ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL
EFECTUADA EL DIA 25 DE GENER DE 2018
Identificació de la sessió:
Núm.: 1/2018
Caràcter: Ordinària

A les 20:35 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. Montserrat Riera i Rojas
Sra. Silvia Marcos i Llagostera
Sr. Santiago Albert Seseña
Sr. Jordi Casanovas i Garcia
Sr. Andreu Porta i Espelt
Sr. Oriol Ribera i Esplugas
Sra. Maria Teresa Casellas i Abella
Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó
Sr. Abel Ballesteros i Monferrer
Sr. Alex Castan i Delshorts
Sr. Francesc Ribas i Paris
Sra. Gemma Rosell i Duran

Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr. José Maria Blanco i Ciurana i per la
interventora municipal, Sra. Anna Moreno i Castells.
Oberta la sessió, s’entra a tractar els temes inclosos a l’ordre del dia i s’adopten els
següents acords:

I PART RESOLUTÒRIA
1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2017/4 Ordinària 23/11/2017

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 23 de novembre 2017.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany
de l’acta de la sessió del dia 23 de novembre 2017, en la seva versió original,
sense introduir modificacions.

1.2. PLE2017/3 Extraordinària 18/12/2017

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 18 de desembre 2017.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany
de l’acta de la sessió de data 18 de desembre 2017, en la seva versió original,
sense introduir modificacions.
2. Propostes
2.1. Gestio economica

2.1.1. PRP2018/37 Proposta ordenança número 55
APROVACIÓ ORDENANÇA NÚM.55- PREU PÚBLIC PER LA SORTIDA DE
FINAL DE CURS DE LES PERSONES PARTICPANTS AL PROJECTE
“CORRESPONSALS” DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Àrea 1, de data 18 de gener 2018, en
relació a l’aprovació de l’establiment de preu públic per la participació en la sortida
de final de curs de les persones participants al projecte corresponsals de la
regidoria de joventut i la corresponent ordenança fiscal reguladora, núm. 55
Vista la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 pel
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i
l’ordenança en vigor, es proposa al Ple la aprovació de la següent proposta d’acord,
per a la seva entrada en vigor el 1 de gener de 2018.
Vist l’informe emès per la Interventora habilitada número 004/2018, de 16 de gener.
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: Establir el preu públic i l’aprovació de l’Ordenança fiscal número 55
reguladora del preu públic per la participació en el sortida de final de curs de les
persones participants al projecte corresponsals de la regidoria de joventut, amb el
següent redactat:
“Article 1
Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 2.1,e) i el 127 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix el preu públic per la participació a la sortida de final de curs de les persones
participants al projecte corresponsals de la regidoria de joventut, que es regirà per la
present Ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu la sortida de final de curs de les persones participants
al projecte corresponsals de la regidoria de joventut que es regulen en aquesta ordenança.
Article 3
Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic els participants en el projecte de corresponsals
de la regidoria de joventut que sol·licitin la participació en la sortida final.
Article 4
Tarifes
Tarifa única de 100 Euros.
Article 5
Normes de gestió i recaptació
Aquest preu públic garantirà la participació de la persona a la sortida final del projecte
corresponsals de la regidoria de joventut de l’ajuntament de Teià sense perjudici d’altres
pagaments futurs a tercers que es puguin derivar de la seva gestió.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 25 de gener de 2017, entrarà en vigor el mateix dia de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà directament aplicable. “”

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord, així
com l’expedient complet de l’Ordenança durant el termini de trenta deies hàbils,
comptats de del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès
directe podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.

Transcorregut el període d’exposició pública sense
reclamacions, els acords adoptats passaran a definitius.

haver-se

presentat

Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius que, una
vegada transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com el
text íntegre de l’ordenança aprovada.

2.2. Urbanisme
2.2.1. PRP2018/12
Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia 902/2017,
d'aprovació expedient de contractació i obertura del procediment
d'adjudicació de les obres ordinàries del projecte de la claveguera del Passeig
La Riera, fase primera, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris,
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea 3, de data 16 de gener 2018,
de ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 902/2017, de 22 de desembre,
d’aprovació expedient de contractació i obertura del procediment d’adjudicació de
les obres ordinàries del projecte de la claveguera del passeig La Riera, fase
primera, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris, que seguidament
es transcriu:
“”Núm. 902/2017
Assumpte: APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES ORDINÀRIES DEL PROJECTE DE
LA CLAVEGUERA DEL PASSEIG LA RIERA, FASE PRIMERA, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT AMB PLURALITAT DE CRITERIS.
Vist l'expedient tramitat per a la contractació de les obres, que inclou el plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la contractació, de conformitat amb el que
disposa l’article 115.3 del TRLCSP.
Vistos els informes preceptius favorables emesos per Secretaria i Intervenció municipal, de
conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional Segona, apartats 7 i 8 del TRLCSP,
en què es fa constar l'existència de crèdit a la partida 330 1600 6190001, destinada a les
obres en el pressupost municipal per a l'exercici 2017.
Atès que l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
local, determina l’atribució de l’alcalde per a l’exercici d’accions administratives de
competència el Ple de l’Ajuntament, en cas d’urgència, donant compte a Aquest en la
primera sessió que es convoqui, a l’objecte de la seva ratificació.
En ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la legislació vigent,
RESOLC:

Primer.- APROVAR l'expedient de contractació de les obres ORDINÀRIES DEL
PROJECTE DE LA CLAVEGUERA DEL PASSEIG LA RIERA, FASE PRIMERA,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB PLURALITAT DE CRITERIS.
Segon.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars del referit contracte
d’obres que ha de regir el procediment obert, amb pluralitat de criteris.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa de l'esmentat contracte d’obra que suma l'import de
880.623,43 € que inclou l'IVA del 21 % per import de 152.835,47 €, amb càrrec a la partida
330 1600 6190001 del Pressupost General de Despeses de l'exercici 2017.
Quart.- PROCEDIR a l'obertura del procediment d’adjudicació del contracte d’obres,
disposant la publicació del corresponent anunci de convocatòria de licitació del contracte
en el BOP, DOGC, web municipal – perfil del contractista i tauler d’edictes de la Corporació,
concedint un termini de 26 dies naturals a partir de l'última publicació, per a la presentació
de proposicions.
Cinquè.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament d’aquesta Resolució en la propera sessió
que es convoqui, a l’objecte de la seva ratificació. “”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composen la Corporació, acorda:
RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldia núm. 902/2017, de 22 de desembre,
d’aprovació expedient de contractació i obertura del procediment d’adjudicació de
les obres ordinàries del projecte de la claveguera del passeig La Riera, fase
primera, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris.

3. Mocions d’urgència
Els regidors manifesten no tenir mocions d’urgència per tractar en aquesta sessió ordinària.

II CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
4. Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia:
4.1 De la núm. 788 a la núm. 921/2017
4.2 De la núm. 1 a la núm. 22 /2018

Vistes les relacions de Resolucions de l’Alcaldia, de la número 788 a la número
921/2017 i de la número 1 a la número 22 de 2018.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de les referides relacions de Resolucions de l’Alcaldia.

5. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de desembre
2017, de concessió de subvenció Gent Gran 2017
Es dona trasllat de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de desembre 2017, de
concessió de subvenció dins el programa de gent gran al Casal d’Avis Gent Gran de Teià
per import de 5.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 420 2312 4800000 del
pressupost de l’exercici 2017.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per assabentat.

6. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de
fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, que
seguidament es detallen:
Data Junta
Detall
Informe
23/11/2017 Relació factures ADO 23/11/2017
232/2017
23/11/2017 Aprovació nòmines novembre 2017
230/2017
30/11/2017 Justificació ADO-J Joventut
231/2017
30/11/2017 Aprovació factures ADO 30/11/2017
238/2017
14/12/2017 Aprovació subvencions Cultura 2017
239/2017
14/12/2017 Subvencions Educació 2017
245/2017
14/12/2017 Aprovació nòmina paga extra desembre
250/2017
22/12/2017 Relació ADO 22/12/2017
264/2017
22/12/2017 Aprovació nòmina desembre 2017
265/2017
22/12/2017 Atorgament subvencions Esports
268/2017

Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data 23 i 30 de novembre i 14 i 22 de
desembre 2017, anteriorment detallats i dels informes de fiscalització amb resultat
d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref. 230, 231, 232, 238, 239, 245, 250, 264,
265 i 268.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per assabentat dels
acords de la Junta de Govern Local, anteriorment detallats i dels informes de fiscalització
amb resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref. 230, 231, 232, 238, 239, 245,
250, 264, 265 i 268.

7. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb
reparament no suspensiu de la interventora municipal, que seguidament es detallen:
Núm.
Detall
Informe
Resolució
791/2017
Aprovació relació personal novembre 2017
233/2017
793/2017
Ajudes socials a treballadors per formació
218/2017
852/2017
Concessió subvenció econòmica directa al 252/2017
Club Tennis Barcelona-Teià
872/2017
Aprovació Caixa fixa 3r trimestre
251/2017
875/2017
Aprovació relació quilometratge, desembre
262/2017
910/2017
Aprovació Caixa fixa 4t trimestre
271/2017

Comentado [RMEA1]:

912/2017
913/2017
915/2017
917/2017

Aprovació relació 241 ADO
Justificació NPV-J regidoria Promoció
Econòmica
Justificació NPV-J Alcaldia
Justificant NPV-J Atencions protocol·làries

274/2017
272/2017
273/2017
275/2017

Vistes les resolucions de l’Alcaldia núm. 791, 793, 852, 872, 875, 910, 912, 913, 915 i
917/2017 i els informes de fiscalització amb resultat d’objecció fiscal de la interventora
municipal, ref. 233, 218, 251, 252, 262, 271, 272, 273, 274 i 275.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per assabentat de
les resolucions de l’Alcaldia anteriorment detalladles i dels informes de fiscalització amb
resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref. 233, 218, 251, 252, 262, 271,
272, 273, 274 i 275.

8. Suggeriments i preguntes
8.1

Informació del l’alcalde. Sr. Andru Bosch i Rodoreda

L’alcalde Sr. Andreu Bosch i Rodooreda, informa sobre la cessió de dos dibuixos
per part de la Sra. M. À. D. C., exposant el següent:
“”Donem compte en aquesta sessió plenària, d’acord amb el compromís que vaig adoptar
amb la Sra. M. À. D. C., teianenc, que ens va cedir aquest dos dibuixos originals seus,
dibuixos en la tècnica del pastel que és una donació que ella va fer a l’Ajuntament de Teià
perquè en féssim l’ús que en creguéssim oportú d’homenatge a Jordi Sánchez, Jordi
Cuixart, Joaquim Forn i Oriol Junqueres, malauradament encara, a data d’avui,
indignament i injustament empresonats i vàrem estar d’acord amb la Sra. M. À. D. que el
més oportú fora, un cop n’haguéssim donat compte en aquesta sessió plenària, que ho
féssim arribar als familiars de tots 4 empresonats i molt provablement enlloc de decidir
nosaltres, com són la parella dels Jordis i també del vicepresident Junqueres i el conseller
Forn en un mateix dibuix, ens posarem en contacte o anirem a les trobades que la C. C.
em va també informar que cada dimecres a la Plaça del Rei, no se si encara hi són aquestes
trobades amb tots els familiars de tots quatre empresonats en que la gent o institucions
com ara la nostra, hi va i fan present o de cartes, o de llibres o de dibuixos o del que vol la
gent cedir o homenatjar o recordar amb les famílies i per tant els ho donarem a les famílies
dels quatre empresonats perquè en facin l’ús que estimin oportú i per tant seran els familiars
en bloc els qui decidiran la destinació final. Però em semblava que era oportú de donar-ne
compte en la sessió plenària i que així també constés en l’acta d’aquesta sessió.
I naturalment, aprofitant l’avinentesa, continuar com hem fet sempre en les trobades i en
les concentracions davant l’Ajuntament de Teià i en totes les resolucions que hem emès a
l’Ajuntament i en les sessions plenàries mostrar novament el nostre rebuig per la situació
de tots quatre empresonats i continuar exigint la llibertat dels nostres presos polítics.
I agrair moltíssim i així li farem arribar també per escrit a la Sra. M. À. D. C., l’agraïment en
nom de tota la Corporació municipal i dels tres grups municipals si així ho creieu oportú. “

8.2 Suggeriment del regidor Sr. Abel Ballesteros Monferrer, del grup
municipal Gent de Teià
El regidor Sr. Abel Ballesteros Monferrer, en representació del grup municipal Gent
de Teià, formula el següent suggeriment:
“Dintre els acords de la Junta de Govern amb reparament no suspensiu hi ha diverses
subvencions a diverses entitats que els comentaris d’Intervenció és que s’ha entregat tard
la documentació i l’únic que volem constatar és que sabem que la documentació és
ferragosa per les entitats, que s’han de preparar uns informes, però fa molt de temps que
les bases estan establertes i que funcionen i que hi ha moltes que fan l’esforç d’entregarho en la data i creiem que s’ha de tenir que les que ho entreguen tard, potser els primers
anys es podia fer una mica la vista grossa diguéssim, però s’ha de fer l’esforç aquest
d’entregar la documentació.”

L’alcalde Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“Plenament d’acord amb l’observació i el suggeriment. De fet en els darrers acords que
hem adoptat ja vam acordar més enllà que si s’hagués de modificar alguna qüestió de les
bases ho faríem però sobretot demanar ja que de manera definitiva un compliment dels
terminis per part de totes les entitats, perquè ja fa temps que estem funcionant amb aquests
criteris i amb els terminis que les entitats coneixen i més enllà que en algun cas puntual o
que hi pot haver algun tipus d’error fàcilment subsanable, però que hem de demanar a les
entitats, com deia el regidor, algunes naturalment ja compleixen escrupolosament amb els
terminis, que totes compleixin escrupolosament amb els terminis de lliurament de la
documentació. Per tant ens en fem ressò.”

El regidor de Cultura, Sr. Francesc Ribas i Paris, representant del grup municipal
PDeCAT, manifesta el següent:
“M’agradaria insistir que des de l’Administració Oberta, a l’espai Can Llaurador,
trimestralment fem tallers de formació adreçats a entitats que malauradament no tenen
l’afluència que haurien de tenir, però persistirem i que ens comprometem, previ a la
convocatòria de les subvencions d’enguany, farem un taller formatiu perquè s’entenguin
les coses com cal i així persistirem.

8.3 Petició de la regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella al regidor d’Obres i
Serveis
La regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup municipal GT,
formula la següent petició al regidor d’Obres i Serveis:
“Li volia dir al regidor d’Obres i Serveis que siusplau posin ja d’una vegada en marxa, se
que es varen treure aparcaments per fer unes proves amb el camió de la brossa però crec
que ja és temps que es tornin a recuperar els espais perduts, que alguns es poden
recuperar, que no esperem més, que ja està durant molts dies “

El regidor d’Obres i Serveis, Sr. Jordi Casanovas i Garcia, li respon el següent:
“Tenim ara el punt aquí a la plaça Sant Martí, que és el punt aquest que més ens ocupa
d’aquí a prop. En principi recuperem ja dues places a la cantonada perquè el camió pot
entrar sense haver de necessitar tant espai, que era el dubte que hi havia, per tant, dos de
la rampa els recuperarem i estem estudiant la possibilitat de si ampliem o no ampliem,
veure quina solució li podem donar als punts de recollida d’aquí Sant Martí, si podem
minimitzar l’impacte que te avui en dia aquestes dues places que s’han hagut de sacrificar.

I l’altre, que és el del Dr. Barrera, estem treballant sobre això, que també hi ha un problema
molt seriós de seguretat; el camió te greus problemes per passar en aquell punt tan estret,
malmet cada dos per tres la vorera i les escales del Forn Nou. Ha de passar per sobre la
vorera, te problemes depèn de quin tipus de vehicle estigui aparcat, si hi ha un vehicle més
ample del normal com pot ser una furgoneta ja tenim un problema. Una altra particularitat
que ens hem trobat és que el camió puja, com sabeu, puja fins al final del Tt. Dr. Barrera
que hi ha uns punts de recollida i ha de tornar en contra direcció, tot i que ho tenim
senyalitzat, i algun cop s’hi ha trobat que s’ha quedat allà estancat perquè algun cotxe està
mal aparcat. Per tant, pot pujar però no pot tornar i és un problema que ens trobem de tant
en quant I quan torna tenim problemes s’ha d’anar a buscar la policia, se’ns espatlla tota la
dinàmica. I allà estem treballant amb l’operativa, a veure quina operativa li donem per poder
minimitzar l’impacte dels llocs d’aparcament que tenim avui sacrificats i que el camió pugui
passar.

La regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella, manifesta el següent:
“Sí, de fet ja m’havia informat en Comissió Informativa en aquests termes, però crec que
si s’han de treure els contenidors de l’aparcament, que es treguin i es baixin a baix, però el
que s’ha de recuperar són les places d’aparcament. També no estem d’acord en que
aquesta plaça s’hagi de perdre, perquè crec que treien els pivots de la banda de fora el
camió ha de poder girar, n’estic segura vaja.”

El regidor d’Obres i Serveis, Sr. Jordi Casanovas i Garcia, indica el següent:
“Aquí hi ha una altra qüestió i és que la qüestió és que la normativa de Seguretat i Protocol
que la companyia està duent a terme, diguem que la companyia porta un any i mig
incomplint la seva pròpia normativa escrita i ha arribat a un extrem que fins ara el servei
que estaven cobrint el personal subrogat de la companyia Cespa, aquest personal subrogat
en aquest moment porta ja una temporada que estan tots de baixa, amb la qual cosa la
plantilla de l’empresa, diguem ordinària, està duent el servei i per tant està incomplint la
normativa que tenen ells escrit de treball segur i exigeixen les mesures de seguretat que
han de tenir. I una de les qüestions és que hi ha d’haver uns mínims perquè ells puguin fer
les maniobres i puguin passar i aquí no els hi va. Hem estat fent proves i la mínima
expressió amb la qual pot entrar el camió per poder arribar fins el punt i poder elevar els
neumàtics, és el que tenim. Podem mirar si una plaça menys podem treure, és complicat.
I respecte al punt de recollida de dalt de tot del Tt. Dr. Barrera, inicialment aquell punt al
que dona servei és a un servei municipal com és Dana, i sacrificar aquell punt ens dona
una sèrie de complexitats per donar solució a la recollida dels orgànics de Dana. Per tant,
mentre Dana estigui en aquell punt i els hi haguem de donar suport ens hem de plantejar
molt en serio si podem o no anul·lar aquell punt de recollida. “

La regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella, manifesta el següent:
“Com ja li vaig dir al regidor, crec que tenim una Brigada que potser haurà de fer el servei
d’anar a recollir un cop a la setmana o cada dos o tres dies la brossa de Dana i baixar-la
on pugui accedir el camió. El que no pot ser és que perquè hi hagi aquest punt puntual, el
centre del poble te molts pocs aparcaments i es deixi un carrer sense aparcament per
aquest tema, perquè Dana estarà allà, no canviarem Dana de lloc. Llavors, prenem una
decisió ja, o quants dies tardarem encara?”

L’alcalde Sr. Andreu Bosch i Rodoreda indica que la decisió és imminent.
El regidor Sr. Jordi Casanovas i Garcia, manifesta el següent:
“Si la Brigada ha de fer la recollida de forma oficial, s’han de fer tots els cursos de formació
perquè tinguin tant la formació com els estris oportuns per poder la recollida d’aquest tipus
de producte perquè no és un règim normal.

L’alcalde Sr. Andreu Bosch i Rodoreda indica el següent:
“És un nucli zoològic, que té un protocol que s’ha de complir. Que a vegades les decisions
que s’han de prendre, s’han de prendre analitzant tots els paràmetres que es tenen en
compte, però sí que estem d’acord que ara, després d’aquest període de comprovació de
temes de mobilitat i de seguretat, etc, el que estem és instats per acabar de prendre la
decisió i la solució definitiva i que no revertirà, perquè no és voluntat del govern municipal
en pèrdua de places d’aparcament.

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 20:56 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

