ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL
EFECTUADA EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm.: 10/2019
Caràcter: Ordinària

A les 20:34 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió Ordinària, que
presideix l’Alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda

Hi assisteixen els regidors:
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.

Montserrat
Jordi
Erica
Santiago
Mercè
Jordi
Olga
Francesc
Gemma
Maria Núria
José David
Joaquin

Riera Rojas
Casanovas Garcia
Busto Navarro
Albert Seseña
Alòs Lladó
López Sánchez
Parra Ordaz
Ribas Paris
Rosell Duran
Andinyac Lladó
Basi Limiñana
Roca Agost

Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr. José Maria Blanco Ciurana i per la
interventora municipal, Sra. Anna Moreno Castells.
Oberta la sessió, s’entra a atractar els temes inclosos a l’ordre del dia i s’adopten els
següents acords:
1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2019/9 Ordinària 18/07/2019

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 18 de juliol de 2019.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda la seva aprovació en el
redactat original o sense introducir rectificacions.
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2. Propostes
2.1. Gestio economica

2.1.1. PRP2019/1192 Expedient MC 006/2019 de transferències de crèdit
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 19 de setembre de 2019,
referent a la modificació de crèdit MC 006/2019 de transferència de crèdits.
Vista la providència de data 13 de setembre de 2019, d’inici d’expedient de
modificació de crèdits núm. 006/2019 mitjançant Transferència de crèdits, per import
de 2.940,60 €.
Vist l’informe favorable emès per la interventora núm. 167/2019, de data 17 de
setembre de 2019.
El regidor Sr. Francesc Ribas Paris, en representació de grup municipal Junts x
Catalunya, manifesta el següent:
“”Bon vespre a tothom, ens alegrem molt que els fons Feder hagin triat aquestes rutes de
patrimoni a finançar conjuntament amb el Consell Comarcal i els municipis de la Comarca
del Maresme, el que passa és que no estem gens d’acord, no és un arranjament de via
pública qualsevol, sinó que és el que està supeditat a una sentència judicial que commina
l’Ajuntament de Teià a arranjar la canalització del Torrent Folch i Torras arrel de la denúncia
feta per veïns d’una associació de Sant Berger. És un tema que s’arrossega des de fa molts
anys, potser 2008-2009, que des de Junts per Catalunya ja vàrem insistir que en aquest
Pressupost s’hi pressupostes aquests 90.000 euros que suposen l’execució d’aquesta
sentència i havent-hi diners com hi ha, trobem que s’haurien d’incorporar en romanent de
tresoreria o d’una altra partida; estem parlant de 3000 euros, no arriba als 3000 euros i per
tant no desestimar l’execució d’aquesta obra que, any rere any, tenim una llosa sobre
l’Ajuntament de Teià, que Deu-vos guard que passés alguna cosa, que amb una sentència
ferma que obliga l’Ajuntament a executar aquesta obra i que no es faci. Hi ha figures
jurídiques que permeten, sabem l’inconvenient que hi ha amb el tema de l’herència del
propietari dels terrenys confrontants per allà on ha de passar aquesta modificació en el
terreny, però hi ha figures jurídiques, anar contra l’herència jacent, hi ha figues que
permeten executar l’obra encara que no s’hagin declarat els hereus legals d’aquest terreny.
Per tant, estem molt a favor d’aquesta ruta, de fet al conveni votem a favor però aquí ens
abstenim.””

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda exposa el següent:
“”Responent a l’observació i al vot del portaveu de Junts x Catalunya, en tot cas dir-li que
aquesta obra ja ha estat consignada en dos pressupostos, com recordaràs perfectament
perquè eres en el govern anterior, si no l’hem pogut executar no ha estat pas per dilació ni
desídia del govern anterior, ni del govern actual, sinó perquè s’hi han anat sobrevenint
traves de tipus administratiu i jurídic, en tot cas també el secretari em pot ajudar a acabar de
calibrar i de descriure, però ja hi havia en el seu moment acord amb la propietat per procedir
a la permuta d’uns terrenys per on havia de passar la referida canalització; després,
malauradament, es va produir la defunció de la persona amb la qual havíem de subscriure la
permuta. Després aquests terrenys han passat a una nova titularitat. Per tant, ja no és una
qüestió de l’herència sinó que hi ha un nou propietari dels terrenys i per tant amb el nou
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propietari dels terrenys s’ha de poder tramitar la permuta necessària per l’ocupació d’una
part petita dels terrenys per on ha de passar aquesta canalització, però aquesta part petita
no la podem ocupar sense la subscripció de la corresponent permuta. I una altra cosa. Me
n’oblidava, que és el més important, naturalment que ho teníem consignat en el Pressupost
del 2019, com també ho havíem tingut consignat en el pressupost del 2018 i com teníem
una subvenció atorgada per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, hem demanat a l’ACA
una pròrroga d’un any que ens ha estat concedida recentment fins octubre del 2020. Per tant
és certa aquesta consignació pressupostària i d’acord amb la confirmació de la subvenció
que ens ha atorgat l’ACA, que em sembla que eren uns 54.000 € aproximadament, ho dic de
memòria tot això, més els 44 que vàrem consignar, serviran per poder executar l’obra. La
inclourem doncs en l’exercici 2020 i naturalment no perdem la subvenció de l’ACA.””

El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, manifesta el següent:
“”En qualsevol cas, si es donés l’oportunitat de poder executar l’obra per alguna raó no hi
hauria cap entrebanc en fer la incorporació de romanent que correspongués en aquell
moment, però ara mateix i amb la certesa que això no serà així preferim no incorporar
romanent sinó simplement aprofitar les partides del Pressupost. No hauria d’haver-hi
problema.””

El secretari, Sr. José Maria Blanco Ciurana, indica:
“”Precisament la pròrroga que ha concedit l’ACA en quant a terminis d’execució ha estat
concedida precisament perquè estàvem nosaltres en negociació per l’adquisició del terreny
que està afectat. És una quantitat de metres que tampoc no és massa gran i la proposta de
l’Ajuntament sempre ha estat fer la permuta. El problema era que l’anterior si que t’havies
de posar d’acord amb diferents germans i era complicat perquè hi havia un que era el
representant i que si que veritablement és el que estava d’acord, estava negociant amb
nosaltres i de fet havia signat un document d’estar d’acord en que nosaltres executéssim
l’obra i tot això. Independentment d’això s’ha fet la transmissió, els hereus varen acceptar
l’herència i ara ho ha adquirit una empresa i amb aquesta empresa precisament la propera
setmana està previst parlar amb representants d’ella per plantejar el tema de la permuta, els
terrenys que nosaltres tenim els retornaríem a ells i ells ens han de passar una quantitat de
metres que son els que necessitem per fer l’obra hidràulica. Una vegada confeccionem
aquest document de permuta que haurà de passar pel Ple perquè tot acord de permuta s’ha
de passar pel Ple i després s’ha de fer escriptura pública, amb la qual cosa encara que ja
estiguem totes les parts d’acord, l’altra part i nosaltres, requereix uns terminis de tramitació,
s’ha de donar compte també a la Direcció General d’Administració Local, etc, etc. Calculem
que a principis del proper any, si tot va correcte, es pugui executar però aquest any
impossible pràcticament.
Iniciar altres accions, com pot ser una expropiació, encara seria allargar més el temps
perquè necessitem mínimament més de 9 mesos per executar una expropiació forçosa. “”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que
composen la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde i de nou regidors que
pertanyen als grups municipals d’Cat+ERC; GT i PSC-CP i 3 abstencions
corresponents als regidors del grup municipal JuntsxCat i Cs, adopta els següents
acords:
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 006/2019 mitjançant
transferència de crèdits en el Pressupost de l’exercici 2019, de la següent forma:
Partides que disminueixen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

320 1532 6090000

Arranjament Folch i Torres

2.940,60 €

Partides que incrementen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

340 3360 7800000

Consell Comarcal del Maresme

2.940,60 €

SEGON.- Que l’expedient núm. MC 006/2019 de transferència de crèdits sigui
exposat al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci públic en
el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, podent els interessats
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
l’expedient de modificació pressupostària núm. MC 006/2019 de transferència de
crèdits.

2.1.2. PRP2019/1198 APROVACIÓ COMPTE GENERAL PRESSUPOST DE
L'AJUNTAMENT DE L'EXERCICI 2018
Vist el Compte General format i informat per la Intervenció Municipal, de data 19 de
juliol de 2019, ref. 150/2019.
Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, de data 29 de juliol de 2019,
en el qual es va disposar el següent.
“”
PRIMER.- INFORMAR FAVORABLEMENT el Compte General de l’any 2018.
SEGON.- EXPOSAR al públic el Compte General de l’exercici 2018, juntament amb
aquest informe, per termini de 15 dies, durant els quals i 8 més els interessats podran
presentar reclamacions, objeccions o esments, o observacions.
TERCER.- DISPOSAR que en cas de presentar-se reclamacions, reparaments o
observacions, la Comissió Especial de Comptes es reunirà de nou per al seu examen i
comprovació, emetent un nou informe.
QUART.- DISPOSAR que en cas de no presentar-se reclamacions, reparaments o
observacions durant el termini d’exposició pública, es sotmeti a l’aprovació del Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:
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Primer.- APROVAR el Compte General d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici
2018.
Segon.- Rendir el Compte General aprovat a la fiscalització externa de la Sindicatura
de Comptes, de conformitat amb el que estableix l’article 223 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
“”

Atès que l’expedient del Compte General de l’exercici 2018 amb l’informe favorable
emès per la Comissió Especial de Comptes, de data 29 de juliol de 2019, ha estat
sotmès al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, de data 6 d’agost de 2019, i al e-Tauler, durant el
termini de quinze dies hàbils i vuit més, fins el dia 9 de setembre de 2019, sense que
s’hagin formulat cap mena de reclamacions, reparaments u observacions en la seva
contra.
El regidor Sr. David Basi Limiñana manifesta que s’abstindrà en la votació per no
haver participat en l’aprovació d’aquest pressupost de 2018.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que
composa la Corporació, amb el vot favorable del senyor alcalde-president i de deu
regidors que pertanyen als grups municipals de Cat+ERC, JuntsxCat i GT, i dues
abstencions dels regidors que pertanyen als grups municipals Cs i PSC-CP, adopta
els següents acords:
PRIMER.- APROVAR el Compte General d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici
2018.
SEGON.- Rendir el Compte General aprovat a la fiscalització externa de la
Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que estableix l’article 223 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

2.2. Governació

2.2.1. PRP2019/1137 Elecció Jutge de Pau titular
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 17 de setembre de 2019, referent a
l’elecció de Jutge de Pau titular.

Atès que la Llei Orgànica 6/1985, de data 1 de juliol, del Poder Judicial, estableix que
els Jutges de Pau i els suplents, seran nomenats per un període de quatre anys per la
Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia.
Atès que el nomenament del Jutge de Pau, elegit per acord del Ple d’aquest
Ajuntament en sessió del dia 21 de maig de 2015 finalitza properament.
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Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/413, de 21 de juny, es va obrir
un període a l’objecte que les persones que reunint les condicions legalment
establertes i interessades, presentessin la corresponent sol·licitud, havent-se efectuat
la corresponent publicació al BOPB de data 9 de juliol de 2019, pel termini d’un mes,
de conformitat amb el que es va disposar per la Secretaria de Govern del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya amb data 12 de juny de 2019, registre d’entrada
núm. 2019/5091.
Vistes les dues sol·licituds presentades i valorant les diferents circumstàncies
personals de les sol·licitants i la seva idoneïtat per exercir el càrrec de Jutge de Pau
titular d’aquesta localitat.
Atès que la Sra. Mª. Rosa Bertran Mas ha exercit el càrrec de Jutgessa de Pau en
repetits mandats, des de principis de la dècada de 1990, considerant que reuneix els
requisits legals i no trobant-se incursa en cap dels suposats d’incapacitat per a l'ingrés
en la carrera Judicial determinats per l’article 303 de la Llei Orgànica 6/1985, de data 1
de juliol, del Poder Judicial.
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda manifesta el seu agraïment a la Jutgessa de
Pau, Sra. Mª Rosa Bertran Mas, pel seu recorregut al càrrec durant 30 anys, indicant
que es farà arribar una felicitació pels 30 anys de dedicació.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació adopta els
següents acords:
PRIMER: Elegir pel càrrec de Jutge de Pau titular, la Sra. Mª. Rosa Bertran Mas, amb
DNI núm. xxx.
SEGON: Remetre aquest acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció del Partit
Judicial de Mataró per a la seva posterior remissió a la Sala del Govern del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, a l’objecte que procedeixi al nomenament del Jutge
de Pau titular, proposat pel Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el que es disposa a
l’article 101 de la Llei Orgànica 7/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.
2.3. Mobilitat

2.3.1. PRP2019/1177 Informe sobre revisió tarifes per serveis urbans de taxi
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 19 de setembre de 2019,
referent a la revisió de tarifes per serveis urbans de taxi.
Vista la instància presentada per dos dels titulars de llicències de taxi en aquest
municipi, de data 5 de març de 2019, amb registre d’entrada núm. 2019/2184 , de 18
de març de 2019, en la qual sol·liciten la concessió d’autorització per a la revisió de
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les tarifes per serveis urbans de taxi, adaptat a les disposicions establertes per la
Generalitat de Catalunya, segons el següent detall:
Tarifa 1 (horari de 20 a 8, dissabtes i festius)
Baixada de bandera: 3,75 €
Preu quilòmetre: 1,30 €
Hora d’espera: 17,10 €
Suplements maletes i animals domèstics: 1,40 €
Suplement recollida: 0,70 €
Tarifa 2 (horari de 8 a 20)
Baixada de bandera: 3,25 €
Preu quilòmetre: 1,20 €
Hora d’espera: 16,10 €
Suplements maletes i animals domèstics: 1,40 €
Suplement recollida: 0,70 €
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal, de data 26 d’agost de 2019, en el qual
es fan constar els següents extrems:
“”
Assumpte : Sol·licitud modificació tarifes taxi
Exp. CPPO núm. : 2019/472
Instat : C. M. D.
Situació : TEIA
Explicació
L’enginyer que subscriu informa en referència a l’expedient de Sol·licitud de Revisió de
Tarifes de Taxi
La comparativa de la tarifa de preus proposada respecte l’actual del 2012 és:
%
Tarifa 1 (horari 22 a 8, dissabtes i Festius) 2012 2019 Modificació
Baixada bandera
3,6 3,75
4,17%
Preu Quilòmetre
1,18 1,3
10,17%
Hora espera
16 17,1
6,88%
Suplement Maletes
1,4 1,4
0,00%
Suplement Recollida
0,7 0,7
0,00%

Tarifa 2 (horari 8 a 22)
Baixada bandera
Preu Quilòmetre
Hora espera
Suplement Maletes
Suplement Recollida

2012 2019
3,09 3,25
1,05 1,2
15 16,1
1,4 1,4
0,7 0,7
7

%
Increment
5,18%
14,29%
7,33%
0,00%
0,00%

Es proposa igualar els preus al servei del municipi d’Alella.
RESULTA:
L’enginyer que subscriu informa favorablement la proposta de tarifes realitzada.

“”
Vist el que disposa el Decret 149/1988, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el règim
procedimental dels preus autoritzats i comunicats.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
PRIMER .- INFORMAR favorablement la revisió de tarifes per serveis urbans de taxi
en la forma proposada per dos dels titulars de llicències de taxi en aquest municipi,
de la següent forma:
Tarifa 1 (horari de 20 a 8, dissabtes i festius)
Baixada de bandera: 3,75 €
Preu quilòmetre: 1,30 €
Hora d’espera: 17,10 €
Suplements maletes i animals domèstics: 1,40 €
Suplement recollida: 0,70 €
Tarifa 2 (horari de 8 a 20)
Baixada de bandera: 3,25 €
Preu quilòmetre: 1,20 €
Hora d’espera: 16,10 €
Suplements maletes i animals domèstics: 1,40 €
Suplement recollida: 0,70 €
SEGON.- TRAMETRE a la Comissió de Preus de Catalunya l’expedient complert de
revisió de tarifes per serveis urbans de taxi aprovada perquè dicti la resolució que
correspongui, de conformitat amb el que disposa l’article 3 del Decret 149/1988, de
28 d’abril.

2.4. Promoció Econòmica i Turisme

2.4.1. PRP2019/1073
Ratificació Resolució Alcaldia núm. 2019/505, de
25/07/2019, de designació de representant al Consorci de Promoció Turística
Costa del Maresme
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 19 de setembre de 2019,
referent a la ratificació de la Resolució d’Alcaldia 505/2019 de designació de
representant al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, el contingut de
la qual seguidament es transcriu:
“”
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en reunió extraordinària del dia 22 de gener de 2004, va
aprovar l’adhesió al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, continuant a data
d’avui formant part del referit Consorci.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 25 de juny de 2019, sessió
organitzativa del nou Consistori, no apareix a l’apartat de nomenaments dels representants
de l’Ajuntament en òrgans Col·legiats de altres ens dels quals forma part, la designació del
representant al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Atès que properament està prevista la convocatòria de la Junta General d’aquest Consorci
amb els nous membres designats pels Ajuntaments, resultat de les eleccions municipals del
passat 26 de maig.
Atès que l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, determina que l’Alcalde en cas d’urgència pot assumir matèries de la competència del
Ple, havent de donar compte al mateix en la primera sessió que es convoqui per a la seva
ratificació.
Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions conferides per la legislació vigent, adopta la
següent,
RESOLUCIÓ :
PRIMER.- DESIGNAR com a representant d’aquest Ajuntament en el Consorci de Promoció
Turística Costa del Maresme :
Titular : Sr. Andreu Bosch i Rodoreda. – Alcalde -.
Suplent : Sra. Mercè Alós Lladó, - Regidora de Promoció Econòmica.
SEGON.- DONAR COMPTE de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera
sessió que es convoqui, a l’objecte de la seva ratificació, de conformitat amb el que es
disposa a l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

“”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els següent
acord:
RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/505 de 25 de juliol 2019, de
designació de representant al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme,
anteriorment transcrita.
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2.4.2. PRP2019/1158 Rectificació d'error detectat en nomenament de
representant en el Consorci Denominació d'Origen d'Alella
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 19 de setembre de 2019,
referent a la rectificació de nomenament de representants en el Consorci
Denominació d’Origen d’Alella.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 25 de juny de 2019, va acordar el
nomenament de representants de la Corporació en els diferents Òrgans Col·legiats.
Atès que s’ha observat que a la proposta aprovada constaven els representants del
Consorci Denominació d’Origen d’Alella en ordre invertit.
Atès que l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, determina que les administracions públiques
podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
PRIMER.- RECTIFICAR el nomenament dels representants d’aquest Ajuntament en
el Consorci Denominació d’Origen d’Alella aprovat pel Ple en data 25 de juny de
2019, quedant fixats de la següent forma:
Consorci Denominació d’Origen d’Alella
Titular: Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Suplent: Sra. Mercè Alòs Lladó
SEGON.- Notificar aquest acord al Consorci Denominació d’Origen d’Alella.

2.4.3. PRP2019/1185 Conveni de col·laboració i delegació de competències al
CCM per a la contractació dels estudis, redacció de projectes, la contractació de
l'execució d'obres i implementació d'accions en relació al projecte L'Herència del
Maresme. Rutes Turístiques del patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel
Fons europeu de desenvolupament regional -Programa Operatiu Feder 2014-2020,
eixos prioritaris 4 i 6-

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 19 de setembre de 2019,
referent al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i aquest
Ajuntament, i la delegació de competències per a la contractació dels estudis,
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redacció de projectes, la contractació de l’execució d’obres i implementació
d’accions en relació al projecte l’Herència del Maresme. Rutes Turístiques pel
Patrimoni Cultural de la Comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional – Programa Operatiu Feder 2014-2020, eixos prioritaris
4 i 6.
Atès que l’article 25.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local atorga als municipis competències en els termes previstos per la
legislació estatal o autonòmica en matèria de promoció de la cultura i equipaments
culturals.
Atès que l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, correspon
al Consell Comarcal del Maresme les competències que li deleguin o li encarreguin
de gestionar els municipis. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d’anar
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.
Atès que els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, s’atorguen potestats a les administracions públiques per formalitzar
entre elles convenis interadministratius, fixant l’article 49 i el seu contingut. A més,
en l’article 50.1 es determinen els aspectes claus que han de reflectir aquesta
memòria, així com la necessitat de compliment de tot el previst en la mateixa Llei.
Vist l’esborrany de conveni de col.laboració i delegació de competències al Consell
Comarcal per a la contractació dels estudis, redacció de projectes, la contractació de
l’execució d’obres i implementació d’accions en relació al projecte l’Herència del
Maresme. Rutes Turístiques pel Patrimoni Cultural de la Comarca, a cofinançar pel
Fons Europeu de Desenvolupament Regional – Programa Operatiu Feder 20142020, eixos prioritaris 4 i 6.
Vist l’informe d’intervenció municipal núm. 169/2019, de data 16 de setembre, amb
resultat de fiscalització FAVORABLE amb les observacions contemplades a l’apartat
5.1, en el que es transcriu el següent:
“”L’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa queda
condicionat a l’entrada en vigor de la modificació 006/2019.“”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
PRIMER.- APROVAR la delegació al Consell Comarcal del Maresme per a la
contractació dels estudis, redacció de projectes, la contractació de l’execució d’obres
i implementació d’accions en relació al projecte l’Herència del Maresme. Rutes
Turístiques pel Patrimoni Cultural de la Comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional – Programa Operatiu Feder 2014-2020, eixos prioritaris
4 i 6.
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SEGON.- APROVAR l’esborrany de conveni de col.laboració entre el Consell
Comarcal del Maresme i aquest Ajuntament, i la delegació de competències per a la
contractació dels estudis, redacció de projectes, la contractació de l’execució d’obres
i implementació d’accions en relació al projecte l’Herència del Maresme. Rutes
Turístiques pel Patrimoni Cultural de la Comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional – Programa Operatiu Feder 2014-2020, eixos prioritaris
4 i 6.
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa d’import 2.940,60 €, corresponent
a la quota de l’exercici 2019 d’aquest Ajuntament, fixat al pacte dotze del referit
conveni de col.laboració, a favor d el Consell Comarcal del Maresme, amb càrrec a
la partida 340 3360 7800000 del Pressupost General de Despeses vigent,
condicionada a l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 6.
QUART.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa d’import 8.821,80 € i 7.841,60 €
corresponent a la quota dels exercicis 2020 i 2021, respectivament, d’aquest
Ajuntament fixat al pacte dotze del referit conveni de col.laboració a favor del Consell
Comarcal del Maresme, amb càrrec a la partida 340 3360 7800000 del Pressupost
General de Despeses de l’exercici corresponent, restant subordinada a l’existència
de crèdit al Pressupost Municipal dels referits exercicis de 2020 i 2021.
CINQUÈ.- AUTORITZAR al senyor alcalde-president per a la signatura del referit
conveni de col.laboració i delegació i de quants documents siguin necessaris en
execució dels anteriors acords.
SISÈ.- TRAMETRE certificació dels acords adoptats i còpia del conveni de
col.laboració a la Direcció d’Administració Local del Departament de Presidència de
la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’article 309.1 del Decret
179/1995, de 13 de juny.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme.

2.5. Serveis socials

2.5.1. PRP2019/1228 Moció suport al Govern legítim de Catalunya i de defensa
dels Drets Civils i Polítics
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris dona lectura de la Moció presentada pel grup
municipal JuntsxCat en suport al Govern legítim de Catalunya i de defensa dels
Drets Civils i Polítics, que seguidament es transcriu:
“”La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest
país. Dos anys després, commemorem una fita històrica d’exercici democràtic i de defensa
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democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles, per tal que els ciutadans puguin
decidir lliurament el seu futur.
Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, malgrat
els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través dels seus
braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van defensar els
col·legis electorals, defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs desproporcionats
de la policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i
veïnes i van carregar violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic que defensava
la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una solució acordada
i pactada amb el govern català per tal que el poble de Catalunya pogués votar, tal i com es
reclamava des del govern de la Generalitat, va decidir emprar la violència, la intolerància i la
brutalitat com a resposta a una demanda de més i millor democràcia. Vam votar i vam
guanyar!
Atès que en la sessió plenària extraordinària del 25 d’octubre de 2017, es va debatre la
“Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya”, i es va aprovar per
UNANIMITAT dels presents, 11 dels 13 regidors que conformen la corporació municipal,
adoptant els següents acords:
1.
Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat
popular del passat 1 d’octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum
d’Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República
aprovades pel Parlament de Catalunya.
2.
Condemnar la violació dels drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures
repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i institucions catalanes.
3.
Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució Espanyola.
Atesa la ineludible nova convocatòria d’eleccions al Congreso de los Diputados pel 10 de
novembre d’enguany i les proclames dels partits constitucionalistes a una nova aplicació de
l’article 155 de la Constitució espanyola retallant, novament, els drets i llibertats civils i
polítics.
Atès que en el Pacte Internacional per als Drets Civils i Polítics, en el seu article 1, diu:
1.
Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret
determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament,
econòmic, social i cultural.
2.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus
mitjans de subsistència.
3.
Els estats part en aquest Pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat
d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, han de promoure l’exercici del
dret a l’autodeterminació i han de respectar aquest dret d’acord amb les disposicions de la
Carta de les Nacions Unides.
Atès que el President Carles Puigdemont i el Vicepresident Oriol Junqueras i tot el govern
confegit després de les eleccions celebrades el 21 de desembre de 2017, tenien i tenen
intactes els seus drets polítics i de representativitat i atenent a l’article 21 de la Declaració
Universal dels Drets Humans on es diu:
Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de
representants lliurement elegits.
Tota persona té dret, en condicions d'igualtat, a accedir a les funcions públiques del seu país.
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La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat; aquesta voluntat ha d'expressarse mitjançant eleccions autèntiques, que hauran de fer-se periòdicament per sufragi
universal i igual i per vot secret o per altre procediment equivalent que garanteixi la llibertat
del vot.
D’acord amb tot això exposat, al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer: Que el Govern municipal i els grups municipals partidaris de la llibertat dels pobles i
del lliure Dret a l’autodeterminació mostrin i actuïn amb la màxima unitat d’acció i en sintonia
amb la ciutadania i les entitats sobiranistes, Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural,
Associació de Municipis per la Independència i l’Associació Catalana de Municipis.
Segon: Instar a l’Ajuntament de Teià a promoure activitats de sensibilització en Drets Cívils i
Polítics per fer més visible encara el flagrant incompliment de l’Estat espanyol d’aquests drets.
Tercer: Instar a l’Ajuntament de Teià a restituir, en el proper Ple municipal, la imatge del
President Carles Puigdemont i Casamajó com a legítim President de la Generalitat de
Catalunya, presidint la Sala de Plens juntament amb el MH President Quim Torra i Pla, tal
com pertoca.
Quart: Comunicar aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, a la Casa de la
República Catalana de Waterloo, Bèlgica, a l’Associació de Municipis per la Independència i
al President del Parlament de Catalunya. “”

Finalitzada la lectura de la Moció, el regidor Sr. Francesc Ribas i Paris manifesta el
següent:
“”Aquesta és la Moció que vàrem dictaminar en la Comissió Informativa de l’àrea 4 i que
posem sobre la taula perquè sigui debatuda i aprovada en els termes que plantegem.
A dos anys d’aquell octubre calent i veien la deriva que està prenent la tardor que tot just
acabem d’encetar, considerem que la defensa dels drets polítics ha d’anar per damunt de tot
i fent referència tal com fa la Moció a la defensa que hem fet en aquell Ple de l’octubre de
2017 i en altres plens on s’han aprovat mocions de defensa del govern legítim sortit, ja no
d’aquelles eleccions, sinó de les del 21 de desembre de 2017, creiem que la defensa dels
drets polítics del govern legítim ha de ser defensada i per això apostem per aquesta moció
que posem avui sobre la taula.””

La regidora Sra. Mª Núria Andinyac i Lladó, del grup municipal GT, manifesta el seu
vot a favor de l’aprovació de la Moció.
El regidor Sr. David Basi i Limiñana, del grup municipal Cs, manifesta el següent:
“”No em vull estendre massa sobre temes que són supramunicipals, però ja que fas
referència a organismes internacionals a l’hora d’argumentar la vostra moció, dir-te que la
continua desobediència del Govern de la Generalitat a l’Estatut de Catalunya, a la
Constitució Espanyola, a l’estat de dret, a les resolucions judicials i al ordenament jurídic
democràtic del nostre país no te el recolzament de cap organisme internacional i per això el
nostre vot serà en contra.””

El regidor Sr. Joaquim Roca i Agost, exposa el següent:
“”Nosaltres en el seu dia vàrem votar en contra i ara donades les últimes declaracions que
ha fet l’Hble president de la Generalitat de Catalunya, si cal direm un no més gran però
perquè quedi clar la nostra posició hem de dir el següent: D’entrada i fins a dia d’avui,
afirmem el caràcter democràtic i pacífic del moviment independentista i convé que així sigui
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sent i que ningú pugui practicar o planificar cap tipus d’acció violenta en nom de cap ideal,
sigui el que sigui.
En tot cas, en el darrer Ple del Parlament sobre el CDR, el nostre president de la
Generalitat, els partits independentistes varen perdre d’entrada l’ocasió de desvincular-se de
persones que potser no creuen en l’ideal de la independència pacíficament, si finalment
s’acaben confirmant aquestes investigacions. Com sempre des de la més estricte
presumpció d’innocència i també des del respecte a la tasca política i judicial. Però
presumpció d’innocència i actuació policial i judicial no són contradictòries en cap cas.
Aquestes detencions venen d’una investigació de fa temps i haurien de ser profundes i
deixar treballar a la justícia. Per tant, sempre demanem que es persegueixi el delicte però
també que s’eviti la comissió de qualsevol delicte. Hi ha secret de sumari i per aquest motiu,
respectant la separació de poders en cap Parlament o Ple municipal europeu del nostre
entorn, no s’entendria aquesta moció precipitada i que s’avança a esdeveniments en que el
poder judicial hi està treballant i que en el suposat d’una intromissió i violació de la separació
de poders i sobretot dins d’un estat de dret i democràtic com el nostre, no té cap sentit
demanar responsabilitat al govern d’Espanya per una actuació policial instada pel poder
judicial. D’això se’n diu separació de poders i que venen constats i refermats no sols per la
tasca del poder judicial, sinó també reconeguts segons estandars internacionals que
España és una de les 20 democràcies plenes que hi ha a tot el món. Insistim, no s’està
investigant ni una ideologia ni una opció política.
Conclusió: Com electes locals ens sentim apel·lats a la responsabilitat de contribuir a
l’entesa i no volem alimentar cap espiral de reacció o actuacions extremes que esquerdin els
espais del diàleg i convivència pacífica del nostre municipi.
El nostre objectiu i dedicació principals en aquest Consistori ha estat i és el de vetllar pel
nostre municipi i per tots els nostres ciutadans i ciutadanes que hi conviuen, per a la millora
de la seva qualitat de vida i la cohesió social dels nostres barris.
Els ajuntaments democràtics catalans amb els seus acords i pactes transversals entre
formacions polítiques sempre seran per nosaltres espai on el seu pluralisme polític ha
possibilitat anys d’entesa i treball conjunts a la nostra ciutadania. Com electes locals el
nostre deure hauria de ser prioritzar els afers polítics d’àmbit local que directament afecten
al nostre municipi i a la vida diària dels nostres conciutadans i conciutadanes i així poder
seguir treballant plegats per sobre de les discrepàncies polítiques salvaguardant la bona
convivència, cohesió i el respecte mutu entre els veïns i les veïnes del nostre municipi.
Per tant votarem en contra.””

La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, portaveu del grup municipal Cat+ERC,
indica el següent:
“”La nostra postura és estar plenament d’acord amb la Moció, tret del punt tercer dels
acords. Per tant el nostre vot és a favor amb un vot particular en aquest tercer punt i passo
la paraula a l’alcalde per fer la valoració.””

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, exposa el següent:
“”Sobre el tercer punt que és la restitució del retrat del president legítim Carles Puigdemont,
malauradament a l’exili, assumint la responsabilitat com alcalde de l’Ajuntament de Teià i en
nom naturalment del govern municipal que encapçalo, però també com alcalde i fetes les
consultes oportunes a l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la
Independència i també consultant amb els altres companys i companyes, alcaldes i
alcaldesses sobiranistes, fins i tot en el Consell Comarcal, hem cregut oportú de no adoptar
un acord com el que planteja la moció en aquest punt tercer per aquest motiu perquè no
hem adoptat mai acords d’aquesta naturalesa en sessió plenària i per tant creiem que no
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hem d’adoptar aquest acord. Creiem també i crec també com alcalde que la defensa
legítima de tots els acords de Ple adoptats en aquesta Corporació, abans i després de l’1
d’octubre, com deia el portaveu del grup municipal de JuntsxCatalunya, pràcticament tots
ells adoptats per unanimitat; abans dels fets d’octubre de fa dos anys, de l’1 d’octubre de fa
dos anys i a posteriori de l’organització del referèndum, per tant, apel·lant i subscrivint tots
aquests principis i tots aquests acords que hem defensat des del primer moment fins l’últim,
no només durant el referèndum, amb totes les complicitats de la societat civil, per nosaltres
en aquests moments aquest gest també representaria que més enllà de la defensa legítima i
necessària del president Puigdemont, avui a l’exili, també hem de defensar en el moment en
que estem vivint en aquests moments la defensa igualment legítima de la llibertat del
vicepresident Oriol Junqueras, malauradament a la presó, com també hem de defensar amb
la mateixa tenacitat la presidenta legítima del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell,
malauradament també a la presó i tots els altres presos polítics i exiliats polítics. Ens a
sembla que adoptar l’acord d’aquest tercer punt de la Moció, amb la qual estem plenament
d’acord, com també ja ha manifestat la nostra portaveu, creiem que no és el moment de fer
aquesta mena de diferenciacions, en el ben entès que exiliats polítics i presos polítics es
mereixen tots ells el nostre compromís per continuar lluitant pel seu retorn i per la seva
llibertat, tot apel·lant també a la figura institucional del president legítim Quim Torra, que
presideix la sala de plens.””

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, manifesta el següent:
“”Ens sap greu precisament que el tercer punt sigui el que emeteu el vot particular i voteu en
contra. La moció deixa clar que volem mostrar amb els acords el suport a tot el govern
legítim, que els plens municipals el presideix els presidents, no pas els consellers ni els
vicepresidents, per tant trobo que no té sentit dir que nosaltres fem diferenciacions. No.
Diferenciacions cap. Volem la defensa de tot el govern legítim sorgit d’aquelles eleccions, el
que passa que el cap visible i el president és Carles Puigdemont i Casamajor, per això
proposàvem que no s’hagués tret, la sorpresa ja la vàrem tenir en el Ple de constitució
d’aquest nou consistori al juny d’aquest any, al començament de la nostra intervenció ja vaig
fer referència que ens sentíem disgustats, primer que no se’ns va comunicar que se
substituiria un per l’altre i després perquè creiem que continua sent, tal com hem defensat
en innombrables mocions, el nostre govern legítim com també ho és el d’ara lògicament.
Només això, no és el meu objectiu fer-ne sang. Intentem defensar el que creiem que ens
pertoca. Moltes gràcies.””

El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que
composa la Corporació, amb el vot a favor de l’aprovació de la moció amb exclusió
del seu apartat tercer per part del senyor alcalde-president i set regidors que
pertanyen al grup municipal de Cat+ERC, el vot a favor de l’aprovació íntegra de la
Moció per part de tres regidors dels grups municipls de JuntsxCatalunya i Gent de
Teià i el vot en contra dels dos regidors dels grups municipals de Cs i PSC-CP,
adopta els següents acords:
PRIMER: Que el Govern municipal i els grups municipals partidaris de la llibertat dels
pobles i del lliure Dret a l’autodeterminació mostrin i actuïn amb la màxima unitat
d’acció i en sintonia amb la ciutadania i les entitats sobiranistes, Assemblea Nacional
Catalana, Òmnium Cultural, Associació de Municipis per la Independència i
l’Associació Catalana de Municipis.
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SEGON: Instar a l’Ajuntament de Teià a promoure activitats de sensibilització en
Drets Civils i Polítics per fer més visible encara el flagrant incompliment de l’Estat
espanyol d’aquests drets.
TERCER.- Comunicar aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, a
la Casa de la República Catalana de Waterloo, Bèlgica, a l’Associació de Municipis
per la Independència i al President del Parlament de Catalunya. “”

3

Propostes

3.1 Urbanisme
3.1.1. PRP2019/1225 Aprovació definitiva projecte tècnic d’arranjament PISTA
ESPORTIVA A.E. TEIÀ.

El secretari de la Corporació indica que la referida proposta no ha estat dictaminada
per la Comissió Informativa d’Urbanisme, per la qual cosa la seva inclusió a l’ordre
del dia ha de ser ratificada abans de procedir al seu debat i aprovació, d’acord amb
el que disposa el ROF.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que
composa la Corporació, amb el vot favorable del senyor alcalde-president i onze
regidors que pertanyen als grups municipals Cat+ERC, JuntsxCatalunya, GT i Cs, amb
el vot en contra del regidor del PSC-CP, acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de
la proposta d’aprovació definitiva projecte tècnic d’arranjament PISTA ESPORTIVA
A.E. TEIÀ per considerar urgent la contractació de les obres.
El regidor Sr. Joaquin Roca i Agost, en justificació del seu vot en contra, manifesta el
següent:
“”Una vegada vista la proposta des de l’equip de govern, en la qual no ens treuen la raó per
part dels Serveis Tècnics, volem dir el següent:
En primer lloc el POUM permet al propietari privat de la pista a arranjar el fet que obliga a
mantenir-la en condicions però el POUM no permet a l’Ajuntament actuar i gastar diners
públics en contra totalment del que li ha encarregat el POUM a l’Ajuntament.
En segon punt diríem que tot indica que l’Ajuntament va signar el contracte del 2018 amb
pur coneixement del que deia el POUM aprovat pel mateix govern. No volem ni pensar que
la decisió respongués a altres interessos.
Ara el govern té la possibilitat de reconèixer i rectificar, pensant en l’interès general del
poble. Que l’interès és el que hi ha al POUM.
En tercer punt, no demanem l’expropiació necessàriament, entenem que podem trobar altres
vies més econòmiques, potser igual que el projecte d’arranjament no preveu l’aprovació
tampoc. No demanem que es construeixi ja l’espai públic qualitatiu amb aparcament soterrat
que diu el POUM però sí volem que no s’impossibiliti definitivament el compliment del
POUM. Que es comenci a caminar en la direcció del POUM per iniciar els tràmits per fer, de
moment, un aparcament a peu de carrer, que serveixi també d’espai públic per a activitats
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puntuals, seria més barat i sostenible que no pas el que s’està projectant ara a l’Ajuntament,
igual que a Alella o a Cabrera de Mar, per exemple.
I, per acabar, finalment advertir que més enllà del projecte d’obres que ara ens ocupa
pensem que el contracte de cessió aprovat el 2018 presenta causes de nul·litat de ple dret
molt greus i evidents que també estem disposats a plantejar si el govern no rectifica.
Per això diem que no.””

**
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 18 de juliol de 2019,
en el qual es va disposar el següent:
“”
PRIMER.- APROVAR inicialment el projecte tècnic anomenat: “ARRANJAMENT PISTA
ESPORTIVA AE TEIA”, de data juliol de 2019, elaborat per l’arquitecte F.N.G., amb un
pressupost de contracta per import de 268.790,25 € IVA inclòs, desglosat de la següent
forma:
FASE 1: Treballas de millora de l’accessibilitat i de seguretat en la utilització i de les
instal·lacions
Pressupost: 229.984,86 €
FASE 2: Treballs de millora de l’accessibilitat de la façana nord i implantació del sistema
d’ombra.
Pressupost: 38.805,39 €
SEGON.- SOTMETRE el projecte, juntament amb l'expedient que s'instrueix, a informació
pública pel termini de trenta dies hàbils, comptats des de l'última publicació apareguda en
el Butlletí Oficial de la Província o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, període
durant el qual podrà ésser examinat per les persones que es considerin afectades i
formular les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents.
TERCER - DETERMINAR que en el suposat de no produir-se reclamacions o
suggeriments, l’aprovació inicial passarà a definitiva, sense necessitat d’adoptar un nou
acord, procedint a la publicació en el BOP i DOGC i tauler d’anuncis de la Corporació
aquesta aprovació definitiva del projecte.
“”

Atès que el projecte tècnic d’arranjament pista esportiva A.E. TEIÀ, ha estat esposat
al públic durant el termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci publicat al BOPB,
de data 1 d’agost de 2019, DOGC, de data 1 d’agost de 2019, així com el web
municipal i a l’e-Tauler, fins el dia 16 de setembre de 2019.
Vist l’escrit d’al·legacions formulat per Joaquin Roca Agost, actuant en nom i
representació del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés (PSC-CP), de data 13 de setembre de 2019, amb registre
d’entrada núm.2019/7540, de data 14 de setembre, en contra de l’aprovació
definitiva del projecte tècnic d’arranjament pista esportiva A.E. TEIÀ, demanant l’inici
dels tràmits per la creació d’un aparcament públic i un espai públic qualitatiu, en els
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sòls de la pista bàsquet, segons estableix el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Teià.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal de data 20 de setembre de 2019, en
resposta a les al·legacions formulades al projecte d’arranjament de la pista de
bàsquet A.E. TEIÀ, per Joaquin Roca Agost, en representació del grup municipal
PSC-CP, en el qual es fan constar els següents extrems:
“”
INFORME
A ) Al·legacions formulades
Vista l’al·legació formulada que, en l’ apartat de petició o conclusions, especifica:
1.- No aprovar definitivament el projecte d’obres per a l’arranjament de la pista de bàsquet.
2.- Iniciar els tràmits per a la creació d’un aparcament públic i un espai públic qualitatiu, en el
sòls de la pista de bàsquet.
B ) Resposta a les al·legacions
El sotasignat, des d’ un punt de vista tècnic, passa a contestar sense entrar en altres debats que no
són estrictament de la incumbència o de la matèria d’aquest Departament de SSTT.
Per clarificar de la millor manera possible la resposta, ens hem de preguntar :
a) En referència a l’al·legació núm. 1:
El projecte d’obres “Arranjament de la pista de l’AE Teià”, actualment en tràmit
administratiu per a la seva aprovació, compleix amb els requisits tècnics per a
la seva aprovació?
La resposta és SÍ, el projecte compleix amb els requisits tècnics per a la seva aprovació i en
conseqüència, entenc que l’ al·legació a de ser desestimada.
b) En referència a l’al·legació núm. 2 :
D’acord amb el POUM, executiu des de la seva publicació en el DOGC numero
7203, de data 12 de setembre de 2016, a la clau urbanística (5.5*), és a dir, a
l’actual qualificació urbanística del solar on està ubicada la pista de bàsquet de
l’AE Teià, en les confluències del Passeig de La Riera i el carrer Pere Noguera,
es pot desenvolupar un projecte d’obres per l’arranjament de la pista
poliesportiva existent atenent a la seva qualificació urbanística ?
Aquest és el nucli de la qüestió, la resposta és SÍ, d’acord amb el plànol del POUM-2016, de la sèrie
II.2, (Classificació urbanística del sòl i sectors de planejament –divisió general del territori-Qualificació
Urbanística del sòl), la clau urbanística aplicable és 5.5*:
Art. 103.- Definició
1.

El sistema d’equipaments comprèn els sòls destinats a usos públics o col lectius al servei dels
ciutadans. S’identifica en els plànols amb la clau 5. També inclou el sistema d'equipaments de
serveis tècnics (clau 3) que venen regulats, en allò que els és específic, al capítol quart:
"Sistemes d'equipaments de serveis tècnics. clau 3."

2.

Quan la titularitat del sistema es privada s’identifica gràficament amb la clau 5*

Art. 104.- Titularitat i règim urbanístic
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1. Els sòls adscrits al sistema d’equipaments seran, en execució del Pla i dels instruments que el
desenvolupin, de titularitat pública, sense perjudici que la seva gestió pugui ser en règim de
concessió o d’altra forma de gestió indirecta en les condicions establertes per la legislació
vigent, així com del règim de titularitat privada que es contempla en aquest article.
2. Podran de ser de titularitat privada aquells equipaments existents en el moment de l’aprovació
d’aquest Pla, els quals mantindran el seu règim actual quant a titularitat sempre que no es
justifiqui la necessitat de la seva adquisició a través d’un pla especial. També seran de titularitat
privada els equipaments de nova implantació que es creïn en sòl qualificat com a equipament
privat en execució d’aquest Pla i dels instruments que el desenvolupin.
3. Per a la modificació del tipus d’ús existent, els equipaments públics o privats hauran de
subjectar-se a l’aprovació prèvia d’un Pla Especial de transformació d’ús, que haurà d’ajustar-se
a les determinacions del present POUM.
4. La manca d’aprovació del Pla Especial de transformació d’ús, així com el cessament de l’ús actual
d’un equipament privat, podrà donar lloc a l’expropiació forçosa del sòl i de les instal·lacions en
aplicació de la declaració d’utilitat pública intrínseca als sistemes urbanístics.
5. Tots els nous equipaments provinents de cessions urbanístiques o adquirits per expropiació
forçosa mantindran la seva titularitat pública, sens perjudici de que la seva gestió es pugui
portar a terme mitjançant concessió administrativa o una altra modalitat de gestió indirecta.
6. L'expropiació forçosa ha d'anar precedida d'un pla especial, d'acord a l'apartat 2.

Art. 105.- Assignació d’usos
1. Els usos a desenvolupar sobre els sòls adscrits a aquest sistema es classifiquen en:
- Educatiu
(clau 5.1).
- Cultural
(clau 5.2).
- Religiós
(clau 5.3).
- Sanitari-assistencial (clau 5.4).
- Esportiu
(clau 5.5)
- Mercat i abastament (clau 5.6).
- Recreatiu
(clau 5.7).
- Oficines i administratiu (clau 5.8)
- Cementiri:
(clau 5.9)
Reserva d’equipament (clau 5.10) comprèn aquells sòls pels quals el Pla no assigna
expressament un tipus d’ús dels esmentats anteriorment i en aquest cas s’entendrà que l’ús
podrà ser qualsevol dels enunciats, prèvia anàlisi de les necessitats d’equipaments del
municipi i del barri on s’ubica. En qualsevol cas, la implantació de l’equipament en aquests
sòls requerirà la prèvia aprovació d’un Pla especial on es determinarà la volumetria,
l’edificabilitat i l’ús.
2. Per a la modificació del tipus d’ús, els equipaments hauran de subjectar-se a la formulació prèvia
d’un Pla especial urbanístic, l’aprovació del qual es condiciona al fet que aquest canvi no
comporti la creació de dèficits urbanístics de caràcter local o municipal.
Quan la modificació afecti a un equipament esportiu, seguirà el tràmit qualificat de l'article 98
del Text refós de la Llei d'urbanisme.
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3. En els terrenys qualificats d’equipaments es permetrà en subsòl, l’activitat d’aparcament sempre
i quan no s’afecti la funció de l’equipament que es desenvolupi. L’aprofitament del subsòl per a
usos diferents al d’aparcament, restarà sotmesa al que disposi el Pla especial.
4. Als equipaments s’haurà de garantir que la canalització d’aigua potable tindrà la pressió i el cabal
necessaris pel compliment del CTE. DB seguretat d’incendis. També, es preveurà una reserva
per aparcament dels usuaris de l’equipament públic docent.
Sistema d’equipaments públic amb assignació d’ús esportiu de titularitat privada, per tant,
actualment, l’únic ús admissible és l’esportiu, fins a la tramitació de la figura de planejament
urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació de l’equipament esportiu garantint el
manteniment de la superfície i de la funcionalitat del sistema objecte de la modificació. Aquesta
modificació, el conseller o consellera competent en matèria d’Urbanisme, l’aprova definitivament
amb l’informe previ favorable de la comissió territorial d’urbanisme competent i de la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya, (en aplicació de l’article 98 del TRLLUC). En fi, utilitzant una de les frases
de l’ al·legant, però en negatiu: “Así no se las ponían a Fernando VII”.
En conseqüència, l’al·legació ha de ser desestimada.
C ) Altres consideracions
Altres qüestions són les possibles bosses d’aparcament que, mitjançant els mecanismes oportuns
(expropiació forçosa, etc.), el POUM o les modificacions puntuals del planejament permetrien crear;
com a concepte, comparteixo amb l’ al·legant la seva preocupació i en aquets sentit s’està treballant.
“”

La regidora Sra. Mª Núria Andinyac Llado, del grup municipal Gent de Teià,
manifesta el seu vot a favor, indicant el següent:
“”És un projecte que portem lluitant des de fa molts anys. És un projecte que el vàrem
aprovar a l’anterior legislatura per unanimitat. És un projecte que l’Agrupació Esportiva Teià
porta molts anys buscant la viabilitat per sortit d’on estant ara. És un espai en el centre del
poble que necessita dinamitzar-se i aquesta dinamització no és només des de l’AE Teià sinó
que l’Ajuntament també hi farà activitats i això atraurà més gent i entenem que ho hem de
seguir empenyent, que aquest projecte ha de tirar endavant i que s’ha de realitzar el projecte
executiu amb base amb el que l’AE Teià va estar d’acord amb el projecte que es va treballar
i que es va presentar entre tots, per tant, estem a favor.””

La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, portaveu del grup municipal Cat+ERC,
indica el següent:
“”A part de les consideracions que penso que voldrà fer l’alcalde, evidentment a favor, però a
més a més fer esment a una de les frases que has comentat (Sr. Roca) “que no vull ni
pensar quines eren les raons per les quals s’ha fet això”. No vols ni pensar però estàs dient,
d’alguna manera no penses però les dius, que jo crec que posen en dubte l’honorabilitat i
honestedat del govern””.

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“”Més enllà de la consideració que fa la portaveu de Cat+ERC, que subscric plenament
perquè aquesta insinuació m’agradaria que el portaveu del Partit dels Socialistes de
Catalunya la retirés perquè és una insinuació ofensiva que atempta contra l’honorabilitat no
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únicament de l’actual govern municipal, sinó del govern anterior i de l’acord de Ple adoptat
per unanimitat per tots els grups municipals que conformaven el Consistori en el mandat
anterior. Per tant, li demano que retiri aquesta insinuació.
Si vostè vol retirar la insinuació la pot retirar ara, si no la vol retirar, no pateixi, ja consta en
acta i quedarà explicitada la insinuació en l’acta corresponent, però vostè ja ha dit la seva
argumentació és a dir que segons la seva opinió i les al·legacions.
Les al·legacions estan desestimades amb un informe del Servei Tècnic, és que, fins i tot,
vostè es permet el luxe de posar en qüestió la professionalitat fins i tot del Servei Tècnic i
dels serveis jurídics de l’Ajuntament, ja no únicament dels acords del govern anterior ni del
govern actual i de tota la Corporació municipal del mandat anterior, perquè sembla que de la
lectura del POUM
que en fan no té en compte l’element bàsic indispensable: El POUM
classifica i cataloga la pista de l’AE Teià i els seus terrenys com a equipament esportiu. Per
tant, el POUM aprovat el maig de 2015 i després amb el text refós corresponent aprovat
també el mandat anterior i aprovat definitivament per la Generalitat el setembre de 2016 així
ho classifica en el sòl i l’equipament, més enllà de la consideració que el POUM i l’equip
redactor del POUM plantejaven sobre una necessitat imperiosa que és la recerca de bosses
d’aparcament al municipi. Per tant, urbanísticament, tal com diu l’informe que subscriu
l’arquitecte municipal i que naturalment subscrivim des del govern municipal que fonamenta
el rebuig a l’al·legació presentada, és que més enllà d’això, políticament és molt provable
que el portaveu del Partit Socialista desconegui quina ha estat la trajectòria al procés per al
qual s’ha arribat a aquest objectiu i s’ha arribat a aquest projecte. Aquest projecte no és un
projecte estrella que el govern actual s’ha tret de la màniga i que és una dèria de l’actual
govern com sembla suggerir el portaveu del Partit dels Socialistes. No, és una feina de molts
anys, de tota la legislatura anterior des del començament i especialment des de l’accident
que crec que hi ha haver el 2015, l’estiu del 2015, i de les converses mantingudes amb la
Junta de l’AE Teià per tal de donar viabilitat a un equipament que considerem, el govern
actual així ho considera, clau per al municipi, per als veïns i veïnes del nostre municipi i crec
que també puc dir el mateix, que és la mateixa consideració que tenien tots els regidors i
regidores del mandat anterior de la Corporació municipal i per tant els tres grups municipals,
avui també representats en aquesta sessió plenària, perquè precisament si hi ha un projecte
consensuat i treballat i polit i que fins que no vàrem arribar al conveni de cessió del dret de
superfície per 50 anys mitjançant el qual nosaltres assumim perquè ara ja està escripturat,
només falta el darrer tràmit d’inscripció en el Registre de la cessió del dret de superfície per
aquests 50 anys. Hi ha un projecte que ha estat treballat, és precisament aquest i per tant
aquí si hi ha un consens unànime al llarg de tota una legislatura en que precisament es va
aprovar en sessió plenària per unanimitat el conveni, vol dir que aquí no hi ha més
interessos, no hi ha cap més interès que l’interès general del poble al qual vostè apel·la.
Aquest és l’interès general del poble pel qual vàrem subscriure aquest conveni i es va
aprovar per unanimitat i que en aquest conveni hi ha un compromís per part de l’Ajuntament
de, en un període de 2 anys prorrogables per un tercer, executar la primera fase de les
obres que han de garantir que la pista torni a tenir les condicions necessàries de pràctica
esportiva i concurrència pública perquè puguem obrir la pista, no únicament , que també, a
l’AE Teià i a l’escola de formació de bàsquet de l’AE Teià, sinó també a altres activitats
esportives i altres usos esportius i socioculturals al mig del poble, en un equipament que no
només és històric per la pràctica esportiva sinó que també entenem que és absolutament
necessari. Per tant per les raons urbanístiques- tècniques de l’informe de l’arquitecte
municipal i per aquestes raons polítiques que apunto i descric, naturalment que rebutgem les
al·legacions presentades pel Partit dels Socialistes de Catalunya.
Però deixi’m dir també que tal com descriu el POUM, sap perfectament vostè perquè n’hem
parlat en Comissió Informativa i a més a més forma part dels programes electorals de bona
part de les forces polítiques aquí representades, però forma part ben explícitament del
programa electoral de Cat+ERC que des de ja el mandat anterior, des de la legislatura
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anterior, estem treballant en noves bosses d’aparcament per resoldre un problema que, en
això sí que coincideixo amb el Partit dels Socialistes, pràcticament en l’únic en que
coincideixo de l’al·legació formulada, que és la necessitat de crear aquestes bosses
d’aparcament i de generar-ne de noves.
En el mandat anterior ja es va començar a treballar arran de les obres del clavegueram del
Pg. La Riera a obtenir gràcies a la generositat de tres propietaris de terrenys que ens varen
cedir gratuïtament i temporalment tres zones per ubicar-hi les zones d’aparcament
provisionals durant les obres, una de les quals encara és oberta, que és precisament la del
sector de Can Bruguera que hi caben en aquests moments un centenar de cotxes i que ja
des del mandat anterior estem treballant amb la propietat de Can Bruguera per una
modificació puntual del planejament del POUM . Amb quin efecte?. Dons en atenció
d’interès general del poble poder obtenir, mitjançant aquesta modificació del planejament
urbanístic del POUM, una bossa d’aparcament urbanitzada on s’ubica aquesta bossa
d’aparcament amb sessió gratuïta temporal per part de la propietat a l’Ajuntament de Teià.
Per tant, no és que ens oblidem del problema de l’aparcament sinó que hi estem treballant i
molt provablement, molt provablement en la propera Comissió Informativa de l’àrea 3
d’Urbanisme podrem ensenyar la maqueta i l’avantprojecte d’aquesta modificació puntual
per generar aquesta bossa d’aparcament en interès públic general que oportunament
haurem de passar per Ple per la tramitació que correspongui, per tant, l’aprovació inicial,
aprovació provisional amb els informes de la Comissió Territorial d’Urbanisme amb la qual ja
hi estem treballant des de fa aproximadament 2 anys i continuem treballant i després dons
desitjant que tan aviat com sigui possible, d’acord amb aquesta tramitació urbanística,
puguem obtenir aquesta peça d’aparcament que no recull el planejament urbanístic
municipal al POUM i que en canvi dons l’hem d’aconseguir a través d’una modificació del
POUM i el que intentem aconseguir-la en benefici de l’interès general del municipi dons és
aquesta sessió que derivaria de la modificació puntual i a més a més amb un aparcament
urbanitzat. Hi estem treballant. Hi estem treballant de valent. Insisteixo: Ja hi vam començar
a treballar en el mandat anterior i els companys de JuntsxCatalunya ho recorden
perfectament i continuem treballant i ja estem en una fase en que, no sé quan, però ja
tenim una maqueta i tenim dons un avantprojecte i podrem començar a parlar-ne en
Comissió Informativa i a passar-ho per Ple.

El regidor Sr. Joaquin Roca i Agost, del grup municipal PSC-CP, manifesta el
següent:
“”A aquest grup que sembla que s’ha molestat amb aquestes paraules. Justament la nostra
precisió vol deixar clar que no veiem altres interessos estranys no?. Això és el que volem dir.
L’únic que veiem és que hi ha hagut un error de govern. Per això nosaltres, a les nostres
al·legacions que en cap moment els serveis tècnics ens treuen la raó, diem: Parem-ho,
parlem-ne i potser arribarem a un acord inclús millor que el que hi ha ara o podem arribar-ho
a recolzar. Simplement és això, que quedi clar que no hi veiem cap cosa i per això ho he
recalcat.””

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, li respon el següent:
“”Més que res perquè insisteix sobre la idea que l’informe del Servei Tècnic li dona la raó. En
tot cas no és que el Servei Tècnic li doni la raó és que la reflexió que es fa sobre la
recomanació sobre la bossa d’aparcament és la que descriu l’epígraf corresponent, però és
que l’al·legació no es pot fonamentar en la qualificació urbanística perquè està qualificat
amb la clau de zona esportiva. Ja no parlem del que costaria una expropiació d’aquest
terreny i de tot el recorregut que, a més a més, la perspectiva d’aquest govern municipal ni
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ens l’hem plantejat mai. Sempre ens hem plantejat arribar a un acord amb l’entitat i així
vàrem fer-ho. L’expropiació d’aquest terreny, per poc que hagi fet un càlcul és inassumible
per l’Ajuntament de Teià i és clar, parlar d’altres vies o altres opcions, ja em dirà quines són
aquestes altres vies o opcions. I a més a més això hauria tingut o tindria conseqüències
significatives damunt el planejament urbanístic perquè si tu expropies una zona classificada
com a zona esportiva i tal com determina el planejament urbanístic vigent, aquella zona
esportiva l’has de recuperar en algun altre lloc; per tant, això vol dir també enrevessar
encara més el planejament urbanístic.””

El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que
composen la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde president i deu
regidors que pertanyen als grups municipals de Cat+ER; JuntsxCat i GT, l’abstenció
del regidor de Cs i el vot en contra del regidor del PSC-CP, adopta els següents
acords:
PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions formulades pel Sr. Joaquin Roca Agost,
actuant en nom i representació del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP), en escrit de data 13 de setembre de
2019, amb registre d’entrada núm. 2019/7540, de data 14 de setembre de 2019, pels
motius que consten a l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 20 de
setembre de 2019, anteriorment transcrit.
SEGON.- APROVAR definitivament el projecte tècnic anomenat: “ARRANJAMENT
PISTA ESPORTIVA A.E.TEIÀ”. de data de juliol de 2019, elaborat per l’arquitecte
F.N.G., amb un pressupost de contracte per import de 268.790,25 €, IVA inclòs,
desglossat de la següent forma:
FASE 1: Treballs de millora de l’accessibilitat i de seguretat en la utilització i de
les instal·lacions
Pressupost: 229.984,86 €
FASE 2: Treballs de millora de l’accessibilitat de la façana nord i implantació del
sistema d’ombra.
Pressupost: 38.805,39 €
TERCER.- PUBLICAR el corresponent anunci de l’acord d’aprovació definitiva del
mencionat projecte tècnic en el BOPB, DOGC, web municipal i e-Tauler, de
conformitat amb el que disposa l’article38.2 del Reglament d’Obras, Activitats i
Serveis.
QUART.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat que ha formulat al·legacions
amb indicació dels recursos que siguin procedents.
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4. MOCIONS D’URGÈNCIA
Els regidors manifesten no tenir mocions d’urgència per tractar en aquesta sessió
ordinària.

I.

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

5. Donar compte de la relació de Resolucions de l’Alcaldia de la núm. 2019/470
a la núm. 2019/591.
Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia de la núm. 470 a la núm. 591/2019.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de la relació de resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 470 a la núm.
591/2019.

6. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de
fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal, que
seguidament es detallen:
Informe
130/2019

Data acord Junta Detall
de Govern
04/07/2019
ADO Facturació

137/2019

04/07/2019

ADO Facturació

143/2019

11/07/2019

ADO Facturació

144/2019

18/07/2019

NPV-J Alcaldia

151/2019

25/07/2019

ADO Facturació

161/2019

04/09/2019

NPV-J Joventut

Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data 4, 11 18 i 25 de juliol i 4 de
setembre de 2019,
anteriorment detallats i els informes d’intervenció amb
reparament no suspensiu núm. 130, 137, 143, 144, 151 i 161/2019.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat dels acords de la Junta de Govern Local, de data 4, 11 18 i 25 de juliol i 4
de setembre de 2019 i dels informes d’intervenció amb reparament no suspensiu
núm. 130, 137, 143, 144, 151 i 161/2019
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7. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització
amb reparament no suspensius de la interventora municipal, que seguidament
es detallen:
Informe
166/2019

Resolució
2019/565

Data
06/09/2019

Detall
Aprovació Caixa Fixa 2n. Trimestre 2019 i ordenació de
reposició

Vista la resolució de l’Alcaldia núm. 2019/565, anteriorment detallada i l’informe
d’intervenció amb reparament no suspensius núm. 166/2019.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de la resolució de l’Alcaldia núm. 2019/565 i de l’informe d’intervenció
amb reparament no suspensius núm. 166/2019.

8. SUGGERIMENTS I PREGUNTES
8.1 Agraïment i suggeriment del regidor Sr. Francesc Ribas i París del grup
municipal Junts per Catalunya-Teià
El regidor Sr. Francesc Ribas i París, del grup municipal Junts per Catalunya-Teià
formula la següent manifestació:
“”Només dues cosetes:
1)
Agraïment
El primer és un agraïment perquè hagi estat atès la nostra petició en el Ple en el
punt precisament de suggeriments i preguntes en el ple de juliol de perllongament
del dinamitzador. I seguint les propostes que fèiem, les recomanacions de quina
funció podria tenir i ens en congratulem.
2)
Suggeriment
I un segon punt, després de molts anys, com a conseqüència de la situació
econòmica, de no sortir el Pla únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC, ara
penso que hi ha termini fins al 15 de novembre per presentar les propostes i
prioritzant quina és la que prefereix executar en aquest període de 2020-2024, des
del grup municipal de Junts per Catalunya de Teià posem sobre la taula i proposem
que es desenterri el projecte de millora de circulació de l'escola El Cim conjuntament
amb el projecte de camins escolars.
Creiem que pot ser un mateix projecte perquè es milloraria molt la situació de la
circulació a l'escola El Cim. La situació, les queixes de veïns, amb l’ús del
poliesportiu, zones d'aparcament, millora de la viabilitat dels nens i nenes que van a
l'escola El Cim aprofitant els camins escolars.
Ho posem sobre la taula; pensem que és el PUOSC ,tot i que el govern de torn és el
que pren les decisions, són projectes i grans inversions que comprometen molts
diners i que per tant són d’un gran impacte públic i creiem que caldria prioritzar
aquest projecte d'unificar un projecte de camins escolars ben travat amb la millora
de la circulació a l'escola El Cim, Puigoriol, carrer dels Pins.
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El projecte que hi ha que s'hauria de revisar lògicament perquè fa molts anys que
es va redactar i que tenen els serveis tècnics.
Aquesta és la nostra proposta””
L’alcalde Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, exposa el següent:
“”En aquest sentit recollir el suggeriment naturalment i ens emplacem a parlar-ne en
la propera Comissió Informativa de l'àrea 3.
Precisament aquestes setmanes estem treballant amb el servei tècnic també. El
Govern no ha pres cap decisió encara en aquest sentit perquè aquest PUOSC que
feia temps que no sortia, pel que fa a inversió pública és un PUOSC que hem de
treballar bé.
Per tant, compartim amb el grup municipal de Junts per Catalunya que aquest és un
dels projectes susceptibles de poder-se sol·licitar mitjançant els ajuts del PUOSC. Ja
fa setmanes que estem estudiant amb els tècnics quin projecte s'adequa més a les
característiques de la convocatòria del PUOSC, que és PUOSC justet i que té una
lectura, en segons quins punts enrevessada perquè hi ha una part que és quota
d’aportació fixa. Per tant d'alguna manera és com si una mínima aportació doncs
quedés garantida, que és de l'entorn dels 50.000 euros, però després hi ha la part
de la concurrència, els projectes que concorren, no se si la interventora o el
secretari, si m’heu de corregir, perquè portem molts dies treballant això i realment
el text costa de seguir.
La part de la concurrència, ahir vam estar reunits aquí a l’Ajuntament de Teià, el
govern amb el delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya que està fent
visites precisament als ajuntaments, per explicar, descriure en quin objectiu s’ha
publicat aquesta convocatoria de PUOSC, Pla Únic d’obres i Serveis de Catalunya, i
quins son els epígrafs o els projectes que, d’acord amb les bases, es prioritzen. Per
tant, del que es tracta és que, en aquesta part de la concurrència, que en el nostre
cas, el topall en funció del cos del projecte, o dels projectes presentats, etc, se’n
poden presentar un màxim de tres i això es el que hem de valorar molt, si en
presentem un d’un determinat import o en presentem tres. Això és una qüestió que
és molt important de decidir perquè en la part de la concurrència el que hem de mirar
que en la documentació quedem ubicats dins dels 500 primers projectes elegibles,
perquè això voldrà dir que en funció de l’import del projecte podrem acostar-nos als
250.000 €, que seria el topall, perquè és un finançament que arriba al 75% de l’obra
elegible.
Per tant, hi ha tot una sèrie de requisits que fan que alguns projectes que també
creiem que son necessaris que els hagem de descartar per no arriscar-nos i altres
que, com ara aquest, que sembla que podria encaixar juntament amb algun altre.
Per tant, en parlem en CI i fins i tot en la propera CI tindrem xifres de memòria
valorada aproximada. “”

8.2 Suggeriment de la regidora Sra. Núria Andinyac Lladó, del grup municipal
Gent de Teià.
La regidora Sra. Núria Andinyac i Lladó, del grup municipal Gent de Teià, formula el
següent suggeriment:
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Jo tinc un suggeriment pel regidor d’esports i es que aquest cap de setmana s’han
trobat vidres llaunes dins el camp de futbol, no només a dins del camp de futbol sinó
també a les rodalies, molt junt a la porta d’accés per on entren els nens al camp de
futbol, doncs habitualment els caps de setmana s’hi troba molts vidres, moltes
ampolles trencades I és evident que entren per diversos llocs, que no és
evidentment un camp tancat hermèticament, si això ho unim a que ja l’any passat
vàrem parlar amb el regidor d’Esports que li vàrem preguntar també que com
gestionaríem aquest camp municipal, si amb una persona allà i ens varen dir que
seria autogestionable. És a dir, des del poliesportiu i amb càmares. Coincidint amb
aquest dos efectes, creiem i suggerim que ara potser és el moment que si s’ha de fer
una inversió en el camp de futbol sigui posar aquestes càmeres perquè així també
serà disuasori per als que puguin entrar i amb l’efecte aquest que si s’ha de
autogestionar des del poliesportiu tindrem aquest doble efecte solventat. I es un
suggeriment que nosaltres fem. “”
El regidor d’Esports, Sr. Jordi López Sánchez, respon el següent:
“”Prenem nota del suggeriment, es un tema, que inclús ja vam parlar quan hi va
haver el tema del vidre i les cremades, inclús m’ho va proposar algun dels clubs i
s’ha d’estudiar també l’efectivitat i la viabilitat del projecte, Prenem nota i ho
estudiarem.””
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“”Està clar que malauradament hem d’estar parlant d’aquesta qüestió, perquè vol dir
que hi ha un grau d’incivisme que es tradueix en aquest cas en aquestes bretolades
en el camp i que ens preocupa naturalment com a govern i també n’hem estat
parlant amb la Policia Local, amb el cap en funcions de la PL i són bretolades en
horari nocturn però és llàstima que haguem d’estar parlant d’aquestes qüestions
però és la realitat i haurem d’ afrontar-ho i abordar-ho.””

8.3 Manifestació del regidor Sr. José David Basi Limiñana, del grup municipal
Ciutadans.
En relació a la polèmica que va provocar la delegació sindical a la Policia Local
aquest passat mes d’agost, des de Cs volem manifestar:
En primer lloc, el nostre total recolzament a la nostra Policia Local i a la tasca que
realitza amb gran professionalitat tot i la manca de recursos que pateix.
Lamentem també el comunicat de resposta de l’Ajuntament, perquè creiem que
l’Ajuntament ha de defensar la seva policia, i el que va fer és tildar la informació de
tergiversada i imprecisa, al missatge difós per aquesta delegació sindical de la
Policia Local quan el propi missatge de l’Ajuntament també es imprecís en algunes
de les coses que comenta
Lamentem també la improvisació a l’hora de convocar places d’agents que queden
desertes, així com la de cap de Policia Local, degut a una manca de model clar i
definit de la policia.
Cal oferir un projecte professional de carrera atractiu per als agents i comandaments
que volen venir al nostre municipi per desenvolupar la seva vocació.
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Necessitem un model de Policia Local de proximitat, sensibilitzada i integrada amb
les necessitats del municipi i per això necessitem una plantilla estable i
dimensionada a les necessitats del municipi.
Els nostres agents han de poder treballar en condicions de total seguretat, amb un
mínim de dos agents durant les 24 hores del dia, així com disposar d’unes
condicions laborals i econòmiques acordes als municipis del nostre entorn, això ens
permetrà atraure i retenir els agents.
Per últim, per això, instem al govern municipal a ser ambiciós i valent, implementant
un pla de transformació de la nostra Policia local per als propers 4 anys, augmentant
les relacions econòmiques per consolidar la plantilla de funcionaris i convertir els
agents interins en agents de carrera.
Entenem que la seguretat ciutadana en aquests moments és totalment prioritària i
que els pressupostos del 2020 ja haurien de reflectir aquestes millores.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Sr. Santiago Albert Seseña, manifesta el
següent:
“”És una situació d’una certa complexitat però això no vol dir que no s’estigui
treballant precisament perquè la nostra preocupació és similar. No vull entrar en
detall perquè hi ha temes que són més complexes, però sí que esmento els passos
que estem donant:
D’una banda es va produir la baixa del cap de policia al mes de gener, això ha estat
una oportunitat per precisament renovar el model de policia de proximitat que
nosaltres ja hem manifestat moltes vegades que és el que volem i creiem que ha de
tenir el poble.
Aquest procés de trobada de nou cap no ha estat fàcil. Primer vàrem decidir cercar
una plaça de sergent, això ja va portar un cert endarreriment, uns certs tràmits
administratius, aquesta plaça es va acordar el mes de març, després varem entrar
en procés d’eleccions, això també al frenar la possibilitat d’incorporar un nou cap de
Policia, teníem un nou cap de policia que era un sergent que havia acceptat venir i
acceptava les condicions i que tenia il·lusió i tenia projecte, era un sergent que a
més era conegut pels nostres agents i que era una bona solució, però
malauradament al mes de juliol aquest sergent va rebre una contraproposta de
l’ajuntament on estava i amb això sí que poc podem fer. De fet, no hi havia marge
per a la negociació perquè d’alguna manera ens va dir: “jo tenia moltes ganes de
venir però feu el que feu no vindré perquè m’han fet unes condicions que són
irrenunciables”.
Bé, en aquest sentit vam provar una segona opció que no ens agradava tant però
que podria ser una solució, aquesta segona opció tenia un problema administratiu,
era un problema administratiu d’una certa rellevància d’importància i no la vàrem
poder dur a terme de forma immediata sinó que en principi havíem d’esperar que hi
hagués l’alliberament de la plaça de caporal.
Entretant aquest temps vàrem decidir prosseguir en la recerca de candidats i de fet
el mes d’agost ens vam entrevistar amb tres candidats, l’alcalde i jo amb tots els
candidats, entre agost i primera setmana de setembre
Però abans de donar el següent pas necessitàvem informe del nostre jurista, que és
el secretari per veure l’adequació del sistema d’incorporació que teníem pensat i bé,
el secretari ens va dir que tal com ho teníem pensat això no era adequat i que
havíem d’articular un procediment diferent. Aquest procediment diferent està decidit
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ja, convocarem una plaça de mobilitat horitzontal de caporal, aquesta plaça de
caporal que creiem que és la ideal per als candidats que hem vist, aquesta és una
plaça de mobilitat que te un procediment amb menys complicacions administratives i
en el moment en que s’incorpori el candidat que es consideri més adequat
s’adscriurà a la plaça de sergent i aquesta plaça es consolidaria. Aquest és el procés
per al cap, continuem tenint en marxa un procés que és cert que també ha coincidit
amb la baixa de la cap de Recursos Humans i això també ens ha relentit una mica el
procés obert de dues places de policia, funcionari, aquestes dues places estan
previstes una plaça de policia i una de mobilitat. Entenem que no era el moment més
idoni, estic d’acord en crear una plaça de mobilitat quan falta un cap i per tant quan
no hi ha una visibilitat de projecte, però el propi concurs-oposició ja preveia que si la
plaça de mobilitat no s’ocupava es podien crear dues places d’agent. Aquestes dues
places de funcionari, ara mateix la llista d’admesos i exclosos està elaborada, hi ha
previsió de publicar el dia 30 i aquest procés entenem que a tot estirar el mes de
novembre han d’estar resoltes totes les proves que son preceptives: la prova
cultural, la prova específica, la prova física i un cop superades aquestes proves el
test psicotècnic que vindrà, que ja és la darrera prova en principi per als candidats
que han superat totes les altres.
Bé amb aquest procés tindríem, substituirien 2 places d’interí que tenim ara per dues
places d’agents que han opositat i que han guanyat. Aquests agents òbviament han
d’anar a la Acadèmia, la previsió que vagin a l’Acadèmia serà per al següent
setembre,
Un dels agents que ja ha guanyat plaça anirà a la acadèmia el mes de novembre,
però aquest procés està en aquest moment en marxa. És un procés que serà lent,
òbviament perquè tot el procediment és el que comporta però òbviament estem en
marxa en aquest sentit.
I en un altre sentit, que és el desplegament de les càmeres de seguretat que també
estan orientades al tema de seguretat ciutadana en el que any darrera any anirem
incorporant per defensar tot el perímetre del poble noves càmeres de seguretat. La
previsió de l’any vinent és col·locar-ne dues més. Aquestes dues més no puc dir on
les disposarem perquè abans preferim consultar amb Mossos d’Esquadra, donat
que les càmeres serveixen per investigació i els Mossos sempre tenen unes
prioritats a l’hora de fer el seguiment d’investigació; però això continuarà sense
aturar-se.
Demà tinc una reunió amb el representant dels treballadors funcionaris de
l’ajuntament, que es un policia local, per debatre una annex de policia que tenim
treballant des de fa temps i que d’alguna manera estava aturat a l’espera de la
incorporació del nou cap, en reunió amb els agents el dimecres a las 07:30 del matí,
van venir tots els agents funcionaris, i en aquella reunió vam agendar per demà a
les 8 del vespre per reemprendre els treballs sobre la negociació de l’annex, aquest
annex que ja comportava unes certes millores, sobre el que hem de treballar.
Aquests són els passos que estan en marxa.””
L’Alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, exposa el següent:
“”En tot cas dos detalls. Complementant totes les explicacions del regidor i amb el
benentès que aquest era un procés de renovació i de transformació de la Policia
Local que se’ns oferia ja en el moment en que som coneixedors de la baixa, de
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l’excedència voluntària de l’anterior cap de policia local però això ho sabem amb un
mes d’antelació i per tant vol dir que en el final del mandat anterior, de febrer fins a
les eleccions, hi ha qüestions que (el secretari us ho pot dir perfectament), quan es
convoquen eleccions hi ha determinades maquinàries que s’han d’aturar per força,
perquè a més a més no pots prendre determinades decisions, per tant vol dir que
totes aquestes decisions que ha sintetitzat molt bé el regidor, han tingut el problema
de les eleccions municipals pel mig, problema en el sentit que ha aturat algunes
decisions i algunes possibilitats, no?
Evidentment que per això, pel que comentava el regidor, estem d’acord que és una
oportunitat de transformació de la Policia Local, perquè el que volem no és només la
d’adequació i millora del cos de la Policia Local per aquests 4 anys de mandat, sinó
que el que volem precisament és assentar les bases d’una estructura que el fet de
nomenar un nou cap de policia local ens ofereix i això provablement a mitjà termini
també vinculat amb la reubicació de la Prefectura del Cos de la Policia Local,
perquè s’ha de reubicar la Policia Local. Per tant, hi estem d’acord en aquest punt.
I simplement dos matisos: Aquest govern municipal, aquest alcalde i aquest regidor
que ha intervingut en aquest punt, sempre hem defensat la Policia Local, la
professionalitat de la Policia Local, la coordinació de la Policia Local amb el cos dels
Mossos d’Esquadra, perquè només creient en la potencialitat i amb la
professionalitat del cos, doncs podem assumir les responsabilitats que com
Ajuntament i com a govern tenim.
Un altre cosa és que si un determinat sindicat de Policia local en plenes vacances
del mes d’agost, 2a quinzena d’agost, fa aflorar de forma pamfletària, perquè allò era
un comunicat de forma pamfletària, i ho dic aquí perquè ho vaig dir en el seu
moment, diu molt poc en favor d’ allò pel que ha de vetllar també el sindicat de
treballadors i en concret de la Policia Local perquè allò tal com va dir el comunicat
del govern municipal en la segona quinzena d’agost a la informació en un pamflet
d’aquella naturalesa és tergiversat i és imprecís, i ho torno a dir naturalment, aquí.
Les coses s’han de treballar, les coses s’han de treballar com pertoca amb les
reunions, amb les negociacions, etc., el que no es pot fer i em sorprèn que un
sindicat ho faci, es emetre, difondre per les xarxes socials una informació imprecisa i
tergiversada a tall de pamflet perquè això precisament el que genera es una
inquietud i un neguit perquè el ciutadà no pot interpretar aquell missatge
adequadament perquè no és explícit i no és precís. Per això, al cap de 24 hores, o
48 hores, no ho recordo, en període de vacances, doncs alguns de nosaltres vam
també emetre aquest comunicat.””

8.4 Pregunta del regidor Sr. José David Basi Limiñana, grup municipal
Ciuradans
El regidor Sr. José David Basi Limiñana, del grup municipal Ciutadans, manifesta el
següent:
“”M’he donat compte que la bandera europea no oneja a dalt de l’edifici consistorial i
volia preguntar si era per un motiu particular o per què.””
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, li respon el següent:

31

“Si, la bandera europea no hi oneja a tall de protesta del govern municipal per
l’impediment que han tingut 3 eurodiputats legítimament escollits pel poble al
Parlament Europeu, per tant doncs, com no és d’obligat, no l’hi tenim.”
El regidor Sr. José David Basi Limiñana, indica el següent:
“No és d’obligat compliment, però tampoc no oblidem que a Teià viuen persones que
son nacionals de països europees i han escollit el nostre poble per viure perquè
forma part d’aquest espai que garanteix les llibertats; no ho oblidem.”

8.5. Manifestació de la regidora Sra. Montse Riera Rojas, portaveu del grup
municipal CaT+ERC
La regidora Sra. Montse Riera i Rojas, en nom del grup municipal CaT+ERC, formula
la següent manifestació:
“”En nom del grup Cat+ERC, expressar la nostra protesta contundent contra les
detencions i presó preventiva dels 7 joves independentistes acusats de terrorisme i
tinença d’explosius decretada per la Audiència Nacional. Considerem una mostra
més de repressió de l’autoritarisme, i prepotència i de vulneració dels drets de
l’Estat espanyol envers de la situació excepcional que viu Catalunya. Declarar que
seguirem sent alçats pacífics i determinats contra la causa general contra
l’Independentisme.””

8-6 Informació de l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“”Simplement volia cloure amb una notícia que te a veure amb una cosa de demà,
demà hi ha l’acte de concessió de Viles Florides” dels guardons corresponents i de
la categorització del projecte de Viles Florides, ho dic amb la boca petita, perquè
aquestes coses no es poden dir amb boca gran, però sembla que ens han convocat,
bé han convocat a tots els municipis de Viles Florides, però sembla que hi ha algun
reconeixement que provablement haurem de recollir, sembla perquè això no se sap
fins demà, però davant de la insistència que hi fóssim presents, ens consta que
alguna cosa hi haurà.
Si ens voleu acompanyar és un acte públic, obert, però que naturalment tots els
regidors i regidores de la Corporació Municipal hi esteu convidats i convidades, és a
Lloret demà a les 5 de la tarda.
Jo aniré a Lloret i la primera tinent d’alcalde, més o menys simultàniament, anirà a
Manresa a l’Assembles General de l’Associació de Municipis per a la
Independència.””

8-7 Suggeriment del regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, del grup municipal
JuntsxCatalunya-Teià.
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal JuntsxCatalunyaTeià, exposa el següent:
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“”Ja que aquest any i que me n’alegro que hi tornem a participar a l’Aplec de Sant
Mateu, i que destinem uns quants calerons, no masses, doncs que en feu difusió,
potser ara es un bon moment per fer difusió, a les xarxes no apareix enlloc.””
La regidora de Cultura, Sra. Olga Parra, indica el següent:
“Tot just aquesta setmana el senyor que se’n cuida, senyor F., ens ha portat els
cartells i la propaganda, però en farem, no hi ha gaire temps, però ho farem.”

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 22:13 hores del dia al començament
indicat, el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta
que llegida i conforme, signaran l’Alcalde i el Secretari, que ho certifica.
El Secretari
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