ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2019/5

El ple

Ordinària

Data

21 / de maig / 2019

Durada

Des de les 21:00 fins a les 21:24 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

NO

77310692X

Joan Navarro Puertas

SÍ

35012168G

Jordi Torné Solé

SÍ

77085408B

Josep Junqué Rafecas

SÍ

77103968X

Manel Arévalo Pérez

SÍ

35048300A

Maria Teresa Rodríguez González

NO

46631556E

Pere Civill Miret

SÍ

77121883P

Sergi Vallès Domingo

SÍ

52422841E

Sira Carbó Cabeza

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0005 Data: 13/06/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Marc Ballester Pla (2 de 2)
Secretari-Interventor
Data Signatura: 13/06/2019
HASH: 7c010e35f63509412e7b0ab861fd255a

Sergi Vallès Domingo (1 de 2)
Alcalde en funcions
Data Signatura: 13/06/2019
HASH: 7657169009856c22a8ede725a741e845

Ajuntament de Torrelles de Foix

Ajuntament de Torrelles de Foix
Excuses d'assistència presentades:
1. Ferran Carbó Rodríguez:
«Motius laborals»
1. Maria Teresa Rodríguez González:
«Motius personals»

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

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0,
Abstencions: 0, Absents: 0

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA NÚM. 2/2019, DE 19 DE MARÇ
DE 2019.
S'aprova l'esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 2/2019, realitzada el dia 19
de març de 2019.

ACTA DEL PLE

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 2/2019 de 19 de març de 2019

Número: 2019-0005 Data: 13/06/2019

A) PART RESOLUTIVA

En aquests moments es reincorpora el Regidor Josep Junqué

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 3/2019 de 2 d'abril de 2019
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0,
Abstencions: 1, Absents: 0

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA NÚM. 3/2019, DE 2 D'ABRIL DE
2019.
S'aprova l'esborrany de l’acta de la sessió extraordinària núm. 3/2019, realitzada el
dia 2 d'abril de 2019.
VOTS A FAVOR: 8 (5 PDeCAT, 2 ERC-AM, 1 PSC-CP) ABSTENCIÓ : 1 ( 1 PSC-CP)
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VOTS A FAVOR: 8 (5 PDeCAT, 2 ERC-AM, 1 PSC-CP)

Ajuntament de Torrelles de Foix

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 4/2019 de 30 d'abril de 2019
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0,
Abstencions: 1, Absents: 0

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA NÚM. 4/2019, DE 30 D'ABRIL
DE 2019.
S'aprova l'esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 4/2019, realitzada el dia 30
de d'abril de 2019.

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 4, En contra: 5,
Abstencions: 0, Absents: 0

MOCIÓ PEL SERVEI DE TRANSPORT SOCIAL.
La secció local d’ERC de Torrelles de Foix,
Exposem:
Que en relació a l'expedient 10/2019 referent al transport per usuaris/es de serveis
socials sense mitjà de vehicle propi.
Ens sembla una iniciativa molt necessària per aquestes persones que viuen en llocs
apartats del nucli urbà, però creiem que s 'hauria de fer extensiu a la resta del
municipi que té la mateixa problemàtica.
Per aquest motiu proposem:
Que s'estengui aquesta cobertura a la resta d'urbanitzacions i barris del municipi.
Els regidors d'ERC a l'Ajuntament de Torrelles de Foix,
Pere Civill Miret
Adela Campos Cortés
Torrelles de Foix, a 21 de març de 2019.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que el grup d’ERC presenta una moció que va entrar
el dia 22 de març, que es va entrar al ple però que ja es va explicar que devia
d’haver-hi un error d’escriptura perquè no tenia cap sentit que aquest servei no es
realitzés en tot el municipi i demanàvem que es retirés la moció.
El Regidor, Pere Civill, comenta que si que es va explicar, però com que s’ha
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No hi ha acord

ACTA DEL PLE

Expedient 526/2019. Moció d'ERC Servei Transport Social

Número: 2019-0005 Data: 13/06/2019

VOTS A FAVOR: 8 (5 PDeCAT, 2 ERC-AM, 1 PSC-CP)
ABSTENCIÓ : 1 ( 1 PSC-CP )

VOTS EN CONTRA: 5 ( 5 PDeCAT)
VOTS A FAVOR: 4 ( 2 ERC-AM i 2 PSC-CP)
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presentat, expliquem els motius
L’Alcalde, Sergi Vallès pregunta si es tira endavant, es debatrà i es votarà
El Regidor, Pere Civill contesta que si, que ja que es tira endavant es vota
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que va llegir en una comissió de govern o en
el mateix ple que aquesta iniciativa estava prevista per un cop al mes, i que un cop al
mes la gent no es posarà malalta, igual necessiten aquest servei 3 vegades o més i
ha preguntat a altres municipis que ja funciona fer un contracte menor sense licitació i
es paga per servei.
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que tenim un contracte menor, sense licitació i es
paga per servei.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que aquest servei es facilitat tots els dies,
surt a uns 140€/mes, uns 2.000€ / any, el que fan es que Serveis Social determina la
gent que no necessita
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que és exactament el que es fa
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que és per la gent que viu a les afores del
poble i si són persones que tenen visita a l’hospital de Vilafranca, Vilanova i els
Monjos també els porten. Que ja sap que es fa aquí però només es fa un cop al mes i
seria més necessari tenir el taxi sempre que es necessiti i així des de el mateix
ambulatori truca a dos o tres persones i s’encarrega d’ajuntar-les per fer un mateix
servei a la mateixa zona per no fer tants viatges
El Regidor, Pere Civill comenta aquest servei a Vilafranca l’ambulància ja ho fa.
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que si però que l’ambulància no et portarà si
tens que anar al jutjat o arreglar papers
El Regidor, Pere Civill comenta que si estàs malalt, l’ambulància la tens coberta
L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que si us sembla ens centrem amb la moció que diu
recollida al consultori. Us dona les gràcies per aquestes propostes però que és una
llàstima que ho aporteu quan l’equip de govern ja ha aportat la idea, la proposta que
vam presentar és gestionada directament des dels Serveis Social i el Consultori que
tots els pacients que ho necessiten i tenen visita els ajunten en un sol dia i a dia d’avui
ja funciona i funciona molt ble i tal i com es va dir era molt lògic que es realitzés en tot
el municipi i com es va quedar amb la rectificació que es va dir que constés en la junta
de govern i ja va quedar clar i per tant aquesta moció no té sentit
El Regidor, Josep Junqué pregunta quina és la junta de govern correcte? perquè
aquí en tenim una del 19 de març.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que el que no és correcte és el títol, perquè no és
així posa Planes i Can Coral però es fa a tot el municipi. Al taxista li faciliten la llista de
les persones a recollir el dia abans, les recull totes, les porta al consultori, s’espera
allà i quan acaben la visita, les torna a casa seva, això es realitza el dimecres.
El Regidor, Josep Junqué comenta que això val 154 € amb iva inclòs cada dia
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que 154 € /mes
El Regidor, Josep Junqué comenta que amb tarifes no hi va, amb kilòmetres, no hi
va, no sé amb que va, però tarifes no, aquestes tarifes al municipi no hi surten, però
de taxi hi entenc i 154 € /mes és molt car
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que qui va portar el preu, el va portar quan tocava i
és el taxi d’aquí al municipi. M’agrada que digueu que és un bon servei.

ACTA DEL PLE

Ajuntament de Torrelles de Foix

Ajuntament de Torrelles de Foix

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA

Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 37/2019, de data 14 de
març de 2019, al núm. 66/2019, de data 7 de maig de 2019.

Els regidors van quedar assabentats

ACTA DEL PLE

Atès els decrets de l’alcalde núm. 37/2019, de data 14 de març de 2019, al núm.
66/2019, de data 7 de maig de 2019.

Número: 2019-0005 Data: 13/06/2019

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.

DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Atès les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia els articles 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i concordants del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’art. 24 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i
l’article 41 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i demés normes
concordants.
Atès els acords adoptats per la Junta de Govern Local, a les seves sessions núm.
9/2019, de data 5 de març de 2019, fins a la número 18/2019, de data 30 d’abril de
2019.
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
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Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local

Ajuntament de Torrelles de Foix
les seves sessions núm. 9/2019, de data 5 de març de 2019, fins a la número
18/2019, de data 30 d’abril de 2019.
Els regidors van quedar assabentats

Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.
No n'hi han

C) PRECS I PREGUNTES
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L’Alcalde, Sergi Vallès comenta que en aquest ple donat que és l’últim abans de les
eleccions municipals i per tenir tota la cordialitat del món i no entrar en debats com
hem fet ara mateix, l’equip de govern només farà una senzilla cosa que és primer de
tot, agrair la tasca el Senyor Josep Junqué que no repetirà com a regidor, donat que
no va en números de sortir, per tant, es dona per fet que no repetirà i agrair-li tots els
anys que ha estat en aquest Ajuntament, els anys que ha estat en la oposició
governant perquè aquelles hores que es dediquen en coses que no són per un mateix
no són d’agrair i segurament no es veuen prou i des de aquest equip de govern
volíem donar-li les gràcies.
Exactament igual al regidor d’Esquerre Republicana, Pere Civill, agrair aquets 12 anys
de servei al municipi de Torrelles de Foix, com Alcalde us dono les gràcies, gràcies
per la cordialitat que hem tingut sempre, perquè hem mantingut les discussions aquí
al Ple que és on toca fer-les i perquè entre tots plegats, hem aconseguit que el
municipi hagi millorat fins on som avui i tots hem anat aportant el nostre gra de sorra i
per tant, agrair-te moltíssim aquets anys que has estat i que segueixis vinculat a la
vida del municipi d’una altre manera igual que en nostre company Junqué i volíem
això, donar-vos les gràcies.
De la mateixa manera volíem fer-ho a la nostre companya Sira que també ens
abandona, fa un pas enrere i se’n va al número 11 i volíem donar-les moltíssimes
gràcies perquè hem passat 8 anys aquí a l’Ajuntament, 8 anys molt complicats, 8 anys
de molts mals moments, difícils, que a vegades semblava que no aconseguíssim anar
endavant, però gràcies a ella i a la feina que ha fet i gràcies a l’encaix que ha tingut
dins del grup, hem estat capaços d’arribar fins el dia d’avui, amb molt bona feina, com
ja hem anat explicant, amb un deute pràcticament quasi eixugant la meitat en pocs
anys, esperant que el secretari faci el tancament dels últims informes que li falten que
per manca de temps no ha pogut fer abans, i així poder tancar tots els números que
queden i tancar la legislatura.
Com Alcalde demanaria un aplaudiment als tres els regidors per aquests anys.

ACTA DEL PLE

Informacions de la Presidència

Ajuntament de Torrelles de Foix

L’Alcalde, Sergi Vallès desitja molt sort a tots i dona el ple per acabat.
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El Regidor, Pere Civill pregunta per una qüestió que va quedar pendent perquè no hi
era la Sira, que es va preguntar per la recollida selectiva.
La Regidora, Sira Carbó contesta que tenim sobre la taula un projecte de porta a
porta que ens va ser entregat fa un parell de setmanes, estem acabant de revisar una
mica per poder-lo fer extensiu i poder-ho comentar. És un projecte de porat a porta,
per mirar d’aconseguir un reciclatge i no ens puguin afectar les quotes que vindran
des de Residus a tots els municipis que tinguin molt de rebuig.
L’Alcalde, Sergi Vallès dona la paraula als tres regidors que s’acomiaden.
El Regidor, Josep Junqué comenta que va començar amb el teu avi, el primer
alcalde que vaig tenir i tu seràs l’últim i jo com a regidor, he fet el cercle complert.
Voldria agrair tots els meus companys que he tingut a l’Ajuntament, a vosaltres, vam
començar amb l’equip del Joan Canals, vam continuar amb l’equip del Jaume Bel que
va ser el nostre primer alcalde, després vam tenir l’Antonio Villanueva i després a
l’Esther i a tots els meus companys, igualment vull agrair a tota la gent que m’he
trobat a l’Ajuntament que m’han ajudat molt, d’alguns he après moltes coses i d’altres
he aprés molts coses que no tinc que fer, o sigui que també és aprendre, a tots els
treballadors i a tota la gent que destina hores del seu temps al poble de Torrelles,
perquè ho continuïn fent, perquè tenim un poble meravellós i gràcies per tot el suport
que tantes vegades m’heu donat i que tingueu molta sort als que us torneu a
presentar 4 anys més en aquest poble.
El Regidor, Pere Civill comenta que vol donar les gràcies a tots els meus companys
que he tingut durant tots aquets anys i elegit i fer confiança que ens ha portat aquí al
davant, un privilegi conèixer el que és un Ajuntament des de dintre, realment és una
experiència que val la pena fer-la, són hores que un hi té que dedicar i hi dedica però
que t’emportes moltes coses que no es poden pagar, són vivències, són mal de
caps... però val la pena passar per aquí i conèixer el que és portar un poble com
Torrelles. Estaré sempre agraïts a tots, a tots els que m’han donat aquesta oportunitat
i ves a saber, ara considerava que havia de parar però no es pot descartar mai si un
altre dia no tornaré. Gràcies a tothom i fins a sempre.
La Regidora, Sira Carbó diu que hi ha tantes coses a dir... d’entrada donar les
gràcies, em vaig presentar amb l’objectiu de fer alguna cosa pel poble i retiro després
de 8 anys, contenta perquè crec que he fet alguna cosa pel poble, sense energia
quasi bé, per tota la feina i tot el que hem fet durant 8 anys i amb la sort de l’equip que
ens ha tocat, perquè sense aquest equip crec que no hagués sigut possible, perquè
discutir-nos entre nosaltres i sortir per la porta i estar contents, és un gran que. Donar
les gràcies a tothom i res més, gràcies.

ACTA DEL PLE

Precs i Preguntes

