Ajuntament de Torrelles de Foix

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2019/2

El ple

Ordinària

Data

19 / de març / 2019

Durada

Des de les 21:03 fins a les 22:01 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Sergi Vallès Domingo

Secretari

Marc Ballester Pla

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

43393645M

Adela Campos Cortes

SÍ

37726899E

Esther Tutusaus Pérez

SÍ

36520282P

Ferran Carbó Rodríguez

SÍ

77310692X

Joan Navarro Puertas

SÍ

35012168G

Jordi Torné Solé

SÍ

77085408B

Josep Junqué Rafecas

NO

77103968X

Manel Arévalo Pérez

SÍ

35048300A

Maria Teresa Rodríguez González

SÍ

46631556E

Pere Civill Miret

SÍ

77121883P

Sergi Vallès Domingo

SÍ

52422841E

Sira Carbó Cabeza

NO
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Tipus de convocatòria

Número : 2019-0002 Data : 24/05/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Marc Ballester Pla (2 de 2)
Secretari-Interventor
Data Signatura: 28/05/2019
HASH: 7c010e35f63509412e7b0ab861fd255a

Sergi Vallès Domingo (1 de 2)
Alcalde-President
Data Signatura: 24/05/2019
HASH: 7657169009856c22a8ede725a741e845

ACTA

Ajuntament de Torrelles de Foix
1. Josep Junqué Rafecas:
«Motius personals»
1. Sira Carbó Cabeza:
«Motius personals»
L’Alcalde, Sergi Vallès fa entrega d’una placa commemorativa al Jutge de Pau Juan
Jose Zumeta Asensio per la seva tasca realitzada com a Jutge de Pau del municipi
durant aquests 8 anys.
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 0,
Absents: 0

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA NÚM. 1/2019, DE 22 DE
GENER DE 2019.
S'aprova l'esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 1/2019, realitzada el dia 22
de gener de 2019.
VOTS A FAVOR: 9 (5 PDeCAT, 2 ERC-AM, 1 PSC-CP i 1 AETFF!).

Expedient 1132/2018. Tancament i Liquidació del Pressupost
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, En contra: 0, Abstencions: 2,
Absents: 0

PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT
A L'EXERCICI 2016.
Resultant que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 11 de
desembre de 2018, va informar favorablement el compte general corresponent a
l'exercici
2016.
Resultant que el compte general s'ha exposat al públic per termini de quinze dies,
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Favorable

ACTA DEL PLE

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Número : 2019-0002 Data : 24/05/2019

A) PART RESOLUTIVA

Ajuntament de Torrelles de Foix
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
19 de desembre de 2018 i durant el termini d'exposició i vuit dies més no s'han
presentat
reclamacions,
objeccions
i
observacions.
Considerant que l'expedient d'aprovació del compte general ha seguit la tramitació
establerta
en
la
legislació
vigent
esmentada.
Memòria

l'informe

del
emès

Compte
per

General
la

corresponent

a

l'exercici

Secretaria-Intervenció

2016.

municipal.

Considerant que, de conformitat amb el que disposa la Regla 49 de l'Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat Local, l'aprovació del compte és un acte essencial per a la
fiscalització d'aquesta pels òrgans de control extern, que no requereix conformitat
amb les actuacions que en ella es contenen ni genera responsabilitat per raó
d'aquestes.
Per tot l'exposat, s'eleva al Ple de la Corporació, la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Aprovar els comptes i estats que componen el Compte General
corresponent a l'exercici 2016, així com els seus annexos, presentat de conformitat
amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del
Model Normal de Comptabilitat Local, i que està integrada el compte de la pròpia
Entitat.
SEGON.- Aprovat el compte general, que es rendeixi al Tribunal de Comptes en la
forma i amb la documentació que estableix la normativa vigent.
El Regidor, Pere Civill comenta que donat que l’informe del Secretari dona fe de que
això és així, per nosaltres no són els nostres comptes, no votarem en contra però ens
hi abstindrem.
El Secretari – interventor, Marc Ballester, comenta que d’acord amb la instrucció
1081/2013 que és la que regula el sistema comptable que apliquem , que és el
sistema normal de comptabilitat local, la responsabilitat per l’aprovació del ple no és
ninguna, sinó que simplement s’aprova per donar compte i perquè pugui ser
fiscalitzat, que en el nostre cas és la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Simplement per aclarir l’aprovació per part del ple, no implica cap tipus de
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ACTA DEL PLE

Considerant que el Compte General corresponent a l'exercici 2016 i els documents
que el justifiquen, que s'han rendit i estan conformes amb els llibres de comptabilitat i
la resta dels antecedents documentals, de conformitat amb el que disposa l'article
212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL- i les Regles 50 i 51 de l'Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat Local, tenint a la vista i consultats tots els antecedents que
s'han cregut convenients per a millor dictaminar respecte dels extrems a què fa
referència
la
legislació
citada.

Número : 2019-0002 Data : 24/05/2019

Vist

la
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Vista

Ajuntament de Torrelles de Foix
responsabilitat.
El Regidor, Pere Civill comenta que d’alguna manera amb la nostre abstenció no és
que estiguem en contra del que diuen aquets comptes, simplement amb el que no
estem massa d’acord és amb el temps en que s’aproven aquets comptes, fa massa
temps endarrere que haurien d’estar aprovats, de tota manera no els hem treballat
nosaltres, i per la nostra part no hi ha d’haver problema perquè hi ha majoria suficient
a l’equip de govern per poder-los aprovar sense el nostre vot a favor.
L’Alcalde, Sergi Vallès recorda que es va votar a favor en la junta de portaveus i que
us absteniu però que en l’any 2016 hi va haver 397.000 euros de superàvit
VOTS A FAVOR: 7 (5 PDeCAT, 1 PSC-CP, 1 AETFF!)

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 0,
Absents: 0
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Favorable

ACTA DEL PLE

Expedient 254/2019. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits

Número : 2019-0002 Data : 24/05/2019

ABSTENCIONS: 2 (2 ERC-AM)

Ajuntament de Torrelles de Foix
PROPOSTA D’ACORD AL PLE
Vista la relació de despeses procedents d'exercicis anteriors, corresponents a obres,
serveis i subministraments prestats a aquest Ajuntament, per un import total de
72.291,13€ euros.

Vist l'informe emès pel Secretari-Interventor

PRIMER. Resoldre la discrepància i aixecar l'objecció formulada per la Intervenció
Municipal, continuant la tramitació de l'expedient.

SEGON. Aprovar el reconeixement extrajudicial , expedient nº 254/2019, per un
import total de 72.291,13 euros, dels crèdits que a continuació es detallen:

Data entrada

Núm. Factura

Facta Factura Import

Proveïdor

12/12/2018

AJ/2018/125

30/11/2018

1.537,15

16/11/2018

74

16/11/2018

1.839,20

27/12/2018

20180481

23/12/2018

834,90

27/12/2018

719/18

27/12/2018

916,00

06/11/2018

2018002770

31/10/2018

750,75

Concepte
PARTIDA
Desconnecta't
Actua, SCCL
novembre 2018
2310-48000
Connexió
xarxa
Brichs
Borras, clavegueram
Jaume
(aparcament)
1532-22700
Centaño
Management
d'Espectacles, SL
Cagatió 22/12/18
3340-22609
Consell Esportiu Alt Gimnàstica
Penedès,
desembre 2018
3410-22700
Contenidors
Gestió
runes
Penedès, SL
deixalleria
1621-22709

16/01/2019

18103

23/10/2018

85,18

DG Viticultors, SL

16/01/2019

18083

24/08/2018

127,78

DG Viticultors, SL

14/11/2018

S1M801N0913199

31/10/2018

83,70

22/11/2018

P1M701N1159391

14/08/2017

927,96

06/08/2018

P1M801N1080689

02/08/2018

849,40

compra vi (protocol)

compra vi (protocol)
Consum
Elèctric
Camí Can Morgades
Endesa Energia XXI, Deixalleria
(P.
SLU
17/09/18 - 16/10/18)
Enllum. Públic C.
Endesa
Energia, Castanyer (13/06/17
SAU
-10/08/17)
Consum
Elèctric
Endesa
Energia, Escola (30/06/18 SAU
31/07/18)
Consum Elèctric C.

9200-22600
9200-22600

1621-22100

1650-21000

3210-22100
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PROPOSTA D'ACORD

ACTA DEL PLE

Pel que s'ha exposat, s'eleva al Ple de la Corporació, la següent

Número : 2019-0002 Data : 24/05/2019

Considerant que l'aprovació del present expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits correspon al Ple de la Corporació per no existir dotació pressupostària
específica, tal i com disposa l'article 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

Ajuntament de Torrelles de Foix

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Pla d'Ajust
D’acord amb allò previst a l’article 10 de l’ Ordre HAP/2105/2012 d'1 d'octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la
Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, es dona compte al Ple del següent informe de Secretaria-Intervenció:

PRIMERO. Por el Pleno de Torrelles de Foix se aprobó en fecha 19 de septiembre de
2017 un Plan de Ajuste de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Real
Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a proveedores de las EE.LL.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Normativa aplicable:
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOESPYSF).
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
SEGUNDO. La Disposición Adicional Primera de la LOESPYSF, establece la
obligación de presentar al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas un
informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste con periodicidad
anual.
TERCERO. De acuerdo con la Memoria del plan debían adoptarse las siguientes
medidas:
1.Substitución de la deuda actual con el ICO, que comporta un ahorro estimado de
681.481,46 euros en gastos corriente en 10 años.
La medida se ha cumplido.
2.Renegociación del préstamo actual con CAIXABANK para adaptarlo a las
condiciones de prudencia financiera vigente.
La medida se ha cumplido.
Ajuntament de Torrelles de Foix
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ACTA DEL PLE

ANTECEDENTES DE HECHO
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OBJETO: Informe anual sobre la ejecución del Plan de Ajuste para el periodo
2017-2027,

Número : 2019-0002 Data : 24/05/2019

“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN

Ajuntament de Torrelles de Foix

6.Los superávits presupuestarios previstos permiten dotar un importe de 75.000
euros a la mejora de los servicios que se han visto seriamente comprometidos por las
medidas de austeridad que ya se han puesto en marcha con anterioridad a este Plan.
Según el Documento Interno de Presupuestación Plurianual, en este ejercicio se
liberaban 150.000 euros para mejorar los servicios, y esta cifra, con las actuales
previsiones era totalmente factible. Para poner en marcha el presente Plan de Ajuste
debe de reducirse ese importe a 75.000 euros en 2018 y 2019. Incluso en 2020 este
importe debe ajustarse aun más hasta los 60.000. A partir de ese ejercicio se
recupera el nivel de gasto hasta los 92.500 euros adicionales en 2023.
No se tiene constancia de la existencia de ningún documento interno de
presupuestación plurianual. Por tanto, no se puede hacer una valoración de las
medidas que supuestamente constaban en el mismo.
7.Se prevén inversiones financiadas con recursos propios más bien modestas, de
acuerdo con nuestras posibilidades presupuestarias. Hay que tener en cuenta que
Ajuntament de Torrelles de Foix
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Número : 2019-0002 Data : 24/05/2019

5.En los dos primeros años del Plan, aprovechando el periodo de carencia del
préstamo a concertar, se prevén amortizaciones extraordinarias de dos operaciones
con el BBVA, por un importe de 92.500 euros en cada ejercicio. Una de ellas quedará
totalmente amortizada ya en 2018 y la otra verá sustancialmente reducido el saldo
pendiente, con los consiguientes ahorros en gastos financieros y la reducción de
pagos presupuestarios a partir de 2020, en que se habrá de hacer frente a las
amortizaciones del nuevo préstamo que se prevé concertar.
Se ha cumplido.
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4.Las operaciones pendientes de aplicar en presupuesto estimadas a 31/12/2017
serán de unos 1.350.600 euros. Este importe se prevé absorber mediante una
aplicación presupuestaria específica que formará parte del proyecto de presupuesto
general de la Corporación hasta el final del Plan. Así, en cada uno de los presupuesto
se consignará un importe de 135.060 euros hasta sanear dichos saldos.
En la memoria del Plan se establecía que en el momento de la aprobación las
obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto ascendían a 3.312.714 euros y
que a 31 de diciembre de 2017 serían de 1.350.615,34 euros. Presumiblemente, se
produjo un error al cuantificar la reducción de las obligaciones pendientes de aplicar
al presupuesto que ocasionaría la aprobación del Plan de Ajuste, puesto que el saldo
actual de las referidas operaciones asciende a 3.251.820,52.
No obstante, si se ha cumplido con el compromiso de consignar un importe de
135.060 euros para sanear dichos saldos. Por tanto, a los 3.251.820,52 euros
tendríamos que restarle los 135.060 euros consignados en presupuesto de 2018.

ACTA DEL PLE

3.En los dos primeros años del plan, por la propia evolución del documento interno de
presupuestación plurianual, así como a la sustitución de las dos operaciones de
crédito referenciadas, se produce un superávit presupuestario estimado de unos
303.000 euros.
No se tiene constancia de la existencia de ningún documento interno de
presupuestación plurianual. Por tanto, no se puede hacer una valoración de las
medidas que supuestamente constaban en el mismo.

Ajuntament de Torrelles de Foix
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Número : 2019-0002 Data : 24/05/2019

CUARTO. Dificultades para el seguimiento del Plan de Ajuste.
A parte de las habituales dificultades a las que se enfrentan las Entidades Locales de
reducida dimensión como son la falta de personal, la cantidad de información y la
periodicidad, en Torrelles de Foix se dan circunstancias especialmente graves que se
explican a continuación.
El día 24 de mayo de 2007, el Ayuntamiento de Torrelles de Foix adjudica el proyecto
de obras de inversión extraordinaria “urbanización *Can Coral” por el precio de
13.901.612,17 euros a *BUILDING *FACTORY SA.
En el Pleno Municipal de 15 de abril de 2010, se aprobó el expediente de
contratación de las obras complementarias de las obras de urbanización de la
urbanización de *can coral por procedimiento negociado sin publicidad.
Mediante acuerdo plenario de fecha 20 de abril de 2010, el Pleno adjudicó
provisionalmente la contratación de las abre complementarías a la empresa *ADEC
*BUILDING *FACTORY SA por importe de 1.891.945,77 euros. La Adjudicación
definitiva se realizó en fecha 15 de junio de 2010.
Este contrato supero ampliamente las capacidades de gestión del Ayuntamiento, y
nos hemos dado cuenta de lo siguiente:
1º No se dispone de los libros de actas de las adjudicaciones mencionadas,
habiéndose solicitado a la delegación del gobierno que nos las remitan.
2º Muchas de las facturas que presentaba la empresa adjudicataria de las obras eran
endosadas. Sin embargo, por las investigaciones que estamos llevando a cabo,
parece ser que después del endoso el mandamiento de pago no se realizaba a favor
de del acreedor cesionario, sino a favor del acreedor cedente.
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8. Descripción de medidas de ingresos.
Medida 1. Subidas tributarias.
Básicamente estamos hablando aquí del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles y el
Impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Estos
impuestos sufren el impacto de la revisión de valores catastrales que se produce por
medio de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. Al margen de
este hecho, se puede ajustar el tipo impositivo para conseguir los incrementos que
requiere el Plan, pero siempre con un ritmo similar a la variación general de precios
prevista.
No se ha producido ninguna modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del
IBI ni del IIVTNU en el ejercicio 2018.
Medida 5. Correcta financiación de tasas y precios públicos.
Se sigue con el esfuerzo de mejorar la financiación de los servicios públicos por los
que se requiere contraprestación por parte del usuario, siempre atendiendo a
disminuir el déficit que requiere su prestación. Los precios públicos a revisar, son la
tasa de recogida de basuras, y los precios por actividades deportivas y educativas. El
soporte jurídico serán las diferentes Ordenanzas Fiscales de cada año.
No se ha producido ninguna modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de
tasas ni precios públicos en 2018.

ACTA DEL PLE

por las características de nuestro municipio, las grandes inversiones se encuentran
generalmente financiadas por otras administraciones.
De acuerdo con lo previsto en el plan de ajuste el grueso de las inversiones se
financia por otras administraciones.

Ajuntament de Torrelles de Foix
Además, posteriormente las entidades de crédito cesionarias reclamaron el pago de
los créditos que habían adquirido a través del mecanismo de financiación para el
pago a los proveedores. Por tanto, tenemos facturas que se han pagado dos veces.
3º Consecuencia de lo anterior es que no hemos podido contabilizar todavía la
operación de crédito para la substitución de la deuda con el ICO, ni tampoco
proceder a la liquidación del ejercicio 2017, ni a la elaboración de la Cuenta General.
4º También es posible que se hayan realizado pagos por importes superiores a la de
adjudicación del contrato.
Por parte del Ayuntamiento se esta realizando un gran esfuerzo para solucionar estos
problemas y reclamar las cantidades que correspondan por ingresos indebidos, pero
la magnitud de los problemas que afrontamos supone que muchas veces el personal
al servicio de la Administración nos veamos desbordados.

PRIMER. A instància de la Diputació de Barcelona, que té delegada la gestió
recaptatòria en via executiva, es va sol·licitar a l’Ajuntament la suspensió del
procediment de recaptació de diversos deutes a favor de l’Ajuntament durant els
últims anys. Doncs bé, s’han iniciat els tràmits corresponents per poder reactivar tots
aquests expedients i procedir a la seva recaptació amb la finalitat d’evitar una
eventual prescripció dels drets a favor de l’Ajuntament. El total de les suspensions
ascendeix a 1.157.299,31 euros.
SEGON. L’Ajuntament de Torrelles de Foix a procedit a resolució de contractes i
reclamar d’anys i perjudicis a empreses contractistes per import de 69.202,81 euros.
TERCER. S’estan reclamant responsabilitats per import de 36.349,55 euros per
d’anys i perjudicis contra antics treballadors.
QUART. També s’han iniciat actuacions encaminades a millorar el control i seguiment
dels contractes. Amb aquesta finalitat s’està fent un seguiment especialment de les
millores incloses en els contractes havent-se reclamat en 2019 l’execució de millores
per import de 332.500 euros.
CINQUÈ. A més a més, s’han reclamat pagaments indeguts per import de
1.735.034,12 euros.
SISÈ. A més a més, s’està procedint a realitzar licitacions amb centrals de compres i
altres procediments ordinaris de contractació, que presumiblement suposaran un
estalvi de recursos i milloraran el control i seguiment de l’execució contractual.
Ajuntament de Torrelles de Foix
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A més de les mesures contemplades en el Pla d’ajust s’han implementat altres
mesures amb la finalitat de garantir la bona execució del mateix i garantir el
compliment dels interessos generals i que en la pròxima actualització d’informació
seran comunicades al Ministeri. Aquestes mesures son:

ACTA DEL PLE

Como consecuencia de no haber podido realizar la liquidación de 2017 algunos de
los datos que deben completarse en el aplicativo AUTORIZA no han podido ser
introducidos como son los datos referentes al remanente de tesorería.”
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CONCLUSIONES

Ajuntament de Torrelles de Foix
SETÈ. Així mateix s’estan implementat millores en les infraestructures bàsiques del
Municipi que poden suposar un estalvi de recursos per exemple mitjançant solar, que
pròximament sortirà a licitació pública.
VUITÈ. Per últim, s’estan revisant diversos actes susceptibles d’imposició amb la
finalitat de liquidar els tributs corresponent. Principalment pel que fa a l’ocupació del
domini públic.
CONCLUSIONS
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L’Alcalde, Sergi Vallès explica que ho explica molt breument i si de cas deixa temps
perquè deliberin.
Això és el pla d’ajust que correspon a l’informe del secretari per passar al Ministeri i
donar compte al ple de com es va desenvolupant aquest pla d’ajust, en ell podeu
llegir el que es va aprovar i els informes del secretari en el qual pràcticament tot s’ha
complert i les altres coses que no s’han complert, s’explica quines s’han complert i
com s’han millorat i com s’ha fet.
Aquí s’explica els corresponents d’aplicar on el secretari diu que posa en dubte que
els pendents d’aplicar siguin els que es diu en aquell moment que són 1.350.000 €
perquè a dia d’avui després de fer revisió a moltes coses creiem que els pendents
d’aplicar se’n van quasi a 3.251.000 € amb això vol dir que segurament s’haurà de fer
un pensament sobre aquest pla d’ajust que vam aprovar i en el qual el secretari
acaba dient que en la següent revisió es farà esment de les millores que s’hagin de
fer al respecte.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que en aquest punt número 4 es diu que hi
ha factures que s’han passat dos cops, que algunes són duplicades.
L’Alcalde, Sergi Vallès explica que per junta de govern local dins de tot el que s’està
buscant de les revisions dels comptes que van sortint, va venir el cap de la
intervenció de Barcelona, anar buscant i mirant i mirant, com que vas fent els
números al dia, van sortint diferents coses i dins de la sentència que va sortir fa un
temps de Building amb l’Ajuntament, hi havia un jutge que deia que hi havia una
disconformitat amb les factures, això és un judici que nosaltres ja tenim, que són unes
factures que nosaltres ja hem pagat, les posa dins de interessos o sigui que diu que
nosaltres li vam donar 100.000 euros i nosaltres els 100.000 € dic que no és aquesta
factura sinó que és de interessos d’aquesta factura i aquí hi ha un xou comptable,
que algunes, entenem que s’han pagat dues vegades i algunes no s’han pagat. Total
que lo que s’ha fet amb aquell acord de junta de govern, és de lo que no tenim clar,
reclamar-ho, i hem reclamat 1.700.000 €, dins d’aquest 1.700.000 € com que tenim
molta de cara i estem fins els collons d’aquesta empresa, a més a més els hem
reclamat els interessos d’aquestes factures que hem cregut que estan mal pagades,
o sigui, que són uns 300.000 € i pico i a més a més ja que vosaltres dieu que us hem
pagat unes factures i ens les heu reclamat com a interessos, doncs nosaltres diem
que com que considereu que no estan pagades, torneu-nos -ho tot, anem-ho a pagar
bé i com que heu tingut aquests diners aquest temps, us reclamem els interessos

ACTA DEL PLE

Cal procedir a adoptar les mesures del Pla d’ajust que encara no s’han implementat.
No obstant això, s’han adoptat mesures pel que fa als ingressos que potencialment
poden suposar una recaptació de 2.997.885,79 euros així com l’execució de millores
per import de 332.500 euros.
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d’aquests diners que heu tingut. Comptablement hi ha bastant de xou, però no d’ara,
de sempre. El principal problema de tot això, és poder fer un seguiment de la
comptabilitat, degut a que ha passat molta gent per aquest Ajuntament a fer la
comptabilitat. Per exemple com jo explicava i ho he dit algun cop, i sinó ara ho dic,
en aquesta casa, des del 2007 enrere, no hi ha factures i no sabem com es van pagar
coses i no sabem on són, no trobem els documents, per tant, quan fas la feina
d’aquesta manera, és molt difícil, portar els números al dia, perquè hi ha documents i
coses que no es troben, per tant, dins d’aquest endreç que s’està fent aquest últim
any es va endreçant coses i una d’elles, és aquesta.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta aquí no té res a veure la comptabilitat del
2007, perquè això és del 2010, per lo tant, l’errada en el tema de duplicació és
posterior.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que, jo no ho deia per l’errada o deia pel gran xou
que hi ha a la comptabilitat, per quan tu la vols intentar portar-la al dia o mirar o fer,
quan vas a mirar els pendents d’aplicar, hi ha 2.000.000 euros que no sabem en que
es van gastar, perquè no tenim les factures, ni sabem en que, el que jo reflecteixo, és
que el causant de tot això fa que la pilota sigui difícil de controlar i a poc a poc es va
posant al dia i ara el que vam fer, no sé si fa 2-3 mesos és, reclamar a Building és
això, vostès ens vau posar una denúncia dient que ens cobràveu els interessos,
nosaltres vam reconèixer, que a més a més hi ha factures que no estan aprovades
per la junta de govern, per lo tant, hi ha factures d’interessos que no les tenim
aprovades per lo tant, no estan reconegudes legalment, doncs retornin tots aquests
diners, digui’ns quines factures falten però a més a més, en donin els interessos del
diners que ha tingut dient que no ho tenen pagat, per tant Adec, està dient que hi ha
unes factures que no estan pagades, perquè ells reconeixen uns interessos que
nosaltres no tenim aprovats, que tot això ja està a judici i a més a més, hi ha una
sentència que va sortir que, no sé si és ferma o no però la sentència que acabava
dient els jutge que hi ha uns pagaments que s’han de regular.
El Secretari-interventor, Marc Ballester, contesta que a part hi havia 3.000.000 €
més que estem pendents que està encara en via judicial, hi ha sentència però no és
ferma.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que el senyor secretari recorda que no és ferma i el
que us vaig explicar que dins de tot això encara hi ha els 3.000.000 € que també els
hem reclamat sobre la paralització per lo tant, és un més, a més els hem fet un escrit,
el vam aprovar per junta, fam fer un escrit, els hi hem reclamat i falta saber si l’han
acceptat, jo els que reflectirà és això, que el caos, no d’uns o altres, és principalment
per la diferent gent que ha passat per intervenció, aquestes coses van sortint i
sortiran com els pendents d’aplicar que quan toqui aplicar-la no sé com l’aplicarem
perquè no sabem en que l’haurem d’aplicar.
La Regidora, Esther Tutusaus pregunta, suposant que tot això fos possible i es
traguessin els rendiments dels diners de tot això, a la gent de Can Coral en que li
repercuteix?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que, per començar tots aquests diners no els ha
pagat la gent de Can Coral, aquets diners, els ha pagat el poble, el conjunt, s’ha de
diferenciar, una cosa són les quotes i lo altre és lo que l’Ajuntament ha pagat a
l’empresa i lo que està dient l’Ajuntament és que li ha pagat més, no és que ha cobrat
més dels diners de Can Coral, és diferent. Ara bé , aquests 3.000.000 euros, a més a
més ho hem dit avui a la junta de govern, aquests 3.000.000 € de paralització si
aquesta Ajuntament un dia els cobra, primer s’haurà de parlar amb ple però si em
toca a mi fer una valoració, jo demanaré que se li tornin als veïns de Can Coral, no
que se li tornin que han pagat de més, sinó que se’ls hi descomptin de les quotes que

ACTA DEL PLE

Ajuntament de Torrelles de Foix

Els regidors van quedar assabentats

Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde
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. 1/2019, de data 3 de gener de 2019, al núm.
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ja han pagat, però jo entenc que haurà de decidir, suposo el ple de l’ajuntament.
El Regidor, Pere Civill, pregunta en l’apartat de conclusions en el punt 8è que diu
“que per últim s’estan revisant diversos actes susceptibles de imposició amb la
finalitat de liquidar els tributs corresponents, principalment en el que fa en el domini
públic” diu en el domini públic, però no deu ser l’únic? D’altes estan subjectes a
revisar la recaptació d’aquets tributs.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que és deutes que veïns o empreses tenen amb
l’ajuntament.
El Regidor, Pere Civill, pregunta ocupació de domini públic, que és?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que no ho sap, que ja t’ho farem arribar
El Regidor, Pere Civill, comenta que si és la xarxa de l’enllumenat....
El Secretari-interventor, Marc Ballester, contesta que quan va redactar el punt 8è
en el que s’estava referint és a la ocupació que es fa de l’espai públic per part de les
empreses que fan l’enllumenat o totes aquestes empreses pel que fa a l’espai de via
pública, altres taxes que s’estan fent revisions i estem tractant de millorar els
procediments per ser més eficients i tindre millor qualitat en la prestació del servei i
major temps de resposta de forma que es millori el servei als ciutadans, també pel
que fa la concessió de llicències de qualsevol tipus, que també estan subjectes a
taxes i per tant estan susceptibles d’imposició.
El Regidor, Pere Civill, pregunta si no es demanen les llicències?
El Secretari-interventor, Marc Ballester, contesta que si es demanen, però això no
implica que podem millorar el temps de resposta de l’Ajuntament i revisar en aquells
casos que alo millor no tenim la comunicació o que no s’ha demanat la llicència
preceptiva, als efectes de millorar la recaptació i mirar aquells actes imponibles que
no tenien coneixement poder fer que tributin i exercir les accions que corresponguin.
El Regidor, Pere Civill, pregunta si al final de les conclusions aquestes és que la
major part del desajust que hi ha aquí ve donat per les obres de Can Coral, no?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que el Secretari ho posa bé “dificultades para el
seguimiento del Plan de Ajuste” i majoritàriament exacte és, no les obres, sinó que hi
ha un moment que ho diu que el gran treball va ser el procediment de la organització
de Can Coral amb l’Ajuntament, desborda a l’Ajuntament, hi ha una frase que ho
posa exacte “este contrato supero ampliamente las capacidades de gestion del
Ayuntamiento” resumit és això i per això estem on estem.
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Ajuntament de Torrelles de Foix
36/2019, de data 11 de març de 2019.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 1/2019, de data 3 de gener
de 2019, al núm. 36/2019, de data 11 de març de 2019.
Els regidors van quedar assabentats

Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local

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. 1/2019, de data 8 de gener de 2019, fins a la número
8/2019, de data 26 de febrer de 2019.
Els regidors van quedar assabentats

Informacions de la Presidència
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que ja li va fer arribar a la Regidora Teresa que
havíem enviat la reclamació a Aral, en el Pla d’Ajust ho posa, per uns 70.000 €. Es va
presentar el Carlos Fuentes un dia aquí a l’Ajuntament sense dir res, vam estar dues
hores llargues parlant i ha presentat unes al·legacions que s’està treballant per
resoldre. També vull afegir una cosa a través de Can Coral també hem parlat, jo ho
tinc molt posat entre seia i seia i m’agradaria dir-ho, l’Ajuntament està treballant molt,
molt, molt per depurar responsabilitats de tots aquells que van fer les coses
malament, ja hem parlat més d’un cop d’algun secretari que ha passat per aquesta
casa, com ara hem fet amb un director d’obres i com seguirem fent i com va anant
havent resultat positiu en totes aquestes sentències que hem anat explicant, amb els
3.000.000 € etc....per tant, els resultats van sortint, ens arriba a les orelles de la gent
Ajuntament de Torrelles de Foix
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Atès els acords adoptats per la Junta de Govern Local, a les seves sessions núm.
1/2019, de data 8 de gener de 2019, fins a la número 8/2019, de data 26 de febrer de
2019.
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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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DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ajuntament de Torrelles de Foix
que passat per aquesta casa, estan bastant nerviosos. Tenia apuntat lo dels números,
que intentaríem tenir tots els números abans d’acabar la legislatura o el màxim
possible, sinó és abans d’eleccions, serà abans del canvi de govern d’aquest
Ajuntament i afegir que les dues obres que resten per fer, que són les faroles solars,
la segona fase que falta al barri del El Terme i el Casal d’Avis, com bé sabeu.

Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.
No n'hi han
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La Regidora, Teresa Rodríguez, pregunta el senyor Carles Fuentes en quin motiu i
en base a que va presentar les al·legacions?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que ell ha presentat unes al·legacions perquè
nosaltres li vam enviar un escrit reclamant els 70.000 € i ell ha fet un escrit.
El Secretari-interventor, Marc Ballester, contesta que pel que fa a les al·legacions
que es fan en aquets procediments com que la competència per adjudicar aquest
procediment era del plenari de l’Ajuntament, una vegada estiguin presentades les
al·legacions que s’hagin presentat i estiguin informades, es donarà compte al ple
d’aquesta resolució perquè serà el ple qui haurà finalment que resoldre aquest
expedient, és a dir, la competència com que és del ple serà vostre i s’elevarà a
aquest òrgan perquè es pugui resoldre. De totes formes com a regidors teniu dret a
conèixer l’estat de tramitació del procediment i venir en qualsevol moment i consultar
el procediment
L’Alcalde, Sergi Vallès pregunta, que va entra ahir?
El Secretari-interventor, Marc Ballester, contesta que dijous o divendres
La Regidora, Esther Tutusaus, pregunta que en una de les comissions de govern, hi
ha una casa del Carrer Raval, 7 que se li demana la baixa de les escombraries
perquè és inhabitable, però inhabitable perquè no s’hi pot viure.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que aquestes baixes o això es fa perquè l’arquitecte
ho informa i és l’arquitecte qui ha anat i qui ha dit que és així i que traguem el rebut
d’escombraries.
La Regidora, Esther Tutusaus, pregunta però això no vol dir que sigui ruïnosa, sinó
que no hi pot viure ningú?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que no és habitable, a posterior si hi ha algun
problema d’aquets, l’arquitecte també fa un informe perquè la reparin i l’arreglin,
perquè per exemple avui, en la Junta de Govern d’avui ha passat un expedient
sancionador d’una casa en mal estat al municipi i es fa les dues coses.
El Regidor, Pere Civill, pregunta si el bar de Plana de les Torres, ja no el porta la
Junta de Plana de les Torres?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que és la Junta de Plana de les Torres?
El Regidor, Pere Civill, contesta que la Comissió de festes.....
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L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que ho porten gent de la Comissió de Festes, la
gestió és d’ells, absolutament d’ells , ho vam aprovar en ple, jo diria que el que han
fet dins de la Comissió és buscar qui el porti i entre ells ho porten
El Regidor, Pere Civill, pregunta però com a responsables qui és?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que es va aprovar en el ple aquí
El Regidor, Pere Civill, pregunta si en tot cas si subcontractés a algú per portar-ho i
si cobrés per aquesta concessió l’Ajuntament hauria de ser coneixedor?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que si
El Regidor, Pere Civill, pregunta si això s’ha donat no ho sabeu.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que ni en tenim cap queixa, ni cap escrit, ni cap
instància,....
El Regidor, Pere Civill, contesta que no hi hauria d’haver cap queixa, sinó
simplement que es donés el cas
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta si tu tens informació al respecte o algú t’ho ha dit o
algo, pues informa-ho, digues-ho i ho mirarem.
La Regidora, Teresa Rodriguez, abandona la sessió plenària a les 21:43 hores.
La Regidora, Esther Tutusaus, comenta que ha llegit aquí, però no sap on, el que
són les zones de millora de Can Coral, els col·lectors, les zones verdes, les porteries i
tot això, hi ha previst alguna data?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que el que has llegit tu, són totes les
responsabilitats i totes les coses que estem intentant posar al dia, n’hi ha una que em
sembla que la vaig veure jo, imprimint documentació i etc..., vaig voler saber, em vaig
llegir l’acta del ple de l’adjudicació de Can Coral i vaig voler llegir les puntuacions i
vaig veure que havia guanyat Adec entre altres coses, per les millors i quan les vaig
llegir, vaig veure que això no s’havia fet mai, li vaig traslladar amb el senyor secretari i
em va dir, cap problema, acord de junta de govern, reclamant l’execució de les
millores perquè el contracte no està acabat i això puja 300.000 € i pico. Per tant, hem
reclamant a Building a més a més de tot el que ens deu, també ens deu 300.000 € i
pico de millores.
El Regidor, Pere Civill, pregunta que en el ple passat es va preguntar per les
inmatriculacions de l’esglèsia que es va quedar que en una setmana el Secretari
contestaria i al final hem esperat al ple per tornar-ho a demanar.
El Secretari – interventor contesta que vingui el dijous a l’Ajuntament i ho mirem.
El Regidor, Pere Civill, contesta que no ho té
La Regidora, Esther Tutusaus, pregunta per la subvenció que ens van concedir per
fer la neteja de la riera i de tot l’entorn, sabem alguna cosa?
El Regidor, Manel Arevalo, contesta que de l’Aca no sabem res, el que van dir és
que el compromís el tenien dins d’aquest any.
El Regidor, Pere Civill, pregunta referent al tema de la recollida porta a porta, ja
teniu l’informe definitiu?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que ho sent, però no pot respondre perquè és un
tema que porta la Sira i avui no hi és.
El Regidor, Pere Civill, pregunta si no n’han parlat en cap moment? Perquè és una
cosa que ja s’hauria de tenir de fa bastant de temps.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que no li pot dir 100% perquè ho porta ella.
La Regidora, Esther Tutusaus, pregunta com està el tema de catàlegs de masies?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que va parlar amb la Cinta, diumenge i vam quedar
que ja ens ho porta, primer s’ha de mirar quina feina ha fet, que està comptat, que no
està comptat, aprovar-ho i portar-ho al ple.
El Regidor, Pere Civill, pregunta per quin motiu encara no s’han instal·lat els fanals,
que ja estan fetes les obres de la base i els cargols que ja està fet de varies
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setmanes?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que perquè ho instal·la la Diputació de Barcelona i
encara no ha vingut, nosaltres només havíem de fer la base.
El Regidor, Pere Civill, pregunta si us han donat motiu de perquè no han vingut
encara?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que com nosaltres hi ha 100 municipis més que ho
han demanat, i les van posant i si s’hi fixes a davant de Cal Siusplau de Sant Martí,
també hi ha la base feta, potser nosaltres vam córrer massa en fer la base, però ja
està feta.
El Regidor, Pere Civill, pregunta referent al decret 16/2019, tots aquests recursos i
apel·lacions que hi ha amb el senyor Francisco ......com ho tenim això, perquè aquí hi
ha una sèrie d’apel·lacions, em sembla que això és d’aquella parcel·la que hi havia
d’anar un comptador d’electricitat, o un transformador, no?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que aquesta gent abans de que hi hagués tot això, i
durant el judici se’ls va oferir una permuta de la parcel·la que tenien per alguna que
l’Ajuntament en un futur tingués, perquè com bé sabeu, tard o d’hora quan surtin a
subhasta les de Can Coral S.A. i surtin desertes, l’Ajuntament ens menjarem, jo crec,
sobre unes 50-60 parcel·les tirant curt, parcel·les de Can Coral, per tant, li vam dir
que això passés li faríem un permuta, que retirés la denúncia i s’arreglaria, no la va
retirar i la va perdre i ha presentat un recurs.
El Regidor, Pere Civill, pregunta però el recurs està entrat?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que en primera instància l’ha perdut.
El Regidor, Pere Civill, pregunta referent al decret 19/2019?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que és una modificació de crèdit per aprovar
diferents factures de manteniment d’arbrat i jardineria
El Regidor, Pere Civill, pregunta si aquesta modificació de crèdit ja és dins d’aquest
any?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que el senyor secretari, com que el pressupost no
l’ha fet ell, doncs està treballant sobre una feina que ell no ha fet i és difícil. Això vol
dir, per exemple, que fem aquí? fa una modificació que diu: treballs empreses
externes a manteniment espais naturals, senzillament es fa és canviar-ho per poder
aplicar una factura, perquè ara no recordo però dins de treballs empreses externes
només hi pot anar, pavimentació de carrers i és un canvi per poder aplicar una factura
on s’aplicava sempre i ara no es pot, és la poda dels arbres, perquè si tu mires el
número de la partida, les bases d’execució del pressupost, et diu que pots aplicar en
cadascun i aquí diu que només podies aplicar pavimentació, per tant, s’ha hagut de
modificar per poder aplicar el manteniment de jardineria del municipi.
El Regidor, Pere Civill, comenta que li estranyava que al estar al principi d’any i al
estar amb pressupost prorrogat ja s’hagués de canviar.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta l’any passat es va aplicar dins de treballs
d’empreses externes i aquest any, jo ho explico així, però li dono la raó al secretari
que tenim ara, que realment és com és, abans el que hi havia interpretava que
s’havia d’aplicar aquí i no es pot aplicar aquí, per això, s’ha hagut d’aplicar una altre
partida. No és més, que seguir posant la comptabilitat al dia, perquè no hi hagi tots
els problemes que s’han anat parlant durant el ple.
El Regidor, Pere Civill, pregunta pel passat dia 21 de febrer, que hi ha haver la vaga
general, quantes persones es van adherir a la vaga d’aquí l’Ajuntament?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta és un dret d’ells i per tant, els hi hauràs de
preguntar a ells, si vols?
El Regidor, Pere Civill, pregunta que a efectes comptables l’Ajuntament ho ha de
saber, perquè a les nòmines s’ha de reflectir, quantes persones?, no qui hi va anar.
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L’Alcalde, Sergi Vallès contesta ara mateix tampoc ho sap.
El Regidor, Pere Civill, pregunta si va tenir molt seguiment o no?
El Secretari – interventor, Marc Ballester, contesta que de tots maneres, com que
les nòmines s’aproven per decret, apareixerà reflectit, jo crec que conec el número
però com que és un dret fonamental de les persones, desconec si puc donar la dada.
El Regidor, Pere Civill, comenta que torna a repetir, no m’interessa qui hi ha anat a
la vaga, sinó quantes persones hi ha anat si és que hi ha anat.
El Regidor, Pere Civill, pregunta quin és el motiu de perquè no s’hagin posat alguns
cartells indicatius d’algunes cases de turisme del municipi?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que estem en tràmits amb alguns
El Regidor, Pere Civill, pregunta si dins de la legislatura està previst que es
col·loquin?
El Regidor, Manel Arevalo, contesta que dins d’aquesta legislatura que s’acaba al
maig no es creu perquè són permisos amb alguns propietaris, amb la Diputació o la
Generalitat.
El Regidor, Pere Civill, comenta que repassant documentació, des de el juny del
2016 s’està demanant que es destinin recursos en habitatge social, s’ha fet alguna
cosa al respecte?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que vau presentar una moció que es va debatre i es
va parlar i ja està. Crec que es va parlar i es va dir que no hi ha cap cas d’urgència
social en aquest municipi, si n’hi ha algun es deriva al Consell Comarcal i es resolt.
El Regidor, Pere Civill, comenta el que es va demanar de destinar recursos sobre
l’IBI.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que no farà un debat, que has fet una pregunta,
l’hem respost i aquest Ajuntament treballa per aquets problemes, que es deriven al
Consell Comarcal i es resolen, no n’hi ha cap que no estigui resolt.
El Regidor, Pere Civill, pregunta quantes cases han quedat amb dret a ploma
d’aigua aquí a Torrelles? I que suposa per la resta de veïns això?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que no sé quantes n’han quedat, però que en
aquest ple això ha quedat més que respost, hem aprovat les tarifes i vam explicar
com s’havia fet, que era igualar les tarifes per tal que la desigualtat per ploma d’aigua
no ho fos, per tant, a dia d’avui no hi és i si hi és, és de 1 euro o 20 cèntims.
El Regidor, Pere Civill, pregunta pels terrenys del camp de futbol que eren en un
primer moment de la Sisa i es va fer canvi o permuta pels terrenys on s’havia de fer el
polígon que al final no s’ha fet, com ha quedat això?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que ell sàpiga, el camp de futbol sempre ha estat
propietat del municipi, deus tenir més informació tu que jo, perquè suposo que va
quedar resolt, perquè mai m’ha dit res sobre això.
El Regidor, Pere Civill, pregunta perquè són uns terrenys de canvi per uns altres per
fer una actuació que mai s’ha acabat de realitzar.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que segur que va quedar resolt, tot i així, és una
pregunta que s’hauria d’haver realitzat quan es va fer el camp, ara no ho sé. El
senyor secretari em recorda que com que tenim l’ajut de la Diputació de Barcelona
per fer el catàleg de bens, quedarà clar el que és nostre i el que no és nostre. De
totes maneres demà preguntaré això que m’has dit, però mai aquí ha reclamat res i
estic totalment segur que és nostre i mai han reclamat res.
El Regidor, Pere Civill, comenta que potser no ho recordes, però que hi ha altres
persones d’aquí que si que hi eren.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que no n’hi ha cap, el camp de futbol es va fer fa
uns 10-12 anys
El Regidor, Pere Civill, comenta que el regidor Jordi Torné si
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L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que si el Jordi va començar el 2011 com jo....
El Regidor, Jordi Torné contesta que ell treballava a la Sisa, però no estava a
l’Ajuntament.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que el camp de futbol es devia fer l’any 2008-2009

Ajuntament de Torrelles de Foix
Pl. Lluís Companys, 1, Torrelles de Foix. 08737 (Barcelona). Tel. 938971001. Fax: 938972125

Número : 2019-0002 Data : 24/05/2019
Codi Validació: 9M4MKRQR2H34CS2DCSHYGPGTH | Verificació: http://torrellesdefoix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 18

ACTA DEL PLE

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

