ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2016
Identificació de la sessió:
Núm. 4/2016
Caràcter: Ordinària

A la Vila de Teià, quan són les 21:03 hores del dia 19 de juliol de dos mil setze,
es reuneix a la Sala de Plens de la Casa Consistorial i en primera convocatòria, el
Ple de l’Ajuntament a l’objecte de portar a terme la sessió ordinària, segons
convocatòria notificada reglamentàriament.
Presideix l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, amb assistència dels regidors:
Sra. Montserrat Riera i Rojas, Sra. Silvia Marcos i Llagostera, Sr. Santiago Albert i
Seseña, Sr. Jordi Casanovas i Garcia, Sr. Andreu Porta i Espelt, Sr. Oriol Ribera i
Esplugas, Sra. Maria Teresa Casellas i Abella, Sra. Bárbara Furment i Tomás,
Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó, Sr. Abel Ballesteros i Monferrer i Sr. Francesc
Ribas i Paris i Sra. Gemma Rosell Duran, assistits del secretari de la Corporació
Sr. José M. Blanco i Ciurana i de la interventora, Sra. Anna Moreno i Castells.
Oberta la reunió, s’entra a tractar els punts inclosos dins l’ordre del dia d’aquesta
sessió ordinària:

I.- PART RESOLUTÒRIA
1. Aprovació esborrany acta Ple, sessió ordinària del 31 de maig de 2016
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 31 de maig de 2016.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany
de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 31 de maig de 2016 en la seva
versió original, sense fer cap rectificació.

DICTÀMENS
Àrea 1

2.

Pla Econòmic Financer 2016-2017

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 14 de juliol de 2016, en
relació al Pla Econòmic Financer 2016-2017.

sessió ordinària del Ple del dia 19/07/2016

Atès que data 4 d’abril de 2016 i en virtut de la Resolució nº 216/2016 de l’Alcalde, es va

aprovar la liquidació de l’exercici 2015, en la qual es posava de manifest
l’incompliment de la regla de la despesa fixada per l’exercici 2015.
Atès que l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOESPF) estableix que, en el cas
d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat o de la regla de la despesa,
l’Administració incomplidora formularà un pla econòmic-financer que permeti, en
l’any en curs i el següent, el compliment dels objectius o de la regla de despesa,
Atès que l’article 23.1 de la mateixa llei orgànica disposa que els plans econòmicfinancers s’hauran de presentar davant l’òrgan competent per la seva aprovació
en el termini d’un mes des de que es constati l’incompliment, hauran de ser
aprovats en el termini màxim de dos mesos de la seva presentació i la seva
posada en funcionament no podrà excedir dels tres mesos des de la constatació
de l’incompliment
Vista la Memòria del Pla econòmic financer formulada pels serveis econòmics i
l’informe emès per la Interventora de data 18 de maig 2016, referència 87/2016.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació,
adopta els següents acords:
PRIMER.- APROVAR, en els termes de l’article 23.4 de la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financer, el pla econòmic
financer 2016-2017, el detall del qual s’annexa al present acord.
SEGON.- TRAMETRE còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de
Política Financera, Assegurances i tresor i publicar-lo, a efectes informatius al
Butlletí oficial de la província.
TERCER.- TENIR-LO a disposició del públic durant el seu període de vigència

3.

Declaració d’especial interès municipal les obres per habilitar les
sortides d’emergència (2a escala) de l’escola El Cim, instada per
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials d’Educació Maresme –
Vallès Oriental., expedient d’obres 47/2016. Llicència urbanística
50/2016.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 14 de juliol 2016, referent a la
declaració d’especial interès municipal les obres d’adequació per habilitar les
sortides d’emergència (2ª escala) de l’escola El Cim, instada per la Generalitat de
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Catalunya, Serveis Territorials d’Educació Maresme-Vallès Oriental, expedient
d’obres 47/2016. llicència urbanística 50 /2016
Vist l’escrit presentat pels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de data 17 de maig
de 2016, registre d’entrada núm. 2016/233, en la qual sol·licita que el Ple de
l’Ajuntament declari aquesta obra com d’especial interès i d’utilitat municipal, i
que, de conformitat amb el que disposa l’article 103 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, apliqui la bonificació del 95% de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres i estableixi l’exempció de les taxes
acreditatives per l’atorgament de les llicències, així com pels tributs i altres que
puguin gravar l’activitat educativa, en relació a l’expedient de les obres
d’adequació per habilitar les sortides d’emergència (2a escala), a l’Escola Pública
El Cim.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 21 de juny de 2016, en el
qual es fan constar els següents extrems:
“”
Vista la sol·licitud formulada, en relació a la col·locació d'una escala (2º escala
d'emergència, la primera, a l'altre costat, es va col·locar en juliol/agost de l'any passat),
per a la millora de l'evacuació dels ocupants de la planta primera de l'edifici de l'escola El
Cim, en el seu llindar est, amb una superfície d'actuació de 21,10 m2 i examinat el Pla
general d'ordenació, aprovat definitivament per Comissió d'urbanisme el 20/06/1990,
(DOG núm. 1382 de 19.12.1990) i el text refós de les normes urbanístiques del
planejament general aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'urbanisme de
Barcelona, en la sessió de 20 d'abril de 2005, (DOG núm. 4418 de 4.7.2005), que
classifica la parcel·la a on s'ubica l'equipament escolar de sòl urbà consolidat, amb les
característiques de solar i qualificat de sistema general d'equipaments, clau 5; atenent a
que l'obra s'ajusta a les necessitats funcionals de l'equipament, i tenint en compte la
modificació del seu emplaçament, segons la documentació RE NÚM. 2016/2413 de data
21.06.2016, signada pel Cap de la Secció d'Obres i Manteniment dels Serveis Territorials
d'Ensenyament al Maresme - Vallès Oriental, S'INFORMA FAVORABLEMENT
Quan a la sol·licitud de que el Ple de l'Ajuntament declari aquesta obra com d'especial
interès i d'utilitat municipal, i que, d'acord amb el que disposa l'article 103 del Text Refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, apliqui la bonificació del 95%
de l'impost sobre construccions, instal·lacions, obres, i estableixi l'exempció de les taxes
acreditatives per a l'atorgament de les llicències, així com pels tributs i altres que puguin
gravar l'activitat educativa, el sotasignat entén justificada la petició, de declaració d'obra
d'especial interès o utilitat municipal, si bé d'acord amb l'Ordenança Fiscal núm. 3
(reguladora de lCIO), estableix una bonificació màxima del 90 % del mencionat impost i
en quan a les taxes, regulades per l'Ordenança fiscal núm.11, en aplicació del seu article
7, "no es concedirà cap exempció ni bonificació fora dels determinats en l'article 6 en
l'exacció de la taxa" (que no és el cas), i per tant, s'entén que no hi haurà bonificació en
quant a les taxes.
S'informa favorablement l'elevació al Ple de l'Ajuntament perquè declari aquesta obra
com d'especial interès i d'utilitat municipal. “”
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Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, de data 30 de juny de 2016, en
el qual es disposa el següent:
“”
Exp. obres majors:
47/2016, promogut per Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament
Vista la instància presentada pel DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, amb data 24 de maig de 2016 en la qual sol·licita la
concessió de llicència d'obres per OBRES D'ADEQUACIÓ PER HABILITAR LES
SORTIDES D'EMERGÈNCIA (2a ESCALA).
Vist l'informe emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 26/05/2016,en el qual es fan
constar les següents Condicions particulars:



1.Una vegada finalitzada l'obra s'aportarà joc complert "as built" de l'obra executada.
(En paper i un CD).
2.Atenent a l'indret a on s'emplaça l'escala, patí de primària, les cantonades de
l'estructura que conforma l'escala, seran arrodonides en una alçada mínima de 1,50
metres.

Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en l’emissió de l’informe i la proposta per part dels Serveis
Tècnics.
Considerant que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita,
són conformes a la normativa urbanística vigent.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta l’acord següent:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, per a OBRES D'ADEQUACIÓ PER HABILITAR LES
SORTIDES D'EMERGÈNCIA (2a ESCALA), al CR JOSEP PUIGORIOL
86 , sense
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les
condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques
marcades pels tècnics municipals.
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva pels conceptes especificats a continuació:
LIQUIDACIONS EN LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚM. 50/2016:
Taxes per expedició de llicència d'obres ………………..……. 311,70 €
Impost sobre construccions i obres........................................ 1.558,48 €
Placa d’Obres……………………………………………………… 50,64 €
Dipòsit garantia afectació elements via pública……...…………. 584,43 €
Dipòsit garantia Decret 201/1994………………………………… 150,00 € “”
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Vist l’informe emès per la Intervenció municipal, ref. 131/2016, de data 27 de juny
de 2016, en el qual es fan constar els següents extrems:
“”
PRIMER.- La normativa aplicable és:
- Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, articles 20 a 27 i 100 a 103.
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres
- Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de les taxes per llicències o comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
SEGON.- L’article 7 de l’impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres relatiu a les
exempcions i bonificacions estableix en el seu punt 2 que les construccions, instal·lacions
o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per què hi concorren
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment del treball, que
justifiquin tal declaració, en circumstàncies socials o de foment del ‘ocupació fins a un
màxim del 90 per cent.
TERCER.- L’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, regula els beneficis fiscals
en els següents termes:
"Article 7.- Beneficis fiscals.
1. No es concedirà cap exempció ni bonificació fora dels determinats a l’article en
l’exacció de la taxa.”
QUART.- Vista la liquidació proposada pels serveis tècnics, en relació a l’expedient
d’obres majors 47/2016 de concessió de llicència d’obres a la Generalitat de Catalunya –
Serveis Territorials d’educació Maresme – Vallès oriental, per a l’adequació per habilitar
les sortides d’emergència (segona escala) a l’Escola El Cim. Que
LIQUIDACIONS EN LLICÈNCIA URBANÍSTICA 47/2015
Taxes per expedició de llicència d’obres...............................311,70 €
Impost sobre Construccions i obres...................................1.558,48 €
Placa d’obres...........................................................................50,64 €
Dipòsit garantia afectació elements via pública.....................584,43 €
Dipòsit garantia Decret 201/1994...........................................150,00 €
En conclusió, i sense perjudici d’opinió millor fonamentada en Dret, la interventora
habilitada informa favorablement la bonificació del 90% de la quota de l’ICIO de
l’expedient d’obres 47/2016, quedant una quota a satisfer per la Generalitat de Catalunya,
Departament d’Ensenyament, de 155,85 euros, i la denegació de l’aplicació de bonificació
o exempció al pagament de la taxa per llicència urbanística i altres tributs.

“”
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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.- Declarar d'especial interès municipal o utilitat municipal les obres a
realitzar pels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya consistents en les obres
d’adequació per habilitar les sortides d’emergència (2ª escala) de l’Escola Pública
El Cim.
SEGON.- Bonificar fins al 90% la quota de l'Impost Sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres, als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, bonificació que
ascendeix a 1.402,63 €, quedant pendent una quota a satisfer per aquest
concepte de 155,85 €.
TERCER.- Desestimar la sol·licitud d’exempció en les taxes acreditatives de
l’atorgament de la llicència urbanística en expedient d’obres 47/2016, instada pels
Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, pels motius que s’indiquen a l’apartat tercer de
l’informe emès per la Intervenció municipal, ref. 131/2016, de data 27 de juny
2016, anteriorment transcrit.

4.

Aprovació inicial del Reglament del Mercat de venda no sedentària de
Teià

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 14 de juliol 2016, referent a
l’aprovació inicial del Reglament del Mercat de Venda no sedentària de Teià.
Atès que l’article 4.1, a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local i article 8.1, a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
atorguen als ens territorials, en l’àmbit de les seves competències i en els termes
que estableix la legislació del règim local, la potestat reglamentaria i
d’autoorganització.
Atès que l’article 25.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local,
determina que el municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els
termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents
matèries:
6
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i)

Fires, abastos, mercats, llotges i comerç ambulant

Atès que el dia 16 de juliol de 2016 finalitza el termini d’un any previst a la
Disposició Transitòria Única del Decret 162/2015, de 14 de juliol, perquè els
Ajuntaments aprovin o adoptin, segons sigui el cas, les seves ordenances
municipals als preceptes establerts per aquesta disposició, en relació a la venda
no sedentària en mercats de marxants.
Atès que l’aprovació dels Reglaments municipals és una competència atribuïda al
Ple de la Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 22.2 d) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril.
La regidora Sra. M. Teresa Casellas Abella, en representació del grup municipal
Gent de Teià, manifesta el següent:
“”A favor, però ens agradaria que després es fes complir perquè actualment no es
compleix, igual que aquest el de la venda del mercat fixe. Hi ha una sèrie de punts
com és no posar una parada davant una porta d’una botiga, que no es compleixen
actualment i ja que tenim reglament, m’agradaria que es complís.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació,
adopta els següents acords:
PRIMER.- APROVAR inicialment el Reglament del Mercat de Venda no
Sedentària de Teià.
SEGON.- SOTMETRE a informació pública aquests acords i el text del Reglament
del Mercat de Venda no Sedentària de Teià, pel termini de trenta dies hàbils, a
l’objecte que es puguin presentar al·legacions i reclamacions mitjançant la
inserció dels corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al DOGC, al diari El Punt i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
El termini d’informació publica començarà a comptar des del dia de la publicació
de l’anunci al BOPB.
TERCER.- CONCEDIR audiència als interessats que estiguin clarament
determinats i resultin coneguts, a l’objecte de presentació d’al·legacions i
reclamacions, mitjançant la notificació d’aquests acords i la remissió d’una còpia
del text íntegre del Reglament. El termini d’audiència serà de 30 dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la data de rebuda de la notificació.

7

sessió ordinària del Ple del dia 19/07/2016

QUART.- DISPOSAR que si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament quedarà
aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit posterior i es procedirà
directament a la seva publicació en el BOPB.
CINQUÈ.- REMETRE a la Subdelegació del Govern de Catalunya i al
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya, còpia de l’expedient tramitat i del text íntegre del Reglament del Mercat
de Venda no Sedentària de Teià, una vegada s’hagi produït la seva aprovació
definitiva.

5.

Determinació de les festes locals per a l’any 2017

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 9 de juny 2016, referent a la
determinació de les festes locals per a l’any 2017.
Vista l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, del Departament de Treball, Assumptes
Socials i Famílies, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a
l’any 2017.
Atesa la conveniència de la formulació de proposta de les festes locals per a l’any
2017, a l’objecte de poder-ho comunicar al Departament de Treball, Assumptes
Socials i Famílies, per a la seva posterior aprovació per Ordre del Conseller
d’Empresa i Ocupació.
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.- Proposar les dues festes locals d’aquest municipi per a l’any 2017, segons
s’indica a continuació:
11 de novembre (Sant Martí)
5 de juny, 2a Pasqua
Segon.- Donar trasllat al Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva aprovació, de conformitat amb el
que estableix la normativa vigent.

Àrea 3
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6.

Conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona,
els ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles,
Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa
Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i
Vilassar de Dalt, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i l’Associació
de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central, per a l’aprovació i
execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal per a la Prevenció
d’Incendis Forestals, vàlid entre els anys 2016 i 2036.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 12 de juliol d 2016, referent al
conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els
ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès
del Vallès, Orrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles,
Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, el Consorci del Parc
de la Serralada Litoral i l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral
Central, vàlid entre els anys 2016 i 2036.
Vist el comunicat tramès per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals de la Diputació de Barcelona, de data 10 de juny de 2016, en el qual es
dona trasllat de la minuta de conveni de col·laboració a formalitzar entre la
Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar,
Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Orrius, Premià de Dalt, La Roca del
Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i
Vilassar de Dalt, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i l’Associació de
Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central, vàlid entre els anys 2016 i 2036.
Atès que l’article 25.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, determina que els municipis exerceixen com
a competència pròpia la prevenció i extinció d’incendis.
Vist el que disposen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals, en relació
als convenis de col·laboració entre administracions públiques.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composen la Corporació,
adopta els següents acords:
PRIMER.- APROVAR l’esborrany de conveni de col·laboració a formalitzar entre
la Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar,
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Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Orrius, Premià de Dalt, La Roca del
Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i
Vilassar de Dalt, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i l’Associació de
Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central, vàlid entre els anys 2016 i 2036,
que s’acompanya com annex a aquest acord, formant-ne part a tots els efectes
legals.
SEGON.- NOMENAR a la regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, com a
representant d’aquest Ajuntament en la Comissió de Seguiment que preveu el
pacte desè del conveni, i com a suplent al Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, alcaldepresident
TERCER.- AUTORITZAR al senyor alcalde-president per a la signatura del referit
conveni de col·laboració i de quants documents siguin necessaris en execució
dels anteriors acords.
QUART.- TRAMETRE certificació dels acords adoptats i còpia del conveni de
col·laboració a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació i Relacions Institucionals, als efectes previstos a l’article 309.1 del
Decret 179/1995, de 13 de juny.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquets acords a la Diputació de Barcelona, al Consorci del
Parc de la Serralada Litoral i a l’Associació de Propietaris Forestals de la
Serralada Litoral Central, per al seu coneixement i als efectes pertinents.

7. Aprovació de l’adhesió d’aquest Ajuntament al Conveni Marc de
col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats
gestores dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) de residus de piles i
d’acumuladors.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 14 de juny 2016, referent a
l’aprovació de l’adhesió d’aquest Ajuntament al conveni marc de col·laboració entre
l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores els Sistemes Integrats de
Gestió (SIG) de residus de piles i d’acumuladors.
Vist que l’article 8.3 del Reial Decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i
acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, estableix la participació de
les entitats locals en els SIG de residus de piles i d’acumuladors, mitjançant
l’adhesió al Conveni de col·laboració signat entre els sistemes integrats de gestió i
les comunitats autònomes.
10

sessió ordinària del Ple del dia 19/07/2016

Atès que en les resolucions d’autorització dels sistemes integrats de gestió de
residus de piles i d’acumuladors s’estableix l’obligació per part d’aquests sistemes
de compensar econòmicament les entitats locals de tots els costos derivats de la
gestió correcta dels residus de piles i d’acumuladors, en els termes del Conveni
marc subscrit amb l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb les proves
documentals aportades per les entitats locals per al càlcul d’aquests costos.
Atès que aquest Ajuntament farà el servei de recollida, de transport (des dels punts
de recollida selectiva dels residu, PRS, fins al punt de recollida municipal, PRM) i
d’emmagatzematge temporal dels residus de piles i d’acumuladors en el seu àmbit
territorial i rebrà per fer-ho la compensació econòmic establerta a l’annex IV del
Conveni Marc de Col·laboració.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
PRIMER.- APROVAR l’adhesió d’aquest Ajuntament al Conveni Marc de
col·laboració signat el dia 26 de juliol de 2010 entre l’Agència de Residus de
Catalunya i les entitats gestores dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) de residus
de piles i d’acumuladors, amb l’objectiu de garantir el compliment del Reial Decret
106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus
residus, en la modalitat prevista a l’opció A, per realitzar el servei de recollida, de
transport (des dels punts de recollida selectiva dels residus, PRS, fins el punt de
recollida municipal, PRM) i d’emmagatzematge temporal dels residus de piles i
d’acumuladors en aquest municipi i rebre la compensació econòmica establerta a
l’annex IV del Conveni.
SEGON.- AUTORITZAR el senyor alcalde-president per a la signatura de quants
documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
Àrea 4

8. Moció del mon local en defensa de l’acollida de les persones refugiades
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 12 de juliol de 2016, en
relació a la MOCIO DEL MON LOCAL EN DEFENSA DE L’ACOLLIDA DE LES
PERSONES REFUGIADES.
L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de
les Persones Refugiades. L’objectiu era rescatar de l’oblit la dramàtica situació
que viuen milions de persones desarrelades entre refugiades, apàtrides,
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desplaçades internes i sol·licitants d’asil que actualment hi ha al món, que es
veuen abocades a marxar de casa seva per motius religiosos, polítics, ètnics, o
d’orientació sexual, entre d’altres. Amb la commemoració d’aquest dia, les
Nacions Unides volien que la ciutadania sentís de pròpia veu la situació que viuen
milers de persones desplaçades i refugiades arreu del món, així com reconèixer la
tasca dels professionals i voluntaris de les entitats que treballen en matèria
d’immigració i asil que donen suport jurídic, social i psicològic a les persones
sol·licitants de protecció internacional.
Des d’aleshores, diverses organitzacions de la societat civil i les diferents
institucions catalanes han commemorat aquesta data treballant per donar a
conèixer aquesta realitat i denunciant la manca de polítiques públiques a nivell del
govern de l’Estat espanyol, que és l’administració competent a l’hora de fixar els
contingents i resoldre les sol·licituds de protecció internacional, que s’ha situat a
la cua d’Europa a l’hora de proveir places per a persones refugiades i que
encapçala el rànquing de països que deneguen més sol·licituds d’asil. Malgrat
aquesta realitat, des de Catalunya s’ha mantingut un fort compromís amb la
protecció internacional com demostren diverses iniciatives que van des de la que
ha protagonitzat el PEN Club Català acollint escriptors refugiats, el programa de
ciutats defensores dels drets humans a nivell municipal, o la tasca de coordinació
que fa Asil.cat agrupant les entitats que treballen donant assistència a les
persones amb necessitats de protecció internacional.
Pel que fa a les institucions públiques catalanes, el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament ha estat treballant en matèria de protecció internacional des de
la seva fundació fa 30 anys, el darrer exemple del qual ha estat la campanya
d’emergència del 2013 per donar assistència a les víctimes de la guerra Civil a
Síria que continua vigent. Per altra banda, el 28 de gener de 2014, el Govern de la
Generalitat aprovava el Pla de Protecció Internacional de Catalunya, amb
aportacions de diverses institucions i entitats, que engloba el dret d’asil, el refugi i
la protecció subsidiària.
Però és d’ençà del 19 d’abril de 2015 quan es va enfonsar un vaixell amb
centenars de persones que fugien dels seus països cercant refugi camí d’Europa,
que es va despertar una onada d’indignació i rebuig de part de la ciutadania
europea a la manca de resposta dels Estats amb les persones refugiades. Aquell
dia molts ajuntaments catalans van mostrar la seva solidaritat amb el municipi de
Lampedusa, que esdevindria la principal administració pública que oferia acollida,
aixopluc i assistència a les persones que cercaven refugi, sense tenir-ne les
competències ni els recursos.
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Durant l’estiu de 2015 Europa va assistir a una greu crisi humanitària com a
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones, la
gran majoria, ciutadans sirians, però també afganesos, eritreus, sudanesos i
iraquians. Els vam veure travessar el sud-est d’Europa durant mesos passant per
Turquia, Grècia, Macedònia, Sèrbia, Hongria, Àustria, Alemanya... Una situació
que havia viscut la Mediterrània la primavera d’aquell any, esdevenint una
veritable fossa comuna per milers de persones que fugien de Líbia, del Sudan,
Eritrea, Somàlia, Nigèria, Mali… Persones que escapaven de l’horror de la guerra,
esperant una nova vida digna.
El setembre de 2015 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la
immensa majoria d’ens locals catalans, així com les associacions municipalistes i
el Govern de la Generalitat, mostraven la seva predisposició a acollir aquelles
persones demandants de protecció internacional , preveient una allau d’arribades
de refugiats que no s’ha esdevingut. En aquest sentit, cal destacar la proposta de
l’Ajuntament de Barcelona de crear una xarxa de ciutats refugi per donar resposta
a aquesta situació, així com creació del Comitè per a l’Acollida de les Persones
Refugiades a Catalunya, per part de la Generalitat de Catalunya com a òrgan
transversal i de coordinació integrat per les entitats socials, l’administració local i
la Generalitat.
Durant aquests darrers mesos hem assistit a una vergonyant manca de
responsabilitat per part dels governs europeus a l’hora d’establir el nombre de
persones refugiades que calia reubicar entre els Estats membres de la UE, així
com a promeses incomplertes de la major part dels governs com el de l’Estat
espanyol, que tot i comprometre’s a acollir 16.000 refugiats en dos anys, la realitat
no ha superat les poques desenes de persones reassentades. En canvi, la reacció
de les institucions europees ha estat plantejar-se aplicar a Turquia i tercers països
emissors l’erroni model del govern espanyol a la frontera sud de Ceuta i Melilla de
condicionar ajudes al desenvolupament i suport comercial i econòmic a canvi que
el govern del Marroc i altres països subsaharians facin de mur de contenció de
possibles refugiats.
En aquest sentit, l’acord del passat 18 de març del Consell Europeu amb Turquia
vulnera la legislació que protegeix les persones refugiades, posa en joc els drets
humans, i lluny de trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans
i compleixi amb l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió
Europea externalitza les seves fronteres i subcontracta aquestes responsabilitats
a l’Estat turc. Aquesta mesura va ser rebutjada tant per el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, com per la Federació de Municipis de Catalunya
i l’Associació Catalana de Municipis, que aglutinen tot el municipalisme català.
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Un cop més veiem com els governs dels Estats membres de la UE parteixen
d’una premissa falsa: blindar les fronteres d'Europa acabarà amb la crisi
humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i migrants a un
estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de territori
comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat en lloc de les de
salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic d’éssers humans
i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i
legals: visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats
europeus en els països d’origen i trànsit, etc.
Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d’aquesta catàstrofe
humanitària totes les institucions públiques, així com la ciutadania en el seu
conjunt, tenim l’obligació ètica, moral i legal d’atendre, socórrer i acollir les
persones refugiades respectant els drets fonamentals de l’asil i de la protecció
internacional recollits en les convencions internacionals, fonamentalment l’article
14 de la Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta de drets Fonamentals
de la Unió Europea i la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats, així com el
Protocol de 1967.
A diferència de la política acordada pels caps d’Estat i de govern de la UE, els
ajuntaments, les institucions supramunicipals i les associacions municipalistes
catalanes estem donant suport a les persones refugiades en ruta, a través de la
campanya del Fons Català i d’altres iniciatives, i estem treballant per a la seva
integració quan arribin a Catalunya, tal i com va expressar el president de la
Generalitat, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari
de Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya
està preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats. I els que calgui afegir.
Perquè tenim memòria històrica, i perquè recordem el que van fer fa setanta anys
milions d’europeus finalitzada la Segona Guerra Mundial, i el que van fer els
nostres avis i besavis fugint del terror feixista acabada la Guerra Civil, hem d’obrir
els braços com van fer altres països amb nosaltres durant aquell episodi de trista
memòria.
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:


Declarar l’ens local de Teià, municipi compromès amb les persones
refugiades.
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Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir les
polítiques de protecció internacional, refugi i asil a Catalunya, atès que és en
l’àmbit local on es posen en marxa i on cal garantir l’acollida de manera eficaç.



Exigir a l’administració general de l’Estat que els municipis disposin dels
recursos econòmics necessaris per garantir l’acollida de les persones
refugiades.



Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la UE i
Turquia que permet retornar a territori turc als refugiats arribats a Grècia i que
futures negociacions estiguin subjectes als drets humans i al Dret
Internacional.



Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i
segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva
responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i
reassentades que li corresponen de manera immediata.



Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament,
l’acollida i l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta o en
camps de refugiats a Grècia i d’altres països acollidors de manera temporal o
definitiva.



Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya,
dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les
mesures concretes que estableix, que garanteixi una acollida estable i de
qualitat a les entitats executores i els municipis catalans on aquestes persones
s’estableixin.



Manifestar el compromís del món local d’oferir els municipis territori d’acollida i
protecció, adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials
de les persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva
integració.



Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes
d’entitats que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.



Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè
per a l’Acollida de les Persones Refugiades i participar en l’establiment dels
municipis acollidors conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
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Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per
garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la
interacció necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la
cohesió social.



Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament i
solidaritat internacional i mantenir la coordinació de les mateixes amb les
entitats municipalistes a través del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, entitat especialitzada en aquest àmbit que té delegada
aquesta funció per part de la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis.



Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a
la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis,
a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió
Europea, així com a les entitats socials del municipi.

9.
9.1

MOCIONS D’URGÈNCIA
Moció per millorar el servei de Rodalies Renfe a Catalunya

Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 37/2016, de data 19 de juliol, referent a la
Moció per millorar el servei de Rodalies Renfe a Catalunya, que no ha estat
dictaminada per la Comissió Informativa, per haver estat elaborada amb
posterioritat a la realització de la sessió ordinària de la Comissió Informativa.
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 declaració d’urgència de la proposta d’Alcaldia núm. 37/2016,
de conformitat amb el que disposa l’article 83 del ROF.
**
Vista la Moció presentada per l’Alcaldia, de data 19 de juliol de 2016, per millorar
el servei de Rodalies Renfe a Catalunya.
El 2010, mitjançant el Reial Decret 2034/2009, de 30 de desembre, es va fer
efectiu el traspàs dels serveis de rodalies de Barcelona a la Generalitat de
Catalunya, el qual va ser ampliat als serveis regionals el 2011, mitjançant el Reial
Decret 1598/2010, de 26 de novembre.
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A partir d’aquell moment la Generalitat es va convertir en titular de tots els serveis
ferroviaris de rodalies i regionals sobre la xarxa ferroviària d’interès general en
l’àmbit de Catalunya i assumia les competències sobre la regulació, la planificació,
la gestió, la coordinació i la inspecció dels serveis, així com la potestat tarifària.
Mitjançant l’Acord per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària
de rodalies de Barcelona entre el Ministeri de Foment (MIFO), la Generalitat i Adif,
de 8 de febrer de 2010, i la seva addenda de 23 de desembre de 2010 per
incloure els servies regionals, es van assignar a la Generalitat de Catalunya totes
les franges horàries vinculades a la prestació d’aquests serveis i es determinava
la col·laboració entre Adif i la Generalitat per programar solcs-horaris, freqüències
i organització de línies.
El traspàs del conjunt de Rodalies de Catalunya però, va quedar incomplet ja que
no es van traspassar ni els trens ni la infraestructura, que segueix estan
gestionada per l’Administració General de l'Estat mitjançant Adif.
Per part del Govern de l'Estat espanyol s’han incomplert de forma manifesta els
compromisos derivats del traspàs dels serveis de Rodalies de Catalunya
dificultant greument a la Generalitat de Catalunya l'exercici de les competències
que li corresponen.
Així des del 2010 l’Administració General de l’Estat no ha complert amb la seva
obligació de fer la consignació pressupostària anual a favor de la Generalitat de
Catalunya per finançar el dèficit generat pels serveis traspassats, i s’ha
compensat directament el dèficit dins del marc de relacions Renfe – MIFO – Adif.
Tampoc s’ha arribat a formalitzar un marc contractual amb Renfe Operadora tot i
haver estat aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya ni s’han signat amb
Adif protocols ni acords addicionals previstos en el traspàs amb relació a la
disponibilitat de la infraestructura i les estacions.
La infraestructura actual sobre la que circulen els serveis de Rodalies de
Catalunya es troba en molts punts al límit de la seva capacitat, condicionada pels
trams de via única i per la manca d’inversions en els darrers anys. Les inversions
previstes al Pla d’Infraestructures de Rodalia de Barcelona 2008 – 2015 incloïa un
programa d’inversions per a la modernització de la infraestructura existent, noves
infraestructures i millores i noves estacions per un total de 4.000 M d’€, però la
majoria no s’han dut a terme. Aquest fet suposa un baix grau de millora de la
fiabilitat de la infraestructura amb conseqüències clares sobre la qualitat del servei
als usuaris que d’altra banda ha suposat un increment de les limitacions temporals
de velocitat al conjunt de la xarxa.
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Al 2013, per prendre mesures sobre aquesta pèrdua de fiabilitat, es va acordar
amb el Ministeri de Foment un Pla d’actuacions prioritàries a la RFIG ( Red
Ferroviaria de Interés General), per a la millora de la seguretat, fiabilitat i
funcionalitat del servei de Rodalies de Catalunya amb una inversió de 306 M
d’€ que el MIFO es comprometia a invertir en el període 2014 – 2015. A data de 9
de maig de 2016, el grau de compliment d’aquestes inversions, d’acord amb la
informació de la que es disposa, és el següent: 1,6% en servei, 37,9% en fase
d’obres (execució o contractació), 46,3% en projecte i 14,3% pendent d’impuls.
Al mes d’abril, mitjançant l’operador Renfe Operadora, Adif va traslladar a la
Generalitat els nous horaris que volia implantar a partir del 12 de juny de 2016 per
tal d’adequar els horaris a la situació d’explotació actual, molt condicionada i
limitada per les seves pròpies característiques (no millorades per la manca
d’inversió), per limitacions temporals de velocitat (no resoltes també per falta
d’inversió), i per nous requeriments de seguretat.
Des d’ADIF s'ha plantejat de forma unilateral la implantació d'uns nous horaris per
als serveis de Rodalies de Catalunya de competència de la Generalitat de
Catalunya que repercuteixen en els horaris ofertats als clients. Aquest nous
horaris són conseqüència de les deficiències i limitacions derivades del mal estat
de gestió i conservació de les infraestructures ferroviàries de competència de
l’Administració General de l’Estat.
Els nous horaris proposats suposen de forma general un increment dels temps de
viatge de totes les línies i consoliden els retards actuals, sense que s'hagi
explicitat cap mesura o actuació concreta per a donar solució a aquesta situació i
possibilitar una millora dels temps de trajecte als usuaris.
La causa d'aquest empitjorament dels temps de viatge que ADIF vol imposar als
usuaris de Catalunya és el mal estat de la xarxa de rodalies i regionals de
Catalunya com a conseqüència de dècades de no inversió per la millora de la
xarxa de Catalunya. Aquesta manca d'inversió, que fins ara s'ha concretat i patit
per part dels usuaris de Rodalies en forma d'accidents, incidents, averies i una
continuada pèrdua de velocitat comercial i fiabilitat, ara ADIF la vol portar al
límit augmentant els temps de viatge per la reducció de velocitat que imposarà als
trens que circulin per xarxa de Catalunya afectant a rodalies i regionals sense
l'adopció de les inversions i mesures correctores corresponents.
En base a l'exposat no es considera que pugui ser acceptable la modificació i
empitjorament dels horaris dels serveis sense que aquests vagin acompanyats de
la corresponent explicació de les mesures en execució o que es desenvoluparan
18

sessió ordinària del Ple del dia 19/07/2016

les actuacions adients per redreçar aquesta situació i permetre una millora de
serveis i del temps de viatge dels usuaris.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació,
adopta els següents acords:

1. Instar a la Generalitat de Catalunya que no s'accepti cap canvi en els horaris de
Rodalies de Catalunya que empitjorin els temps de viatge si no es disposa del
subministrament per part d’ADIF de la informació detallada dels motius del canvi
efectuat i de les mesures concretes i calendaritzades, en un breu període de
temps, de reversió de la situació per a recuperar els temps de viatge que afecten
negativament als usuaris dels serveis de Rodalies de Catalunya.
2. Instar al Govern de l’Estat a la realització amb caràcter urgent de les inversions
per desactivar les limitacions temporals de velocitat (LTV) existent en els serveis
de Rodalies de Catalunya per garantir un servei digne als usuaris de Catalunya.
3. Instar al Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els diferents
acords subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels 306 M d’€,
així com l’execució de la resta d’actuacions demanades en els diferents fòrums
de coordinació i seguiment d’actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i
l’Estat.
4. Instar al Govern de l’Estat a complir amb tots els compromisos derivats del
traspàs de competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de
Rodalies de Catalunya i específicament a:
-

Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts
als acords de traspàs, necessaris per a finançar l’explotació dels serveis.

-

Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l’empresa
operadora Renfe

-

Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya
en la gestió de les estacions ferroviàries.

5. Instar al Govern de l’Estat al traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per
completar el traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la segregació de la
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xarxa ferroviària d’interès general per tal que la Generalitat pugui assumir la
totalitat de competències sobre el conjunt del sistema ferroviari de Catalunya.

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
10. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 16 de juny 2016
d’aprovació de les Bases generals i específiques per a l’obtenció de
subvencions any 2016.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 16 de juny de 2016, que
seguidament es transcriu::
“”15. Bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions any 2016.
Atès que l’article 27 de l'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de
l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 8 de novembre de 2007, determina que per totes
les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’han
d’aprovar les corresponents bases específiques, que s’aprovaran conjuntament o
prèviament a la convocatòria i que no podran contravenir l'Ordenança General, sent
competent per a la seva aprovació la Junta de Govern Local.
Vistes les bases generals i específiques per a la concessió de subvencions en l'exercici
2016 a persones físiques i jurídiques, publiques o privades, sense ànim de lucre que
realitzen activitats d’utilitat pública o d’interès social, que compleixen els criteris generals i
específics establerts en les bases, estant legalment constituïdes i inscrites al Registre
Municipal d’Associacions.
Vista la normativa reguladora de la concessió de subvencions, en especial la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament aprovat per
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, art. 239 a 241, del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, articles
118 a 129 del Reglament d’Obres, activitats i Serveis de les entitats locals de Catalunya,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents acords:
PRIMER.- APROVAR les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions
en l'exercici 2016 per les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim
de lucre que realitzen activitats d’utilitat pública o interès socials, que compleixin els
criteris generals i específics establerts en les bases, estiguin legalment constituïdes i
inscrites en el Registre Municipal d’Associacions i simultàniament obrir la convocatòria
pública per a l'atorgament de subvencions.
SEGON.- DETERMINAR que l'eficàcia de la convocatòria s’ajornarà el temps que sigui
necessari quan es formulin reclamacions pels interessats contra les referides bases
generals i específiques per al seu atorgament.
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TERCER.- AUTORITZAR la despeses destinada a l'atorgament de les subvencions per a
l'exercici 2016, a persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre
que realitzen activitats d’utilitat pública o d’interès socials, per un import total màxim de
41.220,00 €, distribuïts en les partides del pressupost Municipal de 2016, segons el
següent detall:
ÀREA I PROGRAMA
Cultura
Esports
Educació infantil i primària
Gent Gran

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
210 3300 4800000
240 3410 4800000
430 3200 4800000
410 2312 4800000

IMPORT
9.870,00 €
18.540,00 €
7.810,00 €
5.000,00 €

QUART.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis i web municipal
aquest acord, així com del contingut de les bases generals i específiques per a l'obtenció
de subvencions i d’obertura de la convocatòria, determinant el termini màxim de
presentació de sol·licituds el dia 31 de juliol de 2016.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les entitats legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal d’Associacions, donant-los trasllat d’una còpia de les bases generals i
específiques aprovades i posant a la seva disposició tots els models necessaris per
formalitzar la corresponent sol·licitud de subvenció.
SISÈ.- DONAR COMPTE dels anteriors acords al Ple de l'Ajuntament en la propera
sessió ordinària que es convoqui.

“”
El regidor Sr. Abel Ballesteros Monferrer, en representació del grup municipal GT,
manifesta el següent:
“”Revisades les bases generals de les subvencions i al menys sobre les subvencions
dedicades a esports veiem que hi ha hagut canvis sobre les d’altres anys, ens hagués
agradat tractar-ho en comissió informativa per poder comentar-ho, però es dona compte
al Ple, ho direm aquí.
Veiem que s’han inclòs les subvencions a suport a esportistes individuals que siguin
residents al municipi i veiem també que dintre dels requisits dels beneficiaris s’obliga les
entitats a col·laborar en activitats organitzades per l’Ajuntament pel fet de rebre
subvencions. Creiem que això hauria de formar més part d’un conveni de col·laboració
que no d’un requisit pel fet d’acceptar una subvenció obligar una entitat a col·laborar no?.
També hem vist que un dels criteris a atorgar les subvencions econòmiques el punt g
està duplicat i després hi ha una errata perquè diu que limita el volum màxim de
subvenció 25% a la partida de “dimensió” i el criteri de la partida de dimensió s’ha
eliminat, o sigui s’ha substituït pel de promoció, però es clar s’està limitant un volum
màxim de subvenció a un criteri que no existeix a les bases.
També trobem que s’ha eliminat un criteri dintre dels criteris de valoració per a les entitats
que era els empadronats a Teià, és a dir aquells esportistes que tenen les entitats
empadronats a Teià s’ha eliminat el criteri i en canvi els esportistes individuals els criteris
que marquen és que estiguin empadronats a Teià. Llavors no entenem gaire, si els
individuals valorem que estiguin empadronats i en canvi a les entitats que tinguin
empadronats al poble els esportistes, els traíem la valoració.
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I, per últim, remarcar que veient que tota la paperassa que ha d’omplir l’entitat per
demanar subvenció és força complerta i que en canvi els esportistes individuals que
demanin subvenció no hem vist cap formulari específic, només per ells, no sé que han
d’omplir, si només demostrar que els criteris de classificats dintre els campionats ja és
suficient per obtenir la subvenció, i també com igual que a l’entitat trobem correcte, és
limita el valor màxim que pot percebre una entitat a diferents volums econòmic, no hem
trobat una limitació “qui li qual”, és a dir, si hi ha només un esportista individual que
demana subvenció rep el 100 per 100 de la part destinada a esportistes individuals?. No
ho sabem.
I en principi és el que volem comentar.”

El regidor d’Esports, Sr. Jordi Casanovas i Garcia, manifesta el següent:
“Has explicat moltes coses, en temes generals el que nosaltres hem plantejat és una
sèrie de modificacions, el que volíem era fomentar i ajudar als esportistes individuals que
fins aquest moment no estava recollida cap ajuda directa a aquesta finalitat. Tenim una
sèrie d’esportistes individuals que competeixen arreu de moltes competicions i enteníem
que des de l’Ajuntament havíem de fer un esforç i fer-li un ajut i per tant s’ha incorporat
aquest punt com comentes. Quant a l’errata aquesta que em dius que hi ha una anotació
inacabada pel que sembla a les bases, revisarem el text que no fos un error d’escriptura o
de transcripció, però en principi no hi hauria d’haver aquesta errada, és evident, per tant
ho revisarem i del que comentaves de les limitacions per si una entitat que està
empadronada al nostre poble, nosaltres entenem que l’entitat és la que està
empadronada a Teià i ens és indiferent si els esportistes ho son o no perquè aquesta és
una subvenció a l’entitat no va als esportistes i quant als esportistes individuals, com
hem comentat, el que intentarem és donar-los un suport a la gent que estigui competint
com esportistes d’elit que estiguin empadronats a Teià per ser del municipi. en principi
aquests són els criteris.
Quant a la paperassa que han d’omplir, doncs en principi queda una mica detallat i és
possible que en aquest cas, com és un camp nou, doncs la documentació que els hi
demanem no sigui tan àmplia com a la resta d’entitats.””

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“Un apunt per complementar la resposta del regidor d’Esports. Precisament sobre els
ajuts a esportistes d’elit, la setmana passada vaig estar reunit precisament amb el
secretari general de l’Esport per parlar d’aquesta qüestió i d’altres qüestions que ens
afecten des del punt de vista d’equipaments, d’esportistes, etc. i se’ns va informar doncs
de possibilitats també d’ajuts per esportistes d’elit a través de la sol·licitud de participació
a la llista d’esportistes d’elit que publica anualment la Secretaria General de l’Esport i
també ens van comunicar sobre aquest punt que ens assessoraran també sobre
l’experiència en altres ciutats o en altres municipis sobre suport a esportistes d’elit per
qüestions relacionades amb desplaçaments, etc., que no tenen sufragades les despeses;
per tant, rebrem també aquest assessorament per part de la Secretaria General. Aquesta
és una informació de la setmana passada que va ser quan el Secretari General de
l’Esport va rebre el primer equip del futbol sala femení del Teià Futbol 5. Per tant, prenem
nota d’aquestes consideracions.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, queda assabentat de l’acord de la Junta
de Govern Local, de data 16 de juny 2016, anteriorment transcrit.
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11. Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: De la núm.
379/2016 a la núm. 505/2016.
Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la número 379 a la número
505/2016.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de la referida relació de Resolucions de l’Alcaldia.

12.

Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de
fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal,
que seguidament es detallen:
Resolució Detall
Informe
460/2016
Aprovació nòmines mes de juny
130/2016

Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 460/2016, a la part expositiva detallada i l’
informe de fiscalització amb resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal,
ref. 130/2016.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de la Resolució de l’Alcaldia núm. 460/2016, a la part expositiva
detallada i de l’informe de fiscalització amb resultat d’objecció fiscal de la
interventora municipal, ref. 130/2016.

13.
Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes
de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal,
que seguidament es detallen:
Data
Detall
Informe
Junta
02/06/2016 Relació 0110 factures ADO núm. 20
103/2016
09/06/2016 Proposta devolució ingressos taxa 105/2016
ocupació via pública
Amics d’Ak
Benn, Fira de Sant Ponç
09/06/2016 Relació 115 de factures ADO núm. 21
107/2016
09/06/2016 Nòmina paga extra juny
114/2016
16/06/2016 Relació 128 factures ADO núm. 22
116/2016
07/07/2016 Relació 157 factures ADO núm. 25
135/2016

Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data 2, 9 i 16 de juny i 7 de juliol
de 2016, anteriorment detallats i dels informes de fiscalització amb resultat
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d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref. 103, 105, 107, 114, 116 i 136 de
2016
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. 103, 105, 107, 114, 116 i 136 de 2016

*La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás abandona la reunió quan són les
21:28 hores, per motius professionals.

14. SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
14.1

Informació del regidor de Cultura, Sr. Francesc Ribas i Paris

El regidor de Cultura, Sr. Francesc Ribas i Paris, informa el següent:
“”Ja fora dels actes de celebració del Centenari de Batllori Jofré i tancant el triangle Batllorià,
informem que l’exposició commemorativa del centenari està exposada aquesta setmana i
dins el marc de la seva Festa Major, al municipi urgellenc de Belianes “

14.2 Informació de l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda
El senyor alcalde, Andreu Bosch i Rodoreda, exposa el següent:
“Únicament informar d’una qüestió d’ahir mateix, ahir vàrem signar amb la propietat de
l’aparcament municipal gratuït que hi ha al Torrent del Dr. Barrera, amb la propietat vàrem
signar un nou comodat de cessió de l’ús de l’espai de la parcel·la que ocupa aquest
aparcament municipal gratuït per dos anys més, tenint en compte que l’anterior que es va
subscriure l’any 2007 ja havia caducat la seva vigència, tot i que s’ha anat mantenint l’ús
d’aparcament municipal gratuït i l’hem signat per dos anys més prorrogables fins que no es
desenvolupi el Pla de Millora Urbana corresponent.“

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 21:30 hores del dia al
començament indicat, el president aixeca la sessió, de la quan estenc, com a
secretari, aquesta acta.
El secretari
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