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Gerard Carbó Rodríguez

SÍ
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Joan Navarro Puertas

SÍ
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SÍ
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Laura Morató Torrents

SÍ
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Lidia Doblas Que

SÍ

77103968X

Manel Arévalo Pérez

SÍ

38485869S

Martin Orive Romero

SÍ
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Ajuntament de Torrelles de Foix
77121883P

Sergi Vallès Domingo

SÍ

CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ 2019-2023

La Secretària-Interventora Accidental, comença la sessió dient:

2ª.- Acreditació dels Regidors electes davant la Mesa d'Edat, mitjançant la
presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el DNI .
3ª.- Jurament o promesa del càrrec de Regidor .
4ª:- Elecció de l'Alcalde.
Els regidors electes que formaran la Mesa d’Edat són la Sra. Maria Esther Tutusaus
Pérez i la Sra. Laura Morató Torrents.
La Secretària procedeix a comprovar les credencials de les persones que formaran la
Mesa d’Edat , i procedeix a la formulació del jurament o promesa d'acatament de la
Constitució legalment exigit als membres de la mesa: "Jureu o prometeu per la vostra
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de
l'Ajuntament de Torrelles de Foix, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?"
La Sra. Maria Esther Tutusaus Pérez respon: Sí prometo.
La Sra. Laura Morató Torrents respon: Per imperatiu legal prometo.
Acte seguit es procedeix a formar la Mesa d'Edat per la Sra. Esther Tutusaus i la Sra.
Laura Morató, assumint la Presidència la primera d'elles.
La Presidenta de la Mesa, comença dient:
Bon dia. Es declara oberta la sessió per a la constitució de l'Ajuntament de Torrelles
de Foix. Té la paraula la Sra. Secretària per anar cridant de forma individualitzada a
cada Regidor electe. A l'efecte d'acreditar la seva personalitat.
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1ª.- Constitució de la Mesa d'Edat formada pels regidors electes de major i menor
edat.

ACTA DEL PLE

El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que es disposa
a la legislació electoral vigent, implica la realització de les següents operacions:

Número: 2019-0007 Data: 08/10/2019

Bon dia. L'objecte de la present sessió és procedir a la constitució del nou
Ajuntament d'aquest Municipi, atesos els resultats que es van produir el passat dia 26
de maig de 2019.

Ajuntament de Torrelles de Foix
La Sra. Secretària crida a cada Regidor.
Sergi Vallès Domingo (JUNTS PER TORRELLES DE FOIX)
Manel Arevalo Pérez (JUNTS PER TORRELLES DE FOIX)
Lidia Doblas Què (JUNTS PER TORRELLES DE FOIX)
Joan Anton Navarro Puertas (JUNTS PER TORRELLES DE FOIX)
Ferran Carbó Rodriguez (JUNTS PER TORRELLES DE FOIX)
Jordi Torné Solé (JUNTS PER TORRELLES DE FOIX)
Martín Orive Romero(JUNTS PER TORRELLES DE FOIX)

La Secretària un cop comprovat el nombre d'assistents, fa constar que existeix
quòrum suficient per a la celebració de la sessió.
La Presidenta de la Mesa continua dient que una vegada comprovades les
credencials de tots els Regidors electes, si existeix algun regidor a qui li afecti alguna
de les causes d'incompatibilitat previstes per la LOREG en els seus art. 202 i 203 o
altra legislació concordant, que ho manifesti en aquest moment.
Seguidament, no havent cap regidor afectat per causa d'incompatibilitat, es procedirà
a la formulació del jurament o promesa d'acatament de la Constitució legalment
exigit, pel que es convida tots els regidors a posar-se dempeus i se sol·licita que per
la Secretària es procedeixi a la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa,
llegint a continuació, de forma individualitzada, els noms de tots els regidors electes,
a l'efecte que responguin: "si, ho juro" o "si, ho prometo".
La Secretària procedeix a llegir: "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Torrelles
de Foix, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya?"
-

Sergi Vallès Domingo (JUNTS ) respon: Per imperatiu legal prometo.

-

Manel Arevalo Pérez (JUNTS) respon: Per imperatiu legal prometo.

-

Lidia Doblas Que (JUNTS) respon: Per imperatiu legal prometo.
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Els Regidors anomenats s’acosten a la mesa als efectes de què sigui comprovada la
corresponent credencial de regidor i acrediten la seva personalitat mitjançant
l'exhibició del DNI davant la Mesa d'Edat, que tindrà en el seu poder les certificacions
enviades per la Junta Electoral de Zona. Els Regidors aniran prenent seient als
escons destinats a l'efecte.

ACTA DEL PLE

Gerard Carbó i Rodríguez (ERC-AM)

Número: 2019-0007 Data: 08/10/2019

Albert Parellada Guxens (JUNTS PER TORRELLES DE FOIX)

Ajuntament de Torrelles de Foix
-

Joan Anton Navarro Puertas (JUNTS) respon: Per imperatiu legal prometo.

-

Ferran Carbó Rodriguez (JUNTS) respon: Per imperatiu legal prometo.

-

Jordi Torné Solé (JUNTS) respon: Per imperatiu legal prometo.

-

Martín Orive Romero(JUNTS) respon: Ho prometo.

-

Albert Parellada Guxens (JUNTS) respon: Per imperatiu legal prometo.

-

Gerard Carbó Rodríguez (ERC-AM) respon: Per imperatiu legal prometo.

La Presidenta de la Mesa diu que queda constituït l'Ajuntament de Torrelles de Foix
per al mandat 2019-2023.

“En la mateixa sessió de Constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció
d'Alcalde, d'acord amb el següent procediment:
a) Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin els seus corresponents
llestes.
b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors és proclamat electe.
c) Si cap d'ells obté aquesta majoria és proclamat Alcalde el Regidor que encapçali la
llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi.
En cas d'empat es resoldrà per sorteig.
En els municipis compresos entre 100 i 250 habitants poden ser candidats a Alcalde
tots els Regidors; si algun dels candidats obté la majoria absoluta dels vots dels
Regidors és proclamat electe; si cap obtingués aquesta majoria, serà proclamat
Alcalde el Regidor que hagués obtingut més vots populars en les eleccions de
Regidors.”
Pel que fa al tipus de votació aplicable en estar davant una elecció de segon grau,
hem d'entendre que la forma de votació ha d'estar imbuïda de les garanties pròpies
del procés electiu. Així l'art. 5 de la LOREG assenyala que ningú pot ser obligat o
coaccionat sota cap pretext en l'exercici del seu dret de sufragi, ni a revelar el seu
vot. Per tant, si per imperatiu de l'art. 5 de la LOREG en els processos electorals el
vot és secret, entenem que també ho ha de ser en l'elecció de l'Alcalde. A tal efecte
s’ha disposat una urna i les paperetes.
La Presidenta de la Mesa pregunta quins Regidors que encapçalen les seves
corresponents llistes presenten candidatura?
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L’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
Disposa:

ACTA DEL PLE

La Secretària explica el procediment d'elecció previst per l'art. 196 de la LOREG i el
procediment de votació.

Número: 2019-0007 Data: 08/10/2019

A continuació es procedeix a l'elecció de l'Alcalde, li dona la paraula a la Secretària
per explicar el procediment d'elecció.

Ajuntament de Torrelles de Foix
El Sr. Sergi Vallès Domingo respon que ell es presenta per la candidatura de JUNTS
PER TORRELLES DE FOIX
La Sra. Presidents diu que queden proclamades les candidatures següents: Sergi
Vallès Domingo per la candidatura de JUNTS PER TORRELLES DE FOIX
Tot seguit, se celebra la votació. Els membres de la Mesa d'Edat voten els últims,
primer el de menor edat i després el de major edat.
La Presidenta de la Mesa diu que un cop realitzat l'escrutini, el resultat és el següent:
- 10 Vots a favor de Sergi Vallès Domingo per la candidatura de JUNTS PER
TORRELLES DE FOIX

El Sr. Sergi Vallès Domingo accepta.
A continuació, li prega a la Secretària que procedeixi a la lectura de la fórmula de
jurament o promesa d'acatament de la Constitució.
La Secretària llegeix la fórmula:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec d’Alcalde-President de l'Ajuntament de Torrelles de Foix, amb lleialtat al
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?"
L'Alcalde contesta “sí, per imperatiu legal i amb lleialtat al municipi de Torrelles de
Foix”.
La Sra. Presidenta de la mesa diu pot ocupar vostè la Presidència i li fa entrega de la
vara d’Alcalde.
En aquest moment abandona el seu lloc la Presidenta de la Mesa d'Edat, que es
dirigeix al seu escó.
L'Alcalde procedeix a cedir la paraula als portaveus dels diversos Grups Polítics
municipals, de menor a major, convidant-los a donar, si així ho desitgen, una
explicació del seu vot.
La Regidora, Esther Tutusaus diu “simplement donar-te la felicitació a títol personal,
esperem treballar com fins aquets 4 anys, que puguem anar tots a una, que tots
sumem pel poble i dir-te com et dic sempre, que sé que tens la teva mare, però aquí
en tens una segona, que sempre et dic: calma.... no t’acceleris, però no fas cas.
Suposo que a te mare tampoc. Com que ara ja et vas fent gran, doncs suposo que tot
això anirà a menys, tens que estar tranquil. El poble t’ha votat, el poble t’ha triat i com
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Accepta vostè el càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de Torrelles de Foix?

ACTA DEL PLE

Queda proclamat Alcalde de l'Ajuntament de Torrelles de Foix, el Regidor Sr. Sergi
Vallès Domingo, del Grup JUNTS PER TORRELLES DE FOIX. Prego que s'acosti a
la Mesa, i li pregunta:

Número: 2019-0007 Data: 08/10/2019

- 1 Vot a favor de Gerard Carbó Rodríguez per la candidatura d’ERC-AM

Ajuntament de Torrelles de Foix
a persona aniràs millorant i ho faràs tot correctament. Espero estar tots pel poble.
Gràcies”
El Regidor, Gerard Carbó diu” només felicitar-te i esperem que tot vagi bé i ens
portem bé i res més”
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L’Alcalde, Sergi Vallès diu ” Bé, moltes gràcies a tots per acompanyar-nos avui
aquí, molt bon dia a tots, gràcies per ser-hi, primer voldria donar les gràcies a tots els
companys que ens han acompanyat durant aquest temps i ens acompanyen avui,
sobretot donar moltíssimes gràcies, com no hem parat de dir-ho i a la persona que
per això va començar, el nostre company Jaume Brichs, que va ser el primer que ens
va donar la confiança i qui ens va obrir les portes a aquest grup que va creixent dia a
dia. Després a la nostra companya, que veig allà darrera les escales, que no sé si
m’arribarà a sentir, que és la Sira, que tornem a donar les gràcies per tota la feinada
que hi ha hagut, per tant, us demanaria abans de seguir parlant, un fort aplaudiment
per tots ells.
També vull donar les gràcies a tota la gent que ens ha votat, ha estat increïble, ha
estat al·lucinant, no ens esperàvem ni de bon tros, aquest resultat, no érem gens
conscients, que podria arribar a passar, el que ha passat, vam fer la feina com creiem
que l’havíem de fer, anàvem on havíem d’anar, escoltàvem a tothom intentant ajudant
el màxim i us voldria donar les gràcies pel suport que ens vau donar a través de les
urnes, de passar de 6 a 9 regidors i de uns 400 vots a uns 700, per tant, agrair-vos.
També voldria donar les gràcies a la meva família, que la buscava i ara he vist a la
meva mare, que la veig per allà al mig, a l’Anna, la meva parella i corresponent
família, per tot el suport (aplaudiments) per tot el suport que sempre em donen, tot i
no estar jo, a les alçades de les circumstàncies.
Avui és un dia difícil, tinc quatre apunts, però no he sigut capaç d’escriure un discurs,
perquè si avui intento transmetre el que sento, és molt complicat, perquè abans
d’entrar, en el despatx, només analitzes les coses, i dies com avui només veus coses
negatives, només intentes entendre que t’aporta estar al davant d’un ajuntament tant
complicat com el nostre i a dia d’avui, costa trobar coses positives, però quan et
poses aquí davant i veus que la sala de plens està a rebentar i veus que ha vingut
molta gent, que res un munt de trucades i reps un munt de missatges i molta gent
que et recolza, tot es fa molt més fàcil, per tant, repetint-me donant-vos moltes
gràcies a tots, pel suport d’aquets dies i pel suport que ens doneu dia a dia, (pareu de
plorar alguns, perquè si aixeco la mirada i us veig plorant, jo també ploraré) donarvos les gràcies a tots, sobretot als regidors, als 9 regidors, som 9 regidors, però no
només 9 regidors, som 11 en aquesta taula i no voldria deixar-me de donar les
gràcies a l’Esther, que dedueixo que ha sigut el seu vot i agraeixo el teu suport, per
tant, en aquesta taula som 11 i l’equip de govern no té cap intenció de deixar de
banda aquets 11.
La nostre feina davant d’aquest Ajuntament, es va prioritzar i penso que en podem
estar orgullosos, per la transparència, per la participació i per la informació cap a la
ciutadania, per explicar tot allò que fèiem, per intentar explicar com està l’Ajuntament
i per intentar explicar tot allò que faríem i penso que ho vam saber fer, perquè el
resultat va dependre de tot això, tant que, el que seguirem fent és tot això, explicar

ACTA DEL PLE

Una vegada realitzada aquesta operació, pren la paraula el senyor Alcalde per
pronunciar el seu discurs, aixecant-se la sessió una vegada acabat aquest.
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absolutament tot el que puguem, tot el que fem i tot el que farem. L’Ajuntament com
bé sabeu, està molt complicat, us puc dir un petit exemple, els que ja ho sabeu i els
que no, segurament estareu sorpresos, perquè al meu costat m’acompanya la Irene,
al meu costat m’hauria d’acompanyar un secretari, que va marxar dijous, ha deixat la
plaça i vull remarcar aquest fet, perquè tots en sigueu conscients, perquè a
l’Ajuntament de Torrelles de Foix, ens costa moltíssim de trobar un secretari, ens
costa trobar un secretari, perquè pràcticament cap, vol aguantar la responsabilitat
que comporta aquest càrrec, per tots els problemes que tenim oberts i per això vull
remarcar, perquè és un gran orgull, que treballadors nostres, com la que tenim avui
aquí, la Irene i tots els altres que formen l’ajuntament, sabent la complicació que
tenim en aquest Ajuntament hi vulguin ser i vulguin donar la cara i vulguin seguir
lluitant, ara no tinc el càlcul però crec que en 10 anys, han passat més de 10
secretaris, i passen perquè cap vol afrontar les responsabilitats que comporten estar
en el nostre Ajuntament i si ho dic amb els treballadors, ho dic perquè entengueu que
aquesta responsabilitat que ells no volen aguantar, els qui som l’aguantem i els qui hi
som volem i els qui hi som i tots els qui hi hem passat sigui al govern o oposició, hem
aguantat aquesta responsabilitat i ho hem fet, per tots vosaltres i pel municipi, perquè
és el nostre municipi, perquè l’estimem i perquè volem que sigui i com hem dit molts
cops, volem que sigui un municipi punter dins de la comarca de l’Alt Penedès i ho
farem i no és que ho farem sinó que penso que ho estem fent i gràcies a vosaltres,
Torrelles de Foix, ha passat a ser pràcticament el municipi més respectat a nivell de
política, perquè, el resultat que hem tret, per tant, no ho hem fet els que estem aquí
sinó que ho hem fet possible tots, tant, els que estem davant de l’Ajuntament com
tota aquella gent que ens dona suport.
Només voldria acabar, dient el que hem fet durant aquets dies, el resultat comporta
moltes complicacions, perquè ens porta a un espai completament diferent, jo penso,
que les majories, segurament no són bones, però en el municipi de Torrelles de Foix,
ho són, perquè a Torrelles de Foix, una majoria, dona una seguretat i una tranquil·litat
que els esforços que hauries de perdre amb discussions amb altres grups les fas
amb dedicar-te amb la feina i les complicacions que hi ha a l’Ajuntament. Per un altre
costat, les diferències sempre hi són, perquè les diferències no les marca un partit
polític o un altre, les diferències, les marquen uns grups i uns grups, abans érem 6 i
ara som 9 que pensem, es que diria que no n’hi ha ni un dels que érem abans i dels
que som ara que pensem igual, per tant, ni que hi hagi una majoria, podríem dir que
una oposició ja ens la fem dins del mateix grup, ja discutim per temes, perquè no
creiem fer les coses per una màxima decisió d’algú. A partir d’aquí sent conscients,
que la oposició s’ha trobat amb una posició molt complicada, perquè els qui hi
enteneu una mica, jo penso que, com el Gerard, com l’Esther, els hi tocarà fer un
paper molt difícil, perquè han perdut quasi tots els drets que la llei els dona, o sigui, la
llei otorga uns drets com demanar que es convoquin plens, demanar informes als
secretaris, etc... però tots aquets drets, només se’ls dona a la oposició si tenen 3
regidors, per tant, han passat a tenir 2 regidors i aquets drets no els tindran. Sent
conscients que aquets drets no els tindran, nosaltres com a llista guanyadora, ens
vam acostar als diferents partits polítics i suposo que per això, ha sigut voluntat de
l’Esther, haver-nos votat. Ens vam acostar per oferir-los unitat, per dir-los que tot i ser
9 regidors, en som 11 i que volíem fer alguna cosa més diferent pel municipi.
Aquesta unitat es trasllada de la següent manera:
Primer.- Per alguns quan estàs a davant, sempre tens gent a favor, però també tens
gent en contra, per algunes desavinences el grup vam decidir que la unitat no la

ACTA DEL PLE

Ajuntament de Torrelles de Foix
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faríem possible des del 1r dia, però si que faríem que el resta de partits de la oposició
entressin a govern al llarg d’aquets mesos i aquets anys, sempre i quan la relació
anés canviant. És el que vam oferir, ho segueixo mantenint en peu, el partit socialista,
li va semblar perfecte i el partit d’esquerre republicana ens va dir que ni ara ni
endavant entrarien a govern formant unitat.
Però això no vol dir que hi hagi altres coses que si que farem, que és que, hem
demanat que ens exposin quins projectes volen portar i els treballarem. No és que els
treballarem nosaltres, sinó que, els donarem la possibilitat a ells mateixos, que els
treballin ells. El partit socialista, va ser el primer que va venir i ens va exposar un
projecte de vivenda social i com bé sap l’Esther, hi ha una persona a l’Ajuntament
que com si l’Esther fos una regidora més de l’equip de govern, el que ella treballi i
demani, és el que l’equip de govern tirarà endavant.
El partit d’esquerre republicana ens ha fet tres propostes, que és: el carril bici per
anar a les Dous, vivenda social i la sala de vetlla. La sala de vetlla no la veiem viable
per l’alt cost que té de manteniment però els altres dos projectes, partint de la base
que la vivenda social ja és un dels projectes que porta ell i creiem que és un projecte
que podem treballar i els altres dos projectes, teniu l’ajuntament obert per començar
a treballar quan vulgueu i ho dic aquí perquè quan aquets projectes es facin realitat
seran mèrit tant d’esquerre republicana com del partit socialista, perquè la unitat
passa per poder treballar tots junts i per això hem buscat una manera d’entendre’ns i
començarem amb aquesta. Per tant, també agrair-vos que ens hagueu traslladat
aquets projectes i que tingueu ganes de treballar.
Res més, no em vull allargar més donant-vos les gràcies a tots, fer dos aclariments:
el primer, som 9 regidors al govern i no vol dir que ara farem menys feina, som 9
regidors, l’ajuntament té feina per un tubo i els 9 regidors serviran per treballar molt
més del que treballàvem ara i a més a més ho diré així de radical, ells mateixos
saben que el qui no faci la feina, com que som 9 no cal que vinguin als plens i si no la
faig jo, també em podeu fer fora igual, per tant, ens heu donat 9 regidors que el que
faran és treballar, tres vegades més del que treballaven perquè tenim 3 regidors més
dels que teníem, per tant, per molt que siguem més no ens calmarem i farem
moltíssima més feina de la que podem fer, aquest és el primer aclariment i el segon:
el Sergi no marxa, n’hi ha molts que volen que marxi per diferents motius. N’hi ha
molts que es pensen que marxaré perquè aquí la política pujarem o farem, però el
Sergi no marxa, el Sergi ja ho va dir, ho torno a repetir, perquè m’ha vingut gent, gent
que avui està a aquesta sala, abraçant-me i demanant-me siusplau, no marxis. El
Sergi no marxarà, el que el coneixen, saben que si avui estic aquí és per la forta
vinculació que m’uneix al meu poble i a la seva gent i les ganes que tinc de treballar i
de que aquesta rutina i aquestes veus crítiques que enviïn i tothom ens sentim feliços
i orgullosos de viure en el nostre poble. Per tant, com a mínim si em seguiu votant,
com a mínim aquesta legislatura i la que ve, el Sergi no marxarà, per molt que li
ofereixin altres coses perquè m’hi sento massa vinculat i no podria deixar les coses a
mitges.
Res més, moltíssimes gràcies. Diria que hi ha una copa de cava en algun lloc, us
voldria ser sincer, volíem fer un pica-pica i alguna cosa més, però és un dia entre feliç
i trist i si ens permeteu farem una copa de cava, perquè tampoc tenim la culpa de tot
el que ha passat i us convido a celebrar que queden 4 anys de molta feina i que els
hem de començar tots junts.
Moltes gràcies.
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