Acta núm.- 12/2017, de 23 de novembre 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)
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP)
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP)
Pere Civill Miret (ERC-AM)
Josep Tutusaus Raventós (ERC-AM)
Maria Teresa Rodríguez González (AETFF!)
Regidors que han excusat l'assistència
Ferran Carbó Rodríguez (PDeCAT)

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
quinze minuts del dia vint-i-tres de novembre 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 19 de setembre
de 2017.
2. Aprovació de la minuta de la sessió extraordinària realitzada el dia 10 d’octubre
de 2017.
3. Designació dels membres de les meses electorals amb motiu de les eleccions
al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017.
4. Aprovació del Padró d'Habitants a 1 de gener de 2017.
5. Donar compte de l’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i els
ajuntaments de Sant Martí Sarroca, Torrelles de Foix i Font-Rubí per al Pla
Educatiu d’Entorn.
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6.

Donar compte de l’aprovació del model de conveni que regula la relació dels
ajuntaments implicats amb el Consorci de Promoció Turística del Penedès,
respecte la contractació d’un tècnic compartit entre municipis.
7. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Torrelles de Foix al conveni de
cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del servi de taxi a l’Alt
Penedès.
8. Donar compte del decret d’alcaldia núm. 72/2017, de data 17 de novembre de
2017, de reassignació de funcions a la regidora Sra. Sira Carbó Cabeza.
9. Nomenament del representant municipal al Consell Escolar.
10. Aprovació de la modificació de crèdit 5/2017 en la modalitat de suplement de
crèdit.
11. Formalització d’una operació de crèdit amb el Fons de Finançament d’Entitats
Locals
12. Moció per exigir la llibertat dels presos polítics.
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
Art. 46.2.e) de la llei 7/85, de 2 d’abril, LRBRL,
modificada per la llei 11/99, de 21 d’abril
13. Donar compte al ple dels decrets de l’ alcalde.
14. Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local.
15. Informacions de la Presidència.
16. Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.
17. 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 19 DE SETEMBRE DE 2017.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova l'acta de la sessió ordinària realitzada el dia
19 de setembre de 2017, per 7 vots a favor (5 PDeCAT , 1 PSC-CP i 1 AETFF!) i 2
abstencions ( 1 ERC-AM i 1 PSC-CP).

SEGON.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
REALITZADA EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2017.
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Votació.- Realitzada la votació, s’aprova l'acta de la sessió extraordinària realitzada el
dia 10 d’ octubre de 2017, per 7 vots a favor (4 PDeCAT , 1 ERC-AM, 2 PSC-CP ) i 2
abstencions ( 1PDeCAT i 1 AETFF!).

TERCER.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORIALS AMB
MOTIU DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL DIA 21 DE
DESEMBRE DE 2017.
L’Alcalde, Sergi Vallès, explica que la votació s’ha realitzat electrònicament com
sempre, que tots els regidors han assistit a la votació i els resultats són:
Taula A
President
1r Vocal
2n Vocal
President 1r Suplent
President 2n Suplent
1r Vocal 1r Suplent
1r Vocal 2n Suplent
2n Vocal 1r Suplent
2n Vocal 2n Suplent

Araceli Garcia Carmona
Joan Lluís Fisa Badia
Maria Carmen Cruz Criado
Agustín Álvaro Gracia Coletas
Francisco Fernàndez Noguerira
Ana Isabel Fernàndez Borlan
Sakina Azarfan Rahouti
Ivan Fernàndez Fernàndez
Sandra Espinosa Antunez

Taula B
President
1r Vocal
2n Vocal
President 1r Suplent
President 2n Suplent
1r Vocal 1r Suplent
1r Vocal 2n Suplent
2n Vocal 1r Suplent
2n Vocal 2n Suplent

Jose Linares Guillen
Antonio Mora Garcia
Esmeralda Muñoz Salido
Ismael Ramírez Fernàndez
Isabel Llobet Fernàndez
José Vallés Rosell
Esther Moruno Rosello
Maria Teresa Puga Villegas
Jose Maria Panisello Miro

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

QUART.- APROVACIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2017.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Vist l'escrit rebut de l’Àrea de Govern Local de la Diputació de Barcelona, corresponent
al resultat numèric de la revisió anual del padró d'habitants a 1 de gener de 2017, i atès
que s'ha de procedir a la seva aprovació.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
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Primer.- Aprovar la xifra de 2.253 habitants a 1 de gener de 2017, proposada pel
Departament d’Estadística i Població de la Diputació de Barcelona, gestor del padró
d’habitants de l’Ajuntament de Torrelles de Foix.
Segon.- Facultar el senyor alcalde, o persona en qui delegui, per tal de què signi tota la
documentació precisa per fer efectius els acords presos.

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

CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I ELS
AJUNTAMENTS DE SANT MARTÍ SARROCA, TORRELLES DE FOIX I FONT-RUBÍ
PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que la Junta de Govern Local a la seva sessió de data 24 d’octubre de 2017, va
adoptar el següent acord que literalment diu:
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA
MITJANÇANT
EL
DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I ELS AJUNTAMENTS DE SANT MARTÍ SARROCA,
TORRELLES DE FOIX I FONT-RUBÍ PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN.
La Secretària-Accidental de la Corporació dóna lectura de la proposta d’acord:
Atès que la Generalitat de Catalunya ha tramès un conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i els ajuntaments de Sant Martí Sarroca, Torrelles de Foix
i Font-Rubí per al Pla Educatiu d’Entorn.
Atès que l’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Ensenyament i els Ajuntaments de Sant Martí Sarroca, Torrelles de Foix i Font-Rubí
per contribuir, a través del Pla educatiu d’entorn, al foment de la llengua catalana i a la
millora de l’èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions: personal,
acadèmica, social i laboral. Així mateix, es vol afavorir la convivència, la cohesió social
i la creació i/o el manteniment d’una xarxa educativa que doni una resposta global,
integral i més eficaç als reptes educatius.
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Atès que aquest conveni tindrà efectes des de l’inici del curs 2017-2018, i fins a
l’acabament del curs 2020-2021.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i els
ajuntaments de Sant Martí Sarroca, Torrelles de Foix i Font-Rubí per al Pla Educatiu
d’Entorn.
Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció del Servei Educatiu Llengua,
Interculturalitat i Cohesió Social del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, per al seu coneixement i als efectes escaients.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde, o persona en qui delegui, per tal de signar tota la
documentació precisa per fer efectius els acords presos.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent”.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
Únic. Donar compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 24
d’octubre de 2017, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i els ajuntaments
de Sant Martí Sarroca, Torrelles de Foix i Font-Rubí per al Pla Educatiu d’Entorn.

L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que proposa la retirada d’aquest punt, donat que
ahir es va anar al Departament d’Ensenyament per parlar diversos temes de l’escola i
la directora va proposar que es quedés sobre la taula degut a que es pretén de que
pugui entrar l’Ajuntament de Pontons i a que alguns no ho podran portar pel ple, és
preferible que tots els Ajuntaments ho puguin portar al mateix moment, tot i així el
Departament agafarà una petita part del conveni sense que estigui firmat i tirarà
endavant alguns del punts que hi ha dins del conveni, com és el d’establir algunes
actuacions comunes, però es farà des del Departament.

SISÈ.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL MODEL DE CONVENI QUE
REGULA LARELACIÓ DELS AJUNTAMENTS IMPLICATS AMB EL CONSORCI DE
PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS, RESPECTE LA CONTRACTACIÓ D’UN
TÈCNIC COMPARTIT ENTRE MUNICIPIS.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
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Atès que la Junta de Govern Local a la seva sessió de data 24 d’octubre de 2017, va
adoptar el següent acord que literalment diu:
“APROVACIÓ DEL MODEL DE CONVENI QUE REGULA LA RELACIÓ DELS
AJUNTAMENTS IMPLICATS AMB EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL
PENEDÈS, RESPECTE LA CONTRACTACIÓ DEL TÈCNIC COMPARTIT ENTRE
MUNICIPIS.
La Secretària-Accidental de la Corporació dóna lectura de la proposta d’acord:
Atès que en data 8 d’agost de 2017 i número de registre d'entrada 2759 el Consorci de
Promoció Turística del Penedès, ha tramès una notificació de l’acord adoptat per
l’Assemblea de data 20 de juliol de 2017, en la que s’aprova un model de conveni
que reguli la relació dels ajuntaments implicats amb el Consorci de Promoció Turística
del Penedès, respecte la contractació d’un tècnic compartit entre municipis.
Atès que el cost que li correspon sufragar a l’Ajuntament de Torrelles de Foix en
aquest projecte és de 2.000 € anuals, a comptar des d’aquest any 2017.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar la conformitat a l’aprovació d’un model de conveni que reguli la
relació dels ajuntaments implicats amb el Consorci de Promoció Turística del Penedès,
respecte la contractació d’un tècnic compartit entre municipis.
Segon.- Aprovar el cost que li correspon sufragar a l’Ajuntament de Torrelles de Foix en
aquest projecte d’import 2.000 € anuals, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 432022799 del pressupost vigent.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci de Promoció Turística del Penedès, per al
seu coneixement i als efectes escaients.
Quart.- Facultar el senyor alcalde, o persona en qui delegui, per tal de signar tota la
documentació precisa per fer efectius els acords presos.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprovar els acords descrits en la proposta
precedent”.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
Únic. Donar compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 24
d’octubre de 2017, d’aprovació del model de conveni que reguli la relació dels
ajuntaments implicats amb el Consorci de Promoció Turística del Penedès, respecte la
contractació d’un tècnic compartit entre municipis.

L’Alcalde, Sergi Vallès explica que en la línia de impulsió de la Promoció Turística
que s’està seguin del municipi, el Consorci de Promoció Turística s’ha tret la
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possibilitat de tenir tècnics compartits en turisme, que és el mateix que es té amb els
tècnics de joventut compartits o els tècnics compartits del Consell Comarcal, els quals
es va pensar que era molt interessant tenir uns tècnics de turisme que vinguin als
municipis a desenvolupar totes aquelles polítiques turístiques de promoció del
municipi, altres ajuntament han pensat que també era interessant i s’hi ha sumat. El
Consorci ha contractat un tècnic i si s’aprova aquest conveni, a l’Ajuntament de
Torrelles, a partir del 2018, ens tocaria pagar 2.000 euros anuals i la resta la pagaria
Diputació de Barcelona. L’Ajuntament de Mediona, Sant Quintí, Olèrdola, Font Rubí i
Torrelles són els 5 ajuntament que compartiran aquest tècnic i està previst que vingui
els dimarts i tindrà un Planning de treball.
El Regidor, Pere Civill, pregunta quines són les actuacions que durà a terme aquest
tècnic?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que inicialment, identificarà els llocs i tots atractius
turístics que es pugui promocionar al turisme, segurament es crearà una mesa de
turisme i anirà a parlar amb els establiments que tinguin alguna cosa a veure amb el
turisme i després planificar des de zero, totes les possibles actuacions.

SETÈ.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRELLES DE
FOIX AL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA PER A LA
PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI A L’ALT PENEDÈS.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:

Atès que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en sessió de data 14 de
setembre de 2017, va aprovar el conveni de cooperació interadministrativa per a la
prestació conjunta del Servei del Taxi a la comarca de l’Alt Penedès, el qual
s’incorpora a l’expedient
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Torrelles de Foix al conveni de
cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del Servei de Taxi a la
comarca de l’Alt Penedès.
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i a la Subdirecció
General d’Ordenació dels Transports i Desenvolupament Sectorial del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i als
efectes escaients.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde, o persona en qui delegui, per tal de signar tota la
documentació precisa per fer efectius els acords presos.
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L’Alcalde, Sergi Vallès explica a través d’aquest Conveni, que la Comarca de l’Alt
Penedès, és pionera, en aquest aspecte, farà que tots els taxis que treballen a la
Comarca de l’Alt Penedès tinguin una lliure circulació de clients dins de la Comarca de
l’Alt Penedès.
El Regidor Perer Civill, comenta que llavors els taxis no tindran limitacions, com ara
que només podien treballar en el nostre municipi, els taxis que estiguessin inscrits en
el municipi? Ara podran treballar tots dins de la comarca sense limitacions, no?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que creu que Torrelles és dels últims Ajuntaments
que aprova aquest conveni perquè s’ha fet el ple més tard, però, això vol dir que els 27
municipis de l’Alt Penedès, s’han adherit al conveni, al Consell Comarcal també es va
aprovar i es tracta d’això, que tinguin clients per tota la comarca.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova per 8 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSCCP i AETFF!) i 1 absenció (PSC-CP)

VUITÈ.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 72/2017, DE DATA 17
DE NOVEMBRE DE 2017, DE REASSIGNACIÓ DE FUNCIONS A LA REGIDORA
SRA. SIRA CARBÓ CABEZA.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Vist el Decret d’alcaldia núm. 72/2017, de data 17 de novembre de 2017, de
reassignació de funcions a la regidora Sra. Sira Carbó Cabeza, el qual literalment diu:
“Decret d’alcaldia, de reassignació de funcions a la regidora Sra. Sira Carbó Cabeza.
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 40 /2016, de 28 de juny , es va efectuar a favor
de la regidora Sra. Sira Carbó Cabeza una delegació genèrica per a la direcció i gestió
dels assumptes següents: Ensenyament, Hisenda, Promoció Econòmica i Medi
Ambient,
Atès que és necessari reorganitzar les delegacions de les diferents àrees de
l’Ajuntament;
Atès que aquesta Alcaldia considera necessària l’atribució de les competències que
ostentava en matèria de Ensenyament la Sra. Sira Carbó Cabeza a la pròpia Alcaldia;
Vist el que disposen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local; 53.3 i 56 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 43.3 i 44 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC:
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Primer.- Revocar la delegació genèrica per a la direcció i gestió de l’àrea
d’ensenyament efectuada per Decret 40/2016, de 28 de juny a favor de la Sra. Sira
Carbó Cabeza.
Segon.- Mantenir les facultats relacionades amb l’àrea d’ensenyament en la pròpia
alcaldia.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la senyora Sira Carbó Cabeza.
Quart.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis
de la corporació.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució en la primera sessió que celebri la
Comissió de Coordinació del Govern municipal.
Sisè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri”.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
Únic. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 72/2017, de data 17 de novembre de
2017, de reassignació de funcions a la regidora Sra. Sira Carbó Cabeza

L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que la Regidoria d’Ensenyament passarà dins de la
seva cartera, per un canvi d’organització.

NOVÈ.- NOMENAMENT
ESCOLAR.

DEL

REPRESENTANT

MUNICIPAL

AL

CONSELL

La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:

Ates que per decret d’alcaldia núm. 72/2017 de data 17 de novembre de 2017, es va
revocar la delegació genèrica per a la direcció i gestió de l’àrea d’ensenyament
efectuada per Decret 40/2016, de 28 de juny a favor de la Sra. Sira Carbó Cabeza; i es
van mantenir les facultats relacionades amb l’àrea d’ensenyament en la pròpia
alcaldia.
Per això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Designar com a representant de l'Ajuntament de Torrelles de Foix en els
Consells Escolars i Educatius a l’Alcalde, Sr. Sergi Vallès Domingo.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat i al Consell Escolar de l’Escola
«Guerau de Peguera» pel seu coneixement i als efectes jurídics corresponents.
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Votació.- Realitzada la votació, s’aprova 9 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC-CP i
AETFF!)

DESÈ.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2017 EN LA MODALITAT
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès que la Resolució de 14 de novembre de 2017, de la Secretaria General de
Finançament Autonòmic i Local, per la qual s'aprova la relació de ajuntaments als quals
s'aplicarà la mesura de substitució de retencions de la participació en tributs de l'Estat
per la formalització de préstecs amb càrrec al Fons de Finançament a entitats locals
inclou a l’Ajuntament de Torrelles de Foix en l’ esmentada relació, amb un deute viu a
cancel·lar amb el Fons en liquidació per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors
d'Entitats Locals de 1.712.194,33 euros amb data de 30 de novembre de 2017.
Atès que cal adaptar el pressupost per donar compliment a l’article 50 TRLRHL, i que
s’ha de formalitzar una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit, en
els termes de l’article 177 TRLRHL i 36.2 del Reial Decret 500/1992, de 20 d’abril, pel
que es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Atès que la despesa associada no es pot ajornar al pressupost següent.
Vist l’informe de la Secretaria-Interventora Acctal, al respecte.
Proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 5/2017 en la modalitat de suplement de crèdit
en els següents termes:
Modificació en el pressupost de despeses,
Aplicació
Progr.

Eco.

9200

22798

Descripció

Crèdits inicials

Suplement de
Crèdits

Crèdits finals

FACTURES ICO – CANCEL·LACIÓ
DEUTE

105.340,00

1.712.194,33

2.002.804,33

TOTAL DESPESES

105.340,00

1.712.194,33

2.002.804,33

Modificació en el pressupost d’ingressos,
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Concepte

Descripció

91300

Préstecs a llarg termini fora sector públic
TOTAL INGRESSOS

Crèdits inicials

Modificació

Crèdit final

290.610,00

1.712.194,33

1.817.534,33

290.610,00

1.712.194,33

1.817.534,33

Segon.- Ordenar el registre d’aquestes operacions en el sistema d’informació
comptable.
Tercer.- Publicar aquesta modificació de crèdit en el tauler d’anuncis de la Corporació
previ anunci en el BOP, per que es puguin formular les observacions pertinents en els
termes de l’article 169 del TRLRHL.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Administració General de l’Estat i el Departament
de Governació de la Generalitat de Catalunya.
la Regidora, Sira Carbó, explica que amb el pla d’ajust que es va presentar, una de
les coses que es van proposar va ser deixar de tenir el deute amb ICO i negociar-ho
amb una entitat bancària, això reduiria els interessos i un estalvi d’uns 600.000 euros.
L’estat ha acceptat el pla d’ajust que es va presentar, ha acceptat el deute amb l’ICO i
el dilluns s’anirà a firmar el crèdit amb el Banc Popular, ja es passarà còpia de tota la
documentació als regidors. Per poder dur a terme aquest canvi de deute amb l’ICO i
passar-ho a l’entitat bancària, és necessari una modificació de crèdit.
El Regidor, Josep Junqué, pregunta qui ho ha assignat?
La Regidora, Sira Carbó, contesta que és l’estat qui ha anat comunicant els passos i
l’entitat bancària que ens han assignat pel crèdit i les condicions.
El Regidor, Josep Junqué, pregunta quan puja en total el crèdit?
La Regidora, Sira Carbó, contesta que 1.817.534,33 € i amb els interessos
2.002.804,33 €
El Regidor, Pere Civill, pregunta si aquests 600.000 euros d’estalvi, es corresponen a
la totalitat del crèdit o anual?
La Regidora, Sira Carbó, contesta que és el tema dels interessos, i és el total.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova 9 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC-CP i
AETFF!).

ONZÈ.- FORMALITZACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT AMB EL FONS DE
FINANÇAMENT D’ENTITATS LOCALS.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
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La Resolució de 26 de juliol de 2017, de la Secretaria General de Finançament
Autonòmic i Local, per la qual es concreta el procediment i terminis a través del qual es
farà efectiva la modificació de les condicions financeres del deute amb el Fons en
liquidació per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors, per a aquelles entitats
locals que s'acullin a la substitució de l'aplicació de retencions de la participació en
tributs de l'Estat per la formalització de préstecs amb càrrec al Fons de Finançament a
Entitats Locals, va concretar el procediment i els terminis per que les entitats locals
compreses en el seu àmbit subjectiu, poguessin sol·licitar acollir-se a les mesures
contemplades en l’Acord de 15 de juny de 2017 aprovat per la Comissió Delegada del
Govern per a Assumptes Econòmics.
També s’establia la necessitat de sol·licitar i comunicar un Pla d’ajust, en els termes de
l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que s’estableixen
obligacions de informació i els procediments necessaris per establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, així com la
condicionalitat fiscal del seu apartat cinquè, que compren el compromís d’acceptar la
imposició de mesures que pogués establir el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en el
cas que s’apreciés incompliment o risc d’incompliment del citat Pla d’ajust.
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 19 de setembre de 2017, va aprovar el
Pla d’ajust de la Corporació pel període 2017-2027, amb l’objecte de substituir l’actual
operació de préstec amb l’estat amb una operació en els termes de la Resolució de 26
de juliol citada.
Atès que la Resolució de 17 de novembre de 2017, de la Secretaria General de
Finançament Autonòmic i Local inclou a l’Ajuntament de Torrelles de Foix en la llista
de municipis als quals s’aplicarà la mesura de substitució de retencions de la
participació en tributs de l’Estat per la formalització de préstecs amb càrrec al Fons de
Finançament a entitats locals, amb un deute viu de 1.712.194,33 euros a data de 30
de novembre de 2017.
Atès que per comunicació de 16 de novembre de 2017 de la Subdirecció General
d’Estudis i Finançament d’Entitats locals, se’ns posa de manifest que el tipus d’interès
de l’operació de crèdit abans citada és 1’002% anual fix, i que aquesta operació haurà
de ser formalitzada amb l’entitat financera assignada per l’Institut de Crèdit Oficial,
amb una amortització de 10 anys, dels quals els dos primers són de carència.
Es proposa al Ple de la Corporació el següent acord:
Primer.- Aprovar la formalització d’una operació de préstec en la modalitat de llarg
termini, per un import de fins a 1.712.194,33 euros amb el Fons de Finançament a
Entitats Locals per la cancel·lació del deute viu, pel mateix import, amb el
compartiment Fons en liquidació per al Finançament dels pagaments a Proveïdors de
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Entitats Locals.
Segon.- Aquest acord d’aprovació és genèric pel que fa a les entitats de crèdit amb les
quals es formalitzarà l’operació de préstec, ja que s’assignarà per l’Institut de Crèdit
Oficial ( ICO) . El període d’amortització del préstec és de 10 anys, dels quals els dos
primers són de carència, i el tipus d’interès de l’operació és de 1’002% anual fix,
d’acord amb la comunicació de la Subdirecció General d’Estudis i Finançament
d’Entitats Locals de 16 de novembre de 2017.
Tercer.- Adoptat l’acord d’aprovació de la concertació de l’operació de crèdit, aquesta
Corporació restarà a l’espera que l’entitat de crèdit assignada per l’Institut de Crèdit
Oficial es posi en contacte per tal de formalitzar l’operació corresponent.
Quart.- Habilitar a l’Alcalde per la signatura de la documentació necessària per a la
formalització del préstec
Cinquè.- Notificar aquest acord al Ministeri d’Economia i Hisenda als efectes oportuns.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que fa referència amb el punt anterior i l’import total
del préstec és de 1.712.194,33 euros.
El Regidor, Josep Junqué, pregunta quan suposa de pagar?
La Regidora, Sira Carbó contesta que els dos primers anys són de carència i aquesta
informació està en el pla d’ajusts econòmics que es va passar, però quan tinguem el
quadre d’amortització us el fem arribar.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que el fet de negociar aquest crèdit i estalviar-nos
aquests 600.000 euros també al finançar aquest crèdit ens permetrà que l’estat no ens
tregui la PIE que ens aporta que són uns 16.000 euros cada mes i com es va comentar
en el pla d’ajust, aquets 2 anys de carència al no pagar aquest crèdit, s’aprofitarà per
pagar altres crèdits.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova 9 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC-CP i
AETFF!)

DOTZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECAT,
ERC-AM, PSC-CP I AETFF! PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESOS
POLÍTICS.
La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
Atès, que el dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant
l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació
de fons públics contra el Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del
Parlament de Catalunya, per haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.
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Atès que el dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional Espanyola va decretar presó per
a vuit membres del legítim Govern de la Generalitat de Catalunya. L’Audiència
Nacional va decretar presó incondicional sota els infundats delictes de rebel·lió, sedició
i malversació de fons públics, pel vicepresident de la Generalitat i President d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, i els consellers i conselleres del legítim
Govern de Catalunya Raúl Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors
Bassa,
Carles
Mundó
i
Meritxell
Borràs.
Atès que el dia 3 de novembre, l’Audiència Nacional Espanyola ha ordenat la detenció
del President de la Generalitat, Carles Puigdemont, i dels consellers i conselleres Toni
Comín,
Clara
Ponsatí,
Meritxell
Serret
i
Lluís
Puig.
Atès que el Tribunal Suprem ha decidit sotmetre a vigilància policial la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, i la major part dels membres de la mesa fins a la seva
declaració
prevista
per
al
proper
9
de
novembre.
Atès que aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia
espanyola amb fins polítics, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i
Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per haver
organitzat
la
consulta
del
9N.
Atès que l’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea,
atempta contra els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans
proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del
1948, i també contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les
Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat
Espanyol.
Atès que des d’aquest consistori sempre s’han defensat les institucions de govern de
Catalunya. El compromís de Torrelles de Foix amb la llibertat, la pau, el diàleg i
Catalunya
és
ferm
i
innegociable.
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de la Corporació Municipal, l’adopció dels
següents
acords:
Primer.- Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir la immediata
excarceració dels membres del Govern de la Generalitat. Presos polítics que ho són
malgrat haver actuat sempre pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat sorgit
de
les
urnes.
Segon.- Expressar el ple suport al govern de Catalunya sorgit de les urnes el 27 de
setembre del 2015, encapçalat pel Molt Honorable president Carles Puigdemont i per
l’Honorable vicepresident Oriol Junqueras, com el govern legítim de Catalunya, així
com el Parlament de Catalunya sorgit de les mateixes com a l’únic representant legítim
del
poble
de
Catalunya.
Tercer.- Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist
desposseïts de les seves competències per l’aplicació indigna de l’article 155 de la CE.
Quart.- Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i
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l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders
que
qualsevol
Estat
de
Dret
digne,
ha
de
garantir.
Cinquè.- Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.
Sisè.- Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que s’ha deixat la moció sense especificar cap partit
polític en l’encapçalament, esperant saber qui vol participar en aquesta moció. Tots els
partits polítics que contesten que volen participar en la moció presentada.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova 9 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC-CP i
AETFF!)

TRETZÈ.- 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. 58/2017, de data 20 de setembre de 2017, al núm.
72/2017, de data 17 de novembre de 2017.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 58/2017, de data 20 de
setembre de 2017, al núm. 72/2017, de data 17 de novembre de 2017.

CATORZÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
Atès les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia els articles 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i concordants del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’art. 24 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i
l’article 41 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i demés normes
concordants.
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Atès els acords adoptats per la Junta de Govern Local, a les seves sessions núm.
35/2017, de data 12 de setembre de 2017, fins a la número 42/2017, de data 31
d‘octubre 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. 35/2017, de data 12 de setembre de 2017, fins a la número
42/2017, de data 31 d‘octubre de 2017.

QUINZÈ.- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA.
L’Alcalde, Sergi Vallès explica que projecte del wifi que tant ha costat en aquest
Ajuntament, s’ha acabat, es va fer la inspecció final d’obra i el Joan us explicarà com
funcionarà, també donar-vos les gràcies, a tothom per la paciència, a l’equip d’ERC
per insistir i la paciència.
Informar- vos que s’ha canviat tot l’enllumenat de Plana de les Torres, s’estan resolent
uns petits problemes que es resoldran en breu i al canviar l’enllumenat ha pogut fer
que poguéssim posar enllumenat nou al carrer de la Creueta, al Mare de Déu de Foix,
al pàrquing de davant del camp de futbol, a la petanca, a la carretera nova, els dos
focus grans que tenim a la plaça d’aquí a l’Ajuntament, i a la Plaça Nova, aquesta
subvenció ha permès fer totes aquestes millores al municipi canviant les bombetes
convencionals a LED.
Un altre fet que ha ocorregut aquets darrers dies, han sigut alguns robatoris a la
comarca, els mossos estan fent detencions, algunes d’elles en el nostre municipi, fa
unes setmanes ens vam reunir amb el regidor de seguretat ciutadana i amb el cap de
la comissaria de l’àrea de l’Alt Penedès i s’està treballant en el tema.
El dia 10 de desembre es realitzarà una jornada on els ciutadans podran realitzar les
preguntes que creguin, primer a Plana de les Torres, a Can Coral i al Casal Torrellenc.
El Regidor, Joan Navarro explica que el dissabte a les 10 del matí a l’escola nova, es
farà la donació de sang.
Referent al wifi, l’empresa farà una presentació amb preus, i informació el dia 2 de
desembre.
El dia 16 de desembre es farà el sopar de la marató, amb el Casal Torrellenc, el grup
de teatre “Pa amb xocolata” i l’Ajuntament i tots els diners re caudats, aniran destinats
a la marató.
Avui s’ha emès per primera vegada el ple per internet, en aquets moments està en
període de prova i es faran reunions al poble per activar la ràdio.
Informar que la comissió de festes, està treballant en les festes de nadal i en breu
s’informaran dels actes previstos per aquestes festes .
L’Alcalde, Sergi Vallès dona les gràcies a tota la gent que va participar i col·laborar
en la fira artesana i festival clownic.
Referent al projecte de l’asfalt de la carretera de les Espolles, ja hem obert 2 sobres,
dilluns l’últim sobre i abans d’acabar l’any es començaran les obres d’asfalt.
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El Regidor, Jordi Torné explica que de les 5 actuacions que estaven previstes per la
millora de la xarxa d’aigua del nostre poble, que eren: l’acondicionament del dipòsit del
costa, la modificació de l’escomesa del cementiri, la instal·lació de comptadors de
control, la reconnexió del camí del cementiri i remodelació de la canal del carrer raval,
sant Isidre i carrer bassons. La única actuació que falta és la instal·lació dels
comptadors de control i la remodelació de la canal li falta una setmana perquè estigui
enllestida.
La setmana vinent els tècnics començaran a mirar en que invertim els diners de cara
l’any 2018.
L’Alcalde, Sergi Vallès explica que Sorea des de fa un temps està molt més activa i
fa més actuacions i si la gent proposa alguna actuació, es tindrà en compte.
El Regidor Manel Arevalo explica la Diputació ens ha subvencionat l’arranjament del
camí que va de Torrelles a les Dous, la setmana vinent ja està enllestit.
L’Alcalde, Sergi Vallès dona resposta en format paper a les preguntes que el Regidor
Josep Junqué i Pere Civill va realitzar sobre les subvencions que ens deu la
Generalitat de Catalunya. El Regidor Pere Civill va demanar la comparativa del que es
pagava en les diferents cases rurals i allotjament rurals sobre les escombraries, en el
ple de les ordenances, Sant Martí, Vilobí i Guardiola, a Sant Martí paguen per metres
quadrats, la taxa més baixa és e 200 euros, fins a 50 m2 , a Vilobí la més baixa és de
190 euros i es paga 349 € fins a 25 places i 531 € més de 25 places, si ho comparem,
som els que ho tenim més barat de tots.
El Regidor Pere Civill pregunta quin servei tenen?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que igual
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que el Pere també va demanar l’IAE que el farem
arribar per correu.

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

DISSETÈ.- PRECS I PREGUNTES.
S’incorpora a les 21:45 minuts el regidor, Josep Tutusaus Raventós
La Regidora Teresa Rodríguez felicita a la Sira Carbó per la organització de la Fira
artesana.
El Regidor Josep Junqué pregunta la connexió del dipòsit de les costes amb Can
Coral com està?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que tota la xarxa està connectada
El Regidor Jordi Torné contesta que hi ha una connexió que es pseudo-provisional,
que s’havia d’haver fet l’any passat, però ens van obligar a fer altres actuacions més
urgents i aquesta no es va realitzar.
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El Regidor, Pere Civill pregunta sobre la venta del camió d’escombraries, com ha
anat?
La Regidora Sira Carbó explica que va haver-hi una empresa que estava interessada
en la compra del camió , Tallers Lliça, però al final després d’haver fet les gestions del
decret i demés, no els va interessar i al final Tallers Bevi han dit que se’l queden ells
pel mateix preu, 1.000 euros sense iva.
El Regidor, Pere Civill pregunta no hi haurà més camió d’escombraries en el
municipi?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que no
La Regidora Teresa Rodríguez comenta que no vol que ningú es prengui malament
el que dirà, està d’acord en quan al local social de Can Coral es van fer, dos
despatxos, la nostre Associació tot el que tenim ho tenim tot guardat en el despatx i si
es fa una festa o una reunió, no deixem res pel mig. El que no trobem normal és que
l’armari on hi ha els comptadors de la llum, allà hi ha capses de la comissió de festes,
cadires.... i creiem que tothom ho hauria de guardar en el seu despatx, el que no pot
ser és que uns si i els altres no.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que es tindrà en compte i es resoldrà.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta els carrers que donen a la carretera de
Pontons manca visibilitat i has de treure mig cotxe per veure els cotxes que circulen
per la carretera i això és un perill, al carrer de Sant Genís si aparquen tampoc veus i al
carrer de la Creueta hi ha els contenidors molt a la cantonada i has de treure molt el
morro del cotxe per veure si baixa o no ningú.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que es tindrà en compte.
El Regidor Pere Civill pregunta sobre la inspecció d’edificis que ve de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya sobre els edificis de més de 45 anys, tots els edificis estan
obligats? Siguin particulars o públics?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que si, però l’Ajuntament no ho fa.
El Regidor Pere Civill comenta que demanen un certificat d’un tècnic, la pregunta és
si ho pot fer el tècnic municipal?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que no, perquè és a nivell particular.
El Regidor Pere Civill comenta que si a nivell d’Ajuntament es pogués aconseguir un
sol tècnic per tothom, es podria aconseguir un preu més assequible.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que ell no ho creu que l’Ajuntament s’hagi de fer cap
gestió, perquè no són tots els habitants afectats, sinó que són uns quants.
La Regidora Teresa Rodríguez pregunta que es volen posar bandes reductores, oi?
Era per preguntar a on es posarien?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que el Regidor de Serveis, el Ferran Carbó porta el
tema però avui està treballant i no ha pogut assistir al ple.
El Regidor Josep Junqué comenta referent al tema del Pere, si es pogués fer una
circular a la gent gran, que qualsevol que tingués algun dubte o no sabés el que ha de
fer, que s’adrecés al tècnic municipal perquè els assessorés del passos a seguir
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que una cosa és això que estàs plantejant, si es té
un dubte o alguna pregunta, però l’altre és buscar un arquitecte....
El Regidor Josep Junqué comenta que en aquesta circular o nota informativa dir que
no es cosa de l’Ajuntament i que quedi clar que l’Ajuntament no té res a veure i l’altre
informar del que han de fer i sinó a recepció mateix amb la informació que l’arquitecte
li hagi donat podria contestar aquestes preguntes
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L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que fa 6 mesos que ja van enviar aquestes cartes
que ara tornen a enviar i no ens hem trobat que la gent hagi vingut amb dubtes o
preguntes sobre el tema.
El Regidor, Manel Arevalo comenta que com a molt es podria donar un llista de
tècnics a on es poden adreçar.
La Regidora, Teresa Rodríguez pregunta com tenim el tema de la retirada de
vehicles?
El Regidor, Manel Arevalo contesta que està en “stand by“ va tirant endavant, però a
poc a poc, perquè és un tema molt lent, alguns es mouen, altres es queden parats,
però és lent.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que la Sira com a representant de la Mancomunitat,
li comenta s’estan plantejant un servei de grua pels municipis que tenim aquest
problema, tot i així hi ha alguns dels vehicles s’han anat retirant.
La Regidora, Esther Tutusaus, pregunta com va el tema de Can Coral, lo del
Building?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que els advocats es van fent escrits i es van
contestant entre ells, s’han fet al·legacions, les van desestimar en part menys una que
determinaven que els tècnics conjunts que lo que va sota de l’asfalt que es diu lo de
l’aigua de drenatges no era responsabilitat en alguns carrers, de l’empresa sinó del
director de l’obra perquè no estaven contemplats en el projecte de la urbanització de
Can Coral, L’empresa volia començar urgentment però sense portar-nos una
documentació que requeríem, van anar davant del jutge dient que no els deixàvem
començar, cosa que és falsa. La junta de cooperació ha intervingut dient que
l’empresa i l’Ajuntament els estem prenent el pèl i l’Ajuntament ha tornat a fer un escrit.
Nosaltres els emplacem que comencin ja, però amb tot el que demanem, com que el
que volem és que no ho faci aquesta empresa i dins de la llei estem fent el possible
perquè siguin ells els que es neguin a fer-ho no nosaltres dir que no ho fessin i s’està
fent el possible i els hem requerit la documentació pel 27 de novembre i com que
entenem que no ho portaran, al·legarem que aquesta empresa no ho vol fer i així ho
presentarem al jutge, que són ells i no l’Ajuntament com diuen ells.
El Regidor Josep Junqué comenta que s’ha fet un nou planell d’aquí a Torrelles que
s’està entregant a recepció que hi ha carrers o passatges que en el planell vell no hi
eren, passatges que no estan aprovats per ple que sàpiga ell, després hi ha carrers
que el ple es van intentar canviar, es va decidir per ple que no es canviarien i el planell
nou, apareixen canviats. Qui ho ha fet, i com és que s’ha fet?
El Regidor, Manel Arevalo contesta que en principi es van fer sobre els planells
antics i referent als que comenta s’ho mirarà.
El Regidor Josep Junqué comenta per exemple hi havia canviar el 105, va sortir que
no i en aquest planell posa Carrer Mossèn Elies.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que la Irene ha anat a buscar el planell blau que vau
fer, un de color blau.
El Regidor, Manel Arevalo contesta que es va aprofitar la mateixa empresa perquè
ja tenia part de la feina feta i era més econòmic
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L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que es mirarà i tenia la esperança de que es felicités
per la feina feta, però veig que no, es veu sempre la part negativa de les coses.
El Regidor, Manel Arevalo contesta que per la pròxima vegada es torna mirar i es
canvia els que s’hagin de canviar i no passa res.

I no havent més assumptes a tractar, quan són les vint-i-dues hores del dia a dalt
assenyalat, el President aixeca la sessió de la que jo, la Secretària-Accidental, redacto
la present acta per a constància. Certifico.

L’Alcalde President
Sergi Vallès Domingo

La Secretaria Accidental
Irene Bolet Jiménez

DILIGÈNCIA: La poso jo, per fer constar, que l’acta de la sessió núm. 12 de data 23 de
novembre de 2017 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 20 pàgines
mecanografiades a l’anvers.

La Secretaria Accidental
Irene Bolet Jiménez
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