AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
ACTA NÚM. 05/2018
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 17 DE
SETEMBRE DE 2018
A Puigdàlber, a les 20:03 hores del dia 17 de setembre de 2018, es reuneixen a la Sala
de Plens de l’Ajuntament, els regidors i regidores electes que més avall s’esmenten,
prèvia convocatòria, a l’objecte de celebrar sessió ordinària per a tractar els
assumptes que figuren a l’ordre del dia, assistits per la secretària accidental de la
Corporació, M. Teresa Vallès Esteve.
REGIDORS ASSISTENTS
Miquel Vallès Esteve, alcalde president (CIU)
Maria Foix Pareta Acero, 1a tinent d’alcalde (CIU)
Laura Peñas Carbó, 2on tinent d’alcalde (CIU)
Martin Valverde Vacas, regidor (CIU)
Pere Tutusaus Lluch, regidor (ERC-AM)
M. Lourdes Garcia Vallès, regidora (ERC-AM)
NO ASSISTENTS / HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA
Ramon Raventós Metres, regidor (ERC-AM)

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, d’actes del Ple: Acta 03_18 del 30/07/2018 i Acta 04_18
del 06/08/2018.
2. Si escau, presa de possessió del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de
Puigdàlber, de la senyora M. Foix Pareta Acero.
3. Donar compte del Decret d’alcaldia: 10/2018 i 11/2018
4. Donar compte dels Decrets d’alcaldia 12/2018, 13/2018 i 14/2018 de cartipàs
municipal.
5. Nomenar membres de la Comissió Especial de Comptes.
6. Nomenar, si s’escau, del Jutge de Pau substitut.
7. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenar Plaça 1 d’Octubre, la zona
de davant la Sala Polivalent.
8. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde, Miquel Vallès i Esteve, obra la sessió.
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1.
Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple de la sessions anteriors: Acta 03_18
del 30/07/2018 i Acta 04_18 del 06/08/2018
A continuació l’Alcalde Miquel Vallès dóna pas al següent punt de l’ordre del dia,
l’aprovació de l’actes de la sessions del PLE 03_18 de 30/07/18 i 04_18 de 06/08/2018.
Les quals resulten aprobades per unanimitat dels regidors assistents.
2.
Si escau, presa de possessió del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de
Puigdàlber, de la senyora M. Foix Pareta Acero.
La Secretària llegeix la següent proposta o guió:
Atesa la renúncia a la seva condició de regidor del senyor David Masdeu Baqués i prèvia
renúncia anticipada del senyor Joan Marquès Vilageliu, es va sol·licitar a la Junta Electoral
Central la expedició de credencial de regidora a favor de la següent persona de la llista de la
candidatura de Convergència i Unió, la senyora Maria Foix Pareta Acero.
Atès que en data 3 de setembre de 2018 s’ha rebut la credencial expedida a favor de la
senyora Maria Foix Pareta Acero.
Atès que la senyora Pareta Acero, ha efectuat les seves declaracions sobre béns patrimonials
i interessos que formen part ja dels respectius Registres d’Interessos, i també la declaració
d’inexistència de causes d’incompatibilitat, d’acord amb el que es disposa a l’article 75.7 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
En compliment del que determina l’art. 108 paràgraf 8 de la LOREG, la pressa de possessió del
càrrec de regidor es fa mitjançant el jurament o promesa, d’acord amb la fórmula establerta
pel Reial Decret 707/1979; per tant, la senyora Maria Foix Pareta Acero, ha de prendre
possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Puigdàlber, previ jurament o promesa
d’acord amb la següent formula legal que llegeix la Secretària: “Jureu o prometeu per la
vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de
l'Ajuntament de Puigdàlber, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat?”

Seguidament, la Sra. Pareta Acero emet el seu jurament o promesa de respecte a la
Constitució amb les paraules: “prometo per imperatiu legal” Emès el jurament, des
d’aquest moment, la senyora Pareta Acero passa a formar part de la Corporació
com a regidora.
3.

Donar compte de Decrets d’alcaldia 10/2018 i 11/2018.

A continuació l’Alcalde Miquel Vallès dona pas al segon punt de l’ordre del dia,
donar compte dels decrets d’Alcaldia 10/2018 i 11/2018.
A continuació el secretari dona lectura breu dels decrets.
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Finalitzada la lectura, el Ple es dona per assabentat.
En aquest moment el senyor Alcalde aprofita per explicar als regidors que aquesta
mateixa tarda s’ha mantingut una reunió amb representants de la Mancomunitat
Intermunicipal Penedès- Garraf en relació a la problemàtica en alguns punt de
recollida de brossa, concretament a la zona de la Sala Polivalent i al costat de
l’Ajuntament, i de la possibilitat de formar part de la deixalleria.
Els comenta que segons explicacions de les dites representants es preveuen canvis a
nivell de normativa de la Generalitat de Catalunya i que per tant, s’aconsella esperar
en que ens pot afectar. Conegut això es podran prendre les decisions que es
considerin adients per Puigdàlber.
També es comenta que segons les dades que consten en la Mancomunitat,
Puigdàlber es troba dins la mitjana de recollida selectiva de la comarca de l’Alt
Penedès i que, tots i aquests problemes puntuals no es detecten incidències en
aquest sentit. A la proposta de reforçar els dos punts de recollida, reiteradament
esmentats, amb un nou contenidor d’envasos en cadasqun d’ells, caldria estudiar
una nova distribució perquè la zona encerclada per la ubicació de contenidors està
plena.
El Pere Tutusaus comenta que si s’ha de treure algun dels contenidors de dins
d’aquesta zona potser seria bo que fos el del vidre perquè, en principi, és més net.
El senyor alcalde els diu que de moment s’està mirant el tema d’ubicació d’un parell
de contenidors més i de la resta s’esperaran a la informació que arribi de la
Mancomunitat en relació a la nova normativa, llavors ja s’estudiarà per qui
correspongui en aquell moment, la millor solució pel municipi, ja sigui el porta a porta,
els codis de seguretat, etc..
4.
Donar compte dels Decrets d’alcaldia 12/2018, 13/2018 i 14/2018 de cartipàs
municipal.
A continuació l’Alcalde Miquel Vallès dóna pas al següent punt de l’ordre del dia,
donar compte dels decrets d’Alcaldia 12/2018, 13/2018 i 14/2018 de cartipàs
municipal.
Per part del senyor Alcalde es dóna lectura breu dels decrets.
Finalitzada la lectura, el Ple es dona per assabentat.
5.

Nomenar membres de la Comissió Especial de Comptes.

L’alcalde, Miquel Vallès, dóna lectura breu a la proposta:
“L’article 48.1.c) 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, disposa que la Comissió Especial de Comptes
existeix a tots els ajuntaments.
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L’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, estableix que la Comissió estarà integrada per
membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació. El nombre de membres és
proporcional a la seva representativitat en l’Ajuntament o igual per a cada grup. En aquest
últim cas s’aplica el sistema de vot ponderat.
I atès que per disposició legal, el titular de l’alcaldia és qui ha d’ostentar la presidència de la
Comissió Especial de Comptes i atenent a la proposta dels grups polítics municipals indicant el
membre del respectiu Grup que formarà part de la Comissió Especial de Comptes, així com el
suplent.
Atès que el fins titular de l’Alcaldia va presentar la seva dimissió com Alcalde i Regidor de la
Corporació, passant a ocupar l’esmentat càrrec el fins ara regidor i vocal de la Comissió
Especial de Comptes el Sr. Miquel Vallès Esteve.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar membres de la Comissió Especial de Comptes als següents regidors:
President....... Miquel Vallès Esteve, alcalde.
Vocal del Grup Municipal de CIU...... Maria Foix Pareta Acero.
 Vocal del Grup Municipal d’ERC..... Pere Tutusaus Lluch



Segon.- El senyor Miquel Vallès Esteve i el representant del Grup municipal de CIU es
substituiran recíprocament en casos de vacant, absència o qualsevol impossibilitat de
qualsevol d’ells.
Tercer.- Publicar els present acord conforme estableix la vigent legislació”

La proposta resulta aprovada per unanimitat.
6.

Nomenar, si s’escau, del Jutge de Pau substitut.

L’alcalde, Miquel Vallès, dóna lectura breu a la proposta:
“Vist que s'ha tramitat l’expedient per cobrir el càrrec de Jutge de pau titular i substitut
d’acord amb el Decret d’Alcaldia 08/16, i es va publicar al BOP de Barcelona, amb data de 2
de desembre de 2016, un anunci per a la presentació d’instàncies durant un termini de 20
dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació, alhora que es va trametre
l’anunci al Jutge Degà del Jutjats de Vilafranca del Penedès, i publicar al Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament.
Vist que durant aquest termini només es va presentar candidatura del senyor Pere Fontanals
Baqués per ocupar el càrrec de Jutge de Pau titular.
Vist que es va publicar al BOP de Barcelona, en data 20 d’octubre de 2017, un anunci per a
la presentació d’instàncies per ostentar el càrrec de Jutge de Pau substitut, durant el termini
de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació.
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Vist que durant aquest termini no es va presentar cap candidatura per ocupar l’esmentat
càrrec i per requeriment del Departament de Justícia d’urgència per procedir al repetit
nomenament, es van fer consultes a candidats de perfil idoni.
Vist que en data 10/09/2018 s’ha presentat candidatura per ocupar el càrrec de Jutge de
Pau substitut mitjançant escrit amb registre d’entrada número 1-2018-000542-1 el senyor
Rafael del Moral Lirola, acompanyant la instància el seu currículum personal i declaració
responsable.
Per l'anterior i d'acord amb el que disposen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels Jutges de Pau i l'article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer- Nomenar Jutge de Pau substitut del terme municipal de Puigdàlber al senyor Rafael
del Moral Lirola, amb DNI número 38090856G, i amb domicili al carrer Falcons, núm. 7, del que
s’han valorat les seves circumstàncies personals de les que resulta que no està incapacitat per
a exercir aquest càrrec.
Segon.- Comunicar els presents acords a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya mitjançant tramesa de certificat i notificar-ho a l’interessat.”

La proposta resulta aprovada per unanimitat.
7.
Aprovació, si escau, de la proposta de nomenar Plaça 1 d’Octubre, la zona de
davant la Sala Polivalent.
L’alcalde, Miquel Vallès, dóna lectura breu a la proposta:
“Atès que l’espai que hi ha entre la Sala polivalent i l’avinguda de l’Alt Penedès no està
identificat amb cap nom per tal de denominar-lo.
Atès que d’acord amb l’article 75 del Reglament de població i demarcació territorial de les
entitats locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, correspon als ajuntaments el
manteniment actualitzat la nomenclatura i retolació de les vies públiques.
Atès que en la història recent de Catalunya, han estat rellevants els fets succeïts el dia 1
d’octubre de 2017, en que la lluita pacífica per la democràcia va enfrontar-se amb la
imposició violenta de la legalitat.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer- Nomenar Plaça de l’1 d’octubre a l’espai que hi ha entre la Sala polivalent
l’avinguda de l’Alt Penedès

i
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Segon.- Notificar el present acord a l’INE i al Cadastre i publicar-ho al Butlletí Oficial de la
Província i al taulell d'anuncis de la Corporació.
No obstant, el Ple acordarà allò que consideri oportú.”

La proposta resulta aprovada per unanimitat.
8.

Precs i preguntes

Finalment l’Alcalde obre el torn de precs i preguntes.
El senyor Pere Tutusaus pregunta per quan està previst que s’iniciin les obres
d’Urbanització de l’Avinguda Mercè Torrescassana.
L’Alcalde li explica que fa uns dies va tenir una reunió amb el nou ingenier de les
obres que s’estan executant relacionades amb el desplaçament i instal·lació de les
línies elèctriques i que finalment s’ha aconseguit la signatura que mancava d’un vei
que autoritzes els treballs en la seva façana.
També li comenta que es varen revisar un seguit d’errades d’execució i que seran
solventades durants aquesta setmana. Una vegada finalitzats tots aquests treballs
restarà que Endesa vingui a fer la desconnexió pertinent.
A partir d’aqui ja es preveu poder preparar la licitació de l’obra.
Per part de la regidora Lourdes Garcia comenta que s’ha observat que els busos
escolars i també el de linea regular torten a fer la seva parada fora del lloc
assenyalat per fer-ho, cosa que representa un greu perill pels usuaris i usuàries.
L’alcade li comenta que es tornarà a fer una carta al igual que es va fer l’any passat
per exigir que respectin la zona prevista per fer la parada de pujada i baixada de
persones.

I sense més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la present sessió, aixecant-se
la sessió a les 20:31 hores. I per a què quedi constància del que s’hi ha tractat i dels
acords presos, estenc aquesta acta amb el vist i plau del President, a Puigdàlber, a
17 de setembre de 2018.
Vistiplau
L’Alcalde

La Secretària-acctal.

