Acta núm.- 9/2017, de 10 d’octubre de 2017

Sessió extraordinària del Ple de la Corporació

ASSISTENTS
President
Manel Arévalo Pérez (PDeCAT)
Vocals
Sira Carbó Cabeza (PDeCAT)
Jordi Torné Solé (PDeCAT)
Joan Navarro Puertas (PDeCAT)
Pere Civill Miret (ERC-AM)
Josep Tutusaus Raventós (ERC-AM)
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP)
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP)

Absents
Sergi Vallès Domingo (PDeCAT)
Ferran Carbó Rodríguez (PDeCAT)
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
cinc minuts, del dia deu d’octubre de l'any dos mil disset, es reuneixen els senyors a
dalt esmentats, per realitzar la sessió extraordinària del Ple de la Corporació municipal,
la qual ha estat convocada reglamentàriament amb el següent ordre del dia:
RELACIÓ

D'EXPEDIENTS

1. Compte General del pressupost municipal corresponent a l’exercici 2015.
2. Moció de condemna de la violència i repressió efectuada per part de la policia
aquest diumenge 1 d’octubre a Catalunya.

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.
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PRIMER.- COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL CORRESPONENT
A L’EXERCICI 2015.
Vist que els serveis de la Intervenció Municipal han confeccionat el Compte General
del Pressupost municipal corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2015, el qual
serà retut pel President de l’Ajuntament al Ple de la Corporació Municipal, previ
dictamen de la Comissió Especial de Comptes i exposició pública.
Atès que la sessió de la Comissió Especial de Comptes es va realitzar el dia 17
d’agost de 2017, dictaminant favorablement els Comptes Generals dels Pressupostos
municipals corresponents a l’exercici econòmic de 2015.
Vist que el Compte General corresponent a l'exercici 2015 es va exposar al públic, des
del dia 24 d’agost de 2017 fins el dia 29 de setembre de 2017, mitjançant publicació al
BOPB, en el tauler d’edictes de la Corporació i a la pàgina web municipal, de
conformitat amb l’article 212.3 de la Llei reguladora de les hisendes locals i que no es
van presentar objeccions, al·legacions ni observacions per persona interessada.
Vist l’informe favorable de la Secretària-Interventora Accidental de data 25 de juliol de
2017, segons el qual s’ha donat compliment al que estableix els articles 208 al 212 de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
Es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost municipal corresponent a
l’exercici econòmic de l’any 2015.
SEGON.- Trametre còpia de l’esmentat Compte General i de l’expedient administratiu
a la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa vigent.
TERCER.- Notificar el present acord, amb la informació corresponent, a l’Administració
de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació de l’Administració de l’Estat a la
província de Barcelona.

L’Alcalde Accidental, Manel Arévalo explica els motius pels quals s’ha convocat
aquest ple extraordinari, que ha sigut que hi ha una demanda per part de la Generalitat
perquè es presenti, ja s’havia presentat abans, però es fa ara amb urgència perquè
ens tenen retinguts quasi uns 600.000 euros i fins que no s’entri aquest estat de
comptes de l’exercici 2015, amb data màxim el 15 d’octubre podríem ingressar uns
200.000 euros i aquesta és la urgència per convocar aquet ple i aprovar aquest punt.
El Regidor, Pere Civill, pregunta en concepte de que són aquests 600.000 euros?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que aquests diners de la Generalitat
són de subvencions per obres, obres que s’han fet subvencionades per la Generalitat i
com que el municipi de Torrelles no tenia els comptes al dia, el que feien és que si no
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presentes els comptes, ells et retenen aquest import. El 2014 vam perdre aquesta
oportunitat per un període curt i ara al 2015 ens vam marcar aquesta prioritat i que ja
no perdríem això, el que passa és que la data màxima és el dia 15. Si voleu us podem
facilitar un llistat de les obres i els seus imports, ens van informar que si ho entràvem
en data 15 màxim, se’ns pagarien uns 200.000 i pico euros.
El Regidor, Pere Civill, pregunta, i els 400.000 euros restants?
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que quan la Generalitat pugui, perquè
no crec que ho tinguin pressupostat, però mica en mica ens ho aniran donant. Ara
mateix nosaltres estarem al dia per poder anar cobrant, dels pagament que ens vagin
fent, a partir d’aquest moment d’estar al dia de la documentació presentada, estarem
preparats per cobrar tots els diners que la Generalitat ens deu.
El Regidor, Pere Civill, pregunta, ens podries dir una mica per sobre, quines obres
eren? Sense donar-nos la llista...
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que el camp de futbol, el magatzem....
El Regidor, Pere Civill, comenta que són molt endarrerides...
La Regidora d’Hisenda, Sira Carbó, contesta que fa un munt d’anys, quasi uns 6
anys que aquest equip està aquí i durant aquests 6 anys no havíem aconseguit posar
els números al dia, ha sigut molt complicat arreglar-ho tot.
El Regidor, Josep Junqué, demana que se’ls passi la llista.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita per 6
vots a favor (4 del PDeCAT, 2 d’ERC-AM ) i 2 abstencions (PSC-CP).

SEGON.- MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA I REPRESSIÓ EFECTUADA
PER PART DE LA POLICIA AQUEST DIUMENGE 1 D’OCTUBRE A CATALUNYA.
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat
de setge i por.
Per aquest motiu, es proposa al Ple de la Corporació Municipal, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre
d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials del
diumenge 1 d’octubre a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en
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un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels
danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada
dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non
grata al nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de
terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat
dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran
al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de
Catalunya.
El Regidor, Josep Junqué, comenta que lamenten tots aquets fets que han
relacionat aquest escrit i s’adhereixen a la moció.
El Regidor, Pere Civill comenta que s’adhereixen a aquest manifest i fan una reflexió
sobre les declaracions que ha fet el President Carles Puigdemont sobre les persones
que van posar en perill la seva integritat física per exercir un dret fonamental, no quedi
en no res. Confiem que aquestes declaracions que ha fet avui de la retirada de la
independència o posposar-la tingui un sentit, ara per ara no li he pogut trobar però
esperem que el sofriment que van patir aquestes persones no hagi estat en va.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita per
unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió (4 del PDeCAT, 2 d’ERC-AM i 2
PSC-CP).

I no havent més assumptes a tractar, quan són les vint-i-una hores i quinze 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.

President
Manel Arévalo Pérez

La Secretaria Accidental
Irene Bolet Jiménez
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DILIGÈNCIA: La poso jo, per fer constar, que l’acta de la sessió núm. 9 de data 10
d’octubre de 2017 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 5 pàgines
mecanografiades a l’anvers.

La Secretaria Accidental
Irene Bolet Jiménez
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