Acta núm.- 7/2017, de 25 de juliol de 2017
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)
Joan Navarro Puertas (PDeCAT)
Ferran Carbó Rodríguez (PDeCAT)
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP)
Pere Civill Miret (ERC-AM)
Maria Teresa Rodríguez González (AETFF!)

Absents
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP)
Josep Tutusaus Raventós (ERC-AM)

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 cinc minuts, del dia vint-i-cinc de juliol 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 16 de maig
de 2017.
2. Aprovació de les Festes Locals per l’any 2018.
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3. Designació dels representants de la comissió municipal de delimitació
dels termes municipals del Montmell i Torrelles de Foix.
4. Sol·licitud d’autorització prèvia per a la desafectació de l’Aula 3 de
l’Escola Guerau de Peguera.
5. Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde.
6. Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local.
7. Informacions de la Presidència.
8. Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.
9. Precs i preguntes.

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

PRIMER.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
REALITZADA EL DIA 16 DE MAIG DE 2017.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova l'acta de la sessió ordinària realitzada
el dia 16 de maig de 2017, per 9 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC-CP i
AETFF!)

SEGON.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2018.
Vist que en data 30 de juny de 2017, i número de Registre d’Entrada 2290, el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
ha tramès un escrit referent a l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any
2018.
Vist allò que disposa l’article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors que indica que
de les catorze festes laborals, dues seran locals, sense que puguin escaure's ni en
diumenge ni en cap dels dies de festa oficial que fixa la Generalitat.
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Vist allò que disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol,
sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, estableix
el següent:
“Serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables, hasta dos
días de cada año natural con carácter de fiestas locales que por tradición le sean
propias en cada municipio, determinándose por la autoridad laboral competente a propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente- y publicándose en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el Boletín Oficial de
la provincia.”
Atesa l'Ordre TSF/101/201, de 25 de maig, publicada al DOGC núm. 7381, de 31
de maig de 2017, per la qual s'estableix el calendari de festes oficials per al 2018,
la qual disposa que, a més a més de les festes oficials, serà fixades per Ordre del
Conseller dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels
municipis respectius.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Declarar com a festes locals del municipi per a l'any 2018, retribuïdes i
no recuperables els dies 25 d’agost i 8 de setembre de 2018.
Segon.- Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, perquè la proposta realitzada sigui
ratificada pel Conseller.

Votació.- Realitzada la votació, s’aprova 9 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM,
PSC-CP i AETFF!)
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TERCER.- DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA COMISSIÓ
MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DEL
MONTMELL I TORRELLES DE FOIX.

Atès que l’Ajuntament de Torrelles de Foix està tramitant expedients de
delimitació del terme municipal amb els municipis limítrofs, dins el marc de
l’elaboració del mapa Municipal de Catalunya.
Vist que en data 22 de juny de 2017, la Direcció General d’Administració Local
de la Generalitat de Catalunya, ha tramès un escrit en el que comuniquen que
s’ha iniciat l’expedient de delimitació del municipi de Montmell amb el
municipi de Torrelles de Foix, d’acord amb l’article 28.1 del Decret 244/2007, de
6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats
de Catalunya.
Atès el que preveu l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel
qual cal designar els representants de la comissió municipal de delimitació.
Atès que aquesta comissió ha d’estar constituïda per l’alcalde, per dos regidors,
per un tècnic i pel secretari de la corporació.
Per tot això, es proposa al Ple municipal de l'Ajuntament de Torrelles de Foix
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a designar als representants de la comissió municipal de
delimitació, que quedarà integrada de la següent manera:
1.

Sr. Sergi Vallès Domingo, Alcalde-President
2. Sr. Manel Arevalo Perez, Regidor.
3. Sr. Jordi Torné Solé, Regidor.
4. Sr. Roger Lluch Parellada, Tècnic.
5. Sra. Irene Bolet Jiménez, Secretària-Accidental de la Corporació.
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Segon.- Comunicar aquest acord als regidors corresponents, al Tècnic i a la
Secretària-Accidental de la Corporació; així com a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.

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

QUART.- SOL.LICITUD D’AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER A LA
DESAFECTACIÓ DE L’AULA 3 DE L’ESCOLA GUERAU DE PEGUERA.

L’any 2015, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Torrelles de Foix van convenir la ubicació definitiva per
l’escola de primària del municipi, i amb aquest finalitat es va tramitar
l’expedient administratiu per tal de posar a disposició del departament citat els
terrenys necessaris per la construcció del nou centre educatiu.
En data de 6 d’abril de 2017 es va signar l’acta d’ocupació i posada en
funcionament del Centre, i en data 18 d’abril de 2017 el nou centre educatiu
comença la seva activitat docent.
De les converses mantingudes per part de l’Ajuntament i la direcció del centre, i
els serveis territorial del Departaments d’ensenyament de Barcelona comarques
es convé la conveniència i la oportunitat de que l’Ajuntament ocupes una de les
aules de l’escola per ubicar els infants del municipi que estan matriculats a la
llar d’infants municipals.
L’objectiu de la Corporació es ubicar la llar d’infants municipals en l’Aula 3 de
l’escola de primària “Guerau de Peguera.”, amb diversos objectius:
1. Unificar en un sòl espai tota la oferta educativa del municipi .
2. Garantir la racionalització dels usos de bens públics, concentrant en un
sol espai tots els serveis públics de característiques anàlogues.
3. Garantir la màxima eficiència en la despesa pública, evitant duplicitats
de costos i estalviant despesa a través de l’ús compartit.
Per tots aquest motius, des de l’Ajuntament es vol iniciar el tràmit preceptiu per
aconseguir que la llar d’infants municipals pugui ubicar-se en l’Aula 3 de
l’Escola “Guerau de Peguera”, de Torrelles de Foix.
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S’ha de tenir en compte que aquesta Aula 3 referida no és necessària per l’ús
escolar.
L’Aula 3 per la qual es sol·licita l’autorització prèvia a la desafectació serà
destinada a la prestació del servei municipal de llar d’infants, per la qual cosa
no es produeix una alteració jurídica del bé.
Resulten d’aplicació l’article 25 del Decret 33671988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya; els article 2, 3
i 7 del Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es regula el procediment
d’autorització prèvia d’edificis públics escolars de titularitat municipal.

Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords,
Primer.- Establir com a circumstància per sol·licitar l’autorització prèvia per
desafectar l’Aula 3 de l’Escola “Guerau de Peguera”, de Torrelles de Foix, la
causa i les condicions establertes a l’article 2.1 del Decret 212/1994, de 26 de
juliol, atès que aquesta Aula 3 no és necessària per a la prestació del servei
públic escolar i queda garantida la escolarització dels alumnes que poguessin
veure’s afectats per la desafectació.
Segon.- Sol·licitar, al departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, l’autorització prèvia per desafectar l’Aula 3 de l’Escola Guerau de
Peguera pels motius detallats al punt primer d’aquest acord i de conformitat
amb allò establert a l’article 25 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, en virtut del
qual si transcorreguts tres mesos des de la sol·licitud d’autorització prèvia
aquesta no ha estat resolta aquesta s’entén concedida.
Tercer. Notificar aquest acord als Serveis Territorials d’Ensenyament, a la
regidoria d’educació i als serveis tècnics municipals.
El Regidor, Pere Civill, pregunta si l’escola nova disposa d’aules sobrant per
poder donar aquest servei per la Llar d’infants en aquella aula de
psicomotricitat?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que el gimnàs i des de la Direcció del Centre
veuen en bons ulls que la Llar d’infants es trobi en les instal·lacions de l’escola
nova.
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La Regidora, Esther Tutusaus pregunta si és la classe que un dia se li va
ensenyar en una visita amb l’arquitecte.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que aquella era la que es demanava des de la
Direcció de la Llar d’infants però al final la que es va acordar va ser l’altre, la
que està més pròxima a recepció i el que mancaria seria fer els lavabos. I entre
els dos directors van acorda aquella aula així també la Direcció de l’Escola
també li cediria una aula de magatzem que es troba al davant.

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

CINQUÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Atès les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia els articles 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i concordants del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’art. 24 del RDL 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local i l’article 41 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals i demés normes concordants.
Atès els decrets de l’alcalde núm. 25/2017, de data 12 de maig de 2017, al núm.
44/2017, de data 11 de juliol de 2017.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 25/2017, de data 12
de maig de 2017, al núm. 44/2017, de data 11 de juliol de 2017.

SISÈ.- 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
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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.
16/2017, de data 18 d’abril de 2017, fins a la número 22/2017, de data 26 de
maig 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. 16/2017, de data 18 d’abril de 2017, fins a la
número 22/2017, de data 26 de maig de 2017.
L’Alcalde, Sergi Vallès demana disculpes per no passar les actes de les Juntes
de Govern del mes de juny, però amb el nou programa, s’ha endarrerit una
mica la feina i confia que en el termini més aviat possible, se’ls farà arribar les
Juntes pendents.

SETÈ.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

El Regidor, Manel Arevalo explica ja han arribat les guies turístiques i en els
propers dies s’avisarà a les cases rurals per què vinguin a recollir els tríptics.
S’ha iniciat un Projecte de Turisme per dinamitzar-ho en tot el municipi i mica
en mica es realitzaran diferents accions.
El Regidor, Jordi Torné explica les millores de Sorea que aquest any consistiran
en millor l’accés al dipòsit posta, s’ha fet la modificació de l’escomesa del
Cementiri perquè es va detectar una petita quantitat de plom i preveient que no
anés a més s’ha canviat l’escomesa i analítiques periòdiques per fer un control i
comprovar que ja s’ha resolt, també s’han instal·lat més comptadors de control
que el que fan és controlar les aigües que corren a diferents indrets de la xarxa
per detectar les possibles fuites, se’n van instal·lar l’any passat i aquest any se’n
instal·laran 2 més. També s’ha fet una reconnexió del camí del cementiri i
anul·lació d’un tram malmès.
L’any passat es van fer unes cates en el municipi per detectar fuites i amb
aquestes cates es va detectar una zona entre el carrer raval i el carrer bassons i el
que es farà és renovar la xarxa malmesa.
Hi ha moltes zones antigues, sobretot en el casc urbà i mica en mica i any rere
any s’anirà renovant les zones.
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Un altre tema que s’exposa, és el canvi d’enllumenat de Plana de les Torres que
es va aprovar en la Junta de Govern del 4 abril de 2017 amb un pressupost total
de 141.299 € iva inclòs, es van fer les aprovacions i publicacions pertinents i es
van presentar 6 empreses, s’esmenen algunes deficiències d’algunes empreses,
es convoquen a les empreses a la obertura dels sobres, els tècnics redacten
informes de valoració de les documentacions presentades i seguidament, es
convocaran les empreses per la lectura de l’últim informe tècnic i la proposta
d’adjudicació, requeriment de la garantia de l’empresa adjudicatària i entre
finals de setembre i octubre si tot va bé, es començarien les obres.
El Regidor, Ferran Carbó explica que s’està enllestint la sortida a Port Aventura
que serà el proper 19 d’agost.
Explica que aquest cap de setmana passat van venir a visitar-nos unes famílies
de Taiwan que van realitzar un partit amistós amb el Futbol Base Torrelles, van
realitzar diferents activitats per Torrelles, se’ls va fer entrega d’uns obsequis
cedits per la Generalitat, tant a les famílies de Taiwan com les d’aquí a Torrelles
i les famílies van estar molt agraïdes i molt contentes, va ser una gran
experiència per tots i esperem tornar-la a repetir.
Per últim, fa un reconeixement al Torrellenc perquè està fent un canvi envers la
temporada passada , estan fent un gran equip i només reconèixer l’esforç que
està fent l’entitat i també el Futbol Base, que també té uns bons equips i l’any
que ve serà un molt bon any pel futbol a Torrelles.
El Regidor, Joan Navarro explica que aquest dijous ja comença la Festa Estiu,
els dies seran el dia 3, 10, 17 d’agost, es realitzaran actuacions, donarem la
oportunitat el grup de teatre local, es realitzarà el sopar de carmanyola
tradicional i altres activitats.
Referent al tema de la radio, avui ha vingut el tècnic, ha valorat les
instal·lacions, es poden aprofitar algunes coses, encara que el tema tècnic ha
evolucionat molt, però s’intentarà dinamitzar la radio perquè molta gent vol
participar.
La Festa Major es realitzarà el proper dia 24, 25, 26 i 27 d’agost , hi hauran
noves activitats, la comissió està realitzant un gran feina i vol que sigui un festa
major molt participativa, amb activitats per tothom.
Recordar també que a Plana de les Torres, els dies 11, 12, 13, 14 i 15 realitzen la
seva festa major amb molts actes, sopars, actuacions, correfoc, etc... dins de la
pàgina del Facebook de la Comissió de Festes de Plana de les Torres, podreu
trobar tot el programa d’actes i convidar-vos tots a participar-hi.
I per últim, referent al tema de la transparència, informar-vos que ja estem fora
de la llista dels municipis que no han fet la feina, no es va al ritme que volem
però a nivell general, està portant molts temes d’adaptació però mica a mica i
gràcies a tots, s’aconseguirà.
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La Regidora, Sira Carbó, explica el tema del casal d’estiu, agraeix a tots els
monitors, al Consell Esportiu i a totes les famílies com ha anat tot.
Referent a tot el tema de números del municipi, primer de tot informar que el
divendres es va estar a una reunió a la Generalitat, la qual ens deu uns 600.000 €
i per poder desbloquejar aquesta subvenció, hem de presentar el compte
general de l’any 2015 amb un temps de 1 mes i mig màxim, ja tenim el compte
general preparat, ens falten alguns tràmits per enllestir i per poder-lo
presentar, i se’ns desbloquegi la situació i poder anar cobrant aquets diners de
la Generalitat, a la vegada s’està treballant en un pla de registre econòmic per
poder renegociar el deute de l’ICO, a mateix l’ICO ens està cobrant un 5%
d’interès i amb aquest pla aprovat pel ple, renegociar aquest crèdit per intentar
baixar aquest tipus d’interès en un 2% i estalviar pel municipi. S’està també
renegociant un crèdit amb la Caixa i això, comportaria una re-negociació
d’interessos i quan es tingui això ordenat ens posarem amb el tancament del
2016 i amb l’objectiu de quan s’acabi aquesta legislatura, es tinguin tots el
números al dia i a la propera legislatura començar nets.
L’Alcalde, Sergi Vallès explica que la setmana passada es va realitzar la
donació d’aliments a les famílies necessitades i agrair a tota la gent que va
participar i va ajudar en les tasques.
Informar que des de Serveis Social s’ha procedit a donar les beques de
menjador a tots els alumnes de les famílies que han sol·licitat aqueta beca.
Informar també que fa quasi ja dos mesos que s’estan arranjant camins
municipals, pràcticament ja estan tots.
Sorea ens ha renovat i augmentat el conveni que teníem de 2.000 euros i l’ha
passat a 2.500 € per algunes impagats que hi ha al municipi i des de Serveis
Socials es faci informe social.
Informar que a finals d’aquest any es tornarà a reparar la carretera de Pontons i
estarà tancada durant uns 3-4 mesos i havent-nos assabentats amb molta més
antelació que en l’anterior vegada, s’ha pogut fer molta més pressió i s’ha
aconseguit, de moment una partida d’uns 48.000 €- 50.000 € per arranjar la
carretera de Planes durant aquets mesos que duressin les obres, es va dir que
no permetríem aquest desviament, degut a que la carretera de Planes és
municipal, si Diputació no ens arranjava aquesta carretera molt millor que la
última vegada, a més a més es va forçar perquè es pugui asfaltar aquesta
carretera per part de la Diputació de Barcelona, creiem que serà possible perquè
s’ha fet una acta notarial per veure l’estat d’aquesta carretera i se’n farà un altre
quan s’acabin les obres per veure realment l’estat que estava i acabarà la
carretera i així tenir més pressió i poder tenir proves no com l’altre vegada que
després d’un any de tenir la carretera de Pontons tancada el volum de transit de
cotxes, tractors, camions van malmetre molt la carretera de Planes i no es van
tenir les proves per presentar-les i arranjar-la de nou.
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Un altre tema, és la neteja de les parcel·les que costa molt poder contactar i que
es duguin a terme aquestes neteges per part dels veïns, s’ha revistat aquest
procediment, i s’han augmentat les cartes que s’envien i s’han augmentat les
sancions per incompliment de la neteja de les parcel·les, això ha donat resultats
tant en les parcel·les de Can Coral, les del Pla del Setze i per part de
l’Ajuntament també ha netejat les que són propietat de l’Ajuntament i també les
que estan qualificades de zona verda de Can Coral i properament les de Planes,
també s’ha netejat un metre endins de totes les parcel·les siguin o no siguin de
l’Ajuntament perquè les herbes no arribin a la via pública.
Comentar que en l’últim ple ordinari, el regidor Josep Junqué em va deixar un
mica en evidencia dient que hi havia una carta que deia que es va deixar perdre
una subvenció de 800.000 € perquè hi va haver un canvi de destí de la sala
polivalent al Camp de Futbol, s’ha buscat aquesta carta, no hi havia cap 800.000
€ , hi ha una carta escrita a l’alcalde en aquell moment el Sr. Antonio Villanueva
que demana 724.000 € a la Diputació de Barcelona per tal d’acabar la sala
polivalent i li contesten dient que tenen voluntat en col·laborar, però en el
següent mandat i en el següent mandat no hi havia cap subvenció de 800.000 €
formal, ni aprovada ni demanada. Buscant aquesta carta, s’ha trobat un
document de data 29 de setembre de 2005, que ni ho sabíem, el qual el
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat que
va donar una subvenció de 100.000 € per la pavimentació del camí de Torrelles
de Foix i Guardiola de Font Rubí i en aquell moment l’alcalde que hi havia, els
va demanar que fessin un traspàs i canvi de destí per la primera fase del centre
cívic i que si hagués estat asfaltat a dia d’avui ens hauríem estalviat molts
diners.
Contestant les preguntes del ple anterior, el Junqué va demanar el nomenclàtor,
el vaig trucar per contestar-li que era una feina que costava de fer, però que
s’estava realitzant.
El Pere va informar que hi havia un trencadís de quitrà al Cementiri del Terme i
ja està arreglat, va demanar el contracte del Camp de Futbol i ja està entregat.
La Tere va dir que el panot de Can Coral estava aixecat, als dos dies es van
posar els conos i ja no en queda cap.
El Pere es que queixar de l’accés del camp de futbol i la petanca i al cap de dos
dies es va tirar grava a tot el descampat i es va reparar.

VUITÈ.- MOCIONS I/O PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS REGIDORS
NOVÈ.- PRECS I PREGUNTES
La Regidora, Maria Teresa Rodríguez pregunta qui portarà el bar del camp de
futbol?
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L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que ja es va contestar en l’últim ple ordinari,
que el portaria el Futbol Base i que si vol se li facilitarà una còpia del contracte
com se li ha donat al Regidor Pere Civill.
La Regidora, Esther Tutusaus demana que totes aquestes contestacions de
preguntes fetes pel regidor Josep Junqué i les cartes que fas referència, se li faci
arribar a ell.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que l’endemà ja va parlar amb ell, i com que
eren preguntes fetes al ple i el ple és públic, dona la resposta també en públic.
El Regidor, Pere Civill, comenta a veure si es pot aclarir, lo de l’escomesa del
Cementiri.
El Regidor, Jordi Torné, contesta que aquesta escomesa dona a les granges de
més avall, i en una de tantes analítiques que es fa, es va detectar una petita
concentració de plom i per això es va decidir canvia l’escomesa i canviar
l’arribada en aquest punt.
La Regidora, Maria Teresa Rodríguez demana una reunió privada amb l’equip
de govern pel tema dels gossos, per tractar de diferents temes
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que se la trucarà per concertar reunió amb el
regidor de seguretat ciutadana i ell mateix.
El Regidor, Pere Civill, pregunta sobre un altre tema de detecció de fugues,
que curiosament Sorea ha anat a casa seva preguntant on podien ser unes
fugues, una era a la zona de la Montsarra que es van quedar sense pressió,
perquè Sorea dona servei a la zona de la Montsarra, no?
El Regidor, Jordi Torné, contesta que si
El Regidor, Pere Civill, i avui han tornat a preguntar per una altre fuga a la
zona de Cal Barber, aquestes deteccions de fugues com funcionen, on estan
posades?
El Regidor, Jordi Torné, contesta que primer de tot s’ha començat per les zones
on hi ha més volum de població i on està la xarxa més antiga, s’ha de tenir en
compte que la xarxa d’aigua de Torrelles té una extensió de 78 km de
canonades, moltes d’elles entre vinyes, sota boscos.... i això mica en mica s’ha
d’anar resolent i primer de tot es va anar a la zona del poble perquè hi ha llocs
que té més de 100 anys i s’han anat reparant i estem al quasi un 60%
d’aprofitament d’aigua, és una molt bona quantitat, a nivell tècnic un 70% és un
èxit absolut i un 60% com estem nosaltres és un notable i està molt be, però
mica en mica s’anirà millorant.
La Regidora, Esther Tutusaus pregunta sobre el tema de les casetes de la
Guardia Civil, com està?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta ens van fer dues propostes sobre la taula, van
baixar la valoració econòmica per comprar-ho, la primera proposta era que ho
comprés l’Ajuntament tot i la segona, era que desafectéssim el solar, que com
que allò és equipament, ells no ho poden vendre com a habitatge però ho
podrien vendre com a solar i es quedarien els diners de l’immoble i nosaltres els
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del solar que a hores d’ara encara és de l’ajuntament. I nosaltres hem fet una
tercera proposta, és que ho enderroquin i ens ho tornin, perquè reparar aquells
habitatges degut a la seva deixadesa és molt més costós que una obra nova.
Les seves propostes no les veiem factibles, perquè comprar-ho és impossible,
demanaven 1.500.000 € i ara demanen 1.000.000 € i la desafecció no es pot fer,
perquè tot el solar d’equipament, s’ha de buscar un solar municipal a la zona
del poble i no en tenim cap per canviar-ho i sigui equipament.
El Regidor, Jordi Torné, contesta que quan es va anar a Madrid, ells tenien
l’expedient allà sobre la taula amb fotografies i era tot molt maco de com havia
estat i vam forçar molt de que vinguessin i veiessin com estava en aquells
moments, allà mateix ja es va plantejar l’enderroc i quan van venir i van veure
l’estat actual, no ho van desestimar, perquè a més a més les fotografies i planells
que tenien, no es corresponien amb la realitat, ells tenien com que les cases
estaven en una zona sola envoltada de camps i com a xalets i no com està al
costat d’un bloc de 6 pisos i de moment estem esperant contestació.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta també que no fa pas gaire es fer un escrit al
Ministeri demanant que arreglessin un mur que estava en males condicions,
que la zona exterior estava molt malmesa, que estava a la entrada del poble, al
costat d’uns equipaments municipals.
El Regidor, Pere Civill, demana saber l’IAE que han pagat les empreses del
2014-2015 i si teniu el 2016 també i sobre aquest tema, buscar una manera entre
tots, amb diferents propostes de buscar la manera de que aquests impostos que
estan pagant aquestes empreses d’alguna manera o altre es veiessin
beneficiades i d’alguna manera se’ls retornés aquest esforç que estan fent, seria
una manera de potencia i arreglar el polígon i ocupar les naus buides i seria un
atractiu per alguna empresa nova, seria una proposta per estudiar.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta no totes les empreses del municipi aporten
l’IAE a l’Ajuntament perquè no tenen la seu fiscal en aquest municipi i algunes
altres empreses que no arriben a facturar una certa quantitat, aquest impost no
arriba a l’Ajuntament sinó que va directament a l’Estat.
De totes maneres, tots els impostos que es paguen d’empreses com dels
ciutadans, es paguen perquè després es vegin beneficiats amb serveis per ells.
Està totalment d’acord amb això, i tinc el llistat i la llei i se li farà arribar avui
mateix. Des d’Alcaldia i la regidoria de promoció econòmica es farà una ronda
per parlar amb totes les empreses del municipi per veure que necessiten i que
els fa falta.
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I no havent més assumptes a tractar, quan són les vint-i-dos 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. 7 de data
25 de juliol de 2017 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 14
pàgines mecanografiades a l’anvers.

La Secretaria Accidental
Irene Bolet Jiménez
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