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DNI
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77103976H

Albert Parellada Guxens

SÍ

37726899E

Esther Tutusaus Pérez

SÍ

36520282P

Ferran Carbó Rodríguez

SÍ

36520283D

Gerard Carbó Rodríguez

SÍ

77310692X

Joan Navarro Puertas

SÍ

35012168G

Jordi Torné Solé

SÍ

47327170R

Laura Morató Torrents

SÍ

47632284C

Lidia Doblas Que

SÍ

77103968X

Manel Arévalo Pérez

SÍ

38485869S

Martin Orive Romero

SÍ
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Irene Bolet Jiménez (2 de 2)
Secretària-Interventora Accidental
Data Signatura: 07/08/2020
HASH: e0657dec5b45d5ce02d83c7d927b14f8

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Ajuntament de Torrelles de Foix

77121883P

Sergi Vallès Domingo

SÍ

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.
D'acord amb l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986 i l'article 103.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, l'Alcalde va alterar l'ordre del dia del Ple, per la introducció dels
següents expedients, procedint-se a la votació:
- Exp. 1259/2019. Moció que presenta el grup municipal del PdeCAT contra la
sentència del TSJC al MHP Quim Torra. S'aprova, amb el vot favorable dels presents,
la inclusió d'aquest expedient per urgència.
L’Alcalde, Sergi Vallès, demana que el punt 1, 2 i 3 d’aprovació de les actes
sessions anteriors s’aprovin totes juntes i si hi ha qualsevol dubte o aclariment, els
regidors ho facin saber i ho modificarem de la sessió i quedarà reflectit en acta.
També comenta que la persona que transcriu les actes a vegades té problemes per
entendre les intervencions d’alguns regidors i es proposa que a partir es deixaran de
fer les actes literals i es faran amb un resum, recollint els acords i punts i si algun
regidor, vol que alguna intervenció seva quedi reflectit en acta, quan intervingui, ho faci
saber i així es farà.

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 11/2019 d'1 d'octubre
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
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El Regidor, Albert Parellada, comenta que en l’acta de l’1 d’octubre en una de les
seves intervencions posa” que també s’està treballant en l’expedient de la
Capella de l’escort per intentar recuperar-la…” i el que ha de dir és: ” la Capella
de l’ex -Vot”

Ajuntament de Torrelles de Foix

Martin Orive Romero
Sergi Vallès Domingo
En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA NÚM. 11/2019, D'1 D'OCTUBRE DE
2019.
S'aprova l'esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària núm. 11/2019, realitzada el
dia 1 d'octubre de 2019.
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 12/2019 de 15 d'octubre
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. 12/2019, DE 15
D'OCTUBRE DE 2019.
S'aprova l'esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària núm. 12/2019, realitzada
el dia 15 d'octubre de 2019.
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Favorable
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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 13/2019 de 22 d'octubre
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. 13/2019, DE 22
D'OCTUBRE DE 2019.
S'aprova l'esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària núm. 13/2019, realitzada
el dia 22 d'octubre de 2019.
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 14/2019 de 26 de novembre
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
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Favorable
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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. 14/2019, DE 26 DE
NOVEMBRE DE 2019.
S'aprova l'esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària núm. 14/2019, realitzada
el dia 26 de novembre de 2019.
VOTS A FAVOR: 11 (9 JUNTS PER TORRELLES DE FOIX, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP).

Expedient 1202/2019. Adhesió a la Federació de Municipis de Catalunya
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

---
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Favorable
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PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.
Atès que la Federació de Municipis de Catalunya és una associació formada pels
municipis i per altres entitats locals que voluntàriament ho decideixin, per a la defensa
i la promoció de les autonomies locals, d'acord amb el que està previst a la
Constitució i a l'Estatut d'Autonomia.
Atès que els municipis i altres entitats locals que estiguin interessats en realitzar
l’adhesió a la Federació de Municipis de Catalunya hauran de prendre l'acord
d'adhesió en el respectiu Ple i comunicar-ho formalment a la Secretaria General de la
Federació de Municipis de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 8.2
dels estatuts de la FMC. L'acord d'adhesió implicarà la plena acceptació d'aquests
Estatuts.
Atès que l’Ajuntament de Torrelles de Foix està interessat en realitzar l’adhesió a la
Federació de Municipis de Catalunya.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Sol·licitar a la Federació de Municipis de Catalunya, l'adhesió com a membre
de ple dret, de l'Ajuntament de Torrelles de Foix, a tots els efectes legals que en siguin
d'aplicació.
Segon.- Aprovar l'abonament d'una quota anual, fixada en 378,41 €, com a contribució
a la Federació per al seu finançament.

Quart.- Notificar el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya als efectes
que siguin d'aplicació i a la Intervenció Municipal.
L’Alcalde, Sergi Vallès, explica que aquest Ajuntament es va donar de Baixa l’any
2015 d’aquesta Federació pensant que ja n’hi havia prou sent associats
de l’Associació Catalana de Municipis ACM. A dia d’avui l’objectiu
d’aquestes dues entitats és ajuntar-se.
Explica que amb aquesta adhiesió ens podrem beneficiar de moltes coses, com la de
formació de regidors, etc….
VOTS A FAVOR: 11 (9 JUNTS PER TORRELLES DE FOIX, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP).

Expedient 597/2017. Cessió del local de Correus
Favorable

Tipus de votació: Nominal
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Tercer.- Facultar el senyor Alcalde-President per signar quants documents siguin
necessaris per a l'execució del present acord.

Ajuntament de Torrelles de Foix

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

---

CESSIÓ DEL LOCAL DE CORREUS
Vista la sol·licitud formulada pel senyor José Diaz Cabrera, funcionari de Correus, en
relació a què per part de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, es cedeixi a Correos, un
local municipal, amb caràcter temporal, per prestar el servei de Correos al municipi,
en concret un local situat dins de l’antiga Escola de primària del municipi.

Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria municipal.
Vist l’informe de la Intervenció municipal.
Vist el dictamen tècnic formulat per l’arquitecte municipal.
Atès allò disposat als articles 49 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals -RPELC-.
Atès allò disposat als articles 219 i següents del 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 -TRLMRLC-.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Iniciar el procediment administratiu per dur a terme la cessió temporal del
local situat a l’antiga escola de primària del municipi (en concret el despatx que estava
assignat a la direcció del centre) a Correos per tal de prestar el servei de correus al
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La finalitat de la cessió no es pot aconseguir mantenint l’ens local el domini o el
condomini dels béns, ni constituent sobre aquests cap dret real._

Ajuntament de Torrelles de Foix

municipi, segons els termes obrants a l’expedient administratiu.
El local té una superfície de 24,96 m2.
La durada de la cessió es xifra en 10 anys, a comptar des del dia següent a la
notificació de l’acord del Ple de la Corporació aprovant la cessió proposada .
La cessió del bé immoble restarà condicionada a la prestació del servei de Correos,
sense possibilitat de destinar el local esmentat a altres activitats que excedeixin de les
pròpies de la prestació d’aquest servei.

Si els béns cedits no es destinen a l’ús previst al termini fixat o deixen d’estar
destinats al mateix, reverteixen automàticament de ple dret al patrimoni de l’ens local
cedent, el qual té dret a rebre, si procedeix, el valor dels danys i perjudicis causats i el
del detriment experimentat pels béns, previ procediment contradictori.
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present expedient administratiu per un
període mínim de 30 dies, durant el qual es poden formular reclamacions o
al·legacions.

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

Expedient 1229/2019. Moció de rebuig a la instal.lació d'una planta de fabricació
d'aglomerat asfàltic al terme municipal de Pacs del Penedès
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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L’Alcalde, Sergi Vallès explica que es proposa la cessió d’aquest local per la
prestación del servei de Correus durant 10 anys i com bé va apuntar la regidora
socialista Esther Tutusaus, que aquest local té la possibilitat de fer-li un accés per la
porta de darrera i es podría acceder de manera independent i gràcies a que tenim
locals disponibles aquí a Torrelles, podem disposar d’aquest servei, sinó hauríem
d’anar a Sant Martí.
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Manel Arévalo Pérez
Martin Orive Romero
Sergi Vallès Domingo
En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

MOCIÓ DE REBUIG A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA PLANTA DE FABRICACIÓ
D’AGLOMERAT ASFÀLTIC AL TERME MUNICIPAL DE PACS DEL PENEDÈS.
En el terme de Pacs del Penedès, es troba en tràmit l’expedient d’instal·lació d’una
planta de fabricació d’aglomerat asfàltic dins les instal·lacions Cales de Pachs.
L’activitat està situada quasi al límit del terme municipal de les Cabanyes i molt
propera al seu nucli urbà. Degut a l’orografia i el vent de la zona, conduit pels
monticles de Sant Pau i Sant Jaume, transporta directament els afectes de l’activitat
extractiva al nucli urbà de les Cabanyes, essent extremadament molestos pels seus
veïns.

Tot i que físicament pot semblar que Cales de Pachs és propera a la N-340, el seu
accés és molt dificultós, i sobretot es transita per vials no aptes per aquest tipus de
trànsit de gran tonatge.
Al Penedès sempre s’ha tingut molt en compte el gran valor del paisatge, és per això
que la comarca de l’Alt Penedès va ser pionera en la redacció de la Carta del
Paisatge, subscrita pels 27 municipis de l’Alt Penedès, nombroses associacions i
entitats de la comarca el 4 de desembre de 2004 amb l’objectiu comú d’adoptar
compromisos, establir polítiques i mesures per la protecció, gestió i ordenació del
paisatge, limitant les actuacions i activitats que poguessin tenir un impacte significatiu
amb les conques visuals.
Actualment s’està redactant el catàleg del paisatge del Penedès, que incidirà, encara
més, en com i a on es poden implantar activitats en sòl no urbanitzable, per tal que
l’impacte paisatgístic sigui menor.
L’impacte negatiu de l’activitat d’extractiva és evident, tal com diu el projecte és una

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

Codi Validació: 5WYLKYSHDG4HGT4M5A2PYK65E | Verificació: https://torrellesdefoix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 23

En nombroses ocasions els veïns i veïnes del municipi han presentat queixes al
nostre Ajuntament al·legant els efectes ambientals de l’activitat extractiva, tant pel que
fa a les molèsties dels sorolls, olors, contaminació ambiental i trànsit de vehicles de
gran tonatge.

Ajuntament de Torrelles de Foix

zona fortament actuada, tot i així en el Pla de restauració de Cales de Pachs, redactat
al 2000, preveu una durabilitat de la planta d’uns 30 anys, és a dir ja hauríem passat
l’equador, i que per tant en els propers anys es podria començar la restitució de la
muntanya, en canvi preocupa que aquesta nova activitat d’asfaltatge pugui allargar la
vida útil de l’activitat extractiva i retardar el pla de restauració de la muntanya,
allargant en el temps els afectes negatius ambientals i paisatgístics de l’activitat
extractiva.
Tot i situar-se en un punt on s’ha excavat molt part de la muntanya, continua estan en
un punt alt de la finca, i per tant amb una gran exposició visual, ja que les muntanyes
de Sant Jaume i Sant Pau son dos turons que s’alcen en mig de la plana del
Penedès
Entenem que no es considera una instal·lació destinada al primer tractament ni a la
selecció d’aquests recursos, si no una activitat complementària de l’activitat extractiva
i per tant no seria una activitat permesa segons l’article 12.3bis del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
Atès l’impacte que aquesta instal·lació pot suposar pels possibles episodis
d’emissions contaminants a l’atmosfera, per les olors que es puguin generar i sobre la
paisatge i flora i fauna de l’entorn.

Atès que el municipi de Torrelles de Foix es va adherir a la Carta del Paisatge de l’Alt
Penedès i que aquesta instal·lació hi és totalment oposada.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya l’aturada de la instal·lació de la planta de fabricació d’aglomerats a les
Cales de Pachs, S.A.
SEGON.- Notificar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, al
Consell Comarcal de l’Alt Penedès i a l’Ajuntament de Pacs i les Cabanyes del
Penedès.
L’Alcalde, Sergi Vallès, explica que aquesta moció es presenta en conjunt el ple
d’aquest Ajuntament, format pels tres partits polítics, Esquerre, Partit Socialista i Junts
per Catalunya.
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Atès l’impacte que suposarà sobre la mobilitat de les vies urbanes del municipi que no
estan adequades a aquesta afectació i els possibles perills sobre vianants i altres
usuaris.

Ajuntament de Torrelles de Foix

El regidor, Joan Navarro comenta que fa uns dies, va haver-hi uns comentari per la
comarca on al poble de Pacs del Penedès, es volia instal·lar una planta de fabricació
d’aglomerats i creiem que està totalment en contra amb el paisatge que tenim aquí a
les vinyes i en tot el nostre entorn. Hem de preservar la nostra comarca.
VOTS A FAVOR: 11 (9 JUNTS PER TORRELLES DE FOIX, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP).

Expedient 49/2018. Expedient de contractació de les obres contingudes en el
Projecte executiu de les obres de reparació de la Urbanització de Can Coral
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

---

ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
CONTINGUDES EN EL PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REPARACIÓ
DE LA URBANITZACIÓ CAN CORAL, DEL MUNICIPI DE TORRELLES DE FOIX
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Torrelles de Foix en sessió celebrada el
dia 5 de desembre de 2017 va acordar l’execució subsidiària de les obres contingudes
en el Projecte Executiu de les obres de reparació de la Urbanització Can Coral, per un
valor de 294.136,72€ (IVA inclòs), per tal de donar compliment a l’execució de la
Sentència 103/2015, del Jutjat Contenciós Administratiu 2, de Barcelona.
En data de 23 de gener de 2018, el Ple de la Corporació va acordar l’inici de
l’expedient de contractació de les obres contingudes en el projecte referit i amb
l’objecte de donar compliment a l’execució de la sentència abans citada.
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Favorable

Ajuntament de Torrelles de Foix

Realitzada l’obertura de la documentació i de les ofertes, la Mesa, en data 3 de
desembre de 2019 ha fet proposta per adjudicar el contracte a l’empresa Asfaltos
Barcino S.L. que és l’única que ha presentat oferta en el procediment obert de les
obres contingudes en el Projecte executiu de les obres de reparació de la
Urbanització Can Coral, del municipi de Torrelles de Foix i l’ha requerit perquè en el
termini de cinc dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment
presenti la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constitueixi la garantia definitiva del
5% del l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, així com la resta de documentació a què es
refereix
l’article
146
de
TRLCSP.
En data 10 de desembre de 2019 l’empresa Asfaltos Barcino S.L. ha presentat els
documents justificatius exigits i ha constituït la garantia definitiva per import de
12.154,41
€
euros.
Vist el que disposa la clàusula 19 del “Plec de clàusules administratives particulars
per a la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres contingudes en el
projecte executiu de les obres de reparació de la Urbanització de Can Coral al terme
municipal de Torrelles de Foix”, l’article 158 i la disposició addicional segona de la Llei
9/2017,
de
8
de
novembre,
de
Contracte
del
Sector
Públic.
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

Segon.- Notificar l’adjudicació a l’adjudicatari perquè, en el termini de 15 dies hàbils a
comptar de l’endemà de la notificació d’aquest acord, concorri a formalitzar el
contracte
en
document
administratiu.
Tercer.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic.
L’Alcalde, Sergi Vallès, explica que és un expedient començat al 2018, però per
instàncies judicials, es va haver de suspendre.
El Regidor d’urbanisme, Manel Arevalo, explica que es van detectar una serie de
mancances en les obres un cop l’empresa ja havia marxat de Can Coral, al 2017 es
va aprobar la reparació i un jutge ens ho va tombar i el Tribunal Superior de Catalunya
en ho ha aixecat.
L’Alcalde, Sergi Vallès, explica que es va fer el Projecte de reparació de totes
aquelles obres i reparacions de la urbanització de Can Coral, coses que no es van fer
bé, com esquerdes importants de carrers, etc… com tots sabeu aquesta urbanització
no està recepcionada, per tant, vam aconseguir pendre-ls-hi uns 300.000 €a
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Primer.- Adjudicar el contracte per l’execució de les obres contingudes en el Projecte
executiu de les obres de reparació de la Urbanització Can Coral, del municipi de
Torrelles de Foix mitjançant procediment obert, a l’empresa Asfaltos Barcino S.L., pel
preu
de
289.779,99
euros
IVA
exclòs.

Ajuntament de Torrelles de Foix

l’empresa de l’aval que hi havia dipositat aquí a l’Ajuntament i amb aquets diners es
va començar a fer l’obra, com a mesura cautelar, això es va suspendre i ara això s’ha
aixecat i ara si que ho comencem a reparar, hem anat fent la mesa de contractació, hi
ha una empresa que es proposa, aquesta empresa és Asfaltos Barcino i es proposa
que adjudiquem avui l’obra i durant el mes de gener començarà. Primer es va l’acta
de replanteig, tot el que diu el projecte i l’estat real de com s’ha de fer i com s’ha de
començar i durant el mes de gener es començarien a fer aquestes obres, a cost zero
pels veïns. A més a més els veïns rebran a casa seva una carta acompanyada de La
Veu de Foix, on se’ls explica tot allò que fem avui, i no és més que posar fil a l’agulla i
fer tot allò que ens havíem compromès a fer amb la urbanització Can Coral i
embargar l’aval de l’empresa per realizar la millora d’aquestes obres.
VOTS A FAVOR: 11 (9 JUNTS PER TORRELLES DE FOIX, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP).

Expedient 1240/2019. Elaboració i Aprovació del Pressupost
Tipus de votació: Nominal
A favor: 10, En contra: 1, Abstencions: 0, 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

Gerard Carbó Rodríguez

Abstencions

---

Absents

---

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI DE 2020

Atès l’expedient on consta el projecte de Pressupost General de l’Entitat per a
l’exercici de 2020.

Atès les Bases d’execució del Pressupost i els annexos i la resta de documentació

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

Codi Validació: 5WYLKYSHDG4HGT4M5A2PYK65E | Verificació: https://torrellesdefoix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 23

Favorable

Ajuntament de Torrelles de Foix

complementària assenyalats en els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRLRHL).

Atès la plantilla de personal i la Relació de Llocs de Treball que hi consta.

Atès el que disposa el TRLRHL, respecte de la necessitat d’aprovar el pressupost
general de l’entitat, i del seu contingut, procediment i requisits.

Atesa la redacció del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel el que es desenvolupa
el Capítol primer del Títol sext de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, en matèria de
pressupostos.

Atès el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera pel que fa al compliment dels principis d’estabilitat
pressupostària i la Regla de la Despesa.

Vist l’informe econòmic i financer de la Secretària-Interventora Accidental, de data 16
de desembre de 2019.

ACORD

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Entitat per a l’exercici de
2020, amb efectes d’1 de gener de 2020, d’acord amb la normativa sobre la prorroga
del pressupost, i la documentació complementari i annexa que l’acompanya i que
forma part de l’expedient, per un import total d’ingressos i despeses, respectivament,
de 2.185.640 Euros, que es desglossen de la manera següent:
PRESSUPOST D´INGRESSOS AJUNTAMENT DE
TORRELLES DE FOIX
Capítol Descripció
1 Impostos directes.

2020
Previsions inicials
1.101.800,00
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Atès les atribucions que m’atorguen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i el TRLRHL, es proposa el següent,

Ajuntament de Torrelles de Foix

2 Impostos indirectes.
3 Taxes, preus públics i altres ingressos.
4 Transferència corrents.
5 Ingressos patrimonials.
Operacions Corrents
7 Transferències de capital
Operacions de Capital
Total pressupost
PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT DE
TORRELLES DE FOIX
Capítol Descripció
1 Despeses de personal.
2 Despeses corrents en béns i serveis.
3 Despeses financeres
4 Transferència corrents.
6 Inversions reals
9 Passius financers

10.000,00
397.900,00
618.740,00
1.100,00
2.129.540,00
56.100,00
56.100,00
2.185.640,00

2020
Previsions inicials

746.002,00
987.118,00
19.088,60
62.500,00
Operacions Corrents
1.814.708,60
56.749,40
Operacions de Capital
56.749,40
314.182,00
Operacions de financeres 314.182,00

Total pressupost

2.185.640,00

Tercer.- Exposar al públic l’acte d’aprovació inicial del pressupost per un termini de 15
dies hàbils, en el Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, termini durant el qual els interessats el podran examinar i
formular-hi les reclamacions que estimin oportunes davant el Ple.

Quart.- L’expedient es considerà definitivament aprovat, si en el termini del període
d’exposició no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat amb el que
disposa l’article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, havent-se de complir el
tràmit de la seva publicació, resumit per capítols, en el BOP i el Taulell d’Anuncis
d’aquest Ajuntament, juntament amb Plantilla de personal, de conformitat amb el que
disposa l’article 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
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Segon.- Aprovar la Relació de Llocs de Treball que s’acompanya com annex amb la
prevenció que l’estructura de retribucions tindrà efectes a partir del primer dia del mes
següent al mes en que resulti aquest pressupost definitivament aprovat.

Ajuntament de Torrelles de Foix

Cinquè.- Remetre còpia del present acord a la Subdelegació del Govern i al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
L’Alcalde, Sergi Vallès explica que si hi ha qualsevol cosa, que els regidors no
entenguin, des de intervenció o la secretaria, se’ls explicarà. Comenta que per
nosaltres és un dia molt important, perquè desde fa 10 anys, desde el 17 de
desembre del 2009 que no porta els pressupostos per aprobar abans de començar
l’exercici següent. Els pressupostos no es poden portar si no es tenen els comptes
pràcticament al dia i poguer treballar sobre una realitat, i després de 10 anys, ho
portem abans de començar l’exercici 2020.
La diferencia que veurem respecte el pressupost del 2018, que és amb el que estem
treballant el 2019, amb el prorrogat del 2018, la diferencia és que traient les inversions
i subvencions que no són uns ingresos consolidats, hi ha quan diferencia de quasi un
9% de creixement. Aquest pressupost és completament diferent al pressupost que
hem portat tots els anys, és un pressupost resumit per dir-ho d’alguna manera, fins
ara es portaven partides molt esplícites i concretes, molt detallat i aquest pressupost,
perquè comptabilitat pugui treballar més efectivament i no estar vigilant en quina
partida es posa i patint, per no equivocar-se de partida, amb aquest pressupost la
comptabilitat será molt més senzilla.

Pots ser que ens critiquin perquè aquest pressupost és poc treballat amb la oposició,
però explicava que és per una raó, som dels únics ajuntament que no portem inversió
en el pressupost i amb lo únic que podríem discutir és amb els diners que es destinen
per cada regidoria, però són uns diners que cada regidor ha decidit que necesita i són
dles únics que disposem. A més, cada any incloíem les subvencions que rebiem o que
creiem que podíem rebre i aquest any no hi són, i quan les rebrem, vindrem al ple i les
comunicarem.
A més a més, hi ha grans canvis de personal, durant anys, hi ha hagut coses que el
personal té pràcticament consolidades a la seva nòmina però no les tenen reflectides
a la nòmina, com pot ser que una persona que té el plus d’encarregada, no té el plus
d’encarregada a la nómina i ara amb aquest pressupost si que es farà, hi ha algú de
la casa que porta dos o tres anys, que cada mes se li ha d’afegir un suplement i ara ja
estarà inclòs, no hi ha res nou, són les variacions que s’envien cada mes a la
Diputació de Barcelona , que és qui ens fa les nòmines i aquestes variacions ja
estarán incloses a la plantilla i ja no s’haurà de fer.
I la última proposta que vaig comunicar en la junta de portaveus, sent conscients del
pressupost que tenim, de les partides i les limitacions que tenim, proposo a la
oposició, si ho vol dir avui o en el pròxim ple, quan tinguem el pressupost consolidat i
poguem treballar ja, ens proposeu una modificació en concret d’aquest pressupost,
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És un pressupost que s’ha treballat amb els nous regidors de l’equip de govern i s’ha
especificat molt cada regidoria i que si per exemple la partida de Festa Major, hi entrin
les festes com :carnaval, reis….per si alguns regidors comparteixen regidories, vagin
dins la mateixa partida i es vagi restant i no hi hagi sorpreses.

Ajuntament de Torrelles de Foix

que no sigui, com un proposta histórica del partit socialista, que s’arregli el cementiri,
doncs , no que digui, que s’arregli allò en concret o d’esquerra, que sempre
demanava que s’arreglessin els camins, els camins fa anys que s’arreglen, doncs,
coses concretes.
En definitiva és un pressupost molt semblant al que teniem, hem incorporat una nova
paritida, que adaptant-no als nous temps que tenim, he creat la d’ igualtat amb 1.500
euros per poder realizar de cara l’any que ve uns actes que es durant a terme i la
regidora Lídia Doblas, després ens explicarà.
La Regidora, Esther Tutusaus, comenta que ja es va parlar en la junta de portaveus
i per ells, està bé.

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

Expedient 1250/2019. Delegacions i Avocaciones de Competències
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 LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE GESTIÓ
DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
PROPOSTA D’ACORD
D’acord amb la legislació de règim local, article 25.2.b), a l’Ajuntament de Torrelles de
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Favorable

Ajuntament de Torrelles de Foix

Foix li correspon l’execució i el desenvolupament en les competències relatives a la
gestió dels residus sòlids urbans.
En aquest sentit el municipi de Torrelles de Foix és titular de la Deixalleria municipal
que gestiona de forma directa, i que es finança a més de pel propi Ajuntament per les
aportacions dels Ajuntaments de Sant Martí Sarroca i Pontons que en fan ús de la
mateixa.
Les aportacions de cada un dels Ajuntaments es calcula en funció de la quota
d’utilització que cada un té assignat d’acord amb la seva població.
La Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf està gestionant la recollida de
residus urbans en aquests tres municipis, i disposa del personal tècnic necessari per
a dur a terme també la gestió de la Deixalleria de Torrelles de Foix.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Delegar en la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf l’exercici de les
competències del municipi de Torrelles de Foix en matèria de gestió de la
Deixalleria municipal.
La deixalleria continuarà absorbint els residus derivats pels Ajuntaments de
Pontons i Sant Martí Sarroca, que hauran de suportar la quota corresponent en
funció de la seva població.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf i
als Ajuntament de Pontons i Sant Martí Sarroca.
L’Alcalde, Sergi Vallès, explica que actualmente la deixalleria la porta l’Ajuntament
de Torrelles de Foix, fent-nos càrrec de totes les despeses i l’Ajuntament de
Sant Martí i Pontons, paguen una quota fixe, que fa anys, que més o menys , és
la mateixa. El que es canviaria ara, és que el 100 % de la gestió la portaría la
Mancomunitat i Torrelles pagaría una quota com St. Martí i Pontons i la gestió
seria molt més eficaz i menys ferragosa per l’Ajuntament.
VOTS A FAVOR: 11 (9 JUNTS PER TORRELLES DE FOIX, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP).

Expedient 1259/2019.Moció que presenta el grup municipal del PDeCATcontra la
sentència del TSJC al MHP Quim Torra
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Segon.- Exposar al públic aquest acord durant el termini d’un mes mitjançant la seva
publicació en el BOP i tauler d’edictes municipal. Transcorregut aquest termini
sense que s’hagin presentat al·legacions o reclamacions s’entendrà aprovat
definitivament .

Ajuntament de Torrelles de Foix

Favorable

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

Albert Parellada Guxens
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

Esther Tutusaus Pérez

Absents

---

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PdeCAT A DEBATRE EN EL
P`ROPER PLE DE L'AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX CONTRA LA
SENTÈNCIA DEL TSJC AL MHP QUIM TORRA.

La fiscalia demanava un any i vuit mesos d'inhabilitació, mentre que l'acusació
popular, exercida pel partit ultradretà VOX, en demanava dos anys.
El MHP Torra va declarar que aquest cas es tractava d’una “vulneració” de la llibertat
d'expressió i una “censura” i que com a president de la Generalitat tenia el “deure de
defensar els drets i les llibertats dels ciutadans i que no permetrà mai que siguin
vulnerats i trepitjats”.
El judici contra el Molt Honorable President de la Generalitat no ha estat només per
un suposat delicte de desobediència, sinó que ho ha estat contra unes idees.
El judici contra el Molt Honorable President de la Generalitat no ha estat només per
un suposat delicte de desobediència, sinó que ho ha estat contra unes idees
En data 19 de desembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet pública
la sentència en la qual condemna al MHP Quim Torra per desobediència i l'inhabilita
com a president de Catalunya durant un any i mig, per no treure la pancarta en suport
als presos polítics del balcó de la Generalitat.
La resolució li imposa també una multa de 30.000 euros i el pagament de les costes,
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El MHP Quim Torra va declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), el passat 18 de novembre, per un suposat delicte de desobediència, o,
subsidiàriament, per un de denegació d'auxili, en no acatar inicialment l'ordre de la
Junta Electoral Central (JEC) de retirar del Palau de la Generalitat una pancarta amb
un llaç groc a favor dels presos polítics en el transcurs del recent període electoral
dels comicis espanyols.

Ajuntament de Torrelles de Foix

excepte les derivades de l’acusació popular.

D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els
següents acords:
Primer.- Manifestar el nostre suport al Molt Honorable President de la Generalitat i
recolzar la seva defensa de la llibertat d’expressió i el seu reclam de llibertat pels
presos polítics.
Segon.- Qualificar la sentència del TSJC com un nou atac a la Generalitat de
Catalunya, al seu President, al Parlament del Catalunya i al poble que representa.
Tercer.- Considerar la sentència injusta, cruel i desmesurada lluny dels paràmetres de
la justícia europea.
Quart. - Declarar que la judicialització de la vida política espanyola, en relació als
afers catalans en general i als independentistes en particular, és un escull per al
normal desenvolupament de qualsevol acció de diàleg polític i institucional. Som
defensors del diàleg, però considerem que no tenim cap motiu per asseure’ns en cap
taula fins que no rebem cap proposta concreta i que pugui satisfer les demandes de
llibertat del poble de Catalunya, així com del seu benestar econòmic i social.
El Regidor, Joan Navarro, explica que estem totalment en contra de la inhabilitació
del molt Honorable President de la Generalitat Joaquim Torra, de la total persecució
dels polítics catalans d’una manera descarada i des d’aquí volem donar tot el nostre
recolzament. Creiem que desde Europa ens donen la raó, però desde Espanya la
llibertat dels nostres polítics està perseguida i per això presentem aquesta moció.

El Regidor d’Esquerra republicana, Gerard Carbó, manifesta que es vol adherir a
la moció presentada pel grup de Junts per Torrelles.
VOTS A FAVOR: 10 (9 JUNTS PER TORRELLES DE FOIX i 1 ERC-AM).
ABSTENCIONS: 1 (1 PSC-CP)

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
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L’Alcalde, Sergi Vallès, pregunta si algún partit es vol adherir a la moció.

Ajuntament de Torrelles de Foix

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. 171/2019, de data 26 de setembre de 2019, al núm.
233/2019, de data 17 de desembre de 2019.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer i únic. Donar compte dels decrets de l’alcalde núm. 171/2019, de data 26 de
setembre de 2019, al núm. 233/2019, de data 17 de desembre de 2019.
Els regidors van quedar assabentats

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

Atès les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia els articles 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i concordants del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’art. 24 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i
l’article 41 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i demés normes
concordants.
Atès els acords adoptats per la Junta de Govern Local, a les seves sessions núm.
31/2019, de data 24 de setembre de 2019, fins a la número 35/2019, de data 19 de
novembre de 2019.
Per tot això, es proposa al ple l’adopció del següent ACORD:
Primer i únic. Restar assabentat dels acords adoptats per la Junta de Govern Local a
les seves sessions núm. 31/2019, de data 24 de setembre de 2019, fins a la número
35/2019, de data 19 de novembre de 2019.
Els regidors van quedar assabentats
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DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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Informacions de la Presidència
L’Alcalde, Sergi Vallès, desitja en nom de tot el consistori, que tothom passi unes
bones festes, Bon Nadal i una bona sortida i entrada d’any. Des del ple i des del grup
de Junts per Torrelles de Foix, volem transmetre totes les mostres de condol al Pep i a
tota la seva familia.

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

C) PRECS I PREGUNTES

La Regidora del grup Socialista, Esther Tutusaus, comunica que no té res a
preguntar, però com s’ha demanat en el punt del pressupost que si es tenia alguna
proposta concreta, es podía comunicar en aquest ple o en el pròxim. Doncs la seva
proposta és que, les màquines de gimnàstica que están instal·lades al parc de darrera
del casal d’avis, ja que allà no té gaire èxit, si es pogués traslladar al llarg de la rambla
i si estiguèssin una mica separades entre elles, així la gent hauria de caminar per
anar d’una a l’altre i així faira exercici.
El Regidor, Jordi Torné, explica que s’està remodelant el casal d’avis i possiblement
aquelles màquines anirien a la zona de la plaça de la vila, més aprop del casal.
La Regidora del grup Socialista, Esther Tutusaus, comenta que aquelles màquines
també les poden utilitzar més gent, encara que no siguin jubilats, i sigui un us per tot
el poble.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta que ens apuntem la proposta, que la consultarem
amb la persona que fa la gimnastica de la gent gran i estudiarem la proposta i se li
comunicarà la resposta.
La Regidora del grup Socialista, Esther Tutusaus, comunica que la següent
proposta és la d’arreglar el rellotge de l’Ajuntament antic, perquè és molt emblemàtic
que en una población petita que se sentin les campanes.
L’Alcalde, Sergi Vallès, comenta no se si us heu donat compte que les campanes de
l’esglèsia durant la nit, han estat apagades durant 1 any, per queixes dels veíns i si les
posem a la plaça de la vila, també se’ns queixaran. Vaig anar a veure el mossès i li
vaig dir que era normal que se sentissin i en un poble és molt bonic, però per queixes
s’han apagat durant un any i ara s’han encès perquè el mossèn ho va dir.
L’altre cosa és arreglar el rellotge de l’esglèsia, que val uns 5.000-6.000 euros, però
en podem parlar.
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