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Ajuntament de Torrelles de Foix

ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/1

El ple

Data

4 / de febrer / 2020

Durada

Des de les 20:05 fins a les 20:15 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Sergi Vallès Domingo

Secretari

Irene Bolet Jiménez

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

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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Tipus de convocatòria

ACTA DEL PLE

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

A) PART RESOLUTIVA

A favor

Albert Parellada Guxens
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

Esther Tutusaus Pérez

PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT
A L'EXERCICI 2018.
Resultant que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 10 de
desembre de 2019, va informar favorablement el compte general corresponent a
l'exercici 2018.
Resultant que el compte general s'ha exposat al públic per termini de quinze dies
hàbils, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 17 de desembre de 2019 i durant el termini d'exposició i vuit dies més no s'han
presentat reclamacions, objeccions i observacions.
Considerant que l'expedient d'aprovació del compte general ha seguit la tramitació
establerta en la legislació vigent esmentada.
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Tipus de votació: Nominal
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 1

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2020-0001 Data: 08/07/2020

Expedient 1096/2019. Compte General corresponent a l'exercici 2018

Ajuntament de Torrelles de Foix

Vista la Memòria del Compte General corresponent a l'exercici 2018.
Vist l'informe emès per la Secretaria-Intervenció municipal.

PRIMER.- Aprovar els comptes i estats que componen el Compte General
corresponent a l'exercici 2018, així com els seus annexos, presentat de conformitat
amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del
Model Normal de Comptabilitat Local, i que està integrada el compte de la pròpia
Entitat.
SEGON.- Aprovat el compte general, que es rendeixi al Tribunal de Comptes en la
forma i amb la documentació que estableix la normativa vigent.
L’Alcalde, Sergi Vallès, diu que ningú ha vingut a consultar els números
corresponents a l’exercici 2018 i al acabar el termini, es porta al ple per aprovar els
comptes del 2018 i estar al dia, ja que per presentar els comptes del 2019 tenim fins
al maig per aprovar-los i així estar absolutament al dia de tot.

VOTS A FAVOR: 9 (9 JUNTS PER TORRELLES DE FOIX).
ABSTENCIONS: 1 (1 ERC-AM )

La Regidora, Esther Tutusaus Pérez , s’incorpora a la sessió plenària extraordinària
quan són les 20 hores i 7minuts.
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Per tot l'exposat, s'eleva al Ple de la Corporació, la següent proposta d'acord:
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Considerant que, de conformitat amb el que disposa la Regla 49 de l'Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat Local, l'aprovació del compte és un acte essencial per a la
fiscalització d'aquesta pels òrgans de control extern, que no requereix conformitat
amb les actuacions que en ella es contenen ni genera responsabilitat per raó
d'aquestes.

ACTA DEL PLE

Considerant que el Compte General corresponent a l'exercici 2018 i els documents
que el justifiquen, que s'han rendit i estan conformes amb els llibres de comptabilitat i
la resta dels antecedents documentals, de conformitat amb el que disposa l'article
212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL- i les Regles 50 i 51 de l'Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat Local, tenint a la vista i consultats tots els antecedents que
s'han cregut convenients per a millor dictaminar respecte dels extrems a què fa
referència la legislació citada.

Ajuntament de Torrelles de Foix

Expedient 644/2019. Establiment del règim retributiu i indemnitzacions del
membre de la Corporació

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, SI ESCAU, DE L‘ACORD D’ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE
RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DEL MEMBRE DE LA CORPORACIÓ, SRA.
LIDIA DOBLAS QUÈ.
Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals celebrades el
passat 26 de maig de 2019, i determinat el nou Cartipàs Municipal, el Ple de la
Corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 25 de juny de 2019 va procedir
a l’establiment del règim de dedicació dels membres electes d'aquesta Corporació,
especialment tenint en compte les delegacions efectuades per l' Alcaldia, així com el
seu règim de retribucions i indemnitzacions.
Atès que el desenvolupament de les tasques dels regidors ha fet avinent la necessitat
d’adequar el nivell de responsabilitat amb el règim de retribucions del regidor de les
Àrees de Benestar Social i Ocupació, Ensenyament i Igualtat, Sra. Lidia Doblas Què,
que desenvoluparà el seu càrrec amb règim de dedicació exclusiva.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d' abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció actual donada
per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, en concordança amb l' article 166 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 i amb l' article 13 del Reglament d' Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de
percebre retribucions per l' exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim
de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i
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A favor

Número: 2020-0001 Data: 08/07/2020

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

ACTA DEL PLE

Favorable

Ajuntament de Torrelles de Foix

condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d' assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part,
inclosos els Organismes Autònoms, així com a ser indemnitzats per les despeses
realitzades en exercici del càrrec.
Per tot l’ exposat, l’ Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple de l' Ajuntament l' adopció dels següents
ACORDS

Segon.- Establir, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a continuació es
relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les
diferents mensualitats de l' any i les dues restants corresponents a les mensualitats
de juny i desembre, i donar-los d' alta al Règim General de la Seguretat Social.
NOM I CÀRREC
LIDIA DOBLAS QUÈ, REGIDORA

RETRIBUCIONS ANUALS BRUTES
19.000 € BRUTS/ANY

La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de tot tipus
d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als
pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses
d’elles dependents, sense perjudici de les dietes i indemnitzacions que els pugui
correspondre per la seva assistència als Consells d’ Administració o òrgans de
govern d’entitats o empreses públiques o privades, fins a un màxim de dos. També
serà incompatible amb les indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats
aprovades pel Ple de la Corporació de data 25 de juny de 2019
Quart.- Notificar aquest acord a la Regidora Lidia Doblas Què, fent constar que ha
estat designada per desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, i
que aquest s'entendrà acceptat per l'afectada de no manifestar res al respecte dins
del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.
L’Alcalde, Sergi Vallès, diu que la regidora Lidia Doblas Què passarà a tenir
dedicació exclusiva a l’Ajuntament, ja que tenim un volum molt gran de feina i amés
no tenim Secretari.
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RÈGIM DE DEDICACIÓ
Exclusiva

ACTA DEL PLE

NOMS I CÀRREC
LIDIA DOBLAS QUÈ, REGIDORA

Número: 2020-0001 Data: 08/07/2020

Primer.- Establir que amb efectes del dia 15 de febrer de 2020, el membre de la
Corporació que a continuació es relaciona exercirà el seu càrrec en el règim de
dedicació que es detalla, és a dir, amb dedicació exclusiva a les tasques pròpies del
seu càrrec:

Ajuntament de Torrelles de Foix

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

Expedient 656/2019. Demarcacions Territorials

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 LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS
TERMES MUNICIPALS DE PONTONS I DE TORRELLES DE FOIX.
Atès que la Generalitat de Catalunya ha iniciat els treballs d’elaboració dels mapes
municipals de Catalunya.
Atès que els Ajuntaments de Torrelles de Foix i de Pontons varen comunicar la data
de les operacions de delimitació als propietaris de les finques afectades i van
comparèixer part dels afectats.
Atès que en data 17 de desembre de 2019 es van reunir les comissions de Pontons i
Torrelles de Foix, amb representants de la Generalitat de Catalunya, per reconèixer,
identificar i situar les fites de terme d’acord amb la documentació facilitada pels
tècnics de la Generalitat de Catalunya i, en el seu cas, amb les aportacions de veïns.
Atès que en dita data es va procedir a la signatura, per part de les comissions de
delimitació municipal, de les actes que donen conformitat i reconeixement a les fites
de terme determinades.
Vista l’acta de data 17 de desembre de 2019 de les operacions de delimitació entre
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A favor

Número: 2020-0001 Data: 08/07/2020

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

ACTA DEL PLE

Favorable

Ajuntament de Torrelles de Foix

els dos termes municipals, per tal de que sigui aprovada pel Ple de la Corporació,
amb la majoria qualificada de dos terços, i amb tota la documentació que es cregui
oportuna per tal d’avalar la nostra posició.
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes de Pontons i
de Torrelles de Foix, estesa i signada en data 17 de desembre de 2019.
Segon.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Pontons i a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

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

Expedient 91/2020. Servei de gestió forestal i energia
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

Número: 2020-0001 Data: 08/07/2020

L’Alcalde, Sergi Vallès, explica que el dia 17 de desembre, el regidor Jordi Torné,
l’Arquitecte Municipal, la Secretaria-Accidental i ell es van desplaçar a l’Ajuntament
de Pontons, a on es van signar les actes de delimitació dels dos municipis, amb la
presència dels veïns afectats.

ACTA DEL PLE

Tercer.- Facultar al senyor Alcalde o regidor en qui delegui per tal de que pugui signar
qualsevol documentació que sigui adient a l’efectivitat dels acords presos.

Ajuntament de Torrelles de Foix

SOL·LICITUD DEL MUNICIPI TORRELLES DE FOIX DEL SERVEI GESTIÓ
FORESTAL I ENERGIA A LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF.
Antecedents de fet:
I – Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix la possibilitat que els m municipis per si o de forma mancomunada amb
altres municipis puguin establir, gestionar o executar en comú obres i serveis
determinats de la seva competència.

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Medi ambient urbà: en particular parcs i jardins públics, gestió dels residus
sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i
atmosfèrica a les zones urbanes.
Protecció de la salubritat pública.
Servei de recollida i control d’animals abandonats.
Enllumenat públic.
Cementiri i activitats funeràries.
Abastament domiciliari d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament
d’aigües residuals.
Biblioteca pública.
Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
Instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
Equipaments culturals.

V – Atès que la Mancomunitat Penedès-Garraf disposa de la condició d’entitat local i
per tant pot exercir les competències municipals que acordin els municipis membres i
a petició dels mateixos i que conforme a l’article 7 dels seus Estatuts reguladors
ostentarà la condició d’entitat local d’ aigua ( ELA).
VI.- Atès que aquest ajuntament, ja forma part de la entitat supramunicipal amb
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IV – Vist que la Mancomunitat Penedès-Garraf, que té naturalesa d’ens local amb
personalitat i amb capacitat jurídica per al compliment dels seus fins específics, i té
per objecte l’execució en comú de les obres i/o la prestació dels serveis públics
municipals següents, segons l’article 6.1 dels seus Estatuts:

ACTA DEL PLE

III – Atès que la Mancomunitat Penedès-Garraf es regula pels seus Estatuts,
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 de juny de
2019.

Número: 2020-0001 Data: 08/07/2020

II – Vist que la Mancomunitat Penedès-Garraf està constituïda, actualment, per tots
els municipis de les comarques de l’Alt Penedès i del Garraf, i per un municipi del
Baix Penedès.

Ajuntament de Torrelles de Foix

prestació dels serveis i està interessat en la prestació d’un nou servei en que es faci
càrrec de la gestió forestal i energia.
Fonaments de dret:
I – Articles 3, 4 i 44 ,47.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
II – Article 115 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.

Primer.– APROVAR la sol·licitud del municipi Torrelles de Foix a la Mancomunitat
Penedès-Garraf, del servei de gestió forestal i energia, d’acord amb els Estatuts
reguladors publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 14 de
juny de 2019, i que s’adjunten com a ANNEX a la següent proposta.
Segon.– ESTABLIR que aquesta corporació fa aquesta petició de servei de gestió
forestal i energia a la Mancomunitat Penedès-Garraf, sense perjudici dels serveis
que ja es venen prestant i de les posteriors ampliacions, si escau, a altres serveis ja
existents o nous.
Tercer .– COMUNICAR el present acord a la Mancomunitat Penedès-Garraf.
Quart.– DECLARAR contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els
interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de
reposició, previ al contenciós administratiu, davant la Presidència en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la present notificació. Fins que sigui resolt
expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició
interposat no es pot interposar cap recurs contenciós administratiu.
L’Alcalde, Sergi Vallès, explica els diferents serveis que es presten des de la
Mancomunitat Penedès Garraf als diferents municipis de la comarca.
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Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

ACTA DEL PLE

IV – Articles 6. .1 .f), 7.1, 7.7 , 31 i 35 dels vigents Estatuts de la Mancomunitat
Penedès-Garraf.

Número: 2020-0001 Data: 08/07/2020

III – Article 35 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.

Ajuntament de Torrelles de Foix

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

Expedient 113/2020. Actualització del conveni del Padró d'Habitants

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

---

ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS PER A L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ
INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITABTS (AGIPH), A LA NORMATIVA VIGENT
EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES.
La Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 26 de juny de
1997, va aprovar un Conveni tipus que articulava jurídicament l’encomanda de gestió
de l’AGIPH ( Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants dels ens locals), publicat al
BOBP núm. 169 de 16 de juliol de 1997.
Per acord de la Junta de Govern de data d’11 de març de 2010 el Conveni-tipus
esmentat es va adequar als nou requeriments jurídics impostats per l’entrada en vigor
del Reial decret 1720/2007, de 17 de desembre, que aprovava el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/199, de 13 de desembre de Protecció de
dades (LOPD).
En data de 27 d’abril de 2016, va ser aprovat el reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en
allò que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades (RGPD) ( DOUE de 4 de maig de 2016)
Aquesta nova regulació resulta d’obligat compliment pels estats membres de la Unió
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A favor

Número: 2020-0001 Data: 08/07/2020

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

ACTA DEL PLE

Favorable

Ajuntament de Torrelles de Foix

des del 25 de maig de 2018, i deroga la Directiva 95/46/CE que va donar lloc a
l’esmentada LOPD.
Per l’adaptació al dret espanyol del RGPD, en data de 7 de desembre de 2018 va
entrar en vigor la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades
personals i garanties dels drets digitals.

Per tot l’exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Aprovar l’encomanda a la Diputació de Barcelona de la gestió informatitzada
del padró d’Habitants del municipi de Torrelles de Foix.
Segon.- Aprovar la formalització d’un conveni amb la Diputació de Barcelona per fer
efectiva l’assumpció per aquesta entitat de la gestió informatitzada del padró
d’habitants del municipi de Torrelles de Foix, d’acord amb el conveni-tipus publicat en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 18 de novembre de 2019.
Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.
Quart.- Publicar el present acord i el contingut del conveni en el portal de
transparència municipal i al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Facultar al senyor Alcalde per la signatura de tots els documents necessaris
per l’execució dels acords presos.
L’Alcalde, Sergi Vallès, explica que la Diputació de Barcelona ja fa molts anys que
ofereix el Servei de Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants dels ens locals, i el
que es porta al ple ara és l’actualització del conveni amb la Diputació de Barcelona
per fer efectiva l’assumpció per aquesta entitat de la gestió informatitzada del padró
d’habitants del municipi de Torrelles de Foix, en relació a la normativa vigent en
matèria de protecció de dades.
Ajuntament de Torrelles de Foix
Pl. Lluís Companys, 1, Torrelles de Foix. 08737 (Barcelona). Tel. 938971001. Fax: 938972125

Codi Validació: APL7EFGKQP3S5SWFDZR5GMHJ2 | Verificació: https://torrellesdefoix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 15

Finalment s’haurà d’adequar l’existència de totes les encomandes de gestió a les
normes de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovades per
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i que tindrà la seva implementació a través del
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya,
com a mesura de publicitat activa.

ACTA DEL PLE

Així mateix, existeixen també altres raons de caràcter tècnic que justifiquen la
necessitat de dita actualització, com és el canvi en el programari i en els sistemes
d’interoperabilitat entre les diferents administracions públiques que hi participen en la
gestió del Padró.

Número: 2020-0001 Data: 08/07/2020

Així, aquesta modificació normativa afecta substancialment a les obligacions dels
responsables i dels encarregats dels tractaments de dades i això és el que fa
necessària una actualització del Conveni-tipus de l’AGIPH, aprovat a l’any 2010.

Ajuntament de Torrelles de Foix

La Regidora, Esther Tutusaus,
empadronada en parcel·les.

pregunta si s’ha detectat que hi ha gent

L’Alcalde, Sergi Vallès, explica que no s’empadrona a ningú sense la corresponent
autorització del propietari, escriptura de l’immoble, fotocòpia del DNI de la persona
que autoritza.
No s’empadrona cap okupa, ni sense cap tipus de documentació. No creu que
s’empadroni ningú en parcel·les, però ho comprovarà. Des de que ell és Alcalde es
demana aquesta documentació.

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

---

MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL
RESPECTE EL M.H. PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I
L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS
El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central
pretén executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra,
malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de
diputat electe del Parlament de Catalunya.
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Favorable
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Expedient 112/2020. Moció de rebuig a la resolució de la JEC respecte al M.H.
President de la Generalitat Quim Torra i l'Eurodiputat Oriol Junqueras

ACTA DEL PLE

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

Ajuntament de Torrelles de Foix

Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya
respecte els motius de cessament del President del nostre país.

És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS:
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la
retirada de la seva credencial de diputat. Rebutjar també la resolució del Tribunal
Suprem de data 10 de gener que denega la petició de suspensió de la resolució de la
JEC. Les esmentades resolucions vulneren tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
com el Reglament del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la
condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en
què es dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria
immunitat parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha
reconegut com a eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni
Comín.
Alhora, rebutjar la resolució de la Sala Segona del Tribunal Suprem de data 9 de
gener per la que s’acorda que no procedeix la llibertat de l’eurodiputat Oriol
Junqueras, mantenint la seva inhabilitació per considerar que està condemnat en
ferm. Aquesta resolució impedeix recollir l’acta d’eurodiputat i fer efectiva la sentència
del TJUE que li reconeix la immunitat, vulnerant els seus drets com a electe.
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de
Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern
de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els
drets del President com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili.
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el
Ajuntament de Torrelles de Foix
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Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem
estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per
trobar una solució política al procés.

ACTA DEL PLE

Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol
s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen
persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol
fet de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya.

Número: 2020-0001 Data: 08/07/2020

En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat
Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que
hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta
raó.
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nostre país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes,
representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions,
allunyen l’acord polític.
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn
dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i
polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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L’Alcalde, Sergi Vallès, diu que aquesta moció no està actualitzada, és del 3 de
gener, i que possiblement ara la situació ja no sigui la mateixa, però que la porten a
ple igualment per a la seva aprovació.

ACTA DEL PLE

SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya,
a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels
Diputats, a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament
Europeu, als municipis agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I
donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per
aquells mitjans que es creguin oportuns.

Número: 2020-0001 Data: 08/07/2020

SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el
nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics.
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