Acta núm.- 5/2017, de 16 de maig de 2017
Sessió ordinària del Ple de la Corporació

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

Secretària-Accidental
Irene Bolet Jiménez

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

D'EXPEDIENTS

1. Aprovació de la minuta de la sessió ordinària realitzada el dia 21 de març
de 2017.
2. Aprovació de la creació de grups municipals a l’Ajuntament de Torrelles
de Foix.
3. Aprovació de l’Ordenança Fiscal núm. 31, per a l’establiment del preu
públic per la prestació dels serveis de manteniment d’una franja exterior
de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, de
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manteniment de les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i
massa arbòria aclarida en les mateixes urbanitzacions al municipi de
Torrelles de Foix.
4. Aprovació del conveni de cessió temporal d’ús de les finques situades a
la zona del Pla dels Setze per destinar-les a aparcament municipal.
5. Aprovació del Pla Local de Joventut de Torrelles de Foix, període 20172020.
6. Aprovació del conveni d’adhesió entre el Consorci de Promoció Turística
del Penedès i l’Ajuntament 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 abans de comença el ple, vol fer unes paraules per
recordar que just avui fa un any, ens va deixar el nostre company i amic Jaume
Brichs.
“Avui fa un any, el nostre company i amic va deixar d’estar entre nosaltres, el
nostre grup local i jo mateix com alcalde, voldríem dedicar unes paraules en el
seu record.
Jaume la teva tranquil·litat i actitud sempre amable i positiva va impulsar a
Torrelles de Foix a on som avui, els teus valors ens han marcat a tots i han
transformat a mi personalment la meva i nostre manera de ser. No hi ha un sol
dia en que tots nosaltres no deixem de recordar-te. Dins del nostre grup erets el
pal de paller que confluïes l’harmonia perfecte de tots plegats, erets l’eix de
l’engranatge que feia que tot girés de forma perfecte i que mai paréssim el grup,
sempre tirant endavant, sempre perseguint un objectiu comú, el nostre projecte,
que el nostre poble tornés a brillar i formés part dels municipis més destacats
del Penedès.
Sense tu ha estat molt difícil seguir, ens ha costat molt tirar aquest projecte
endavant, però quan tot semblava impossible, recordàvem que no estem sols,
que tu sempre seguiràs en el nostre cor i que totes les persones que t’estimem
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sempre seguirem juntes per seguir endavant el projecte que tu vas començar, tu
vas permetre que a Torrelles de Foix hi hagués un canvi, tu et vas quedar sol a
l’Ajuntament i vas ser capaç d’entomar l’alcaldia amb la voluntat d’un nou
projecte amb nosaltres.
A nivell personal, sempre em vas fer de mestre, sempre em donaves consells i
t’enfadaves quan jo m’accelerava, arribaves a l’Ajuntament i anàvem al teu
despatx a compartir converses per intentar tirant endavant amb tots els
problemes que anaven sortint.
Si em permeteu hi ha una lletra d’una cançó, que sempre quan l’escolto em
recorda el llarg camí que hem passat aquest llarg any sense tu.
“Quan sento que tot s’ha acabat, que no sé aixecar el cap, que no tinc forces per
continuar cap endavant, quan sento que m’he fet petit, que ja no crec en mi, que
el món continuaria igual si jo no fos aquí, llavors m’esforço a recordar la teva
cara, la teva orella escoltant la teva veu, baixet parlant , dient que guanyar-me el
destí, només dependria de mi i vaig prometre prendre el repte a partir d’aquell
instant, respira, aixeca sense presa”
Aquestes línies es refereixen al moment difícil que vam passar sense tu, la
persona que suportava el pes de tot l’Ajuntament i els que saben la relació que
ell i jo teníem, sabreu que sempre em deia, calma i pensa les coses abans de ferles i dir-les.
Sempre amb nosaltres, Jaume”.

PRIMER.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
REALITZADA EL DIA 21 DE MARÇ DE 2017.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova l'acta de la sessió ordinària realitzada
el dia 21 de març de 2017, per 11 vots a favor (CIU, ERC-AM, PSC-CP i
AETFF!) .

SEGON.- 2. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE GRUPS MUNICIPALS A
L’AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Sobre la creació de grups municipals a l'Ajuntament de Torrelles de Foix

I. ANTECEDENTS I OBJECTE DE LA PROPOSTA.
Per part de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Torrelles de Foix, es demana Proposta de
resolució sobre la possibilitat de creació ex novo de grups municipals, així com el
procediment per a la seva constitució, i en tot cas, si seria possible que el grup
municipal que es va presentar per a la llista electoral de CiU passés a denominar-se
«Grup municipal del PDeCAT».
A aquests efectes, cal afegir que la darrera qüestió que es planteja té el seu origen en la
divisió que s'ha produït en el si de la Federació de CiU, com a conseqüència de la
pública i notòria discrepància produïda entre CDC i UDC (partits integrants de
l'esmentada Federació), en relació amb l’anomenat “procés” de transició cap a la
independència, qüestió en la qual aquesta Secretaria no hi pot entrar, que ha donat lloc
a la creació de diverses formacions polítiques en substitució de les anteriors (PDeCAT,
Demòcrates i Unió).
II. REGULACIÓ LEGAL I REGLAMENTÀRIA.
1. Cal recordar que l'article 73 de la vigent Llei Bàsica de Règim Local determina
textualment que
“3. A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones
locales se constituiran en grupos políticos, en la forma y con los derechos y
las obligaciones que se establezcan con excepción de aquellos que no se
integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la
que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que
tendrán la consideración de miembros no adscritos.
El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma
podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá
contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro
variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos,dentro
de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago
de
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remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la
adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.

Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos NO
PODRAN SER SUPERIORES A LOS QUE LES HUBIESEN
CORRESPONDIDO
DE
PERMANECER
EN
EL
GRUPO
DE
PROCEDENCIA, y se ejerceran en la forma que determine el reglamento
orgánico de cada corporación.
Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas
como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la
integran decida abandonarla.
Los grupos políticos deberan llevar una contabilidad específica de la
dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que
pondran a disposición del Pleno de la Corporación siempre que este se
la pida.
Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal
abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que
concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, seran los
concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos
integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso,
el secretario de la corporación podrá dirigirse al representante legal de la
formación política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de
que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas”.
2. De la seva banda, l'article 24 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals (ROF),
precisa que els grups municipals es constituiran mitjançant escrit adreçat al President i
subscrit per tots els seus membres, que es presentarà a la Secretaria General de
l'ajuntament dins dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la Corporació.
3. Finalment, l'article 50.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d'abril (LMRLC) es limita a precisar en
relació als grups municipals que “per a un millor funcionament dels òrgans de govern
de la corporació, el ple pot acordar la creació de grups municipals”, sense establir cap
límit temporal. De fet, el que sí assenyala dit precepte legal és que la seva constitució
serà obligatòria en municipis de més de vint mil habitants.
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4. En darrer terme, cal precisar que l'Ajuntament de Torrelles de Foix no disposa de
Reglament Orgànic Municipal aprovat per dita Corporació.
III. POSSIBILITAT DE CREACIÓ EX NOVO DE GRUPS MUNICIPALS

A la vista de la regulació anterior, es podria interpretar que de conformitat amb l'article
24 del ROM, aquesta norma reglamentària imposa un límit temporal per a la
constitució dels grups municipals, que no seria altra que el període immediatament
posterior a la sessió de constitució de la nova corporació.
Així mateix, és ben cert també que l'article 50.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya determina l'obligatorietat de constitució dels grups municipals en els
municipis de més de vint mil habitants, afegint el núm. 4 d'aquest mateix precepte
legal que
“En el termini que estableixi l'acord a que es refereix l'apartat 1, en els
municipis de més de vint mil habitants abans del primer ple ordinari després
de la constitució de l'ajuntament, cada regidor ha de presentar a l'alcaldia
una declaració signada on ha d'expressar el grup municipal al qual desitja
d’ésser adscrit”
Tanmateix, tot i que la redacció d'aquests preceptes legals semblen ratificar l'existència
d'un límit temporal per a la constitució de grups municipals, cal precisar també que la
legislació catalana no prohibeix la constitució de grups municipals amb posterioritat
a la sessió constitutiva dels ajuntaments. L'únic que determina és que en els municipis
de més de vint mil habitants la seva constitució serà obligatòria, i que en aquest concret
supòsit, s'haurà de fer en el termini que es fixi en l'acord plenari pel qual s'acordi la
creació de grups municipals, abans del primer ple ordinari després de la constitució de
l'ajuntament.
Per tant, en opinió de qui subscriu, no hi hauria inconvenient en constituir ex novo
grups municipals per a un millor funcionament de l'actuació corporativa, seguint els
mateixos requisits que per a la seva constitució en el cas que aquesta sigui obligatòria,
de conformitat amb el següent procediment:
a) escrit adreçat a l'alcaldia, subscrit per cada regidor en actiu de la
corporació i presentat dins del termini màxim que es fixi en l'acord plenari de
creació dels grups municipals, declarant la voluntat de la seva adscripció a
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un concret grup polític municipal, designant a la vegada portaveu i suplent
del grup.
b) donar compte al Ple de l'Ajuntament de Torrelles de Foix de la constitució
dels grups municipals en la propera sessió que celebri.
IV. POSSIBILITAT DE LLIBERTAT DE DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL
1. Pel que fa a aquest concret apartat, val a dir que en principi, d'acord amb allò que
disposa l'article 73.3 de la LBRL, el grup municipal s'ha de correspondre amb la
«formación electoral por la que fueron elegidos».
Reafirma aquesta tesi el propi article 50.2 de l'esmentada LMRLC, segons el qual
«Si cap acord del ple ho regula altrament, per cada llista electoral només es
pot constituir un grup municipal. Cada llista electoral que obtingui
representació a l'ajuntament pot formar grup municipal».
En aquest sentit, cal recordar a més que l'article 73.3 precisa que els regidors que no
s'integrin en el grup polític que constitueixi la formació electoral per la qual foren
escollits o que abandonin el grup de procedència, passaran a tenir la consideració de
no adscrits.
En la seva conseqüència, atesa la íntima relació que s'estableix entre llista electoral i
grup municipal, d'acordar-se pel ple la constitució de grups municipals, s'ha vingut
considerant tradicionalment que els regidors que van concórrer sota les sigles d'una
determinada llista electoral, per exemple la llista electoral de «CiU», haurien de
presentar a l'alcaldia (ex art. 50.4 LMRLC), una declaració signada expressant la seva
voluntat d'ésser adscrits al grup municipal de CiU.
2. Això no obstant, partint de la consideració de que partit polític i grup parlamentari,
foral o municipal son dues realitats políticament vinculades però jurídicament
diferents, s'ha plantejat la qüestió de si seria possible que al llarg d'una legislatura, un
determinat grup municipal pugui canviar la denominació del grup.
Per a resoldre aquesta qüestió, cal recordar que la jurisprudència ha afirmat
repetidament que els grups municipals no són òrgans administratius, sinó entitats de
naturalesa associativa, sense personalitat jurídica pròpia, creats pel legislador i
integrats en l’estructura municipal per tal de facilitar el treball corporatiu, per bé que
es tracta d’associacions singularitzades per les peculiaritats derivades de les funcions
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públiques que desenvolupen, en la mesura que coadjuven a la formació de la voluntat
dels òrgans de la corporació. Així les coses, les darreres posicions doctrinals i
jurisprudencials emeses al respecte es decanten per considerar els grups municipals
com a associacions privades de representants.
En tot cas, val a dir que ja la STS de 8 de febrer de 1994, assenyalava que
“la base asociativa del grupo hace que la voluntad de éste tenga una fortísima
prevalencia, frente a cualquier otra consideración”
Així doncs, és precisament aquesta naturalesa associativa la que determina la
prevalença de l’autonomia d’organització dels grups municipals, la qual cosa
comporta que, en primer lloc, cal tenir sempre present la voluntat del grup municipal,
ja que en exercici de la seva potestat d’autonomia interna, pot dotar-se de les normes
de funcionament que consideri més adequades, amb l’únic requisit que dites normes
s’ajustin al funcionament democràtic del grup municipal.

Així les coses, com a conseqüència de la prevalença de l'autonomia d'organització del
grup municipal, i atès que tampoc hi ha prohibició legal expressa de canvi de
denominació del grup, entenem que no hi ha d'haver cap problema en el fet de que la
denominació d'un grup municipal sorgit d'una determinada llista electoral pugui
canviar de nom al llarg del mandat, sempre que aquest no indueixi a confusió amb un
altre grup municipal.
De fet, alguna legislació autonòmica, com és el cas de l'article 76.4 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, contempla la
possibilitat de que els integrants d'un grup municipal expressin no només la voluntat
de formar part d'un grup, sinó a més, entre d'altres, la concreta denominació d'aquest.
Tanmateix, considerem absolutament necessari que la decisió de canvi de denominació
d'un grup municipal sigui adoptada per la totalitat dels integrants del grup, atès que
en cas contrari, entraria en joc la previsió establerta a l'article 73.3 LBRL, segons la qual
«Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal
abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que
concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, seran los
concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos
integrantes de dicho grupo político a todos los efectos.»
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Efectivament, de no produir-se la unanimitat, s'ha d'entendre que els integrants del
grup que han decidit canviar la denominació d'aquest, abandonen la formació política
en la qual van concórrer a les eleccions, i en la seva conseqüència, passarien a tenir la
consideració de regidors no adscrits, mentre que els regidors que han decidit romandre
en la candidatura per la qual es van presentar, seran els legítims integrants del grup
municipal, «a tots els efectes», és a dir, amb els efectes polítics i econòmics que la LBRL
els atorga.
3. Paral·lelament, s'ha plantejat la qüestió de si seria possible que l'eventual dissolució
del grup municipal de CiU, i en tot cas, si podrien constituir-se grups municipals
independents per a cadascun dels dos partits polítics integrants de l'esmentat grup
municipal; i en cas contrari, en quina mesura es podrien veure afectats els seus drets
polítics i econòmics.
a) Per a una adequada resolució d'aquesta qüestió, cal tenir en compte que no tot
abandonament del grup polític municipal de procedència té com a conseqüència el
passi a la consideració de regidor no adscrit. Efectivament, l'article 73.3 LBRL conté
una excepció, precisant a l'efecte que
“Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas
como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integran
decida abandonarla.
b) Ara bé, com és prou conegut, CiU no és una coalició electoral, sinó una federació.
La distinció no és pas irrellevant, atès que de conformitat amb l'article 73.3 de la
LRBRL, com hem vist, només en el cas d'abandonament d'un partit de la coalició sota
la qual es va presentar, és possible conservar tots els drets polítics i econòmics. Atès
que dit precepte legal només fa referència expressa a les coalicions, hom pot deduir
que, a sensu contrari, aquesta regla no és aplicable en el cas de les federacions.
Certament, l'article 44.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen
electoral general (LOREG), determina que podran presentar candidats o llistes de
candidats:
a) Els partits i federacions inscrits en els registre corresponent
b) Les coalicions constituïdes segons allò que disposa l'apartat següent.
c) Les agrupacions d'electors que reuneixin els requisits establerts per les
disposicions especials de la present llei.
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Precisament, i pel que fa a les coalicions, l'article 44.2 de la LOREG disposa que “els
partits i federacions que estableixin un pacte de coalició per concórrer conjuntament a
una elecció ho hauran de comunicar a la Junta competent, en els deu dies següents a
la convocatòria. En la referida comunicació s'ha de fer constar la denominació de la
coalició, les normes per les que es regeix i les persones titulars dels seus òrgans de
direcció i coordinació”.
c) Això no obstant, ni la LOREG ni la Llei Bàsica de Règim Local diuen res respecte
de les federacions. En tot cas, tot i el silenci de la Llei, sembla que la diferències entre
una i altra consisteixen en el següent:
- Mentre que en el cas de les coalicions, els partits o federacions integrants de la coalició
segueixen mantenint altes quotes d'autonomia i l'òrgan de coordinació està bastant
limitat, en el cas de les federacions, els partits que la integren renuncien a una part
important de les seves competències en favor dels òrgans centrals de la federació.
- En segon lloc, mentre que les coalicions tenen una vocació de temporalitat (l'article
44.2 de la LOREG parla de “concórrer a una elecció”), les federacions tenen voluntat de
permanència en el temps.
- En tercer lloc, mentre que les federacions han d'estar inscrites en el registre
corresponent (requisit constitutiu), en el cas de les coalicions n'hi ha prou amb una
simple comunicació a la Junta electoral competent.

En definitiva, i d'acord amb el que fins ara hem exposat, i molt especialment, atès allò
que disposa expressament l'article 73.3 de la LBRL a propòsit de l'abandonament d'un
partit integrant d'una coalició, en quin cas els membres d'aquest partit no perdrien els
seus drets polítics i econòmics, hom pot concloure que davant el silenci de la llei a
propòsit de les federacions, la principal conseqüència del fet de l'abandonament d'un
partit o d'un grup municipal integrat per una federació de partits serà que els regidors
federatius passarien a tenir la consideració de no adscrits, veient limitats per tant el
seus drets polítics i econòmics.
Això, excepció feta que s'acredités documentalment la baixa de la federació en el
Registre de partits polítics existent al Ministeri de l'Interior, després de la seva
dissolució formal, en quin cas els electes que pertanyin a un dels partits de la federació
podrien també constituir grup propi, que sembla que no és el cas de CiU, atès que la
federació no està formalment dissolta encara, mentre no s'acaben de resoldre
completament el aspectes patrimonials derivats de la dissolució de la federació entre
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els partits integrants d'aquesta (Convergència Democràtica de Catalunya i Unió
Democràtica de Catalunya).
És per això que, atesos els raonaments anteriors, es proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent acord
«CREACIÓ GRUPS MUNICIPALS
PRIMER.- Acordar, a l'empara d'allò que preveu l'article 50.1 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d'abril, la
creació de Grups Municipals, per al millor funcionament dels òrgans de govern de la
Corporació.
SEGON.- Atès que es van atorgar deu dies per a què cada regidor en actiu de
l'ajuntament presentés a l'Alcaldia una declaració d'adscripció al grup municipal al
qual desitja pertànyer, designant a la vegada el Portaveu del grup i en el seu cas, el
Suplent de dit grup, tal i com es detalla a continuació:
- Grup municipal del PDeCAT:

Sergi Vallès Domingo, Portaveu
Joan Navarro Puertas, Suplent
Jordi Torné Solé, Secretari

- Grup municipal d'ERC-AM:

Pere Civill Miret, Portaveu
Josep Tutusaus Raventós, Suplent
Pere Civill Miret, Secretari

- Grup municipal del PSC-CP:

Esther Tutusaus Pérez, Portaveu
Josep Junqué Rafecas, Suplent
Josep Junqué Rafecas, Secretari

-Grup municipal AETFF!:

Maria Teresa Rodríguez González, Portaveu
Maria Teresa Rodríguez González, Suplent
Maria Teresa Rodríguez González, Secretari

TERCER.- Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals que són els
que segueixen amb detall de grup i membres adscrits a cada grup:
- Grup municipal del PDeCAT:

Sergi Vallès Domingo
Manel Arévalo Pérez
Sira Carbó Cabeza
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Joan Navarro Puertas
Jordi Torné Solé
Ferran Carbó Rodríguez
- Grup municipal d'ERC-AM:

Pere Civill Miret
Josep Tutusaus Raventós

- Grup municipal del PSC-CP:

Esther Tutusaus Pérez
Josep Junqué Rafecas

-Grup municipal AETFF!:

Maria Teresa Rodríguez González

Votació.- Realitzada la votació, s’aprova 11 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM,
PSC-CP i AETFF!)

TERCER.- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31, PER A
L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
DE MANTENIMENT D’UNA FRANJA EXTERIOR DE PROTECCIÓ AL
VOLTANT DE LES URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ,
EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS SITUADES EN TERRENYS
FORESTALS, DE MANTENIMENT DE LES PARCEL·LES I ZONES
VERDES LLIURES DE VEGETACIÓ SECA I MASSA ARBÒRIA
ACLARIDA EN LES MATEIXES URBANITZACIONS AL MUNICIPI DE
TORRELLES DE FOIX.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
D’acord amb el que disposa l'article 41 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), articles 3.1 a(, b) i e), 4.4 i 7.1 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, nuclis de
població, edificacions i instal·lacions, l’Ajuntament de Torrelles de Foix pot
establir el preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja
exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de
les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida en
les mateixes urbanitzacions.
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Els article 41 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març preveu que els
ajuntaments poden exigir i establir preus públics per la prestació de serveis o
realització d’activitats de competència local.
El seu import ha de cobrir com a mínim el cost del servei .
El seu establiment o fixació correspon al Ple de l’Ajuntament, d’acord amb
l’article 47 de TRHL.
Per tot l’exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords,
Primer.- Establir el preu públic per la prestació dels serveis de manteniment
d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de
població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, de
manteniment de les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa
arbòria aclarida en les mateixes urbanitzacions al municipi de Torrelles de Foix.
Segon.- La liquidació i pagament del servei s’efectuarà d’acord amb les
previsions de l’ordenança fiscal que s’adjunta a la present proposta i que forma
part de la mateixa.
Tercera.- Aprovar la fixació dels següents preus:
-

Manteniment de la franja exterior de protecció al voltant de les
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en
terrenys forestals:

Per cada finca de la urbanització o nucli de població: 47,28 euros (IVA exclòs).
-

Manteniment per a la prevenció d'incendis forestals a les parcel·les:

Per cada finca de la urbanització o nucli de població: 91,24 euros (IVA exclòs).
-

Manteniment per a la prevenció d'incendis forestals a les zones verdes:

Per cada finca de la urbanització o nucli de població: 8,31 euros (IVA exclòs).
Quarta.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovada, comptats
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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.
El Regidor, Manel Arevalo explica que fa dos anys que es va fer la franja
perimetral a Plana de les Torres i ara toca fer el manteniment, s’ha consultat als
Serveis Jurídics de la Diputació i ens han aconsellat que la manera correcte de
fer-ho seria creant una ordenança amb els diferents punt.
També comentar-vos que fa un parell de setmanes que es va donar per
finalitzada la franja de protecció de la Montsarra que ha estat totalment
subvencionada.
El Regidor, Josep Junqué pregunta que costaria fer el manteniment a Plana de
les Torres?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que seria 47,28 € aquesta ordenança que
s’aprova no només regularà la franja de protecció sinó que també totes les
actuacions que tinguin a veure en la protecció d’incendis.
El Regidor, Pere Civill pregunta d’on han sortit els pressupostos?
El Regidor, Manel Arevalo, contesta que l’empresa més econòmica és la d’un
noi d’Olot, Omouth Smile.
El Regidor, Pere Civill pregunta si va sortir l’oferta en licitació o com es va fer?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que es va demanar uns pressupostos per veure
quin cost tenia el manteniment de la franja de Planes, per l’orientació de quina
preus podria tenir, encara no s’ha fet res i un cop estigui aprovada aquesta
ordenança es farà la licitació d’aquesta franja i es podran presentar més
pressupostos.
El Regidor, Manel Arevalo, comenta que fins el setembre no es podran fer les
actuacions.
El Regidor, Pere Civill, comenta que si és aquest any, que toca fer aquesta
neteja?
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El Regidor, Manel Arevalo, contesta que si, que és cada dos anys
El Regidor, Pere Civill, comenta que cada dos anys els veïns hauran de pagar
aquesta quantitat
El Regidor, Manel Arevalo, contesta que de moment la normativa diu això
El Regidor, Pere Civill, pregunta si la taxa en tot cas, s’ajustaria en el
pressupost que es presentés i s’aprovés i que si en tot cas no superaria aquest
cost.
El Regidor, Manel Arevalo, contesta que mai tindria un cost superior al de
l’actuació.
El Regidor, Josep Junqué , pregunta si aquesta taxa seria per tot el municipi?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que si
El Regidor, Pere Civill, pregunta si Can Coral té evacuació d’incendis?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que suposa que si, però quan van haver de
decidir on utilitzar els diners de la subvenció, els van deixar triar entre la
Montsarra i les Llambardes, però alguna cosa hi deu haver.
El Regidor, Pere Civill, pregunta si Font Fregona en té o no?
La Regidora, Sira Carbó, contesta que sinó recorda malament hi ha uns planells
de les urbanitzacions amb els plans d’emergències i els telèfons, el PAM, es
portava molts anys demanant-la i aquest any ens l’han concedit, quan es va fer
la de Plana de les Torres també es va demanar i tot i que no es va concedir es va
tirar endavant en el projecte.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que fa uns dies hi havia unes persones
netejant els boscos del Clapí Vell, també eren del franja?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que no, que era neteja dels boscos municipals
que ens fa la Generalitat, perquè ho vam demanar.

Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per 11 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC-CP I AETFF!)

QUART.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ TEMPORAL D’ÚS DE
LES FINQUES SITUADES A LA ZONA DEL PLA DELS SETZE PER
DESTINAR-LES A APARCAMENT MUNICIPAL.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
L’Ajuntament, davant del dèficit de places d’aparcament públic de vehicles al
nucli urbà del municipi , i per tal de millorar la mobilitat i facilitar la pacificació
del trànsit en aquest, està interessat a utilitzar les finques situades a la zona del
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Pla dels Setze, propietat de POING-COEUR, habilitat com espai per aparcament
públic de vehicles.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni subscrit entre l'Ajuntament de Torrelles de Foix i
POING-COEUR, pel qual aquest cedeix a l’Ajuntament de Torrelles de Foix, l’ús
temporal de part de les finques de la seva propietat situades a la zona del Pla dels
Setze, per l’habilitació d’un aparcament públic de vehicles, d’acord amb el text
del mateix que s’incorpora a la present proposta.
Segon.- Notificar el present acord als interessats dins el termini de deu dies pel
seu coneixement i als efectes escaients.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, per tal que pugui signar
qualsevol documentació que sigui adient a l'efectivitat dels acords presos
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que aquest punt és l’aprovació d’una realitat
que ja s’està duent a terme, que és utilitzar els terrenys del Pla del Setze com a
zona d’aparcament i és per això que es signarà un conveni per aquesta cessió dels
terrenys de la part alta del Pla del Setze.
El Regidor, Josep Junqué, comenta que en aquells terrenys s’han fet tots els
planells?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que si, que segons les indicacions de l’arquitecte
municipal es va dissenyar, s’ha confeccionat un cartell bastant grandet , s’ha
construït una rampa i s’han posat més pals a l’entrada i l’objectiu és que es faci
servir, creiem que és un bon lloc, cèntric i amb un cost gairebé nul per
l’Ajuntament.
El Regidor, Pere Civill, pregunta si es realitzaran algunes altres actuacions
perquè el centre històric quedi una mica més lliure de cotxes ?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que s’han anat prenent durant aquets últims
mesos.
El Regidor, Pere Civill, comenta que s’haurien de fer més coses perquè hi ha
queixes.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que aquestes queixes no arriben mai a
l’Ajuntament i no ho entén, que habilitaran un espai de 3 places per la doctora,
infermera i administrativa i que mica en mica les coses han millorat i la
problemàtica hi és i no és fàcil però s’anirà sol·lucionant.
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Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per 11 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC-CP I AETFF!)

CINQUÈ.- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE TORRELLES
DE FOIX, PERÍODE 2017-2020.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que el Pla Local de Joventut de Torrelles de Foix, període 2017-2020,
constitueix el document estratègic i programàtic de l’acció de l’Ajuntament en
matèria de joventut a desenvolupar, entre els anys 2017-2020, mitjançant el
Servei Local de Joventut. El Pla Local de Joventut és l’eina de treball que ens
permet fer polítiques integrals de joventut des de la proximitat municipal.
Atès que el Pla Local de Joventut 2017-2020 de Torrelles de Foix, estableix la
diagnosi municipal, la missió i objectius estratègics, la metodologia de treball, el
disseny d’actuacions, els recursos i el sistema d’avaluació que permetin
desenvolupar una política local de joventut integral, coherent, eficaç, eficient,
realista, transformadora, inclusiva, participativa i coordinada Inter
institucionalment.
Atès que l’Ajuntament de Torrelles de Foix va començar a desenvolupar la seva
acció l’any 2012, posant en marxa el Servei Local de Joventut i els espais de
participació i diàleg permanent amb la població jove, els col·lectius i les
associacions del municipi, en el marc del projecte comarcal Dinamo per
compartir dinamitzadors de joventut i coordinar la política local de joventut a
nivell comarcal.
Atès que el Pla Local de Joventut de Torrelles de Foix, període 2017-2020, vol
contribuir a un model de polítiques de joventut integrals, que pretenen incidir
de manera coordinada i transversal sobre totes les esferes de la vida de les
persones joves del municipi. També vol facilitar un model d’intervenció en
polítiques de joventut i generar instruments de planificació de les polítiques en
l’àmbit local.
Fonaments de dret
-

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions publiques de Catalunya.
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-

Llei 39/2015, d’1 d’octubre , del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Local de Joventut de Torrelles de Foix, pel
període 2017-2020.
Segon.-Sotmetre el Pla Local de Joventut de Torrelles de Foix, període 20172020, a informació pública, mitjançant la inserció d’edictes al tauler d’anuncis i
web municipal i al Butlletí Oficial de la província per un termini de 30 dies, per
tal de que es pugui examinar i formula les reclamacions i al·legacions
pertinents.
Tercer.- Disposar que si en el termini d’informació pública no es presenta cap ,
el nou Pla Local de Joventut es considerarà definitivament aprovat i que l’acord
d’aprovació definitiva s’inserirà, juntament amb el text íntegre del pla, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a públic coneixement, així com
també a la web municipal.
Quart.- Notificar l’acord d’aprovació definitiva del Pla Local de Joventut a la
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya , pel seu
coneixement i efectes oportuns.
Cinquè.- Facultar a l'Alcalde-President perquè realitzi els actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'acord.
L’Alcalde, Sergi Vallès, explica que a Torrelles tenim dos índex que són alts, un
és la taxa d’atur més alta de la comarca, és preocupant i per això es realitzen els
màxims de plans d’ocupació que es poden i l’altre és que tenim el tant per cent de
població de jove més alta de l’Alt Penedès, en aquest sentit quan era regidor de
joventut i va començar amb el Pla Local de Joventut, ara ha agafat el meu relleu el
Ferran i el resultat de la feina es porta a ple. El Pla Local de Joventut es va enviar
per correu electrònic, ha estat fet per una tècnica que ve a l’Ajuntament els
dilluns i els dimecres. Els eixos de treball són dos: donar ocupació als joves i
l’altre eix és la inserció de la gent jove a la societat.
Tot i que veiem que tenim un problema, veiem que la gent jove s’està implicant
cada cop més en moltes coses,: entitats, comissió de festes, teatre.....
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Aquest Pla que es porta avui al ple servirà per tenir una estratègia per treballar,
per quan es demanin ajudes i subvencions uns dels requisits per sol·licitar-ho és
si es té o no un Pla de Joventut, dins d’aquest pla una de les coses que la tècnica
ens demana és un espai jove pels joves.
El Regidor, Josep Junqué, pregunta si és més llarg aquest Pla que una
legislatura?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta, que sí, el que passa és que no va en la
legislatura, estan establerts des de la Generalitat, no van lligats a la legislatura.
El Regidor, Pere Civill, comenta que ja que la tècnic demana un lloc per poder
treballar, dinamitzar, reunir-se amb els joves , a veure si seria possible mirar de
buscar alguna ajuda per poder realitzar la segona fase d’aquestes obres del local
polivalent que està just al costa de l’Ajuntament a la zona del Pla del Setze, ja que
dona una mala imatge al municipi i ja que properament s’iniciaran algunes obres
de construcció de noves cases en aquesta zona, poder tenir un lloc més adequat i
possiblement podia ser un bon lloc per utilitzar-lo els joves.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que estan d’acord, però que acabar aquest local
només es pot fer assumint el cost l’Ajuntament i el cost és de 800.000 euros, això
vol dir que no hi ha cap subvenció que et pugui donar el 100% d’aquest cost, es
podria buscar el 50% i l’altre l’assumiria l’Ajuntament, però avui en dia
l’Ajuntament no disposa d’aquest fons públic. La Departament de Cultura de la
Generalitat ve cada 5 anys a fer una inspecció a veure com està i a veure que en
podem fer, a finals d’any o principis d’aquest van venir, els vam atendre i a dia
d’avui és inviable acabar aquest edifici, s’ha de seguir de la manera que es va
acordar sinó perdríem la primera fase, s’ha de seguir fent de la ma del
Departament de Cultura de la Generalitat, que és tal i com es va decidir en la
primera subvenció que us van donar , us van donar el 50%
El Regidor, Josep Junqué, contesta que la Diputació també.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que les dues subvencions són del Departament
de Cultura, potser també de la Diputació 50% de la primer a fase i 50% de la
segona que es va perdre perquè no es podia assumir
El Regidor, Josep Junqué, contesta es va perdre perquè hi va haver un canvi pel
camp de futbol.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que els vestuaris es va fer això que dius però el
camp de gespa, amb quins fons propis es va fer?
El Regidor, Josep Junqué, comenta que amb aquets 800.00 euros
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L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que deixar la subvenció aquí al local, volia dir
que el restant que falta acabar s’havia de fer en fons propis.
El Regidor, Josep Junqué comenta que hi ha una carta de la Diputació que diu
que ens donaran una subvenció de 800.000 euros per acabar la segona fase i
aquesta segona fase es va renunciar per portar aquets diners al camp de futbol
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que això no es pot creure, el problema del nostre
municipi és a causa del deute que té aquest Ajuntament, per culpa de la mala
gestió que es va dur a terme perquè es realitzaven totes les obres sense tenir
garantit el 100% del finançament i saps perfectament que en aquella legislatura és
van realitzar més de 11 obres amb la mateixa empresa, la deixalleria, la obra
d’aquí al costat, el local del Terme, les llums, els carrers, Can coral, el magatzem
municipal... totes aquestes obres no les vau fer mai el 100% finançats amb
subvencions, mai, en la última legislatura es va aprovar pel ple un crèdit de
1.200.000 euros per pagar totes aquestes obres que vau fer sense finançament.
El Regidor, Josep Junqué, comenta que hi ha un escrit de la Diputació que ens
donaven 800.00 euros.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que intentar defensar el tema de les obres és
impossible, perquè tot el problema d’endeutament d’aquest Ajuntament és per
culpa de la mala gestió en totes les obres que es van fer en aquella legislatura.
Quantes obres es van fer totalment finançades?
El Regidor, Josep Junqué, contesta que cap, que llavors cap ajuntament ho feia
L’Alcalde, Sergi Vallès pregunta que quin any es va fer això?
El Regidor, Josep Junqué, contesta que el 2006 o 2007
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que aquets 800.000 euros haguessin anat molt bé
per fer les obres de Can Coral i no la sala polivalent d’aquí al costat.
El Regidor, Josep Junqué, contesta que les obres les van fer vostès, l’han cobrada
vostès, o l’han cobrada vostès i a més a més no l’han pagada vostès.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta a l’empresa que va fer les obres de Can Coral, no
se li deu i dona la discussió per acabada.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que la perruqueria del Casal d’Avis, ha tancat i
s’intentarà recuperar tot aquest espai pel jovent, quan es tingui clar el cost i la
subvenció que ens pugui donar la Generalitat, es farà arribar la proposta. Se li va
ensenyar a la tècnic, està correcte i li agrada l’espai, només comentava tirar a terra
una paret per fer més gran un espai i quan es tingui les dades us les farem
arribar.
El Regidor, Pere Civill pregunta si la gestió d’aquest local seria per part de la
tècnica?
20
Pl. Lluís Companys, 1–Tel. 938971001-Fax 938972125-c/e torrellesf@diba.cat -08737-Torrelles de Foix

El Regidor Ferran Carbó, contesta que primer s’hauria d’acondicionar i després
mirar qui el gestiona, però serà ella qui ho gestioni.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per 11 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC-CP I AETFF!)

SISÈ.- APROVACIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ ENTRE EL CONSORCI
DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE
TORRELLES DE FOIX.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Vist l'escrit rebut del Consorci de Promoció Turística del Penedès, pel qual
adjunten el conveni d’adhesió entre el Consorci de Promoció Turística del
Penedès i l’Ajuntament de Torrelles de Foix;
Atès que l’objecte d’aquest conveni és establir les condicions d’incorporació de
l’Ajuntament de Torrelles de Foix al Consorci de Promoció Turística del Penedès,
entitat que té com a objectiu la millora, la promoció i el foment del turisme;
Es proposa al ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni d’adhesió entre el Consorci de Promoció Turística del
Penedès i l’Ajuntament de Torrelles de Foix.
Segon.- Aprovar l’aportació al Consorci de Promoció Turística del Penedès la
quantitat de 1.500 euros anuals.
Tercer.- Notificar el present acord al Consorci de Promoció Turística del Penedès,
així com a intervenció-tresoreria municipal, als efectes escaients.
Quart.- Facultar específicament al senyor Manel Arévalo Pérez, regidor de la
Corporació, per tal de què signi tota la documentació precisa per fer
efectius els acords presos.
El Regidor, Manel Arevalo, comenta que fins ara no érem membres i creiem que
sent membres, és una manera de seguir la línia que fins ara estem portant.
El Regidor, Josep Junqué, pregunta si això ja està previst en els pressupostos.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que si
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El Regidor, Josep Junqué, comenta que en el conveni d’adhesió hi ha alguna cosa
que s’ha de mirar perquè en un lloc s’ha de treure on diu l’Alcalde de Torrelles.
El Regidor, Pere Civill comenta que en aquest conveni s’aprova la despesa per
adherir-nos al Consorci, però voldria saber si aquest Ajuntament va tenir en
compte la taxa turística quan han de pagar les cases i els allotjament turístics i si
això és suficient per pagar aquesta taxa de les contribucions de tothom i si això es
retorna als municipis.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que no sap si són municipis major de 30.00 o
40.000 habitants paguen, els altres va directament al Consell Comarcal. La taxa
turística concretament la paga el Consorci.
El Regidor, Pere Civill comenta que o sigui la taxa la recull el Consell Comarcal i
aquesta la passa al Consorci.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que del Consell la passa al Consorci i aquest fa
promoció turística de tot el Penedès i concretament del nostre municipi.
El Regidor, Pere Civill comenta que o sigui aquesta taxa que paguen els
establiments no pot sufragar aquesta despesa de 1.500 euros.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que no es tracta que els establiment hagin de
pagar un cost per sufragar això, sinó que aquest cost serveix perquè a través del
Consorci de Promoció Turística es faci promoció i propaganda del nostre
municipi. Aquesta taxa no beneficia només a les cases i establiments sinó que
beneficia a tot el municipi, ja s’està beneficiant i se’n beneficiarà més, ara sense
ser membres ja passa per Torrelles el “Penedès 360”, el Santuari de Foix, està
dins de les rutes dels “Mira vinyes” i altres promocions i un cop es sigui membre
es tindran més beneficis, com projectes nous, demanar tècnics, subvencions.....
El Regidor, Pere Civill comenta que no discuteix la feina sinó que només feia
una pregunta.

Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita
per 10 vots a favor ( 5 PDeCAT, ERC-AM, PSC-CP I AETFF!) i 1 abstenció (PDeCAT)
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SETÈ.- 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. 17/2017, de data 17 de març de 2017, al núm.
24/2017, de data 5 de maig de 2017.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 17/2017, de data 17
de març de 2017, al núm. 24/2017, de data 5 de maig de 2017.

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.
Atès els acords adoptats per la Junta de Govern Local, a les seves sessions núm.
6/2017, de data 7 de febrer de 2017, fins a la número 15/2017, de data 11 d’abril
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. 6/2017, de data 7 de febrer de 2017, fins a la
número 15/2017, de data 11 d’abril de 2017.
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NOVÈ.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA
El Regidor, Manel Arévalo, explica que fa uns mesos es va demanar una
subvenció per fer un projecte de senyalització turística de tot el municipi, es va
fer un estudi de camp i ens han comunicat que ha estat aprovat i que durant el
2017 es farà.
La Regidora, Sira Carbó, informa que s’està preparant el Casal d’Estiu, que a
principis de juny, es realitzarà la reunió amb els pares, també hi haurà casal pels
joves perquè l’any passat va anar molt bé i aquest any s’ampliarà una setmana
més fins la primera d’agost amb un mínim de 10 nens.
El Regidor, Jordi Torné, informa que el 17 de juny es realitzarà el dinar de la
Gent Gran al Casal Torrellenc, que el dia 23 de juny es farà la rebuda de la
Flama del Canigó, que més endavant es farà difusió del programa d’actes i que
a nivell del servei d’aigües s’està treballant amb Sorea sobre totes les inversions
que es realitzaran durant aquest any 2017.
El Regidor, Joan Navarro, informa que el passat 5 de març es va celebrar el
sopar d’entitats, que feia anys que no es feia i la comissió de festes va decidir
tornar-lo a promoure i escollir els hereus i pubilles grans i petits, va tenir un
gran èxit. Ja s’està treballant en la Festa Major i la Festa Estiu.
El Regidor Ferran Carbó, recorda que el diumenge 21 de maig es realitzarà la
Festa de l’Esport amb moltes activitats per la canalla i a última hora es farà ball
per tots els públics i un pica- pica.
L’Alcalde, Sergi Vallès comunica de part de la Coral Foix una invitació a tots el
membres de la corporació, pel dia 3 de juny a les 19 hores al Santuari de la Mare
de Déu de Foix al Clàssic Foix.
Informa que es va fer el trasllat de l’escola vella a l’escola nova, es va trobar a
faltar alguns membres de la corporació. Les classes van començar després de la
Setmana Santa a les instal·lacions noves on han sortit algunes incidències però
que mica en mica s’estan resolent i troben beneficiós haver-ho fet llavors perquè
si s’hagués fet el setembre, la resolució hagués estat més complicat. Informarvos perquè us guardeu la data que segurament el 16 de setembre hi haurà la
inauguració de la nova escola.
Informar que s’ha iniciat la reparació de camins, s’ha iniciat tallant les herbes,
reparant camins de terra, asfaltant els camins de Font Fregona cap a Can Coral.
Ha entrat en període de publicació l’enllumenat de Plana de les Torres i es
suposa que a l’estiu s’iniciaran les obres de l’enllumenat i com es va dir 100%
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subvencionat. Està el projecte de la carretera de Les Espolles i Can Coral, i s’està
esperant resposta.
Informa que dimarts passat es van aprovar les beques de menjador on es dona
el 25% del mes de maig i el 50% del mes de juny i ja es pot venir a demanar.
Informa també que ahir es va tancar la presentació de sol·licituds de 4 plans
d’ocupació que es donen a través de la Diputació de Barcelona, que estem
sorpresos perquè hi ha només 13 sol·licituds, de les 200 persones aturades a
Torrelles i de les 13, 3 no són de Torrelles i per tant, només 10 són de Torrelles.
Es creu que no és un problema de difusió perquè es va publicar, es va enviar
per WhatsApp, es va publicar al Facebook i la visió de la oferta de feina té més
de 3.000 vistes i 24 comparticions, per tant, la difusió creiem que no és un
problema.
Aclarir també Pere, que els municipis que recapten per sota de 6.000 euros de
taxa turística, la recapten els Consell Comarcals.

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

ONZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, quan es parla d’entitats, a que us referiu,
que és el que entra? Associacions, qualsevol tipus d’associació....
El Regidor, Joan Navarro, contesta que les que estan vinculades a la Festa
Major.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que el que contesta el regidor, es refereix a les
entitats que van estar convidades al dinar on es van escollir els hereus i
pubilles, que són les que estan vinculades a la Festa Major, però quan es diu
entitats, són totes aquelles que estan inscrites en el registre municipal d’entitats.
La Regidora, Esther Tutusaus pregunta perquè quan hi ha una proposta
d’hores extres, hi ha el nom i el DNI d’aquesta persona i perquè quan hi ha una
sanció o amonestació es posa les inicials?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que quan és un personal intern normalment es
posa el nom i quan és extern es posa les inicials, també aclarir que els noms de
les actes només són pels regidors en conjunt i a les actes públiques es retiren els
noms complerts i es posen inicials degut a la llei de protecció de dades, a més
també tenim el nou programa i cada secció envia les seves propostes per
aprovar per la junta a una sola persona i abans ells sola confeccionava totes les
propostes, de totes maneres es pren nota.
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El Regidor, Pere Civill, comenta el comentari que s’ha fet anteriorment del poc
interès en col·laborar en les coses del poble.
L’Alcalde, Sergi Vallès, replica i diu que ha dit que els va trobar a faltar, no que
hi hagués poc interès.
El Regidor, Pere Civill, comenta que altres vegades se l’ha convocat per altres
reunions o altres actes i si ha pogut ha vingut i sinó ha pogut venir, s’ha
excusat, i en aquest acte no se l’ha avisat.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que perquè ell no vol.
El Regidor, Pere Civill, comenta que va dir els motius pels quals no assistiria
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que veus com ho sabies, el teu company ho
sabia, els companys de partit ho sabien,
El Regidor, Pere Civill, comenta que saps el meu telèfon, el meu whatsapp.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que normalment et veig a les coses comarcals,
però a les locals, no, no et vaig veure a Foix, a l’aplec i pensa que no és excusa
quan el teu grup polític va dedicar bastantes hores durant la companya
electoral a l’escola i després no s’ha fet cap pregunta, i no s’ha dit cap cosa sobre
l’escola. El dia del trasllat de l’escola no hi havia cap regidor de l’oposició, el
Junqué i l’Esther es van excusar, i del nostre grup hi érem tots, i segurament si
jo estigués a l’oposició hi hagués anat.
El Regidor, Pere Civill, contesta que hi haguessis tu, forma part del teu sou
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que llavors el teu sou només és venir al ple i
prou, a mi el meu sou més igual perquè ho faig perquè m’agrada i no per
obligació. Si no vas venir és perquè em vas dir que no m’enviessis cap
informació i et vaig treure del grup, i ho vaig fer perquè m’ho vas demanar tu.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez comenta que té entès que es realitzaran
retirades de cotxes abandonats sobretot per els urbanitzacions, quan es farà?
El Regidor, Manel Arevalo contesta que s’estan seguin uns passos que són
bastant lents, i dintre de poc es començarà
El Regidor, Josep Junqué comenta que en el ple passat, se li va dir que se li
faria arribar la nomenclatura del poble de Torrelles, a veure quan podrà ser.
L’Alcalde , Sergi Vallès contesta que té tota la raó del món
El Regidor, Josep Junqué comenta que també estava pendent de quedar amb
l’advocat per parlar i aclarir tot el tema de Can Coral i encara no se’ns ha
convocat.
L’Alcalde , Sergi Vallès contesta que quan hi hagi el projecte se’ls convocarà.
El Regidor, Pere Civill, comenta se’ns va fer arribar una reclamació que vau
enviar a Diputació que just en el camí del Cementiri hi ha un clot, sabeu alguna
cosa?
L’Alcalde , Sergi Vallès contesta que és la Generalitat i està fet arribar, van fer
el clot i van trencar un mirall, està reclamat i també vam demanar per la
carretera en general i abans de que acabi l’any s’arreglarà.
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La Regidora, Mª Teresa Rodríguez comenta que ja ha dit vàries vegades que
s’arregli la font del Gatell i no sé el que s’ha fet però passa cada dia i és perillós
per la canalla.
L’Alcalde , Sergi Vallès contesta que hi ha dues valles posades
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez contesta que no
L’Alcalde , Sergi Vallès contesta que el Ferran ho sap i sinó es mirarà i faran les
actuacions necessàries.
La Regidora, Esther Tutusaus pregunta si està previst posar algun mirall a la
sortida de la carretera de les Espolles?
L’Alcalde , Sergi Vallès contesta que es mirarà i si é necessari es posarà
El Regidor, Pere Civill, pregunta de qui és el terreny que hi ha ballat entre
l’escola i la Sisa?
L’Alcalde , Sergi Vallès, pregunta d’un banc.
El Regidor, Pere Civill, pregunta si hi ha possibilitat de demanar una cessió
perquè es pugui utilitzar per aparcament pels pares que van a l’escola? Ja que
ha vist que durant l’entrada o sortida de l’escola hi ha bastant caos.
L’Alcalde , Sergi Vallès, contesta que és bona idea, però s’està pendent d’una
memòria o projecte que es va demanar a Diputació sobre la regularització de
l’entrada i sortida a la nova escola i s’està pendent d’això.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez pregunta si ja se sap qui farà aquest any el
Casal d’estiu?
La Regidora, Sira Carbó, contesta que el Consell Esportiu, com l’any passat, es
van recollir currículums i ells s’encarreguen de triar directores, monitors i ho
gestionen tot ells.
El Regidor, Josep Junqué comenta que encara se li deuen uns números de Can
Coral
La Regidora, Sira Carbó, contesta que és conscient.
El Regidor, Pere Civill, pregunta com teniu la concessió del bar del Camp de
futbol?
L’Alcalde , Sergi Vallès, contesta que feta al Futbol Base
El Regidor, Pere Civill, pregunta amb quines condicions, més o menys?
L’Alcalde , Sergi Vallès, contesta que cànon d’aigua de 30 euros, la llum, obrir
i tancar el camp. A l’acord de junta de govern, hi ha el contracte, sinó te’l
podem fer arribar.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez pregunta sobre la junta de govern del 7 de
març, expedient 194/2017 un recurs.
L’Alcalde , Sergi Vallès, contesta que quan nosaltres diem que anem a aplicar
la fiança que té dipositada Adeg aquí a l’Ajuntament a través de Crèdito y
Caución, Crèdito y Caución ens denúncia i es desestima.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez pregunta sobre l’assegurança aquesta, qui
la va fer? Building Factory o Adeg?
L’Alcalde , Sergi Vallès, contesta el nom de l’empresa que va fer les obres
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La Regidora, Mª Teresa Rodríguez demana si se li podrà mirar qui ho va fer,
siusplau.
L’Alcalde , Sergi Vallès, contesta que si, però que quan es fa entrega d’una
fiança, es pot fer en metàl·lic o a través d’una companyia i serveix igual
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez comenta que ha fet vàries entrades i no se li
ha contestat.
L’Alcalde , Sergi Vallès, contesta que en breu rebrà la contestació de tot.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta sobre el tema de l’escola de
l’aparcament, allò és un caos, però que hi ha una persona que regula l’entrada
dels nens o no?
L’Alcalde , Sergi Vallès, contesta que no i que és menys caos ara que abans.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que l’altre dia hi havia dos cotxes en
doble fila, cotxes que aparcaven a dins i el millor seria posar una persona que
obligués aparcar als pàrquings i que passessin pel pas de vianants
L’Alcalde , Sergi Vallès, contesta que s’està a sobre i es resoldrà
El Regidor, Pere Civill, pregunta sobre la cessió de les Dous, suposo que net i
punt ja no està
El Regidor, Manel Arevalo, contesta que si, l’Associació Net i Punt està, i ho
porten els voluntaris.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez comenta que d’alguna manera s’hauria de
senyalitzar les zones on s’han pres mostra de l’asfalt i el panot està aixecat,
s’hauria de senyalitzar.
L’Alcalde , Sergi Vallès, contesta que es pren nota i li traslladaran a la regidoria
de serveis.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta sobre el tema de la ocupació de cases,
l’Ajuntament té alguna potestat, pot fer alguna cosa?
L’Alcalde , Sergi Vallès, contesta que s’ha de diferencia dues coses, qui ho fa
per necessitat perquè no té vivenda i perquè no en pot tenir i segona qui ho fa
perquè si, el problema és que la llei no diferencia això i actua i gual davant
d’uns i dels altres i des de l’Ajuntament s’està fent tot el que es pot tant per un
costat com en l’altre i esperem que la llei tard o d’hora actuï amb diferència, és
un tema que ens preocupa a nosaltres i a molts Ajuntaments i per això tenim els
vigilant a les nits, tenim les cases i les persones controlades i durant els últims
mesos els mossos han vingut moltes més vegades al nostre municipi per
controlar moltes coses.
El Regidor, Pere Civill, pregunta el dia 4 de maig, vau tenir una visita
institucional del Delegat del Govern, el Miguel Angel Escobar, com va anar?
L’Alcalde , Sergi Vallès, contesta que molt bé
El Regidor, Pere Civill, pregunta perquè no se’ls va avisar?
L’Alcalde , Sergi Vallès, contesta que no ho sap, que com que les últimes
vegades no han vingut, doncs no hi va caure, que li va canviar dues vegades la
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visita i no hi va pensar, però que a partir d’ara els avisarà per tot i espera que hi
vinguin.
El Regidor, Pere Civill, contesta que tenen el dret de rebre la informació i el
dret de venir o no
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez pregunta per la junta de govern del 7 de
febrer, una relació de factures a nom de Mª Teresa....
L’Alcalde , Sergi Vallès, contesta que per la llei de protecció de dades, agrairà
que a partir d’ara no apareguin noms, però contesta que és el tema de la
donació d’aliments que abans ens donaven aliment i ara es donen vals i és una
peixateria del municipi.
El Regidor, Josep Junqué comenta que a les Espolles hi van haver problemes
perquè els cotxes estaven sobre les voreres aparcats i van posar multes, han
d’aparcar a la carretera?
El Regidor, Jordi Torné contesta que hi ha un aparcament, que a la carretera no
s’hi pot aparcar.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que tothom sap que el reglament de circulació
diu que a la vorera no s’hi pot aparcar i si aparques i passen els mossos et
sancionaran.
El Regidor, Pere Civill, pregunta sobre quin és el motiu perquè no es tanquen
les portes del cementiri?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que les portes del cementiri es tanquen
sempre, el problema és que potser es tanca tard, les tanca el vigilant municipal
que ve a les 22 hores
El Regidor, Pere Civill, comenta que un persona passejant a les 6 de matí va
trobar les portes obertes del cementiri, les va anar a tancar i es va trobar una
persona a dins i va trobar estrany que aquelles hores hi hagués algú a dins
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que el vigilant acaba de contestar que ell cada
nit les tanca i no se les ha deixat cap dia obertes, i és la brigada qui a les 7 del
matí les obra, però que ho tindran present.
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, comenta que hi ha dos punts a l’Avinguda
Can Coral molt problemàtics perquè continuen aparcant i no sap si els han
multat o no però són molt reincidents
El Regidor, Josep Junqué pregunta sobre el nou canvi de tarifes de l’aigua, ha
comportat alguna queixa?
El Regidor, Jordi Torné contesta que hi va haver una mala interpretació del 1r
rebut perquè van fer el tall a mitjans de desembre, i que es va queixar a Sorea
perquè anessin a trimestres sencers i no a mitges, li van dir que ho intentarien
però que amb els nous comptadors que llegeixen a distància, es fa un dia en
concret i potser seria una mica difícil, però intentarien.
El Regidor, Pere Civill, pregunta qui és la persona o persones encarregades de
sancionar els incívics o propietaris d’animals?
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El Regidor, Manel Arevalo, contesta que la junta de govern, a través de queixes
de persones anònimes o dels agents rurals.
El Regidor, Josep Junqué pregunta el tema de la piscina com està?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que el contracte està quasi enllestit
El Regidor, Pere Civill, comenta sobre el tema de l’accés a l’escola, comenta
que s’hauria de fer alguna actuació perquè està molt malmès i a la baixada al
camp de futbol també.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que referent al camp de futbol , el dia 30 hi ha
una visita amb la Generalitat per resoldre el tema de la baixada i accés
La Regidora, Mª Teresa Rodríguez, comenta que hi havia una queixa perquè
un veí de Can Coral estava abocant la fosa sèptica, se l’ha sancionat o s’ha fet
alguna cosa?
El Regidor, Manel Arevalo, contesta que se li va comunicar que resolgués el
problema dins d’un termini i quan s’esgoti el termini es faran actuacions.
El Regidor, Pere Civill, pregunta sobre el carreró que va des de el Bar
Torrellenc fins a la Carretera de Potons, que està tallat a l’alçada de les Portes de
Ferro?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que tallat, no està, està una mica dificultós,
s’estan fent unes actuacions per part dels propietaris dels murs de les habitatges
per arreglar els murs que estaven caient i aquella zona ara està molt més
acondicionada i espaiosa i fins que no s’acabin les actuacions potser esta una
mica més estreta una petita zona, però quedarà igual que com estava.
El Regidor, Pere Civill, comenta ja que s’estan arreglant els camins del
municipi, seria possible arreglar el camí que portava al camp de tir d’abans?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que inicialment no, perquè la partida té un
pressupost i tenen prioritat els camins que van a masies i habitatges, però es
tindrà present.
El Regidor, Pere Civill, pregunta si hi ha una normativa que reguli els
habitatges del Pla del Setze?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que si com tot el poble
El Regidor, Pere Civill, pregunta que es farà amb les restes vegetals de la
deixalleria?
El Regidor, Manel Arevalo, contesta que s’ha demanat un pressupost per
triturar-ho i fer compostatge i retirar la resta que no és vegetal
El Regidor, Pere Civill, pregunta si hi ha alguna actuació prevista per reduir la
velocitat del carrer del darrera de l’Ajuntament?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que els bandes reductores de velocitat estan al
magatzem municipal per col·locar-les perquè van arribar ahir.
El Regidor, Josep Tutusaus, comenta que es va dir una vegada que els guals
estaven controlats, concretament el gual que està a la plaça que aquesta setmana
s’ha pintat a terra, aquell gual ja no hi hauria de ser.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que es mirarà.
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I no havent més assumptes a tractar, quan són les vint-i-tres i deu minuts del
dia a dalt assenyalat, el President aixeca la sessió de la que jo, la SecretàriaAccidental, 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. 5 de data
16 de maig de 2017 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 31
pàgines mecanografiades a l’anvers.

La Secretaria Accidental
Irene Bolet Jiménez
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