la Sira i és impossible
El Regidor, Jordi Torné contesta que ja fa temps que se’n parla
La Regidora, Esther Tutusaus, pregunta per la solució
El Regidor, Jordi Torné contesta que no la té, s’ha de buscar la solució perquè hi ha
locals que no hi entra
La Regidora, Esther Tutusaus, contesta que ella ja ha donat opcions
El Regidor, Pere Civill, pregunta si l’empresa que donarà subministrament de
l’energia serà un empresa d’energia renovable?
El Regidor, Jordi Torné contesta que és endesa però serà energia renovable
El Regidor, Pere Civill, pregunta i perquè aquest estalvi de diners?
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L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que perquè és a traves de l’Associació Catalana de
Municipis
El Regidor, Pere Civill, pregunta si abans de canviar a endesa, s’ha mirat a altres
empreses d’energia justa que no afavoreixi a les més grans com endesa o altres així?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que això es fa a través de la central de compres de
l’Associació Catalana de municipis on hi ha més de 800 municipis adherits i per això
s’aconsegueix aquest preu i aquesta reducció i estalvi.
El Regidor, Pere Civill, pregunta si s’ha mirat o no?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que no
El Regidor, Pere Civill, contesta que a vegades val la pena mirar, perquè l’estalvi no
és tant però la filosofia de l’empresa a vegades és millor
El Regidor, Josep Junqué, pregunta els problemes que hi va haver amb allò del gas?
Que s’havien fet forces gestions?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que dels dos dipòsits que tenim al municipi que
estan al magatzem municipal on hi ha d’anar el drac foxi, un d’ells tenia una gran
pèrdua que es va detectar pels treballadors de l’Ajuntament, es va avisar a l’empresa,
ens van dir que tenia una fuga bastant gran i ens van dir que s’havia de buidar el
dipòsit, justament aquell dia, va nevar i es va prohibir la circulació del camions per la
carretera, es va precintar però anava perdent gas i això feia que entrés aire dins del
circuit del municipi i dels particulars i això feia que no anessin els comptadors. Es va
solucionar buidant el dipòsit, amb cost per l’empresa i s’ha avisat als particulars que
facin reclamacions de si ha vingut algun tècnic a casa o el que sigui.
La Regidora, Esther Tutusaus, pregunta, si es va saber de seguida?
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que dos dies.
La Regidora, Esther Tutusaus, comenta quan estaven jugant a la petanca, hi havia
gent que estava fumant i els van avisar.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta es van queixar moltíssim i ell personalment es va
enfadar molt i s’hi va discutir, per la poca professionalitat i deixadesa de l’empresa.
El Regidor, Pere Civill, comenta que agraeix a l’equip de govern perquè després de 9
anys o 10 anys, hi hagi wifi al municipi, que funciona molt bé i lamenta que hagués
estat abans.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que agraeix la felicitació, però especifica només una
cosa que hi ha llocs del municipi que ja fa anys que hi és. Si no arribava era a causa
de la geografia del municipi que dificultava la col·locació d’antenes i això va fer que no
arribés a gran part del municipi.
El Regidor, Pere Civill, comenta que en els seus inicis es va demanar wifi a tot el
municipi i només hi va haver a una part, els dos últims ans va ser per causes alienes a
l’Ajuntament però s’ha tarda uns 9 anys a tenir-ho a tot el municipi.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta des de el primer moment va ser per causes alienes
a l’Ajuntament, perquè no arribava a causa de la geografia del municipi i les antenes
només podien anar col·locades a uns certs llocs, com sabeu el bisbat no donava
permís per posar l’antena a Foix i això va fer més complexes les gestions, els canvis
de la presidència de l’Associació, el canvi de mossèn, la direcció del municipi i això ha
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dificultat la col·locació d’antenes, tot i així hi ha llocs com a Plana de les Torres que no
arriba, hi ha vivendes que queden ensorrades i altres llocs que a causa de la geografia
no arriba la senyal, i per donar cobertura a tot el municipi faltarien 4-5 antenes més
que cadascuna val uns 14.000-15.000 euros.
El Regidor, Joan Navarro comenta que ha parlat amb l’empresa i ara mateix hi ha 55
usuaris que fan servir Wifi Penedès i aquesta setmana arribaran a 60.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que des de que hi ha aquest nou wifi hi ha 12 nous
usuaris.
El Regidor, Pere Civill, comenta que ells particularment van mirar i arribava millor la
wifi de Sant Martí i els arribava millor i es van connectar al de Sant Martí que el de
Torrelles.
La Regidora, Esther Tutusaus, com a grup municipal, vol donar les gràcies per les
tasques que estan fent pel poble, per les nevades, per tot el que passa, esteu molt
atents a tot i com a grup municipal us volem donar les gràcies i felicitar-vos.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que vol donar les gràcies a vosaltres, i al vostre
grup, perquè sou els dos únics regidors que quan hi ha alguna cosa em pregunteu
com va, si fa falta alguna cosa o si necessitem ajuda i això és d’agrair.
El Regidor, Pere Civill, comenta que no tenen més preguntes i quan el grup socialista
hagi acabat, el regidor Josep Tutusaus ha d’anunciar una cosa.
La Regidora, Esther Tutusaus, comunica que ja han acabat.
L’Alcalde, Sergi Vallès, pregunta si ha d’acabar el ple o forma part del ple.
El Regidor, Pere Civill, contesta que és dins del ple.
El Regidor, Josep Tutusaus, comunica abans d’acabar el ple que ha de dir unes
paraules.
En primer lloc ha de deixar de ser regidors per efectes de salut, li han de fer una
intervenció bastant seria i amb lo qual no podrà assistir als propers plens i han acordat
amb el grup que serà substituït i que vindrà ja en el proper ple una altre persona que ja
s’informarà. Per altre banda, agraeix tot aquest temps que ha pogut formar part i poder
participar amb tots els companys de tots els grups que formen aquí presents, ha estat
una experiència molt confortable i qui diria si en les properes eleccions que s’acosten,
hi tornarà a ser.
Moltes gràcies a tots
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que en nom de l’Ajuntament, de l’equip de govern i
del partit, primer, que aquesta intervenció que has passar no sigui greu, desitjar-te que
et recuperis aviat perquè no sigui un problema de salut greu i a més a més donar-te
les gràcies per tot aquest temps que has compartit amb nosaltres i el temps que has
dedicat al teu treball i la teva actuació desinteressada perquè al ser un regidor a la
oposició a l’Ajuntament, pràcticament tota la feina que feu, és per amor a l’art i que tota
la feina com a regidor, com a ciutadà i desitjar-te que la vida et vagi bé i si tornem a
coincidir en el mon municipal, estarem encantats de tornar-nos a trobar, moltíssimes
gràcies.
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El Regidor, Josep Junqué, comenta que lamenten que sigui per motius de salut, que
han passat aquí 3 anys, que la vida continua i molta sort i gràcies per les hores
passades en aquest ajuntament.
L’Alcalde, Sergi Vallès, demana si es pogués presentar per escrit.
El Regidor, Josep Tutusaus, contesta que si.

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. 2 de data 20 de
març de 2018 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 25 pàgines
mecanografiades a l’anvers.

La Secretaria Accidental
Irene Bolet Jiménez
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