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Tipus de convocatòria

ACTA DEL PLE

Irene Bolet Jiménez (2 de 2)
Secretària-Interventora Accidental
Data Signatura: 08/01/2020
HASH: e0657dec5b45d5ce02d83c7d927b14f8

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Ajuntament de Torrelles de Foix

77121883P

Sergi Vallès Domingo

SÍ

El Sr. Alcalde procedeix a llegir:

Manifest del Món Local en el segon aniversari del primer d’Octubre

No deixarem de denunciar que aquesta persecució ha portat a l’exili i a la presó a
les persones que com a representants nostres van defensar des de la societat civil
i les institucions la celebració del primer d’octubre. A més, davant la imminència de
la sentència del judici celebrat al Tribunal Suprem, cal denunciar que els gairebé
dos anys de presó preventiva suposen una vulneració flagrant de la presumpció
d’innocència i un patiment per als presos polítics i les seves famílies que ja no es
pot rescabalar.
A nivell local, inicialment la fiscalia va dirigir les acusacions contra més del 70%
dels alcaldes del nostre país. També dos anys després, es segueixen instruint
penalment causes contra alcaldes i alcaldesses que l’únic que van fer és estar al
costat de la ciutadania i les nostres institucions.
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques ens ratifiquem en reclamar una
solució política i no policial i judicial a la situació de Catalunya. Alhora, reclamem
un paper actiu de les administracions locals en el disseny de l’estratègia del futur
polític del nostre país.
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Dos anys després, la ciutadania manté ferma la voluntat democràtica del dret a
l’autodeterminació i l’Estat no ha fet res per solucionar dialogadament la situació.
Lluny d’això, hem assistit a una persecució policial i judicial constant a ciutadans,
entitats socials, electes locals i als nostres representants al Govern i al Parlament.
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Els ens locals del nostre país vam donar suport al Govern de la Generalitat i al
Parlament, però sobretot als ciutadans i ciutadanes de Catalunya que d’una
manera pacífica van voler expressar la seva voluntat lliurement. Aquesta data va
tenir com a resposta des del mateix dia la repressió i l’aplicació de l’article 155 per
anul·lar les institucions catalanes.

ACTA DEL PLE

El primer d’octubre de 2017 Catalunya va defensar la democràcia amb l’exercici
del dret a votar com a instrument per a garantir que els ciutadans del nostre país
puguem decidir lliurement el nostre futur.

Ajuntament de Torrelles de Foix

Constatem amb preocupació que des de l’Estat es reiteren actuacions que volen
criminalitzar el moviment independentista, que sempre ha estat cívic, democràtic i
pacífic. Per tot això, en el segon aniversari del referèndum del primer d’octubre de
2017, els ajuntaments de Catalunya reivindiquem aquesta data com a expressió
democràtica de la legítima aspiració del poble de Catalunya a decidir el seu futur.
Al mateix temps, donem ple suport a les nostres institucions, Parlament de
Catalunya i Govern de la Generalitat, en totes aquelles iniciatives que duguin a
terme per a donar continuïtat al referèndum del primer d’octubre.

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

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 8/2019 de 15 de juny de 2019
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
A favor

Albert Parellada Guxens
Esther Tutusaus Pérez
Ferran Carbó Rodríguez
Gerard Carbó Rodríguez
Joan Navarro Puertas
Jordi Torné Solé
Laura Morató Torrents
Lidia Doblas Que
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Visca la llibertat i visca Catalunya.
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Finalment, ens adherim a la declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de
Catalunya del proppassat 26 de setembre denunciant la voluntat de criminalització
del moviment independentista per part de l’Estat Espanyol i que es deixin de
vulnerar drets fonamentals i la presumpció d’innocència per part de jutges i
policies. I instem als grups parlamentaris, als partits polítics i als representants de
la societat civil a comptar amb la participació activa dels ens locals en el disseny
del futur polític del nostre país.

ACTA DEL PLE

També sol·licitem que es deixin sense efecte i s’arxivin les causes obertes en
relació al primer d’octubre i que només una sentència absolutòria pot fer justícia als
presos polítics que porten gairebé dos anys en presó preventiva i també als
exiliats.

Ajuntament de Torrelles de Foix

Manel Arévalo Pérez
Martin Orive Romero
Sergi Vallès Domingo
En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA NÚM. 8/2019, DE 15 DE JUNY
DE 2019.

Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
A favor

Albert Parellada Guxens
Esther Tutusaus Pérez
Ferran Carbó Rodríguez
Gerard Carbó Rodríguez
Joan Navarro Puertas
Jordi Torné Solé
Laura Morató Torrents
Lidia Doblas Que
Manel Arévalo Pérez
Martin Orive Romero
Sergi Vallès Domingo

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA NÚM. 9/2019, DE 25 DE JUNY
DE 2019.
S'aprova l'esborrany de l’acta de la sessió extraordinària núm. 9/2019, realitzada el
dia 25 de juny de 2019.
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior 9/2019 de 25 de juny de 2019

ACTA DEL PLE

VOTS A FAVOR: 11 (9 JUNTS PER TORRELLES DE FOIX, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP).

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

S'aprova l'esborrany de l’acta de la sessió extraordinària núm. 8/2019, realitzada el
dia 15 de juny de 2019.

Ajuntament de Torrelles de Foix

VOTS A FAVOR: 11 (9 JUNTS PER TORRELLES DE FOIX, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP)

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 10/2019 de 21 d'agost de 2019

A favor

Albert Parellada Guxens
Esther Tutusaus Pérez
Ferran Carbó Rodríguez
Gerard Carbó Rodríguez
Joan Navarro Puertas
Jordi Torné Solé
Laura Morató Torrents
Lidia Doblas Que
Manel Arévalo Pérez
Martin Orive Romero
Sergi Vallès Domingo

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

Tipus de votació: Nominal
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

S'aprova l'esborrany de l’acta de la sessió extraordinària núm. 10/2019, realitzada el
dia 21 d'agost de 2019.

VOTS A FAVOR: 11 (9 JUNTS PER TORRELLES DE FOIX, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP)

Expedient 905/2019. Padró Municipal d'Habitants (Revisió Anual i Remissió de
Documentació a l'INE)
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
A favor

Albert Parellada Guxens
Esther Tutusaus Pérez
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APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA NÚM. 10/2019, DE 21 D'AGOST
DE 2019.

Ajuntament de Torrelles de Foix

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

Vist que el Departament d’Estadística i Població de la Diputació de Barcelona ha
comunicat el resultat numèric de la revisió anual del padró d'habitants a 1 de gener de
2019, 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:
Primer.- Aprovar la xifra de 2.348 habitants a 1 de gener de 2019, proposada pel
Departament d’Estadística i Població de la Diputació de Barcelona, gestor del padró
d’habitants de l’Ajuntament de Torrelles de Foix.

ACTA DEL PLE

APROVACIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2019.

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

Ferran Carbó Rodríguez
Gerard Carbó Rodríguez
Joan Navarro Puertas
Jordi Torné Solé
Laura Morató Torrents
Lidia Doblas Que
Manel Arévalo Pérez
Martin Orive Romero
Sergi Vallès Domingo

VOTS A FAVOR: 11 (9 JUNTS PER TORRELLES DE FOIX, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP)

Expedient 906/2019. Festes Locals 2020
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
A favor

Albert Parellada Guxens
Esther Tutusaus Pérez
Ferran Carbó Rodríguez
Gerard Carbó Rodríguez
Joan Navarro Puertas
Jordi Torné Solé
Laura Morató Torrents
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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.

Ajuntament de Torrelles de Foix

Lidia Doblas Que
Manel Arévalo Pérez
Martin Orive Romero
Sergi Vallès Domingo
En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

Vist allò que disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre
regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, estableix el
següent:
“Serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables, hasta
dos días de cada año natural con carácter de fiestas locales que por tradición
le sean propias en cada municipio, determinándose por la autoridad laboral
competente -a propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente- y
publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso,
en el Boletín Oficial de la provincia.”
Atès que al calendari de festes oficials per al 2020, a més a més de les festes oficials,
s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels
municipis respectius.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Declarar com a festes locals del municipi per a l'any 2020, retribuïdes i no
recuperables els dies 25 d’agost i 8 de setembre de 2020.
Segon.- Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, perquè la proposta realitzada sigui ratificada
pel Conseller.
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Vist allò que disposa l’article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors que indica que de les
catorze festes laborals, dues seran locals, sense que puguin escaure's ni en
diumenge ni en cap dels dies de festa oficial que fixa la Generalitat.

ACTA DEL PLE

Vist que en data 24 de maig de 2019, i número de Registre d’Entrada 1803, el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, ha
tramès un escrit referent a l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2020..

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2020.

Ajuntament de Torrelles de Foix

VOTS A FAVOR: 11 (9 JUNTS PER TORRELLES DE FOIX, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP)

Expedient 907/2019. Càrrecs Públics (Nomenament o Cessament)

Albert Parellada Guxens
Esther Tutusaus Pérez
Ferran Carbó Rodríguez
Gerard Carbó Rodríguez
Joan Navarro Puertas
Jordi Torné Solé
Laura Morató Torrents
Lidia Doblas Que
Manel Arévalo Pérez
Martin Orive Romero
Sergi Vallès Domingo

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

NOMENAMENT DEL REPRESENTANT I DEL SUPLENT EN EL CONSORCI DE
PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS.
Atesa la recent constitució de la corporació municipal sorgida dels comicis celebrats
el proppassat dia 26 de maig de 2019.
Atès que amb la finalitat de constituir els òrgans de govern dels diversos organismes
és necessari procedir al nomenament dels seus membres a través del Ple de la
Corporació, es proposa a aquest l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Nomenar, com a representants de la corporació en òrgans col·legiats que
són competència del ple, a les següents persones per cada un dels òrgans que es
relacionen a continuació:
Consorci de Promoció Turística del Penedès.
Titular: Sergi Vallès Domingo
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A favor

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

Tipus de votació: Nominal
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

Ajuntament de Torrelles de Foix

-

Suplent: Manel Arévalo Pérez

Segon.- Notificar en legal forma, dins del termini màxim de 10 dies, el present acord
als diversos òrgans col·legiats relacionats anteriorment.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes
escaients.

VOTS A FAVOR: 11 (9 JUNTS PER TORRELLES DE FOIX, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP)

Expedient 908/2019. Participació en Organismes o Institucions
Tipus de votació: Nominal
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
A favor

Albert Parellada Guxens
Esther Tutusaus Pérez
Ferran Carbó Rodríguez
Gerard Carbó Rodríguez
Joan Navarro Puertas
Jordi Torné Solé
Laura Morató Torrents
Lidia Doblas Que
Manel Arévalo Pérez
Martin Orive Romero
Sergi Vallès Domingo

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

Ajuntament de Torrelles de Foix
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Favorable

ACTA DEL PLE

Cinquè.- Facultar el senyor Alcalde per tal que procedeixi a la signatura de la
documentació que sigui necessària als efectes de fer efectius el acords
presos.

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província als efectes de que
es doni la publicitat precisa.

Ajuntament de Torrelles de Foix

ACORDS D'ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ CAMÍ RAMADER DE MARINA. DE LA
CERDANYA AL PENEDÈS.
Antecedents de fet

4.- Durant aquest temps, s’han portat a terme accions encaminades a desplegar els
acords presos, tals com la definició de la ruta física, l’elaboració d’una exposició
sobre el CRM, la creació de la web www.camiramaderdemarina.cat, la potenciació de
la presència a les xarxes socials o la incorporació d’una persona Agent d’Ocupació i
Desenvolupament Local (AODL), encarregat de coordinar tot el projecte.
5.- Per tal de continuar donant impuls al projecte, els tres ajuntaments van acordar, el
passat mes d’abril, manifestar la seva voluntat per impulsar i crear l’associació Camí
Ramader de Marina de la Cerdanya al Penedès (ACRM), per tal d’articular aquest
treball conjunt entre els tres municipis i aconseguir l’adhesió de nous municipis socis
que s’afegeixin al projecte. A tal fi van constituir l’Associació mitjançant acords
plenaris que van ser publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (CVE
2018031333 Pàg. 1-13) del 08/08/2018 i de la Província de Girona nº 191 de
03/10/2018.
Els fins de l’associació ACRM són:
Salvaguardar i fer valer la ramaderia extensiva i l'activitat transhumant i
pastorívola que, per raons ben diverses, ha anat en declivi des del segle XX.
Potenciar i preservar tot el patrimoni cultural, històric, arquitectònic,
paisatgístic i ecològic que es pot relacionar amb la transhumància i els camins
ramaders a Catalunya i, en especial, en tot l'itinerari per on transcorre el Camí
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3.- Així mateix, es va acordar la creació d’una comissió tècnica encarregada de
redactar i coordinar aquest projecte comú; comissió actualment formada per
representants dels tres ajuntaments, la Fundació del Món Rural, l’Institut per al
Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran i el Parc del Foix.

ACTA DEL PLE

2.- Aquest acord, revalidat l’any 2016, emplaçava als tres ajuntaments a treballar
conjuntament, unint esforços i recursos, per al desenvolupament d’un projecte comú
de difusió i potenciació de la transhumància i els camins ramaders sota el nom de
Camí ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès (CRM), amb l’objectiu de fer
valer el patrimoni històric, cultural i ambiental d’aquest camí i convertir-lo en recurs de
desenvolupament econòmic i turístic a nivell local i regional.

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

1.- L’any 2015, els ajuntaments de Santa Margarida i els Monjos, Llívia i Lluçà, van
signar un acord per promoure el Camí ramader de Marina. De la Cerdanya al
Penedès (CRM), una proposta de reivindicació i promoció de la transhumància i de
recuperació i preservació dels camins ramaders a Catalunya, i especialment en el
territori que uneix els tres municipis al llarg de la ruta transhumant existent entre el
Pirineu i el litoral al Penedès i Garraf.

Ajuntament de Torrelles de Foix

Ramader de Marina.
Promocionar i dinamitzar turísticament l'àrea per on passa la ruta tot seguint
criteris de sostenibilitat econòmica, social, cultural i ambiental.

Per aconseguir les seves finalitat, l’associació realitza les activitats següents:

Promoure periòdicament activitats de promoció de la transhumància i els
camins ramaders i del projecte del “Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya
al Penedès”.
Promoure la creació d'equipaments i serveis estables de difusió, promoció i
estudi de la transhumància i els camins ramaders a Catalunya.
Fer seguiment, mitjançant el càlcul d’indicadors, de la sostenibilitat de les
accions directament relacionades amb el desenvolupament del projecte.
Elaborar materials de difusió del projecte, crear un espai web que englobi tot
el contingut del projecte així com posicionar el projecte a les xarxes socials.
Crear sinèrgies econòmiques que impliquin al teixit comercial i de serveis.
Afavorir la creació de llocs de treball vinculats al territori i a tots els aspectes
culturals i econòmics.
Incentivar i promoure la classificació dels camins ramaders a Catalunya i, en
especial, als municipis per on discorre la ruta, d’acord amb la normativa vigent
en cada moment.

6.- La ruta del Camí ramader de Marina fa aproximadament 200 quilòmetres i passa
per més d’una cinquantena de municipis. Entre ells, el municipi de Torrelles de Foix i
és voluntat d’aquest Ajuntament, com a municipi per on passa la ruta, contribuir a
potenciar el projecte del Camí ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès i

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

ACTA DEL PLE

Elaborar un mapa-guia de la ruta.
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Elaborar i senyalitzar una ruta amb les seves possibles variants que segueixi
el recorregut del Camí Ramader de Marina establint etapes per realitzar-la a
peu, a cavall i en BTT i vincular-hi els diferents agents econòmics del territori,
sempre respectant, promovent i prioritzant l'activitat ramadera extensiva.

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

Inventariar i catalogar els elements patrimonials (materials i immaterials) de la
ruta, els directament vinculats amb el camí ramader principal i els que
l'envolten.

Ajuntament de Torrelles de Foix

treballar per potenciar el patrimoni històric, cultural i ambiental d’aquest camí, per tal
de convertir-lo en un recurs de desenvolupament econòmic i turístic local, tot
participant en les accions de l’associació Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya
al Penedès.
7.- L’Ajuntament és coneixedor dels objectius de l’associació del Camí ramader de
Marina. De la Cerdanya al Penedès i del treball que els municipis impulsors han estat
desenvolupant des de l’any 2015.

Fonaments de dret
1. La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (arts. 133 a 136); l'article
2.6 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març , reguladora del dret d’associació i la
Disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del regim local, reconeixen el dret de les entitats locals a constituir associacions.
2. Els articles 47. 2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim, i 114 .3.d del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya regulen la competència
plenària per la creació d'organitzacions associatives, així corn l'adhesió a les
mateixes i l'aprovació i modificació dels seus Estatuts, mitjançant el vot qualificat de la
majoria absoluta del nombre legal dels membres corporatius.
3.- Llei 57/2003 de mesures per a la modernització del govern local i Decret 110/1996
de 2 d’abril pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens
locals de Catalunya i el registre corresponent.
Vistos els antecedents i fonaments aplicables i a iniciativa de l’Associació i a proposta
de l’alcaldia, es demana al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:

Ajuntament de Torrelles de Foix
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10.- Consta a l’expedient l’informe de secretaria significatiu del tràmit per l’adhesió a
l’Associació que es pretén i atès que els acords relatius a la mateixa requereixen de
la majoria absoluta dels electes locals per a ser adoptats. (art. 3. 3 d) del RD
128/2018, de 16 de març pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

ACTA DEL PLE

9.- L’Ajuntament, a través dels seus representants, ha assistit a les reunions prèvies
de coordinació per executar el projecte, valorant-se molt positivament aquesta
iniciativa atès que significa posar en valors actius del territori que no poden caure en
desús i que s’han de promocionar.
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8.- L’Ajuntament ha rebut un exemplar dels estatuts de l’associació Camí Ramader de
Marina. De la Cerdanya al Penedès, per a la seva ratificació.

Ajuntament de Torrelles de Foix

PRIMER.- Aprovar l'adhesió del municipi de Torrelles de Foix com a membre de ple
dret de l'Associació Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès.
SEGON.- Acceptar el text dels Estatuts que regeixen l’Associació esmentada, i que
consten com a annex a aquest acord.
TERCER.- Acceptar la quota anual de 500 € que correspon al municipi de Torrelles de
Foix segons el sistema per trams de quotes, i que consta com a annex a aquest
acord.

SETÈ.- D’acord amb la previsió establerta a l’article 16 apartat IV) dels Estatuts de
l’Associació, s’acorda designar a la regidora Laura Morató Torrents, amb DNI nº
47327170R, com a representant suplent de l'Ajuntament de Torrelles de Foix. La
persona representant substituta només hi assistirà en cas que no hi pugui assistir el
representant titular.
Es fa constar en el cos d’aquests acords, i com a part integrant dels mateixos que,
presents en aquest acte les persones nomenades, accepten la seva designació com
a representants de l'Ajuntament de Torrelles de Foix en el si dels òrgans de
l'esmentada Associació.
VUITÈ.- Comunicar aquests acords a la intervenció de fons municipal a fi de que
inclogui la previsió de la quota que s’ha de fer efectiva a l’Associació al Projecte de
pressupost municipal per l’any 2019 i a la Secretaria municipal a fi de tenir-ho en
compte, a partir d’ara en els acords de designa de representants municipals a les
entitats i associacions de les quals el Municipi de Torrelles de Foix forma part.
NOVÈ.- Comunicar aquests acords a la l'Associació Camí Ramader de Marina. De la
Cerdanya al Penedès, per a que procedeixi a la corresponent acceptació de
l'Ajuntament com a nou membre de l'Associació.

ANNEX Nº 1 ALS ACORDS D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ CAMÍ DE MARINA. DE LA
CERDANYA AL PENEDÈS. ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ QUE S’APROVEN
JUNTAMENT AMB L’ADHESIÓ.
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SISÈ.- Designar al Regidor d’Urbanisme, medi Rural i Turisme, Manel Arévalo Pérez,
amb DNI 77103968X, com a representant titular de l'Ajuntament de Torrelles de Foix
a l'Associació Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès.

ACTA DEL PLE

CINQUÈ.- Acceptar les possibles variacions en la quota depenent del càlcul del padró
continu municipal fet a final de cada any natural.

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

QUART.- Acceptar començar a realitzar el pagament de la quota anual de 500 €
durant el segon semestre de l’any 2019, i realitzar el pagament de la quota ordinària
periòdicament durant el primer trimestre dels anys successius.

Ajuntament de Torrelles de Foix

Estatuts associació Camí Ramader de Marina
Títol I.- Disposicions generals
Article 1.

La incorporació a l’associació es farà a sol·licitud del Ple dels ens locals i l'acord
d'admissió de l'assemblea de l'associació, amb modificació, si s'escau, dels estatuts.
Tots els membres que s'incorporin a l'associació tindran la categoria de socis
ordinaris i es regiran quant als seus deures i obligacions pel que preveu la Llei
d'Associacions 7/97.
Article 2.
1. Els fins de l’associació són:
Salvaguardar i fer valer la ramaderia extensiva i l'activitat transhumant i pastorívola
que, per raons ben diverses, ha anat en declivi des del segle XX.
Potenciar i preservar tot el patrimoni cultural, històric, arquitectònic, paisatgístic i
ecològic que es pot relacionar amb la transhumància i els camins ramaders a
Catalunya i, en especial, en tot l'itinerari per on transcorre el Camí Ramader de
Marina.
Promocionar i dinamitzar turísticament l'àrea per on passa la ruta tot seguint criteris
de sostenibilitat econòmica, social, cultural i ambiental.
Per aconseguir les seves finalitat, l’associació realitza les activitats següents:
Inventariar i catalogar els elements patrimonials (materials i immaterials) de la ruta,
els directament vinculats amb el camí ramader principal i els que l'envolten.
Elaborar i senyalitzar una ruta amb les seves possibles variants que segueixi el
Ajuntament de Torrelles de Foix
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En els aspectes no fixats per aquestes normatives, l’associació es regirà per la
regulació en matèria d’associacions, previst a la legislació catalana, d’acord amb la
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.

ACTA DEL PLE

L'associació és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica, i
es regeix per aquests Estatuts, pels acords adoptats pels seus òrgans i pel que
preveu el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i per la Llei 57/2003 de mesures per a la
modernització del govern local, així com pel Decret 110/1996 de 2 d’abril pel qual es
regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el
registre corresponent.
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Amb la denominació “Associació del Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al
Penedès”, es constitueix aquesta entitat. L’associació adopta la sigla “ACRM” per
representar-la.

2. En queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 3.
1. El domicili de l’associació s’estableix a Santa Margarida i els Monjos, i radica a
l’Avinguda Catalunya, núm. 74, de Santa Margarida i els Monjos, sense prejudici que
l’Assemblea General pugui modificar-ho quan ho consideri convenient i sense
perjudici que se’n puguin descentralitzar les activitats.

ACTA DEL PLE

recorregut del Camí Ramader de Marina establint etapes per realitzar-la a peu, a
cavall i en BTT i vincular-hi els diferents agents econòmics del territori, sempre
respectant, promovent i prioritzant l'activitat ramadera extensiva.
Elaborar un mapa-guia de la ruta.
Promoure periòdicament activitats de promoció de la transhumància i els camins
ramaders i del projecte del “Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès”.
Promoure la creació d'equipaments i serveis estables de difusió, promoció i estudi
de la transhumància i els camins ramaders a Catalunya.
Fer seguiment, mitjançant el càlcul d’indicadors, de la sostenibilitat de les accions
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte.
Elaborar materials de difusió del projecte, crear un espai web que englobi tot el
contingut del projecte així com posicionar el projecte a les xarxes socials.
Crear sinèrgies econòmiques que impliquin al teixit comercial i de serveis.
Afavorir la creació de llocs de treball vinculats al territori i a tots els aspectes
culturals i econòmics.
Incentivar i promoure la classificació dels camins ramaders a Catalunya i, en
especial, als municipis per on discorre la ruta, d’acord amb la normativa vigent en
cada moment.
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A l’acord de creació se’n regularà el règim.
2. Les funcions i activitats d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a
Catalunya.
3. L’associació podrà adherir-se o mantenir qualsevol altre tipus de relació de
col·laboració amb altres associacions o entitats que tinguin finalitats anàlogues.
L’associació pot tenir relacions de cooperació i col·laboració amb altres entitats
similars de l’Estat espanyol i d’altres països. També pot adherir-se o tenir qualsevol
altre tipus de relació amb les entitats internacionals que tinguin finalitats anàlogues.
Article 4.
La durada de l’associació serà indefinida i només es dissoldrà per acord de
l’Assemblea General o per qualsevol de les causes previstes a la llei.

Ajuntament de Torrelles de Foix
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Es podran crear delegacions de l’associació per prestar-ne els serveis a qualsevol
punt del territori català.

Ajuntament de Torrelles de Foix

Títol II.- Els membres de l’associació i els seus drets i deures
Article 5.
1. Tots els municipis, comarques i altres ens locals de Catalunya poden ser membres
de l’associació.
2. L’acord d’adhesió ha de ser pres pel ple o òrgan competent de l’ens local i
degudament comunicat a l’associació.
3. L’àmbit territorial de l’associació és Catalunya.

Article 7.
Són deures de les persones membres de l’associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament i proactiva
per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i
altres aportacions econòmiques contemplades als estatuts i que es concretaran al
reglament de règim intern.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats per la Junta de Govern de
l'associació.
5. Assistir a les reunions de les assemblees generals i d’altres òrgans a què siguin
convocats.
6. Actuar de manera que no contradigui les finalitats de l’associació
Ajuntament de Torrelles de Foix
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Són drets de les persones membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General, mitjançant els seus o
les seves representants.
2. Elegir o ser elegides per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació,
d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta de Govern tot el que considerin que pugui
contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels
objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta de
Govern o dels mandataris de l'associació.
7. Ser escoltades prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part de les comissions o grups de treball.
11. Tenir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.
13. Sol·licitar i rebre aclariments i informes mitjançant els òrgans facultats per fer-ho.

ACTA DEL PLE

Article 6.

Ajuntament de Torrelles de Foix

Article 8.
La condició de persona associada es perdrà:
1. Per decisió de l’associat/da, presa per acord del ple o òrgan competent respectiu,
que ho haurà de comunicar a l’associació.
2. Per accions o omissions sancionades d’aquesta manera d’acord amb el reglament
de règim intern que pot aprovar l’associació, prèvia instrucció d’un expedient amb
audiència de l’interessat/da, d’acord amb el que estableix el Títol V d’aquests
Estatuts, regulador del procediment disciplinari.
3. Per impagament de les quotes durant dos anys.
4. La baixa tindrà efecte a partir del moment en que es rebi la notificació de l’acord.

Capítol I. L’Assemblea General
Article 10.
1. L’Assemblea General és l’òrgan màxim de l’associació. Està formada per les
persones representants dels ens associats.
2. Cada ens associat disposarà d’un vot.
3. Totes les persones membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General,
incloent-hi les absents, les qui en discrepen i les presents que s'han abstingut de
votar.
4. Les reunions de l’Assemblea General poden ser ordinàries o extraordinàries.
Article 11.
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Elegir el President o Presidenta de l’associació.
b) Aprovar, si escau, la gestió de la Junta de Govern, el pressupost i els comptes
anuals.
c) Elegir i separar les persones membres de la Junta de Govern i controlar-ne
l'activitat.
d) Modificar els estatuts.
e) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al
pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de
l’associació.
f) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
g) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
h) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
Ajuntament de Torrelles de Foix
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L’associació es regirà pels òrgans següents:
a) L’Assemblea General
b) La Junta de Govern

ACTA DEL PLE

Article 9.

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

Títol III.- Organització i funcionament

Ajuntament de Torrelles de Foix

i) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
j) Conèixer i resoldre les sol·licituds presentades per ser soci/a, les altes i les baixes
degudes a una raó diferent de la separació definitiva.
k) Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la
Junta de Govern per faltes molt greus.
l) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre
òrgan de l’associació. m) Deliberar sobre altres qüestions de caràcter general que
afectin els objectius de l’associació.

1. L'Assemblea és convocada per la Junta de Govern mitjançant una convocatòria
que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar amb un mínim de quinze dies abans de la data
de la reunió, individualment i mitjançant un correu electrònic enviat a l’adreça
electrònica corporativa que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir
l’associació, necessitant la confirmació de l’assistència o excusa de l’associat pel
mateix mitjà.
3. Les reunions de l'Assemblea General les presideix el/la President/a de l'associació
o aquelles persones en qui hagi delegat. Si no hi és, l'han de substituir,
successivament, el/la vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta o aquelles
persones en qui hagin delegat. Hi ha d'actuar com a Secretari/a qui ocupi el mateix
càrrec a la Junta de Govern.
4. El/la Secretari/a estén l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el/la
President/a. Hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords
adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
5. L’acta de la reunió serà aprovada en l’Assemblea General immediatament
posterior.
Article 14.
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament en primera convocatòria, quan hi
hagi present, almenys, la meitat de les entitats associades. Si no existeix quòrum, es
constituirà en segona convocatòria mitja hora després de l’hora assenyalada per a la
primera convocatòria, considerant-se vàlidament constituïda sigui quin sigui el
nombre d’entitats associades presents o representades.
2. Un nombre de persones membres que representi almenys el 10% d’aquestes pot
Ajuntament de Torrelles de Foix
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Article 13.
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1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any i, en
tot cas, en el termini de quatre mesos a partir de la constitució dels governs locals.
2. La presidència pot convocar l'Assemblea General amb caràcter extraordinari
sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels
socis/es; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a
comptar de la sol·licitud.
3.El lloc de reunió dels òrgans de l’associació té caràcter itinerant, comunicant
degudament el lloc de celebració a través de la convocatòria.

ACTA DEL PLE

Article 12.

Ajuntament de Torrelles de Foix

Capítol II. La Junta de Govern
Article 16.
1. La Junta de Govern regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest
òrgan el/la President/a, el/la Secretari/a i el/la Tresorer/a, càrrecs que han de ser
exercits per persones diferents. Es preveu la possibilitat de que hi hagi un/a
Vicepresident/a i els/les vocals. El nombre de vocals estarà en funció de les
necessitats que la Junta determini.
2. Podran ser elegibles totes les entitats membres de l’associació, mantenint en tot
moment una representació d’almenys un dels tres municipis fundadors del projecte
“Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès” (un/a representant de Santa
Margarida i els Monjos, un/a representant de Llívia i un/a representant de Lluçà)
3. L'elecció de les persones membres de la Junta de Govern, que han d’estar
associades i ser majors d’edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les
persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
4. Les persones membres titulars de la Junta de Govern hauran d’ocupar la
presidència dels ens locals associats que representin. Les persones membres
suplents hauran d’ocupar la responsabilitat de l’àrea que cada ens local hagi designat
com més afí a les activitats de l’associació.
5. Els càrrecs s’exerceixen pel període coincident amb el mandat dels ens locals.
6. La pèrdua de la condició representativa comportarà la pèrdua del càrrec.
7. Les vacants produïdes per fi de mandat o pèrdua de condició representativa seran
cobertes per la persona representant de l’ens local que ocupi la mateixa condició
representativa que el/la membre sortint (podent ser reelegida la persona que, de la
Ajuntament de Torrelles de Foix
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1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de
l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots de les persones sòcies presents o
representades.
3. Els acords presos són executius des de la seva aprovació durant la reunió de
l’Assemblea General

ACTA DEL PLE

Article 15.

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

sol·licitar a la Presidència la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de
l’Assemblea General, la qual els hi haurà d’incorporar. Si aquesta ja ha estat
convocada, la sol·licitud s’ha de formar en el primer terç del període comprès entre la
recepció de la convocatòria i la data prevista per a la reunió, a fi que es pugui
informar tots els membres de l’ampliació de l’ordre del dia.
3. La Junta de Govern pot incloure en l’ordre del dia un o més assumptes per tractar
malgrat que l’Assemblea ja hagi estat convocada. En aquest cas, ho podrà fer dins el
primer terç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data en què
aquest òrgan s’ha de reunir.
4. La Junta de Govern, per raons d’urgència degudament motivada, pot incloure en
l’ordre del dia assumptes que no hagin estat prèviament informats, però en aquest
supòsit no podrà adoptar-se cap acord sobre aquests assumptes sense que
l’Assemblea General ratifiqui la seva inclusió en l’ordre del dia.

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

mateixa manera, conservi la condició representativa de l’ens local).
8. Cada ens local haurà de comunicar a l’Assemblea General, en un període màxim
de tres mesos, el nomenament de dos representants de l’ens local per raó de nou
mandat o pèrdua de condició representativa, que actuaran a l’associació com a titular
i suplent, si s’escau.
9. Durant el període entre la fi de mandat o pèrdua de condició representativa i la
renovació de càrrecs, els càrrecs entren en funcions.
10. A la fi de cada mandat i en el termini màxim de quatre mesos, es convocarà a
l’Assemblea General per, entre d’altres, renovar els càrrecs de la Junta de Govern.
11. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre
d’Associacions mitjançant un certificat, emès per Secretaria amb el vistiplau de la
Presidència, en el què s’adjuntarà l’acta provisional de la sessió en què es produeix el
nomenament i cessament dels càrrecs. S’haurà d’incloure també l’acceptació de les
persones que passen a ocupar aquests càrrecs en cas de nomenament o renovació.
12. Les persones membres de la Junta de Govern exerceixen el càrrec sense cap
remuneració.
13. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu
mandat pot esdevenir-se per:
a) fi de mandat en cas d’entitats públiques o pèrdua de càrrec electe
b) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el
cas de les jurídiques
c) incapacitat o inhabilitació
d) renúncia notificada a l’òrgan de govern
e) separació acordada per l’Assemblea General
f) qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.
14. Les vacants que es produeixin a la Junta de Govern s'han de cobrir en la primera
reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de
l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

ACTA DEL PLE
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1. La Junta de Govern té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que
reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General,
d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels
organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos
pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els
membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que
s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General
perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar les persones empleades que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb
normalitat.
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Article 17.

1. Presideix la Junta de Govern el President o la Presidenta de l’associació.
2. La Junta de Govern, o la comissió en la què delegui, es reuneix en sessió
ordinària, amb convocatòria prèvia de la presidència, almenys tres cops l’any.
3. El lloc de celebració de la reunió de la Junta de Govern té caràcter itinerant,
comunicant degudament el lloc de celebració a través de la convocatòria.
4. Per a la celebració de la sessió ordinària caldrà convocar les seves persones
membres amb un mínim de 20 dies hàbils d’antelació, i per a la celebració de la
sessió extraordinària només seran necessaris un mínim de 10 dies hàbils d’antelació.
5. La convocatòria es podrà fer per correu electrònic o per altres mitjans telemàtics.
6. Per tal que la celebració de la reunió sigui vàlida, ja sigui amb caràcter ordinari com
extraordinari, caldrà que hi assisteixi la Presidència, la Secretaria i almenys una altra
persona membre de la Junta de Govern.
7. Els acords de la Junta de Govern s’adopten per majoria simple de les seves
persones membres presents o representades. Els acords presos s’han de fer constar
en el llibre d’actes i els han de signar la Secretaria o Presidència de la Junta de
Govern. A l’inici de cada reunió, s’ha d’aprovar o ratificar l’acta de la sessió anterior. A
cada persona membre de la Junta de Govern li correspon un vot.
8. La Junta de Govern es pot reunir mitjançant videoconferència, teleconferència o
qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física de les persones membres.
En aquests casos, la reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi la
presidència. En les reunions virtuals s’han de considerar persones membres
assistents aquelles que hagin participat en la videoconferència o teleconferència, o
hagin emès el vot per correu electrònic.
9. Es poden adoptar acords sense necessitat de reunió física, amb caràcter
excepcional, a criteri de la Presidència, mitjançant l’emissió del vot per correu
electrònic, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi
constància de la recepció del vot i se’n garanteixi l’autenticitat.
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Article 18.

ACTA DEL PLE

i) Establir comissions o grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i
eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a
terme. La Junta de Govern s'ha d’ocupar d'analitzar les diferents comissions o grups
de treball. La Junta de Govern establirà la periodicitat en la què ha de rebre de les
persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.
j) Nomenar els vocals de la Junta de Govern que s'hagin d'encarregar de cada grup
de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres
persones, per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc reunió o trobada.
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvi a qualsevol establiment de crèdit o
d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es
determina en l'article 27.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donarne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a cap altre
òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020
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10. La Junta de Govern, en la convocatòria de les sessions ordinàries i
extraordinàries, establirà el lloc de celebració de la reunió, preferentment pel territori
de Catalunya i els municipis de les entitats membres.
Article 19.

1. El President/a de l’associació serà elegit/da per l’Assemblea General d’entre les
persones representants titulars designades per cada membre de l’associació.
2. Correspon al President/a la representació legal de l’associació.
3. El President/a tindrà les atribucions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i
de la Junta de Govern.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta de
Govern.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta de
Govern.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea General
o la Junta de Govern.
g) L’ús de la firma social per signar documents públics o privats
h) Nomenar la Vicepresidència, si s’escau.
2. La Presidència és substituïda, en cas d'absència o malaltia, pel Vicepresident/a –si
n’hi ha- o bé per la persona suplent designada.
3. Les delegacions a la Vicepresidència poden ésser tant de caràcter puntual com de
caràcter permanent. De les delegacions de caràcter permanent se’n donarà compte a
la Junta de Govern.
Capítol IV. La tresoreria i la secretaria
Article 21.
1. El nomenament, la destitució i el cessament del Tresorer/a serà aprovat per la
Junta de Govern, a proposta del/la President/a.
2. Al Tresorer/a, que no caldrà que tingui la condició prèvia de membre de
Ajuntament de Torrelles de Foix
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Capítol III. La presidència
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1. La Junta de Govern pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses
comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos
terços de les seves persones membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un/a o uns/es quants mandataris/es
per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en
cada cas.
3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o
aprovar l’Assemblea General.

Ajuntament de Torrelles de Foix

1. Podran constituir-se comissions o grups de treball per elaborar estudis i formular
propostes sobre qüestions directament relacionades amb les finalitats de l’associació.
2. Les comissions o grups de treball es creen per desenvolupar algun aspecte concret
relacionat amb les finalitats i els plans de l’associació.
3. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar
les persones membres de l'associació que vulguin formar-los, què estaran
representades per personal tècnic municipal i/o per representants polítics, que n'han
d'assabentar la Junta de Govern. El nombre de persones que el formen hauria de ser
limitat per garantir la seva funcionalitat, tot i existir la possibilitat de que en certs
moments es necessiti de més col·laboració. També en podrien formar part persones
externes a l'associació que enriqueixin i aportin als objectius, ja sigui per coneixement
o assessorament.
4. Cada ens local haurà de designar, com a mínim, a una persona tècnica de
referència. En cas d’absència sobrevinguda d’aquesta figura, s’haurà de designar a
una altra persona tècnica en el període màxim d’un mes.
5. El funcionament de les comissions o grups de treball es recollirà al reglament de
règim intern de l’associació.
Títol IV.- Règim econòmic
Article 23.
Aquesta associació neix sense cap patrimoni inicial.
Article 24.
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per a les seves persones membres, que
poden ser quotes d’ingrés, ordinàries i extraordinàries.
b) les subvencions
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Capítol V. Les comissions o grups de treball
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l’Associació, li correspon: la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com
també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portar un llibre
de caixa. Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagar les
factures aprovades per la Junta de Govern, les quals han de ser visades prèviament
pel president/a.
3.El nomenament, la destitució i el cessament del/a Secretari/a serà aprovat per la
Junta de Govern, a proposta del/la President/a.
4. Al Secretari/a, que no caldrà que tingui la condició prèvia de membre de
l’associació, li correspon: recollir, arxivar i custodiar la documentació de l'associació,
redactar, aixecar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta
de Govern, portar el llibre d’actes, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar,
i també portar el llibre de registre de persones sòcies i de les seves persones
representants.

Ajuntament de Torrelles de Foix

c) les donacions, les herències o els llegats
d) Rendiment d’activitats, serveis i publicacions.
e) Operacions de crèdit.
Article 25.
1. Totes les persones membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la
econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que
determini l'Assemblea General a proposta de la Junta de Govern.
2. L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques—que s'han
d’abonar per mesos, trimestres, semestres o anuals, segons el que disposi la Junta
de Govern— i quotes extraordinàries.

1. En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments de crèdit o
d'estalvi, hi han de figurar les signatures del/la President/a, el/la Tresorer/a i el/la
Secretari/a.
2. Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals
obligatòriament ha de ser la del/la Tresorer/a.
Títol V.- Règim disciplinari
Article 28.
1. La Junta de Govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.
2. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions
corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació,
segons el que estableixi el reglament intern.
3. El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una
denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta de Govern nomena una
persona instructora, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el
termini de 15 dies, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La
resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts de les
persones membres de la Junta de Govern, l'adopta aquest òrgan de govern també
dins d'un període de 15 dies.
4. En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta de Govern,
les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera
assemblea general que tingui lloc.
Títol VI.- Modificació dels Estatuts
Article 29.
1. La modificació dels Estatuts haurà de ser aprovada per l’Assemblea.
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1. L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.
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Article 26.
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2. L’acord de modificació haurà de ser aprovat per majoria absoluta.
Títol VII.- Dissolució de l’Associació
Article 30.

0-500

501-1000

1001-1500

1501-2000

Quota en euros
200
200
200
200
200
250
250
250
250
300
300
300
300
350
350
350
350
350
350
350
400
400

Menys de 250hab paguen 200e

De 251 a 2000hab van pujant 50e
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Habitants

Codi Validació: ACKMHRSD6P24YLQKQT6J9CPF7 | Verificació: https://torrellesdefoix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 45

ANNEX Nº 2 ALS ACORDS D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ CAMÍ DE MARINA. DE LA
CERDANYA AL PENEDÈS. DOCUMENT DE QUOTES DE L’ASSOCIACIÓ QUE
S’APROVA JUNTAMENT AMB L’ADHESIÓ

ACTA DEL PLE

1. L’acord de dissolució, fusió o transformació haurà de ser aprovat en una sessió
extraordinària de l’Assemblea convocada amb aquest únic objecte, amb el vot
favorable de tres quartes parts de les persones representants dels ens locals
presents a la sessió.
2. En cas de dissolució, l’acord inclourà el nomenament de la comissió liquidadora.
En cas que hi hagi béns sobrants, s’adjudicaran a les entitats membres de
l’associació de manera proporcional a les quotes aportades per cadascun d’ells
durant l’últim exercici econòmic.
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Més de 20000 hab puja 300e en un sol
tram

El Regidor de turisme, Manel Arevalo, explica que aquest acord és una manera de
promocionar el turisme i intentar conservar les poques o moltes explotacions
ramaderes que encara queden de la Cerdanya fins el Penedès. És un projecte liderat
per l’Ajuntament dels Monjos per tirar endavant una serie de marques, de rutes
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De 5001 a 20000 hab van pujant 200e
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De 2001 a 5000 hab van pujant 100e

ACTA DEL PLE

500
500
500
2001-2500 500
500
500
500
600
2501-3000
600
3001-3500 700
800
3501-4000 800
800
900
4001-4500 900
4501-5000 1000
5001-5500 1200
5501-6000 1400
6001-6500 1600
6501-7000 1800
2000
7001-7500
2000
7501-8000 2200
8001-8500 2400
2600
8501-9000
2600
9001-9500 2800
9501-10000 3000
3200
1000120000
3200
2000140000
3500
4000175000
3500
75001 3500
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perquè la gent pugui passejar-se a peu, a cavall o amb bicicleta. A l’alçada de
Guardiola de Font Rubí hi ha un camí que es desvia cap al nostre poble i creiem que
és bo pel turisme del nostre poble i per això ens hi adherim.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que la quota anual que es pagaria seria de 500
euros i nomenem un representant que seria el Manel Arevalo i com a suplent la Laura
Morató.
VOTS A FAVOR: 11 (9 JUNTS PER TORRELLES DE FOIX, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP)

Vista la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, corresponent a
l’exercici 2017, aprovada mitjançant el Decret d’Alcaldia número 145/2019, de data 6
d’agost de 2019.
Atès que l’article 193.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
estableix que la liquidació, una vegada aprovada, ha de donar-se compte al Ple de
l’entitat local en la primera sessió que celebri.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

ACTA DEL PLE

DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 145/2019, DE DATA 6
D’AGOST DE 2019, D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2017.
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Expedient 805/2019. Tancament i Liquidació del Pressupost

Únic. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 145 /2019, de 6 d’agost:

Considerant que l’article 191.1 art.191.1 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. 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, estableix que el
Pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament
d’obligacions el 31 de Desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de
la Tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, segons les seves respectives
contraccions.
Considerant que el mateix article 191 art.191 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. afegeix que les obligacions reconegudes i liquidades no
satisfetes l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a
31 de desembre configuraran el romanent de tresoreria i que la seva quantificació
haurà de realitzar-se tenint en compte els possibles ingressos afectats i minorant
d’acord amb el que reglamentàriament s’estableixi els drets pendents de cobrament
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“Decret d’alcaldia, d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017.

Ajuntament de Torrelles de Foix

que es considerin de difícil o impossible recaptació.

Considerant que l’article 3.1 art.3.1 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. en concordança amb l’article
2.1.c) art.2.1.c Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que l’elaboració, aprovació i
execució dels Pressupostos i resta d’actuacions que afectin a les despeses o
ingressos de les Entitats Locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària,
coherent amb la normativa europea, entenent l’estabilitat pressupostària com la
situació d’equilibri o superàvit estructural.
Considerant que l’article 4 art.4 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. de la mateixa Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva redacció
donada per la Llei Orgànica 6/2015, Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de
modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las
Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. de 12 de juny, de modificació de la Llei
Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les Comunitats Autònomes i
Ajuntament de Torrelles de Foix
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Considerant que l’article 93.2 art.93.2 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos. del Reial Decret
500/1990, estableix que com a conseqüència de la liquidació del Pressupost hauran
de determinar-se: els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de
pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de
crèdit i el romanent de tresoreria, tot això en els termes regulats als articles 94 a 105
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol
VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos que ens ocupa.

ACTA DEL PLE

Considerant que l’article 93.1 art.93.1 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos. del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
Pressupostos, estableix que la liquidació del Pressupost posarà de manifest respecte
del pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials,
les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments
realitzats. I respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives els drets reconeguts i
anul·lats així com els recaptats nets.

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

Considerant que la liquidació del Pressupost ha de confeccionar-se abans del dia
primer de març de l’exercici següent, corresponent la seva aprovació a aquesta
Alcaldia, previ informe de la Intervenció municipal.

Ajuntament de Torrelles de Foix

En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent.
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2017 en els
termes que consten a l’expedient i de conformitat amb allò exposat als informes de la
Secretaria-Interventora Accidental, les dades de la qual més significatives són:
Respecte al pressupost d’ingressos:
Previsions inicials:
Modificacions:
Previsions definitives:
Drets reconeguts nets:
Baixes:
Drets recaptats nets:

2.027.345,00
2.377.375,64
4.404.720,64
4.752.326,56
72.710,34
4.534.109,86

Respecte al Pressupost de despeses:
Crèdits inicials:
Modificacions:

2.027.345,00
2.377.375,64
Ajuntament de Torrelles de Foix
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Vist l’informe emès per la Secretaria-Interventora Accidental sobre la liquidació del
Pressupost Municipal i sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

Codi Validació: ACKMHRSD6P24YLQKQT6J9CPF7 | Verificació: https://torrellesdefoix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 45

Considerant que l’article 16 art.16 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre,
de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. del Reial
Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, que la Intervenció municipal
elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia
Entitat Local i dels seus Organismes i Entitats dependents. L’informe s’emetrà amb
caràcter independent i s’incorporarà als previstos a l’article 191.3 art.191.3 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. 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.

ACTA DEL PLE

de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, afegeix que les actuacions de les Administracions Públiques també
estaran subjectes al principi de sostenibilitat financera, entenent com a tal la capacitat
per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit,
deute públic i morositat de deute comercial, conforme a allò establert a aquesta Llei i
a la normativa europea. Així mateix, per al compliment del principi de sostenibilitat
financera les operacions financeres se sotmetran al principi de prudència financera.

Ajuntament de Torrelles de Foix

Crèdits definitius:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments líquids:

4.404.720,64
2.696.943,59
2.696.943,59
2.558.926,74
2.252.098,30

Resultat Pressupostari:

Ex. Anterior
Ex. Actual
206.786,90
595.397,80 €
335.868,15
218.216,70 €
2.108.308,63 2.059.852,95 €
350.899,92 1.515.429,40 €
2.142,00
0,00 €
2.792.934,70 3.793.499,05 €
311.168,67
306.828,44 €
1.832.741,75 1.706.051,45 €
192.677,32
200.612,49 €
3.098.148,92 3.537.458,75 €
-761.561,18 -1.323.966,37 €
3.761.282,78 5.712.863,22 €
1.780.989,98 1.755.906,96 €
1.913.063,85 1.945.109,63 €
0,00
0,00 €
1.913.063,85 1.945.109,63 €
67.228,95 2.011.846,63 €
3.266.154,85 3.170.277,18 €
-3.198.925,90 -1.158.430,55 €

SEGON.- Donar compte de la Resolució a l’Ajuntament Ple, i a la Junta de Govern
Local, en la primera sessió que celebrin.
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Romanent de Tresoreria:
ROMANENT DE TRESORERIA
Fons Líquids
Pendent de cobrament press. Ct.
Pendent de cobrament ex. Tancats
Pendent de cobrament N.P
*Cobrament pendent aplicar
Pendent de cobrament net
Pendent de pagament press. C.t.
Pendent de pagament ex. Tancats
Pendent de pagament N.P.
*Pag. Pendent d'aplicar
Pendent de Pagament net
Romanent Previ
Prov. Insolvències
Rom. amb finanç. afectat
procedent d'ing. Cts.
procedent d'ing. Capital
Romanent per a Desp. Grals.
D.P.A. + D.I.P.P.
Roament ajustat

4.752.326,56 €
2.558.926,74 €
2.193.399,82 €
62.806,28 €
202.522,34 €
0,00 €
2.333.115,88 €

ACTA DEL PLE

1 Drets Reconeguts (+)
2 Obligacions reconegudes(-)
3 Resultat Pressupostari (1-2)
4 Desviacions positives de finançament (-)
5 Desviacions negatives de finançament (+)
6 Despeses finançades amb Romanent Líquid de Tresoreria (+)
8 Resultat Pressupostari Ajustat (3-4+5+6+7)

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Ajuntament de Torrelles de Foix

TERCER.- Remetre còpia de la liquidació a la Comunitat Autònoma i al Ministeri
d'hisenda i Administracions Públiques”

Expedient 585/2019. Recursos Administratius
DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA DE CULTURA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, DE DATA 16 DE JULIOL DE 2019.
Vist que en data 16 de setembre de 2019, i amb registre d’entrada núm. 3074, la
Secretaria General del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha
tramès la Resolució de la consellera de cultura, de 16 de juliol de 2019, per la qual
s’estima el recurs de reposició que va interposar l’Ajuntament de Torrelles de Foix
contra la Resolució de la consellera de Cultura, de 15 d’abril de 2019, per la qual es
revocava totalment la subvenció atorgada per a la construcció d’una sala polivalentcentre cívic.
Atès que la part dispositiva de l’esmentada resolució diu textualment:
“Primer.- Estimar el recurs de reposició interposat per l’Ajuntament de Torrelles de
Foix contra la Resolució de la consellera de Cultura, de 15 d’abril de 2019, de

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

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020
Codi Validació: ACKMHRSD6P24YLQKQT6J9CPF7 | Verificació: https://torrellesdefoix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 45

L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que com bé es va explicar a la Junta de Portaveus,
per entendre ràpidament aquesta liquidació, s’hauria d’anar al compte del resultat
pressupostari que és de 2.333.115,88 € i que el romanent per despeses generals és
de 2.011.000 € tal i com us vaig explicar, és una mica complexa d’explicar i
segurament l’any que ve quedarà tot arreglat. A l’Ajuntament de Torrelles de Foix,
durant anys mai s’ha fet la incorporació del que es diu romanents de tresoreria, que
són aquells diners que diguéssim a finals d’any no et gastes i vas acumulant d’un
any rere un altre que inicialment s’han d’aplicar a l’any següent per poder-los gastar,
vagina per eixugar deute, com diu la llei o a modificacions de crèdit a altres partides.
Això no s’ha fet mai i això ens ha comportat un romanent molt gran de 2.000.000 €
perquè mai s’ha fet. Dins d’aquest romanent ens trobem per exemple, obres que ja fa
anys que ja s’han executat, però no s’han comptabilitzat que estiguessin executades.
Tot això sumat a uns pendents d’aplicar també molt gran, com veieu aquí 3.537.000€.
Aquest pendent d’aplicar tampoc mai s’ha regulat.
Ara en la liquidació del 2019, ara estem fent la del 2017, en breu farem la del 2018 i
en la del 2019 regularem aquesta situació, per tant, el que reflectirem en el
pressupost és el que veurem realment dia a dia a la comptabilitat de l’Ajuntament.
Però si això s’ensenya a algú es pensarà que tot va bé i realment aquest desajust ve
donat a coses que no s’han regulat mai.
Es dona compte d’aquest decret per que en la comissió especial de comptes es
passen els números per després poder-los passar al ple.

ACTA DEL PLE

Complerta, per part de l'Alcalde-President, l'obligació d'informar al Ple de la
Corporació municipal de la seva resolució en la matèria esmentada, aquest en resta
assabentat a tots els efectes legals corresponents.

Ajuntament de Torrelles de Foix

revocació total de la subvenció atorgada el 26 de juny de 2006, per un import de
448.261,01 euros, per a la construcció d’una sala polivalent-centre cívic, atès que ha
prescrit el dret de la Generalitat a la revocació de la subvenció atorgada a
l’Ajuntament de Torrelles de Foix per a la construcció d’una sala polivalent-centre
cívic.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i comunicar-li que contra
aquesta pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació
d’aquesta Resolució.”

L’Alcalde, Sergi Vallès explica que aquest tema es ve arrossegant molts anys i és
un tema que es dona al ple perquè quedi constància i quedi absolutament tancat , és
un dels temes que estem molt contents, perquè hem aconseguit després de diverses
gestions tècniques i també polítiques, hem aconseguit resoldre-ho. Que no és més
que la Generalitat de Catalunya ens diu que, no sé si recordeu que quan es va fer el
centre polivalent aquí davant, es va fer la primera fase amb una subvenció de
230.260 € una subvenció que van donar, el total de la obra va pujar uns 400.000 € i
pico, 200.000 € es van pagar en fons propis. Aquesta subvenció la van donar el 2006
i com que l’obra no es va acabar, la Generalitat durant aquests 10 anys va demanar
que aquesta subvenció potser l’hauríem de retornar i no es tancava mai el tema. El
Jordi ha fet 4-5 reunions amb el Departament de Cultura amb la Directora General,
deien que ja ho veurien, que ho mirarien... l’últim punt a través de l’últim canvi que hi
va haver de la consellera de la Generalitat se’ns deia que havíem de tornar si o si la
quantitat de 383.520 € que correspon als 230.000 € més interessos des de llavors
fins ara. Total que ens vam tornar tots blancs quan vam pensar en tot el que havíem
de tornar, a més a més la Generalitat ens deu a nosaltres diners i que com ho faríem
per tornar aquests diners més els interessos. Doncs no sé si per obra de Déu o per la
feina que es va fer, ens va arribar una carta que reboca i deixa per tancat l’expedient
dient: “Estimar el recurs de reposició interposat per l’Ajuntament de Torrelles de Foix
contra la Resolució de la consellera de Cultura, de 15 d’abril de 2019, de revocació
total de la subvenció” per tant que aquesta subvenció que durant 10 anys ens han
esta demanant que tornéssim i no aconseguíem tancar-ho a dia d’avui l’Ajuntament
de Torrelles de Foix ja no haurà de tornar mai més, perquè ens han acceptat les
últimes al·legacions que vam portar i a més a més la gran gestió política que es va fer
des de la Regidoria de Cultura.
Ajuntament de Torrelles de Foix
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Complerta, per part de l'Alcalde-President, l'obligació d'informar al Ple de la
Corporació municipal de la seva resolució en la matèria esmentada, aquest en resta
assabentat a tots els efectes legals corresponents.

ACTA DEL PLE

Únic. Prendre coneixement de la Resolució de la consellera de cultura, de 16 de juliol
de 2019, per la qual s’estima el recurs de reposició que va interposar l’Ajuntament de
Torrelles de Foix contra la Resolució de la consellera de Cultura, de 15 d’abril de
2019, per la qual es revocava totalment la subvenció atorgada per a la construcció
d’una sala polivalent-centre cívic.

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
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Expedient 910/2019. Càrrecs Públics (Nomenament o Cessament)
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 163/2019, DE DATA 18 DE
SETEMBRE DE 2019.

Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

Decret d’alcaldia, de reassignació de funcions al regidor Sr. Jordi Torné Solé.

Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 105/2019, de 19 de juny de 2019 , es va
efectuar a favor del regidor Sr. Jordi Torné Solé una delegació genèrica per a la
direcció i gestió dels assumptes següents: Serveis Externs, Equipaments Municipals.
Gent Gran i Medi Ambient.

ACTA DEL PLE

Únic. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 163/2019, de data 18 de setembre
de 2019.

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

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 que aquesta Alcaldia considera necessària l’atribució de les competències que
ostentava en matèria de Medi Ambient el Sr. Jordi Torné Solé 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:
Primer.- Revocar la delegació genèrica per a la direcció i gestió de l’àrea de Medi
Ambient efectuada per Decret de l’Alcaldia núm. 105/2019, de 19 de juny de 2019, a
favor del Sr. Jordi Torné Solé.
Segon.- Mantenir les facultats relacionades amb l’àrea de Medi Ambient en la pròpia
alcaldia.
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Atès que és necessari reorganitzar les delegacions de les diferents àrees de
l’Ajuntament;

Ajuntament de Torrelles de Foix

Tercer.- Notificar aquesta resolució al Sr. Jordi Torné Solé.
Quart.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler
d’anuncis de la corporació.
Cinquè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària que
celebri.

Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0
A favor

Albert Parellada Guxens
Esther Tutusaus Pérez
Ferran Carbó Rodríguez
Joan Navarro Puertas
Jordi Torné Solé
Laura Morató Torrents
Lidia Doblas Que
Manel Arévalo Pérez
Martin Orive Romero
Sergi Vallès Domingo

En contra

---

Abstencions

Gerard Carbó Rodríguez

Absents

---

PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE L’AJUNTAMENT
Resultant que l'Alcalde va ordenar la incoació de l'expedient de transferència de crèdits
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Expedient 941/2019. Modificació de Crèdit
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L’Alcalde Sergi Vallès explica que el Sr. Jordi Torné tenia la Regidoria de Medi
Ambient que corresponia a la Deixalleria i recollida bàsicament i se li reboca aquesta
cartera perquè passa a l’alcaldia, per una cosa molt senzilla i fàcil perquè la recollida
del nostre municipi la fa la Mancomunitat Penedès Garraf i esperem que a partir del 1
de gener del 2020 la Deixalleria també la porti la Mancomunitat Penedès Garraf i
perquè hi hagi un contacte més directe i el Jordi no hagi de trucar a la Mancomunitat,
doncs ho faré jo directament que per això en soc el President.

ACTA DEL PLE

Complerta, per part de l'Alcalde-President, l'obligació d'informar al Ple de la
Corporació municipal de la seva resolució en la matèria esmentada, aquest en resta
assabentat a tots els efectes legals corresponents.

Ajuntament de Torrelles de Foix

nº 10/2019.

Considerant que les transferències de crèdit aprovades pel Ple han de seguir els
mateixos tràmits sobre informació, reclamacions i publicitat que la legislació vigent
exigeix per a l’aprovació del Pressupost, i el règim de recursos regulat per al mateix,
per així establir-ho els articles 179.4 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 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del
Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos.
Considerant que les transferències proposades respecten allò exigit als articles 180 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 41 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
Considerant que s’ha incorporat a l’expedient l’informe de compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària exigit per l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de
12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació de les entitats locals.
Considerant que l'acord que ha d'exposar-se al públic mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, per termini de quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple.
Ajuntament de Torrelles de Foix
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Considerant que de conformitat amb allò previst a l’article 10 de les Bases d’Execució
del Pressupost municipal correspon a l’Ajuntament Ple, en concordança amb l’article
179.1 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-, la competència per aprovar
les transferències de crèdit quan afectin a distintes àrees de despesa,

ACTA DEL PLE

Considerant que els articles 179.1 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 40.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del
Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos estableixen que les Entitats Locals regularan a les Bases
d’Execució del Pressupost el règim de transferències establertes, en cada cas, l’òrgan
competent per autoritzar-les.

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

Considerant que, de conformitat amb allò establert als articles 34 i 40.1 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
Pressupostos, l’estat de despeses del Pressupost de les Entitats Locals pot modificarse, entre altres causes, per transferència de crèdits, que consisteix en modificar el
Pressupost de despeses sense alterar la quantia total del mateix, imputant l’import total
o parcial d’un crèdit a altres aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació
jurídica.

Ajuntament de Torrelles de Foix

Considerant que, a l’efecte de presentació de reclamacions, tenen la consideració
d’interessats aquells que reuneixin els requisits de l’article 170.1 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-, que podran presentar reclamacions únicament pels
motius previstos a l’article 170.2. Les reclamacions hauran de ser resoltes en el termini
màxim d’un mes.
Considerant que la transferència de crèdits s'entendrà definitivament aprovada si
durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions.
S'eleva al Ple de la Corporació, la següent:
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PARTIDA DENOMINACIO DE CREDIT
CREDIT
PRESSUPOSTARIA LES APLICACIONS VIGENT
MODIFICACIO DEFINITIU
GESTIO
30.000,00
1621
22709 DEIXALLERIA
40.000,00 70.000,00
LLOGUER
1630
20400 MAQUINARIA
27.370,00
-15.000,00 12.370,00
COMPRA MATERIAL
1630
21000 BRIGADA
4.500,00
25.000,00 29.500,00
REPARACIO DE
1630
21400 VEHICLES
6.000,00
3.000,00
9.000,00
COMBUSTIBLE I
1630
22103 CARBURANTS
4.700,00
5.000,00
9.700,00
ENLLUMENAT
1650
22100 PUBLIC
66.000,00
15.000,00 81.000,00
MANTENIMENT
1710
21000 ESPAIS NATURALS
20.000,00
10.000,00 30.000,00
ENERGIA
ELECTRICA
3120
22100 CONSULTORI
1.800,00
1.000,00
2.800,00
ENRGIA ELECTRICA
3210
22100 ESCOLES
14.000,00
4.000,00 18.000,00
CALEFACCIO
3210
22103 ESCOLES
4.000,00
4.000,00
8.000,00
REFORÇ SOCIO
3260
22799 EDUCATIU
10.025,00
6.000,00 16.025,00
3340
22609 ACTIVITATS
9.000,00
2.000,00 11.000,00

ACTA DEL PLE

PRIMER.- L'aprovació inicial de l’expedient nº 10/2019 de transferència de crèdits, que
es concreta en els següents extrems:

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

PROPOSTA D'ACORD

3420
9120
9200

9200
9200
9200
9200
9200
9290

1530

9200
1530
110

9330

3.560,00

10.510,00

1.000,00

8.000,00

9.000,00

4.500,00

3.000,00

7.500,00

31.310,00

5.000,00

36.310,00

10.550,00

12.000,00

22.550,00

26.500,00

-12.000,00

14.500,00

3.000,00

1.500,00

4.500,00

2.500,00

14.000,00

16.500,00

135.060,00

-135.060,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

18.231,07

18.231,07

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

76.400,00

76.400,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

47.779,84

47.779,84

187.410,91
606.175,91

-187.410,91
0,00
0,00 606.175,91

SEGON.- Sotmetre l'acord que s'adopti a informació pública per termini de 15 dies
hàbils, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauló d'Edictes de
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3410

CULTURALS
ACTIVITATS
22799 ESPORTIVES
MANTENIMENT
21200 PISCINA MUNICIPAL
ENERGIA
ELECTRICA
22100 INSTAL.LACIONS
DIETES ORGANS
23000 COL.LEGIATS
CONSERVACIO
21200 EDIF MUNICIPALS
ENERGIA
ELECTRICA CASA
22100 VILA
CORRESPONDENCI
22201 A MUNICIPAL
ATENCIONS
22600 PROTOCOLARIES
EXPEDIENTS
22799 EXTRAJUDICIALS
INVERSIONS EN
62500 MOBILIARI
INTERESSOS
35200 DEMORA
REPOSICIO
ELEMENTS VIA
61900 PUBLICA
INVERSIONS
EDIFICIS
62200 MUNICIPALS
INVERSIO VIA
60900 PUBLICA
AMORTITZACIO
91300 PRESTECS
ADEQUACIO
SANTUARI ST
62200 MARIA DEL FOIX
TOTAL

ACTA DEL PLE

Ajuntament de Torrelles de Foix

Ajuntament de Torrelles de Foix

l'Ajuntament perquè els interessats puguin formular reclamacions.
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L’Alcalde, Sergi Vallès explica que, tal i com va explicar a la Junta de Portaveus i com
s’ha anat fent en anteriors plens i en l’anterior legislatura i aquest any, proposem una
modificació de crèdit que no és més que, l’adeqüar les partides vigents al dia a dia de
l’Ajuntament.
Teniu el crèdit vigent que hi havia aprovat en el pressupost, la modificació que es
proposa i el crèdit definitiu, les que hi ha en negatius són les que hi havia sobrant i es
treuen i les que estan en positiu és que s’hi posen.
Ja vaig explicar quines són cada una de les partides, totes tenen una explicació o
algun perquè o algun motiu i no és més que això.
La segona que va junt però és on apareix un tou de zeros (la primera columna) és que
la Diputació de Barcelona, recordeu que vam rebre Adequació Santuari Santa Maria de
Foix, una subvenció de 187.000 euros per això, però a la Diputació vam fer un canvi de
destí, que ho vam passar a Reparcel·lació de la Urbanització de Can Coral i la
Diputació ens va fer un ajut extraordinari per fer les llum de Foix. Ara Diputació de
Barcelona com que són ells els qui van fer el projecte de Reparcel·lació de Can Coral,
ens estan fent un diagnosi, que havia d’estar acabat abans del maig de les eleccions
degut a que creien que seria fàcil, però no ha estat així, com que ho ha estat així, la
Diputació ha agafat el compromís d’acabar el diagnosi i de tirar ells endavant el
projecte de reparcel·lació. Llavors que passa, que aquesta subvenció que vam fer el
canvi, ens han dit que canviem la destinació perquè sinó la perdríem ja que ells ja es
fan càrrec d’aquest projecte. Per tant, amb aquests 187.000 € l’equip de govern
proposa, que se us va preguntar si teníeu alguna proposta i no me n’heu fet arribar
cap, per tant, proposem una inversió de 25.000 € en inversions en mobiliari que seria,
posar al dia tots els edificis municipals i també els que s’estan fent avui en dia obres,
incloent el casal del avis i dels joves, fem una reposició d’elements de la via pública
10.000 € amb compres de contenidors, perquè els tenim completament destrossats i
com que comprar contenidors és inversió, capítol 6 només ho podem fer d’aquesta
manera , després, 76.400 € van a millores en edificis municipals, com quina, la part de
dalt del casal d’avis, la part interior degut a algunes petites coses que han anat sortint
en l’estructura i per acabar-ho, es destinaran 43.000 € en acabar la part de dalt pel
casal de joves, aquí a més a més hi ha una part per acabar de fer l’entrada al camp de
futbol, ja es va fer una porta per un costat i ara a més a més es farà unes escales des
de el pàrquing amb una balla i un encimentat fins a l’escala. 10.000 € per inversions via
pública que són per la vorera que s’ha fet a l’entrada de l’escola, és un acord que vam
fer amb la Diputació de Barcelona quan vam fer el pas elevat a l’escola, nosaltres ens
comprometíem a treure aquelles places de pàrquing per fer més segura l’entrada i
sortida de l’escola i la circulació dels vehicles i també un vorera que es farà a la parada
de busos, davant del Banc de Sabadell perquè allà també és insegur per la gent que
agafa el bus i per últim els 18.231 € i 47.779 € és el que queda de la subvenció que va
directament a pagar deute de l’ajuntament.
El Regidor, Gerard Carbó, pregunta quin és el deute exacte de l’Ajuntament?

ACTA DEL PLE

TERCER.- L'expedient s'entendrà definitivament aprovat si durant el termini d'exposició
pública no es presenten reclamacions; a aquests efectes, per l'Alcaldia es dictarà
Resolució elevant l'acord d'aprovació inicial a definitiu i ordenant la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.

Ajuntament de Torrelles de Foix

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. 67/2019 al núm. 170/2019, de data 24 de setembre
de 2019.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 67/2019 al núm. 170/2019,
de data 24 de setembre de 2019.

Els regidors van quedar assabentats
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DEL PLE

VOTS A FAVOR: 10 (9 JUNTS PER TORRELLES DE FOIX i 1 PSC-CP)
ABSTENCIONS: 1 (1 ERC-AM)

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que uns 3.000.000 € te’l faré arribar exacte, però amb
els crèdits, proveïdors i sense comptar les quotes urbanístiques, indemnitzacions, surt
això, hi ha un quadre a la pàgina 4 del pressupost del 2017, t’ho busquem i ja t’ho
farem arribar, però s’ha de diferenciar. Ara ho hem trobat, deute a llarg i curt termini
2.243.214,86 euros i la ràtio d’endeutament és d’un 84’87 % sinó recordo malament
quan vam entrar el 2011 era d’un 130 i pico % però aquí encara s’ha de sumar més
coses perquè aquí només és la suma del capítol 1 al 5, si t’ho vols mirar és la pàgina
17 de la 19. Si vols exacte, exacte t’ho passem i l’interventor que ens ho fa ho explicarà
en la comissió especial de comptes.
La Regidora, Esther Tutusaus pregunta en l’amortització de préstec hi ha interessos
de demora, entenc que és que no es paga quan s’ha de pagar?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que li preguntarà al interventor a que correspon
exactament i t’ho fem arribar.

Ajuntament de Torrelles de Foix

Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Atès els acords adoptats per la Junta de Govern Local, a les seves sessions núm.
19/2019, de data 7 de maig de 2019, fins a la número 30/2019, de data 10 de
setembre de 2019.

Primer i únic. Restar assabentat dels acords adoptats per la Junta de Govern Local a
les seves sessions núm. 19/2019, de data 7 de maig de 2019, fins a la número
30/2019, de data 10 de setembre de 2019.

Els regidors van quedar assabentats

ACTA DEL PLE

Per tot això, es proposa al ple l’adopció del següent ACORD:

Número: 2019-0011 Data: 07/01/2020

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.

El Regidor Manel Arevalo, explica el que s’ha fet i el que es farà en la seva àrea,
d’entrada, ja s’ha explicat aquí el tema de les subvencions que s’han fet per adequar
la via pública, com les voreres a l’entrada del poble, les quals tenen unes jardineres i
en un futur breu, hi plantarem unes flors. La vorera que es farà a la parada del bus.
Dir també que està posat en marxa una zona de descans per caravanes
subvencionat pel Consell Comarcal, falta l’arbrat que es plantarà quan hi hagi més
bon temps per plantar-lo, Després hi ha una sèrie d’obres que s’han de fer, una
inversio de 11.000 € per la prevenció d’incendis en la qual cada any la fèiem servir
per millorar camins, llavors aquest any abans de que acabi el 2019, s’ha de deixar
enllestit passant pel camí que passa per darrera de Can Coral passant per la font del
Giberts cap a Can Guix i abans d’acabar l’any es farà.
Abans de finals de mes s’ha de mirar de fer tot el projecte de millora d’arranjament
del camí de les Dous, es començarà a l’alçada on hi ha la resclosa es netejarà i tot el
seu entorn, que quan hi ha riades ens esborra el camí fins on hi ha el pont de fusta
que s’aixecarà un miqueta el suficient perquè el camí sigui més ample i no passi el
que passa quan hi ha riades i millorar una mica la seguretat dels pons i el camí en
general.
El Regidor, Albert Parellada, explica que la seva actuació durant aquets mesos de
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Informacions de la Presidència
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regidor, intentar trobar la pica baptismal de la Montsarra, s’ha fet un expedient per
intentar recuperar, és un patrimoni important pels Torrellencs i pot ser que estigui en
una casa particular.
També s’està treballant en un expedient obert en la Capella de l’Exvot per intentar-la
recuperar, perquè la gent de Torrelles i la gent de Can Coral la fan servir molt, però
resulta que està a la Font del Giberts i s’hauria de fer el que sigui per recuperar-la.
S’està treballant amb els convenis entre l’Ajuntament de Torrelles de Foix i el bisbat
de Sant Feliu sobre el conveni del Santuari de Foix, amb el qual estem arribant al
tram final per poder-ho arreglar.
Amb Ràdio Foix amb les reformes que s’estan fent al casal del avis, s’ha col·locat a
dalt l’emissora i quan estiguin acabades les obres, col·locar-la al primer pis.
El dia 24 de novembre es farà una reunió de veïns al Casal Torrellenc, a les 12:45 pe
informar de les activitats que s’estan fent des de el govern i esteu tots convidats.
El Regidor, Martín Orive, explica que en este tiempo que lleva en el ayuntamiento se
a reparado el camino del col·legio por razon de Seguridad, se ha reparado la balla en
la franja de las Torres, calle Margarita y se van a empezar a reparar los caminos y
desbrozarlos y el dia 23 se hara una convocatòria a los vecinos de Plana de las
Torres i Can Coral para ver las inquietudes que tienen y mirar de buscar las
soluciones.
El Regidor, Ferran Carbó, explica que aquest dia 30 van començar les classes de
gimnàstica per la gent gran i les classes de gimnàstica per joves, que segueixen les
inscripcions obertes i es poden fer a l’Ajuntament.
Com a novetat, aquest any, s’ha recuperat la Caminada Torrelles- Montserrat, que
penso que ha sigut tot un èxit, a dia d’avui som 53 inscrits d’un màxim de 60 i encara
ens queden 7 places per si hi ha algú interessat, voldria donar les gràcies a Joan
Mateu i Ramón Poyatos per l’interès en fer possible aquesta activitat.
Comentar que la Cursa Fosca 2019, serà el dia 16 de novembre, les inscripcions
estan obertes, des del 17 de setembre i porten un bon ritme.
Comentar i recordar que el Festival Clownic i la Fira artesana ja estan en marxa, pels
dies 25-26 i 27 d’octubre, que hem preparat un cartell espectacular, que tenim entre
altres, el Tortell Poltrona, que estrena espectacle a Girona al Festival Temporada Alta
i la setmana següent, el tenim aquí a Torrelles, penso que es molt bona notícia per la
població. També tenim al Lildami, cantant raper català que canta música urbana i que
ara mateix està molt de moda en el jovent, així també tenim com a coneguts, la Pepa
Plana, amb un espectable per adults i pels més petits, espectacles infantils amb El
pot petit, entre d’altres.
El Regidor, Joan Navarro, explica que l’acte del 11 de setembre, va ser un acte molt
bonic i voldria donar les gràcies a tothom, als assistents que van venir i van poder
disfrutar d’un dia molt maco. Al grup d’esquerre els volem dir que mai hem tingut la
intenció de boicotejar cap acte, que mai hem tingut aquesta intenció, pensem que
s’hagués pogut coordinar i tots dos actes haguessin pogut estar separats i haguessin
tingut caliu i això és el que volíem transmetre al nostre company d’esquerre.
Vam tenir una reunió amb els responsables de CatSalut per veure el nostre consultori,
per veure si podem fer algunes millores.
El Regidor, Jordi Torné, explica que dintre de les seves àrees, començaré amb la
gent gran, el casal d’avis ja té una junta consolidada que realitza moltes activitats,
tenim la dinamitzadora, no fa gaires dies es va realitzar el dinar de la gent gran i ja
s’ha fet la nova estructura, penseu que abans teníem el Banc de Sabadell i l’antiga
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Caixa Penedès que ens donaven uns diners per fer funcionar el casal d’avis i avui en
dia això ja no existeix i hem tingut que aportar del pressupost municipal una quantitat,
per poder realitzar totes les activitats que fan. Tot això ho tenim tot consolidat i sembla
ser que per davant tenim un gran futur i més encara quan esteu veient que estem
remodelant tot l’edifici on hi havia el casal d’avis. Hi haurà el casal d’avis, però serà
un edifici polivalent, hi haurà el casal d’avis, una sala que utilitzaran els avis i les
entitats que la necessitin i a dalt hi haurà el casal de la joventut, una sala per les
entitats i la ràdio de Foix, tot això com s’ha dit altres vegades, ens ho subvenciona, la
nostre estimada Diputació. Dintre dels serveis externs, estem preparant amb els
tècnics, les subvencions i els projectes que farem amb dues subvencions concretes,
una que ve del FEDER que a través del Consell Comarcal de l’Alt Penedès ens
permetrà canviar lmés lluminàries amb la tecnologia LED al nostre municipi, amb
aquesta actuació volem fer Carretera de Pontons, rambles , Pla del Setze, la Creueta,
el pas de la Creueta , Carrer Mare de Dèu de Foix, Portes de Ferro, les Espolles i
Carrer de la Font Fresca. L’altre subvenció que avui hem començat a tirar endavant i
mirar quins projectes farem, la destinarem a canviar la lluminària del Corral Nou, els
focos del camp de futbol i començar a fer la 1ª fase de canviar l’enllumenat de Can
Coral, que com sabeu està bastant malmès. Si aconseguim fer tot això, només ens
quedarà més o menys petita de Can Coral, perquè el nostre poble amb aquest
aspecte sigui sostenible pràcticament al 100%. Dins del tema de l’aigua, seguim
posant al dia les instal·lacions, tenim previstos fer alguns canvis de trams de
canonades, volem i ja ho tenim pressupostat, portar aigua al Parc de Sant Genís i
després, a petició del veïns de les Llambardes, estem fent un estudi, per intentar
portar l’aigua a les Llambardes, tema que és car i complexa. Vam tenir una reunió
amb els veïns i ara estem mirant de buscar la manera d’on anar a captar l’aigua i com
fer-la arribar fins allà i les subvencions que podem aconseguir per poder realitzar
aquesta obra i per últim dir-vos que a l’entrada del poble hi ha 10 cases que eren
l’antiga caserna de la Guardia Civil i això hi ha un departament que es diu Gerència
de Infraestructuras y Equipamientos del Estado, que es diu GIEES i estem en
contacte amb ell per veure que en fem, d’una vegada per totes, d’aquells locals, en
quan sapiguem el què i tinguem una reunió amb ells, perquè l’altre dia vaig trucar i
em van dir que van canviar el Secretari General i ara hem d’espera a veure aquest
Secretari General a veure que decideix.
La Regidora, Laura Morató, dona les gràcies a Festa Estiu, que hi va haver
moltíssima participació i van continuar amb la Festa Major amb moltíssima implicació i
molt bon ambient , aprofita per donar les gràcies a tothom que va fer-ho possible,
especialment a la Comissió de Festes. A l’àrea de joventut, comentar que tenim
tècnica nova amb motles ganes, que ha realitzat tallers a la piscina durant tot l’estiu i
va ajudar a organitzar un torneig de futbolin que va tenir molt èxit, en els actes previs
de la Festa Major. S’està treballant per buscar eines per realitzar a les escoles velles i
s’ha treballant conjuntament amb la tècnica i l’arquitecte per iniciar les obres del nou
equipament, com ha dit el Jordi a sobre del Casal dels avis.
La Regidora, Lídia Doblas, explica que del Departament d’ensenyament, hem
aprovat un conveni de col·laboració de pràctiques amb l’Institut de Sant Martí, aquest
curs començaran quatre alumnes per diferents departaments d’aquest Ajuntament.
Hem buscat les extraescolar de l’escola Guerau de Peguera, ampliant-la pels nens de
la ESO. Des de Serveis Social i juntament amb Ensenyament estem treballant
conjuntament per poder començar el servei de Desconecta’t com cada any. Hem
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renovat el fons social de Sorea en un import de 3.500 euros superior a de l’any
passat. També hem obert un termini per demanar una beca dels llibres escolar de
l’escola Guerau de Peguera.
El Regidor, Manel Arevalo, vol fer un últim incís, ja s’ha fet altres vegades, hi ha una
associació que es diu Associació de propietaris de la Serralada Pre-litorial, aquesta
associació es dedica a desbrossar boscos gratuïtament, hem fet una crida per si hi ha
propietaris que estiguin dins del terme de Torrelles de Foix, simplement fent-se socis,
però no hi ha quota ni res, els serveis perquè els desbrossin els seus boscos, han
tingut varies actuacions, la última la van fer a últims de juny, unes 40 hectàries, l’any
passat en van fer 45 i aquest any 40 d’un cos d’uns 38.000 euros, està molt bé i fem
una crida per veure si surt algún propietari perquè hi ha molts que no coneixem, hi ha
llocs que no trobem el propietari.
L’Alcalde, Sergi Vallès, molt breument, explica per si algú no ho ha vist, les
eleccions del 10 de novembre seran a l’escola Guerau de Peguera, a l’escola actual,
hi ha varis motius, un dels més importants, és que estan fent obres a l’edifici on
sempre votaven i no es tenia previst que hi haguessin eleccions durant aquest
període, segurament també s’hagués fet el canvi, a l’escola nova també és més fàcil
aparcar per tota aquella gent que ve de fora i necessita aparcar el seu vehicle i a més
a més, hem aprofitat una demanda que ens han acceptat, que és una taula més, en
comptes de dues taules, a partir d’ara en totes les eleccions que tinguem al municipi,
tindrem tres taules que seran col·locades a l’escola Guerau de Peguera.
Fa dues setmanes ens vam reunir amb el Diputat d’Urbanisme, Territori i Vies locals
de la Diputació de Barcelona, per acabar d’aclarir un tema que teníem pendent, que
és l’arranjament de la Carretera de Plana de les Torres, aquesta carretera, com bé
sabeu no ens la van acabar i ens la van deixar, per motius polítics i ara properament
ens l’acabaran i arreglaran i espero que ens la deixaran perfecte, espero que això
serveixi per fer que aquella gent que em deia mentider, retiri aquesta critica un cop la
carretera estigui arreglada.
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L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que en tot cas només són dos contenidors, que són
els voluminosos, que majoritàriament són mobles i són coses difícils de separar i un
cop ho treuen, ho separen a planta, són els contenidors que es diuen així
voluminosos.
La Regidora, Esther Tutusaus, comenta que no és exactament el que he vist, però
bueno.
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que ho miraran, però que en la modificació de
crèdit hi és, que la Deixalleria ens està costant moltíssim a l’Ajuntament de Torrelles
de Foix, de tal manera que hem demanat als ajuntaments veïns que ja aporten a la
Deixalleria, però que s’ha de fer un replantejament de la despesa d’aquest any vigent,
per això és un dels motius que hem demanat a la mancomunitat que se la quedi,
pensa que és quasi la única deixalleria mancomunada que no porta la Mancomunitat
Penedès Garraf, per tant, entenem que quan portin aquesta gestió serà quasi
perfecte i aquestes coses no passaran i no només això, sinó que el canvi constant de
personal que hem d’anar fent, perquè no tenim ningú en concret que estigui els dies
exactament allà, etc. També comporta que sigui més difícil, també has de pensar que
tenim una càmera i la barbaritat de gent que hi tira coses durant el dia, és molt
complicat, per tant, fer la gestió de la deixalleria correctament, és molt difícil, quan els
ciutadans no acompanyen, però espera que a partir de
La Regidora, Esther Tutusaus, pregunta si no seria possible posar una persona
pagada per les tres poblacions?
L’Alcalde, Sergi Vallès, contesta que la deixalleria ens correspon a nosaltres, i
aquesta persona que estaria pagada per les tres poblacions, l’hauria de contractar
l’Ajuntament de Torrelles de Foix i en plantilla a dia d’avui, no podem contractar ningú
directament, per tant, no té sentit i si l’agafa la Mancomunitat i en comptes de que
Sant Martí i Pontons, ens pagui a nosaltres, les quotes corresponents de Sant Martí i
Pontons, els hi passa directament als Ajuntaments, nosaltres paguem la nostra quota
que correspondrà al número d’habitants i fora i ells que es cuidin del personal, del
manteniment.
El Regidor, Gerard Carbó, vol remarcar el tema de l’onze de setembre que a mi
se’m va consultar que faria el nostre partit d’esquerra republicana i el qual vaig dir
que faríem l’acte al cementiri i no es va posar a la fulla dels actes previstos i després
es va dir en boca meva que jo no vaig dir, “ ja m’estava bé que vosaltres féssiu un
altre acte” jo només volia remarcar que si nosaltres vam dir que fèiem aquell acte
s’hagués pogut posa a la fulla i després s’hagués pogut canviar.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta dues puntualitzacions, quan un partit organitza un
acte, és molt fàcil fer un cartell i repartir-los pel poble i dos, a mi ningú m’ha convidat
a aquest acte i és molt difícil que vingui, si ningú em convida, les altres entitats i
tothom em convida, (si el públic té algún problema, és molt senzill, se’n va a fora, riu,
xerra el rato que vol i quan es cansi i torna a entrar) avui 1 d’octubre em sembla que
no hi havia ningú a l’acte que s’ha fet, entenc que no el boicotegeu, entenc que no
heu pogut venir, per tant, dir que boicotegem un acte és potser una mica massa enllà,
esperó que crec que al mes de gener que es vol fer una cosa una mica més potent,
espero que hi siguem.
La Regidora, Esther Tutusaus, pregunta a la piscina, no és més car llençar l’aigua
que mantenir-la?
El Regidor, Ferran Carbó, contesta que el problema de buidar la piscina, és que
durant l’hivern si deixes les rajoles a la intempèrie es fan malbé.
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La Regidora, Esther Tutusaus, comenta que per llei estàs obligat a mantenir l’aigua
tot l’any, pregunto, no és més car omplir la piscina que mantenir-la?
El Regidor, Ferran Carbó, contesta que ara mateix no t’ho puc dir, però ho puc
consultar.
La Regidora, Esther Tutusaus, comenta que no tant sols que ho preguntis, sinó que
s’estudiï, la manera de no llençar tant litres d’aigua, és una piscina enorme i són
molts litres d’aigua que es llencen cada any.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que quan es buida la piscina no es llencen, els
agafa l’ADF i els aprofita, però directament no es llencen, però s’ha de fer el que diu
el Ferran, mirar que és més car, una cosa o l’altre i mirar-ho.
El Regidor, Ferran Carbó, contesta que els productes per mantenir l’aigua també
són molt cars, però s’ha d’estudiar i mirar quina despesa suposa.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que en tot cas, es mirarà.
La Regidora, Esther Tutusaus, pregunta al Manel, el camí famós que va a les
piscines?
El Regidor, Manel Arevalo, contesta, el camí que va paral·lel al caminet, el que hi
havia una proposta que es va dir....
La Regidora, Esther Tutusaus, contesta que si.
El Regidor, Manel Arevalo, contesta que tal i com es va dir, és una proposta que
s’ha d’estudiar perquè seria un camí per poder anar des de Torrelles fins a les
piscines al costat de la carretera, que va ser una proposta d’esquerre i es va prometre
que s’estudiaria.
La Regidora, Esther Tutusaus, contesta que s’ha de mirar perquè aquest any
precisament hi ha hagut molta gent que anava per la carretera i s’ha de mirar perquè
no passi res
El Regidor, Manel Arevalo, contesta que no és una cosa fàcil, té un procés i fa mig
any que s’està mirant, es va agafar el compromís i es farà tot el possible perquè es
pugui fer.
La Regidora, Esther Tutusaus, per últim, pregunta si s’ha dit que es començaria a
netejar la riera per la resclosa, s’entén que és per les Dous?
El Regidor, Manel Arevalo, contesta que no, la resclosa serà a l’inici al rec de baix
per anar al horts, es neteja tota aquella part i el seu entorn, hi ha esbarzers, hi ha
molta vegetació i s’ha de netejar com s’ha de fer, la riera és un altre tema, estem
esperant una subvenció i a partir d’allà és això el que es farà. Però igualment s’han
de fer altres coses, com llindar, protecció dels ponts, arreglar els camins i començarà
la 2-3 setmana d’octubre.
La Regidora, Esther Tutusaus, t’ho dic perquè no sé si algú s’ho ha anat a mirar on
hi ha el pont
El Regidor, Manel Arevalo, contesta que hi ha uns subvenció per tirar-ho endavant
però s’està esperant perquè a més a més no es pot tocar res sense autorització .
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