ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE GENER DE 2016
Identificació de la sessió:
Núm. 1/2016
Caràcter: Ordinària

A la Vila de Teià, quan són les 20:35 hores del dia 28 de gener 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, 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:
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, agraeix al grup municipal Gent de Teià,
haver accedit a posposar una setmana la sessió plenària, tenint en compte que per
qüestions de terminis convenia que els punts 6 i 7 passessin per aquesta sessió
plenària, que no haurien pogut passar si el Ple s’hagués convocat tal com estava
previst el 21 de gener.

I.- PART RESOLUTÒRIA
1.
Aprovació esborranys actes
1.1 Sessió ordinària del dia 25 de novembre de 2015
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de novembre de 2015.
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La regidora Sra. Teresa Casellas Abella, portaveu de grup municipal Gent de
Teià, indica que a la pàgina 31 sobre la subvenció de Càrites: on posa “”sortiran
del Consell”, ha de dir “sortiran del Concert”.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprova l’esborrany
de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 25 de novembre de 2015, amb la
rectificació indicada per la regidora Sra. Teresa Casellas, portaveu del grup
municipal Gent de Teià.

1.2 Sessió extraordinària del dia 22 de desembre de 2015
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 22 de desembre de
2015
La regidora Sra. Teresa Casellas Abella, portaveu de grup municipal Gent de
Teià, indica que a la pàgina 8 quan parla la regidora Sra. Barbara Furment, sobre
el tema de moviment de terres de Can Munt, on diu “dona igual el camp”, ha de dir
“dona igual l’alcalde”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprova l’esborrany
de l’acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 22 de desembre de 2015, amb
la rectificació indicada per la regidora Sra. Teresa Casellas, portaveu del grup
municipal Gent de Teià.

DICTÀMENS
Àrea 1

2.

Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 14 de gener 2016, de suport
a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015,
va aprovar la següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a
les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en
escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya
esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i
escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
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Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de
creació d’un estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la
futura constitució catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures
necessàries per fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim
de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i
d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a
expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de
desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de
les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que
considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del
2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en
referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica,
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots
els nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta
resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal
de fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en
forma de república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la
Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol,
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre
duri aquesta situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc
normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de
desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars
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3.

4.

5.

6.

en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer
efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les
persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme
modificacions normatives que permetin fer efectives les disposicions de la
dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de les
meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions
d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats
especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei
Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya.
Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la
condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb
independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es
pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden
dur a terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat
contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de
desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a
tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen
del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències que
corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model
educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris
als consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva
actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les
competències establertes en favor de les administracions catalanes i per
mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.
Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat
contra alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la
seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015.
En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei
orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos
internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e
Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal
Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur
govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana
per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.
Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions
locals catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de
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proporcionar-los les eines de suport necessàries per a deixar sense efecte
els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de
resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de
l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de
competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació
de la priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb
l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades,
més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern
espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que
estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i
homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social,
el futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que
permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un
servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament
excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així
mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a
redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les
inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el
cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha
d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de
despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en
què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la
despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els
estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament
dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el
futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de
renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.”
En sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, el
Tribunal Constitucional va resoldre el recurs interposat per Govern espanyol,
estimant-lo i declarant la inconstitucionalitat i la nul·litat d’aquesta resolució.
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Malgrat els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació al contingut de
la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sí que poden efectuar una
declaració política de suport a l’esmentada resolució, amb consciència de la seva
nul·la incidència jurídica, però sí com a constatació d’una aspiració democràtica
d’una part important de la població de Catalunya.
Vist l’informe emès pel secretari de l’Ajuntament, de data 11 de gener de 2016,
núm. 1/2016, de supervisió jurídica sobre la Moció per donar suport a la Resolució
1/XI del Parlament de Catalunya.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria dels assistents, el vot a favor del senyor
alcalde president i onze regidors que pertanyen als grups municipals de Cat+ERC,
CiU i Gent de Teià i el vot en contra de la regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás
del grup municipal Gent de Teià, adopta els següents acords:
PRIMER.- Manifestar el suport polític de l’Ajuntament de Teià a la resolució 1/XI
del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

3.

Proposta de pròrroga del conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament
del Masnou i l’Ajuntament de Teià per a la prestació de serveis a
persones emprenedores i empreses al Centre d’Empreses Casa del
Marques.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 14 de gener de 2016, en
relació a la proposta de pròrroga del conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament
del Masnou i l’Ajuntament de Teià per a la prestació de Serveis a persones
emprenedores i empreses al Centre d’Empreses Casa del Marques
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 18 de març de 2014, va
acordar aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou per a la
prestació de Serveis a persones emprenedores i empreses al Centre d’Empreses
Casa del Marquès, durant el període de 2014-2015, amb possibilitat de pròrroga per
dos anys més, si les dues parts així ho acorden, formalitzant el corresponent
conveni de col·laboració amb data 15 de juliol de 2014, amb una aportació
econòmica per part de l’Ajuntament de Teià de 4.500 €/any, per al finançament del
CLSE de la Casa del Marquès.
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Atès l’interès d’aquest Ajuntament en la pròrroga del referit conveni de
col·laboració formalitzat amb data 15 de juliol de 2014 amb l’Ajuntament del
Masnou per a la prestació de Serveis a persones emprenedores i empreses al
Centre d’Empreses Casa del Marquès, durant el període 2016.
Atès que es mantenen per part de l’Ajuntament del Masnou les condicions
econòmiques del conveni, que comportarà una aportació econòmica per part de
l’Ajuntament de Teià de 4.500 €/any
Vist l’informe emès per la interventora amb data 11 de gener 2016, núm. 1/2016,
amb el resultat de: favorable.
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 la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
del Masnou per a la prestació dels serveis del seu Centre Local de Serveis a les
Empreses (CLSE) a persones emprenedores i empreses del municipi de Teià,
subscrit amb data 15 de juliol 2014, anualitat 2016 .
SEGON.- Aprovar la despesa de l’esmentada pròrroga que puja la quantitat de
4.500 €, efectuant la seva autorització amb càrrec a la partida 121/2410/462000,
L’autorització de la despesa queda condicionada a l’entrada en vigor del
Pressupost municipal de l’Ajuntament per a l’exercici 2016, mitjançant la
publicació de la seva aprovació definitiva en el BOPB.
TERCER.- FACULTAR a l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, per a subscriure
en representació d’aquesta Corporació qualsevol document que sigui necessari
per a la formalització de la referida pròrroga.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament del Masnou, per al seu
coneixement i efectes.
PROPOSTES
Àrea 1

4.

Donar compte del nomenament de la interventora municipal com
interventora i tresorera del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.

a

Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 4/2016, de data 19 de gener, referent al
nomenament de la interventora municipal com a interventora i tresorera del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, que no ha estat dictaminada per la
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Comissió Informativa corresponent, per haver tingut entrada el comunicat amb
posterioritat a la data de la Comissió.
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,
acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia núm.
4/2016, de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF.
*****
Vista la Resolució del president del Consorci del Parc de la Serralada Litoral,
núm.: D009/2015, de 21 de desembre, en el qual es disposa:
“PRIMER.- Nomenar amb data d’inici d’efectes 1 de gener de 2016, les persones
que es relacionen per l’exercici de les funcions següents:
- Anna Moreno Castells, Intervenció i Tresoreria
- Santiago Pérez Olmedo, Secretaria
“SEGON.- Aprovar per a cada una de les persones nomenades una retribució per
l’exercici 2016 de 8.820,00 Euros anuals, la qual serà satisfeta en dotze
mensualitats al compte corrent que indiquin els respectius ens d’origen -.
Ajuntament de Teia i Consell Comarcal del Maresme – amb càrrec a la partida
1720.462 del pressupost 2016.
“TERCER.- Efectuar transferència corrent amb caràcter mensual de 735,00 Euros
a l’Ajuntament de Teià, a fi i efecte que la Sra. Anna Moreno Castells sigui
retribuïda sota el complement retributiu que es consideri escaient, per l’exercici de
les funcions com a Interventora i Tresorera del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral, portades a terme a partir de l’1 de gener de 2016.
Atès que l’article 325.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals considera, a efectes del règim
d’incompatibilitats, una única activitat la realització de funcions en organismes i
entitats dependents de la Corporació Local o en entitats locals a les quals la
Corporació pertanyi, quan aquestes funcions es realitzin en raó del càrrec i no
comportin una nova retribució, llavat de les indemnitzacions que corresponguin o
dels complements retributius que siguin procedents en l’administració principal.
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.- DONAR-SE PER ASSABENTAT i manifestar la conformitat amb el
nomenament de la interventora municipal com interventora i tresorera del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral, realitzada mitjançant Resolució del president del
Consorci núm.: D009/2015, de 21 de desembre.
SEGON.- APROVAR l’increment d’import 735,00 € mensuals del complement
d’especial dedicació que actualment te reconegut el lloc de treball
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d’interventor/interventora, amb efectes 1 de gener 2016, atesa la major dedicació
que comportarà el desenvolupament de les funcions d’intervenció i tresoreria en el
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, deixant de percebre el referit increment
una vegada es produeixi la finalització d’aquesta major dedicació.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci del Parc de la Serralada Litoral

5.

Ratificació aprovació modificació dels Estatuts del Consorci per a la
normalització lingüística.

Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 5/2016, de data 20 de gener, referent a la
ratificació de l’aprovació de modificació dels Estatuts del Consorci per a la
Normalització Lingüística, que no ha estat dictaminada per la Comissió
Informativa corresponent, per haver tingut entrada el comunicat amb posterioritat
a la data de la Comissió.
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,
acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia núm.
5/2016, de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF.
*****
Atès que el Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística, en sessió realitzada
en data 8 de maig de 2015 va adoptar l’acord d’aprovació de la modificació dels
Estatuts del Consorci en la forma següent:
2.1 S’afegeixen dos apartats a l'article 1, amb el redactat següent:
"5) El Consorci s'adscriu a l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant
el departament competent en matèria de política lingüística.
6) El Consorci es regeix per aquests Estatuts, pel reglament de règim interior, per
la normativa general reguladora deis consorcis i, supletòriament, per la normativa
aplicable a les entitats de dret públic de la Generalitat de Catalunya que han
d’ajustar la seva activitat a l'ordenament jurídic privat. La contractació es regeix
per la legislació de contractes del sector públic."
2.2 S'afegeix un nou paràgraf a l'article 3, amb el redactat següent:
"El Consorci té les potestats següents: la reglamentària, en relació amb els
serveis que presta; la d'autoorganització; la tributària, referida a les taxes; la
financera; la de programació o planificació; la d'execució forçosa i la
sancionadora, en relació amb els serveis i béns del Consorci; la de revisió d'ofici
dels seus actes i acords i les necessàries per a la protecció deis béns del
Consorci o adscrits per les entitats consorciades."
2.3 Es modifiquen els articles 23, 24, 25, 26 i 27, que resten redactats
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de la manera següent:
"Article 23Régim financer i patrimonial
1. El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa
reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d'entitats, i
els criteris o normativa de desplegament que pugui dictar l'òrgan competent en
matèria de pressupostos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa
reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d'entitats,
i les instruccions i normativa de desplegament que dicti la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.
3. El Consorci aprova cada any un pressupost general d'ingressos i de despeses,
que ha de formar part deis pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
4. El reglament de règim interior del Consorci ha de concretar el règim econòmic de
gestió pressupostària i el control intern, sens perjudici del control financer a càrrec
de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, que s'ha de dur a terme
mitjançant el procediment d'auditoria d'acord amb la normativa que resulti d'aplicació.
5. Els comptes anuals del Consorci s'han d'auditar sota la responsabilitat de la
Intervenció de la Generalitat de Catalunya.
6. Els comptes del Consorci s'inclouen en el compte general de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.
7. El règim patrimonial aplicable al Consorci és el que estableix la normativa
reguladora del patrimoni de l'Administració de la Generalitat de Catalunya."

"Article 24
Règim de personal
1. El Consorci ha de comptar amb el personal necessari per al compliment de
les seves comeses. El seu nombre, categories i funcions s'han de determinar
en la plantilla, la relació de llocs de treball i altres instruments de gestió i
planificació que el Consell d'Administració aprovi.
2. El personal del Consorci pot ser:
a) Personal funcionari o laboral procedent d'una reassignació de llocs de treball de
les administracions que en formen part.
b) Personal laboral contractat pel Consorci, que engloba el personal contractat
en règim laboral amb anterioritat al 31 de desembre de 2013 i les contractacions
que es puguin efectuar en el marc de la normativa vigent.
3. El règim jurídic d'aplicació al personal del Consorci és el que correspon al
personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
4. La selecció del personal s'ha de fer mitjançant convocatòria pública d'acord amb
els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, sens perjudici de les
especialitats que resultin d'aplicació al personal directiu.
5. Les retribucions del personal del Consorci no poden superar, en cap cas, les
establertes per a llocs de treball equivalents a l'Administració de la
Generalitat de Catalunya."
"Article 25
Separació del Consorci
1. Els membres del Consorci se'n poden separar en qualsevol moment,
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sense perjudici de la seva responsabilitat per les obligacions pendents de
compliment. L'exercici del dret de separació s'ha de notificar per escrit al Ple.
2. Exercit el dret de separació per algun deis ens consorciats, no es
produeix la dissolució del Consorci si almenys dos ens públics
pertanyents a administracions diferents acorden romandre al Consorci i la
seva continuïtat.
3. Quan l'exercici del dret de separació no tingui com a efecte la
dissolució del Consorci s'han d'aplicar les regles següents:
a) Es considera quota de separació que correspon a qui exercita el seu
dret de separació la que li hauria correspost en la liquidació. A manca de
determinació de la quota de liquidació s'han de tenir en compte tant el
percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de
separació al fons patrimonial del Consorci com el finançament concedit
cada any. Si el membre del Consorci que exerceix el seu d ret de
separació no hagués realitzat aportacions per no estar -hi obligat, el criteri
de repartiment serà la participació en els ingressos que, si escau, hagi
rebut durant el temps que ha format part del Consorci.
El Consorci ha d'acordar la forma i les condicions en què s'ha d'efectuar el
pagament de la quota de separació, en cas que aquesta resulti positiva, així
com la forma i condicions del pagament del deute que correspongui a qui
exerceix el dret de separació si la quota és negativa.
L'efectiva separació del Consorci es produeix una vegada determinada
la quota de separació, en cas que aquesta resulti positiva, o una
vegada s'hagi pagat el deute, si la quota és negativa.
b) Si el Consorci és adscrit a l'administració que ha exercit el dret de
separació, el Ple ha d'acordar a quina de les restants administracions o
entitats o organismes públics vinculats o dependents d'administracions que
hi romanen queda adscrit el Consorci, d'acord amb la legislació aplicable."
"Article 26
Modificació deis Estatuts i dissolució del Consorci
1. Correspon al Ple acordar la modificació d'aquests Estatuts i la
dissolució, i s'ha de ratificar pels ens consorciats.
2. Les entitats consorciades poden acordar per majoria de dues terceres parts
del Ple la cessió global d'actius i passius a una altra entitat jurídicament
adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l'activitat i assolir
els objectius del Consorci que es liquida."
"Article 27
Liquidació del Consorci
1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extin ció.
2. En el moment d'adoptar l'acord de dissolució, el Ple nomena un
liquidador. En defecte d'acord, el liquidador és el gerent del Consorci.
3. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre
del Consorci. La quota de liquidació es calcula d'acord amb la participació
de cadascun deis membres en el saldo resultant del patrimoni net després
de la liquidació. A aquest efecte, es té en compte el percentatge de les
aportacions efectuades per cada membre del Consorci al seu fons
patrimonial i el finançament concedit cada any. Si algun deis membres del
Consorci no ha realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de
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repartiment és la participació en els ingressos que, si escau, hagi rebut durant
el temps que ha format part del Consorci.
4. El Consorci ha d'acordar les condicions del pagament de la quota de
liquidació, si és positiva."

Atès que la modificació d'estatuts acordada pel Consorci obeeix de manera
primordial a l'obligació de donar compliment a la Disposició transitòria sisena de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local, i en tal sentit s'incorporen als estatuts del Consorci les
previsions establertes en la Disposició addicional vintena "Règim Jurídic dels
consorcis" incorporada per la Llei 27/2013, a la Llei 30/1992, de Règim Jurídic
de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.
Atès que l'article 322 del Reglament d'Obres, Serveis i Activitat dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, preveu que la modificació dels
estatuts del Consorci, amb l'acord previ del seu òrgan superior de govern, ha
de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats
que per la seva aprovació.
Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació, ref. 3/2016,
de data 20 de gener de 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.- Ratificar inicialment i, en el cas de que no es presentin
reclamacions ni al legacions, definitivament les modificacions dels estatuts del
Consorci per a la Normalització Lingüística, que van ser aprovades pel Ple del
Consorci, en sessió realitzada el dia 8 de maig de 2015, d’acord amb la
redacció detallada a la part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- Sotmetre l'esmentat acord al tràmit d'informació pública mitjançant la
inserció d'anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i al tauló d'edictes de l'Ajuntament, donant
audiència simultàniament als interessats. Tot això en compliment del disposat
pels articles 313.3 en relació al 160.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
deis ens locals.
TERCER.- Formular l’encàrrec al Consorci per a la Normalització Lingüística
perquè en representació d'aquest Ajuntament, procedeixi a la publicació
íntegra del text de les modificacions dels Estatuts, definitivament aprovats,
en els diaris oficials, als efectes previstos per l'article 70.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
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QUART.- Donar trasllat d'aquest acord al Consorci per a la Normalització
Lingüística per al seu coneixement i efectes oportuns.

Àrea 3

6.

Adjudicació del procediment obert per a la contractació del Servei de
manteniment enllumenat públic i control energètic del terme municipal
de Teià.

Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 6/2016, de data 21 de gener, referent a
l’adjudicació del servei de manteniment enllumenat públic i control energètic del
terme municipal de Teià, que no ha estat dictaminada per la Comissió Informativa
corresponent, per haver tingut entrada la documentació amb posterioritat a la data
de la Comissió.
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,
acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia núm.
6/2016, de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF.
*****
Antecedents
Per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 22 d’octubre de 2015, es
va procedir a l’aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació del
contracte del servei de manteniment enllumenat públic i control energètic del
terme municipal de Teià, mitjançant procediment obert, aprovant els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.

Els anuncis de la convocatòria varen ser publicats en el DOUE del dia -23
d’octubre de 2015, DOGC núm. 6991 de 5 de novembre de 2015, BOE núm.272
de 13 de novembre de 2015, BOPB del dia 9 de novembre de 2015, així com al
taulell d’anuncis i web municipal/perfil del contractant.

Dintre del termini establert es varen presentar ofertes per les quatre empreses
que seguidament es relacionen:
1. ELECTRICITAT BOQUET, SL, registre d’entrada 2015/4405.
2. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS –SECE-,
registre d’entrada 2015/4414.
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3. FERROVIAL SERVICIOS, SA, registre d’entrada 2015/4435.
Amb data 4 de gener 2016 s’emet per l’enginyer municipal el corresponent
informe, en el qual es fan constar els següents extrems:
“”
A petició de l’àrea de secretaria és sol·licita informe en relació als criteris de valoració
automàtics previstos als plecs. Tot seguit s’ha valorat les propostes. La valoració de les
ofertes s’ha realitzat conforme el previst al plecs de clàusules administratives.

Empreses presentades
La relació d’empreses presentades és:




Plica 1 Electricitat Boquet SL
Plica 2 Sociedad Española de Construcciones Electricas SL
Plica 3 Ferrovial Servicios SA

Resum econòmic global del contracte
Les ofertes del contracte tenint en compte els 4 anys de duració són:
21/12/2015
Oferta Econòmica manteniment
Oferta Econòmica inversió total
PRESSUPOST TOTAL CONTRACTE
(IVA INCLOS)

Licitació

Electricitat Boquet SL
137.304,05
0,48

699.996,33

549.216,68

SECE
Ferrovial Servicios SA
122.211,37
139.823,45
110.125,39
97.005,31
598.970,86

656.299,11

Els plecs no preveuen una limitació de la baixa ni en la part d’inversió ni en la de
manteniment.

Taula de Valoració
Revisades les ofertes presentades la puntuació d’acord al plec de clàusules és la
següent:
Puntuació
Criteris Automatics
Oferta Econòmica manteniment
Oferta Econòmica inversió total
Preus unitaris
Criteris Automatics de les Millores
Millora 1
Millora 2
Millora 3
Millora 4
Millora 5
Millora 6
Millora 7
Millora 8
Millora 9
Millora 10
Millora 11
Millora 12
Millora 13
Millora 14
TOTAL

Electricitat Boquet SL

SECE

Ferrovial Servicios SA

20
20
1

17,80
20,00
1,00

20,00
0,00
0,54

17,48
0,00
0,47

15
10
6
5
5
5
5
2,5
1,5
1
1
1
0,5
0,5
100

15
10
6
5
5
5
5
2,5
1,5
1
1
1
0,5
0,5
97,80

15
10
6
5
5
5
5
0
1,5
1
1
1
0
0
76,04

15
10
6
5
5
5
5
2,5
1,5
1
1
1
0,5
0
76,45

L’empresa que proposa més estalvi en la millora 14 és electricitat boquet SL.
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Altres aspectes
Es recorda que les millores s’hauran de realitzar durant el primer any de contracte.

“”

Atès que per la Mesa de Contractació, en reunió de data 11 de gener 2016, de
conformitat amb el que disposa l’article 22.1.e) del Reial Decret 817/2009, de 8
de maig, i atenent a la valoració dels criteris d’avaluació automàtica, determinada
en l’informe emès per l’enginyer municipal, de data 4 de gener de 2016, ajustat al
Plec de clàusules administratives particulars aprovades pel Ple de l’Ajuntament,
va establir la classificació de les proposicions presentades, per ordre decreixent,
en la forma següent:
1
2
3

ELECTRICITAT BOQUET
FERROVIAL SERVICIOS SA
SECE

97,80
76,45
76,04

Plica 1
Plica 3
Plica 2

Proposant la mesa de contractació l’adjudicació del procediment obert del
contracte del servei públic d’enllumenat públic i control energètic del terme
municipal de Teià a favor de l’empresa ELECTRICITAT BOQUET SL, pel preu de
113.474,52 €/anuals, més l’IVA del 21% per import de 23.829,65 €, que compren
els següents conceptes:
a) Oferta econòmica manteniment enllumenat públic per import de
113,474,42€/anuals, més IVA del 21 % per import de 23.829,63 €
b) Oferta econòmica inversió enllumenat públic, per import de 0,10 €/anuals,
més IVA del 21% per import de 0,02 €
amb subjecció a l’oferta presentada pel licitador i als plecs de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques que regulen la convocatòria.

Atès que per ELECTRICITAT BOQUET SL, s’ha procedit amb data 21 de gener a
presentar la documentació requerida i a formalitzar la garantia definitiva per
import de 22.694,92 €, segons carta de pagament que consta a l’expedient.
Vista l’acta de fiscalització d’Intervenció, núm. 12/2016, de 21 de gener, amb
resultat de favorable.
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 vàlida la licitació efectuada per a la contractació del servei
d’enllumenat públic i control energètic del terme municipal de Teià, mitjançant
procediment obert.
SEGON.- ADJUDICAR el contracte de la prestació del Servei de manteniment de
l’enllumenat públic i control energètic del terme municipal de Teià, a favor de

15

l’empresa ELECTRICITAT BOQUET, SL, pel preu de 113.474,52 €/anuals, més
l’IVA del 21% per import de 23.829,65 €, que compren els següents conceptes:
a) Oferta econòmica manteniment enllumenat públic per import de
113,474,42€/anuals, més IVA del 21 % per import de 23.829,63 €
b) Oferta econòmica inversió enllumenat públic, per import de 0,10 €/anuals,
més IVA del 21% per import de 0,02 €
oferta econòmica més avantatjosa, conforme al plec de clàusules administratives
particulars, plec de prescripcions tècniques i segons l’oferta presentada pel
licitador.
TERCER .- INDICAR a l’adjudicatari que el contracte es formalitzarà mitjançant
document administratiu transcorreguts 15 dies hàbils de la notificació de
l’adjudicació del contracte i en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar des
de l’endemà de la rebuda del requeriment per fer-ho, sempre que no s’hagi
interposat recurs especial, el qual implicaria la suspensió de la formalització del
contracte, conforme el que disposa l’article 45 del TRLCSP.
QUART.- DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte de serveis per import de
113.474,52 € anuals, més IVA del 21 %, per import de 23.829,63 € amb el
següent detall:
- Exercici 2016:
94.562,10 €, més IVA del 21% per import de 19.858,04 €
- Exercici 2017:
113.474,52 €, més IVA del 21% per import de 23.829,63 €
- Exercici 2018:
113.474,52 €, més IVA del 21% per import de 23.829,63 €
- Exercici 2019:....... 113.474,52 €, més IVA del 21% per import de 23.829,63 €
- Exercici 2020:
18.912,42 €, més IVA del 21% per import de 3.971,61 €
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 320 1650 2270900 del Pressupost
General de Despeses, condicionant la disposició de despesa corresponent a
l'exercici 2017 a 2020 a l'existència de consignació pressupostària.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta Resolució a l’adjudicatari i a la resta d’empreses
participants, amb oferiment dels recursos pertinents.
SISÈ.- PUBLICAR aquesta Resolució en la web municipal – perfil del contractant,
de conformitat amb el que disposa el TRLCSP.

7.

Adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència de residus de
Catalunya i Ecoembes/Ecovidrio.

Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 3/2016, de data 18 de gener, referent a
l’adhesio al conveni de col·laboració entre l’Agència de residus de Catalunya i
Ecoembes/Ecovidrio, que no ha estat dictaminada per la Comissió Informativa
corresponent, per haver tingut entrada el comunicat de la resolució del Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic amb posterioritat a la data de la Comissió.
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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,
acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia núm.
3/2016, de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF.
*****
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 1 de setembre de
2015, va adjudicar el contracte del servei de recollida i transport de residus a
l’empresa Urbaser, SA i l’Arca del Maresme Empresa Insersió, SLL, Unió
Temporal d’Empreses, preveient aquest contracte la prestació del servei de
recollida selectiva i transport de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges lleugers.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 22 de setembre
de 1998, va aprovar el conveni de delegació amb el Consell Comarcal del
Maresme del Servei municipal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i
envasos/embalatges lleugers, el qual es va formalitzar el dia 17 de novembre de
1998,
Atès que el Pacte segon del referit conveni de delegació amb el Consell Comarcal
del Maresme determina el següent:
“”SEGON.- Aquest conveni tindrà vigència fins el dia 30 de setembre de l’any
2003.
S’entendrà prorrogat tàcitament per períodes consecutius de cinc anys
cadascun, si cap de les dues parts no ho denuncien per escrit amb una
antelació mínima de tres mesos abans de la seva finalització””
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 14 de febrer de
2013, va acordar manifestar al Consell Comarcal del Maresme la voluntat de no
prorrogar el conveni de delegació de servei municipal de recollida selectiva de
vidre, paper, cartró i envasos/embalatges lleugers, formalitzat el dia 17 de
novembre de 1998, donant per finalitzada la seva vigència el dia 30 de setembre
de 2013.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 270/2013, de 27 de maig, ratificada pel
Ple de l’Ajuntament de 18 de juliol de 2013, es va sol·licitar del Servei municipal
de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos/embalatges lleugers, degut
a que l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, mitjançant
Resolució núm. 69/2013, de 25 d’abril de 2013, va deixar sense efecte l’acord
d’adjudicació del contracte de gestió del servei públic municipal de recollida
d’escombraries de Teià, realitzat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del
dia 24 de gener de 2013.

Atès que el Consell Municipal del Maresme, en data 3 de juliol de 2013, va
comunicar a l’Ajuntament que aquest Consell continuarà prestant el servei de
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recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos/embalatges lleugers, fins que
se’n notifiqui fefaentment que l’ha de deixar de prestar.
Vist el conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i l’entitat
Ecoembalajes España, SA, amb data 23 de juliol de 2013, el qual regula els
compromisos de l’Agència de Residus de Catalunya i els de les Entitats Locals
que s’hi adhereixin voluntàriament en allò que respecta al funcionament del
sistema integrat per Ecoembes en l’àmbit territorial de Catalunya, amb la finalitat
de garantir el compliment de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i residus
d’envasos i altra normativa en la matèria.
Atès que el referit conveni de col·laboració te per objecte les següents actuacions:
1. Promoure el desenvolupament de sistemes de recollida selectiva
monomaterial d’envasos de paper-cartró i de sistemes de recollida
selectiva multimaterial d’envasos de plàstic, cartró per a begudes/aliments i
envasos metàl·lics (en endavant Envasos lleugers), amb criteris
d’acceptació social, eficiència tècnica i viabilitat econòmica i ambiental.
2. Establir les quantitats econòmiques que Ecoembes pagarà als Ens locals o,
si s’escau, a l’Agència de Residus, d’acord amb el previst a l’article 10.2 de
la Llei d’Envasos.
3. Promoure la realització de campanyes d’informació i sensibilització
ambiental per augmentar el grau d’eficàcia, en quantitat recollida i en
presència d’impropis, a la recollida selectiva.
4. Establir els mecanismes per garantir el reciclatge i/o valorització dels
residus d’envasos, segons procedeixi per materials, d’acord amb el previst
a l’article 12 de la Llei d’Envasos.
5. Promoure les actuacions necessàries, d’acord amb el règim competencial
vigent, per a promoure la correcta participació al Sistema Integrat dels
agents responsables de la primera posada en el mercat de productes
envasats.
6. Establir els mecanismes necessaris de col·laboració per a garantir
l’acompliment previst a conveni, implantant mesures d’intercanvi
d’informació, així com mesures d’inspecció i control.
Vist el conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la Societat
Ecovidrio, SA, amb data 2 d’abril de 2014, el qual regula el Sistema Integrat de
Gestió d’envasos i residus d’envasos de vidre, gestionat per ECOVIDRIO a
Catalunya, amb la finalitat de garantir el compliment de la Llei 11/1997, de 24 d’abril,
reguladora d’envasos i residus d’envasos i optimitzar la gestió d’aquesta fracció i el
seu finançament, per tal de garantit la seva viabilitat tècnica.
Atès que el referit conveni de col·laboració te per objecte les següents actuacions:

1.- Establir els compromisos necessaris per garantir el compliment dels objectius de
reducció, reciclatge i valorització d’envasos i residus d’envasos previstos a l’article
5è de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus d’envasos,
18

modificat pel Reial Decret 252/2006, de 3 de març, pel qual es revisen els objectius
de reciclatge i valorització establerts a la Llei 11/1997, i es modifica el reglament
d’execució de la mateixa, aprovat per Reial Decret 781/1998, de 30 d’abril.
2.- Regular i optimitzar el finançament de la gestió dels envasos i residus d’envasos
de vidre que serà sufragat íntegrament per la societat ECOVIDRIO.
En aquest sentit el Conveni estableix aquells aspectes que han de ser finançat per
ECOVIDRIO en relació als costos de recollida i transport, selecció i classificació,
tractament i/o valorització,
3.- Regular la participació voluntària dels Enes Locals al Sistema Integrat de Gestió
d’envasos i residus d’envasos de vidre.
4.-Establir els costos addicionals que hauran de ser finançats per ECOVIDRIO per la
gestió dels residus d’envasos i envasos de vidre usats, atenent a l’annex núm. II que
s’acompanya al Conveni i que es configura com a part integrant del seu contingut.
5.- Promoure la prevenció i reducció de l’impacte sobre el medi ambient dels
envasos i la gestió dels residus d’envasos de vidre al llarg de tot el seu cicle de vida.
6.- Realitzar campanyes de comunicació i sensibilització ambiental.
7.- Establir els mecanismes necessaris de col·laboració per garantir el compliment
de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora dels envasos i residus d’envasos,
implementant medis d’inspecció i control, d’acord amb la normativa que sigui
d’aplicació durant la vigència del Conveni.
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.- MANIFESTAR al Consell Comarcal del Maresme la voluntat de donar per
finalitzat en data 30 d’abril de 2016, la vigència del conveni de delegació del servei
municipal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos/embalatges
lleugers, formalitzat el dia 17 de novembre de 1998.
SEGON.- APROVAR l’adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Agència de
Residus de Catalunya i l’entitat Ecoembalajes España, SA, de data 22 de juliol de
2013, determinant la seva eficàcia i vigència a partir del dia 1 de maig de 2016.
TERCER.- APROVAR l’adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Agència de
Residus de Catalunya i la Societat Ecovidrio, SA, de data 2 d’abril de 2014,
determinant la seva eficàcia i vigència a partir del dia 1 de maig de 2016.
QUART.- AUTORITZAR al senyor alcalde-president per a la signatura de quants
documents siguin necessaris per a l’execució dels anteriors acords.
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8.

MOCIONS D’URGÈNCIA

Els regidors manifesten no tenir mocions d’urgència que tractar en aquesta sessió
ordinària.
II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
9.

Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia:
De la núm. 824 a la núm. 940/2015
De la núm. 1 a la núm. 53/2016

Vistes les relacions de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 824/2015 a la núm.
940/2015 i de la núm. 1 a la núm. 53/2016.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de les referides relacions de Resolucions de l’Alcaldia.

10.

Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de
fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal,
que seguidament es detallen:
Resolució
880/2015
881/2015
898/2015
925/2015
926/2015
20/2016

37/2016
42/2016

Detall
Relació de personal núm. 21
Relació despeses quilometratge
Concessió subvenció econòmica directa a
Caritas
Relació 0301 – Factures ADOP núm. 40
Relació 0302 – factures = núm. 38
Aprovació esborrany de conveni de cooperació
amb el Consell Comarcal per la compra
agregada del servei d’assessoria i suport en
mobilitat internacional per a joves 2016-2017
Contractació laboral temporal per interinitat
d’un operari de neteja/jardineria
Relació 02 de personal 01

Informe
192/2015
191/2015
167/2015
208/2015
209/2015
6/2016

7/2016
9/2016 i
11/2016

Vistes les Resolucions de l’Alcaldia, 880, 881, 898. 925 i 926 de 2015 i 20, 37 i 42
de 2016 a la part expositiva detallades i els respectius informes de fiscalització
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amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, ref. 192, 191, 167,
208, 209 de 2015 i 6, 7, 9 i 11 de 2016.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia anteriorment detallades i dels
informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora
municipal ref. 192, 191, 167, 208, 209 de 2015 i 6, 7, 9 i 11 de 2016.

11. 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 Junta
19/11/2015
26/11/2015
03/12/2015
10/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
21/01/2016
21/01/2016

Detall
Aprovació nòmina novembre 2015
Relació 0267 – factures 0 núm. 34
Relació 277 factures ADO núm. 37
Relació 283 Obligacions O núm. 36
Relació 294 – factures ADO núm. 39
Subvencions entitats - Joventut
Subvencions entitats – Gent Gran
Subvencions entitats – Educació infantil i
primària
Subvencions entitats -. Esports
Subvenció entitats – Cultura
Subvenció ADF Teià
Aprovació nòmina desembre 2015
Conveni ajuntament El Masnou-Alella-Teià, per
utilització conjunta del SAME
Aprovació nòmina mes de gener 2016

Informe
181/2015
183/2015
184/2015
188/2015
202/2015
196/2015
195/2015
194/2015
197/2015
193/2015
201/2015
203/2015
5/2016
12/2016

Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data 19 i 26 de novembre, 3,
10 i 17 de desembre de 2015 i 21 de gener de 2016. anteriorment detallats i els
respectius informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la
interventora municipal, ref. 181, 183. 184, 188, 202, 196, 195, 194, 197, 193,
201, 203 de 2015 i 5 i 12 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 reparament no suspensiu de la interventora
municipal, ref. 181, 183. 184, 188, 202, 196, 195, 194, 197, 193, 201, 203 de
2015 i 5 i 12 de 2016.

12. SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
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12-1.- Informació de l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, informa sobre les següents qüestions:
1.- El Govern Municipal convocarà una audiència pública el 19 de febrer a les
19:30 hores a “La Unió”, en que a grans trets s’exposarà qüestions relatives a
l’acció de govern fins a la data, pressupost municipal exercici 2016 i qüestions
relatives al Pla d’actuació municipal de la legislatura.

2. Que l’11 de febrer tindrà lloc la inauguració de l’exposició del centenari de
l’exposició commemorativa d’Antoni Batllori Jofré, “100+1 dibuixos“ al Museu
del Ter de Manlleu i per tant aquesta exposició que en el seu moment es va
inaugurar a la Casa de Cultura La Unió, començarà també un periple, un
recorregut, per terres catalanes i en primer lloc en municipis vinculats amb la
trajectòria i amb la figura de Batllori Jofré, doncs el primer lloc serà un museu
de referència a Catalunya que és el Museu del Ter de Manlleu. Hi esteu tots
convidats a assistir a la inauguració que tindrà lloc 11 de febrer al vespre.

3. Voldria també donar compte en aquesta sessió plenària que el dia 15 de gener
d’enguany ens va deixar l’Eduard Fornés, conegut com Catalino Fornés o
Duard Fornés, a l’edat de 103 anys, era el teianenc més longeu del nostre
poble. En vàrem donar compte oportunament a través de les xarxes socials
però crec que valia la pena fer-ne un record en aquesta sessió plenària.

4. També donar compte de la notificació que hem rebut de data 26 de gener, del
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en relació a la desestimació pel
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona del requeriment dels interessos
que en el seu moment varen reclamar la propietat de la casa que va ser
enderrocada parcialment a instància judicial a Sant Berger. La propietat va
interposar un incident, reclamant a l’Ajuntament al marge de la indemnització
de la qual ja vàrem donar compte a la sessió plenària del mes de setembre,
se’ns reclamava uns interessos de 104.000 €, aproximadament, estalvio els
cèntims i el detall, i el Jutjat ha desestimat aquesta reclamació i per tant, ha
donat la raó a l’Ajuntament de Teià.

12-2.- Pregunta de la regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, portaveu del
grup municipal GT.
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La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, com a portaveu del grup municipal Gent
de Teià, formula la següent pregunta:
“En Comissió Informativa se’ns va dir que l’esporga de la riera o de tots els
plataners començaria segurament a mig febrer i que es parlaria amb els jardiners
de Teià per veure si ells podien ajuntar-se i fer-ho, com es va fer altres anys.
Volíem saber com està aquest tema.”

El regidor de Serveis, Sr. Jordi Casanovas i Garcia, manifesta el següent:
“Seguim mantenint el que havíem comentat, la intenció és fer la poda a meitat de
febrer, per tant encara no hem arribat a les dates i tenim previst una reunió la
setmana que ve amb cadascuna de les empreses per decidir sobre la proposta
que ens puguin fer per poder fer front a la poda, si s’ajunten com a UTE, si ho fan
com a separat, com prefereixin, nosaltres els hi farem públic la nostra voluntat de
pressupost i actuació que han de dur a terme i ells decidiran quina és la millor
proposta que volen portar.”

12-3.- Manifestació de la regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, portaveu del
grup municipal GT.
La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, en representació del grup municipal
Gent de Teià, manifesta el següent:
“També en Comissió Informativa es va explicar que Teià havia presentat una
Moció perquè s’han tret les places d’aparcament de la Plaça Sant Martí i unes
propostes perquè seguís havent una mica més d’aparcaments perquè no
trobàvem lògic que quedés com ara i llavors sabem, o se’n va informar que hi
hauria una consulta popular però que hi hauria dues opcions a la consulta
popular, una seria tal qual està ara, sense cap aparcament i arranjant el trosset de
sorra i l’altra seria la proposta de l’equip de govern de 5 aparcaments en diagonal
i arranjant aquest tros. Llavors trobem a faltar, primera: que no s’ha tingut en
compte la proposta de Gent de Teià i tampoc s’ha tingut en compte, si no la
nostra, una opció que donés al vilatà alguna altra opció. Sinó que és el que jo dic
o el que jo dic. No ens ha agradat massa. Es fa una consulta popular però una
consulta molt limitada perquè no tenen gaires opcions o es queden sense
aparcament o els 5 que diem, quan hi ha l’opció que ells puguin donar una altra
proposta o que es pugui valorar també la que fem nosaltres. Això no ens ha
agradat i ho hem de dir.
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“Això ja ho tenim a punt, ja està tancat el disseny gràfic, no en podem dir una
consulta popular per qüestió de marc legal, perquè si fos una consulta popular
tota la tramitació corresponent seria tan feixuc que potser hauríem d’esperar mig
any per poder-ho consultar; per tant, és un procés participatiu i ja està tancar el
disseny gràfic de les dues propostes “
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La regidora de Participació Ciutadana, Sra. Silvia Marcos Llagostera, manifesta el
següent:
El fulletó que s’ha preparat és amb les dues propostes que es farà arribar a tota la
població de Teià. El període de votació finalment queda limitat per aquests temes
que dèiem legals, a l’Ajuntament i hem ampliat el termini de votació que
començarà el dia 4 i acaba el dia 8 de febrer i poden votar tots els teianencs
majors de 16 anys i censats a Teià.
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“”En relació a la mobilitat, no he acabat d’entendre gaire l’observació. Recordo
perfectament que en vàrem parlar en la sessió plenària, recordo perfectament
quina era l’opinió del grup municipal de Gent de Teià, però crec que ja en aquella
sessió plenària i en Comissió Informativa es va explicar que el que no es podia
tornar, ja per una qüestió de normativa i de seguretat vial, era a la situació caòtica
que hi havia de vehicles aparcats a tocar dels bancs, a tocar de la pèrgola, a
tocar de tot arreu i ja vàrem explicar en un croquis que allò no reunia les
condicions de seguretat vial corresponents i que per tant, davant d’aquesta
qüestió el que plantejàvem era una solució, que jo havia entès que el grup
municipal de Gent de Teià sí que veia favorablement, que era una de les opcions
amb mitja plaça, tal com sortirà en el croquis de disseny del procés participatiu,
sortirà el dibuix, tots dos dibuixos perfectament delimitats amb aquestes cinc
places addicionals a la part central de la plaça o l’actual de la plaça. Les opcions
seran aquestes, no em consta que s’hagués parlat de cap tercera opció. “
La regidora Sa. Teresa Casellas i Abella, en representació del grup municipal
Gent de Teià, manifesta el següent:
“Vàrem estar reunits perquè en el Ple el que es va dir és que en podíem parlar.
Vàrem portar unes propostes. És evident que la primera que nosaltres vàrem
anomenar era molt agosarada i volíem recuperar gairebé el que hi havia i se’ns va
dir que no, però després també vàrem fer una altra proposta que era de quatre i
tres o sigui perquè hi hagués més marge de maniobra aquí al lateral, o sigui, hi
havia dos o tres propostes, vàrem portar fins i tot un croquis. Vàrem estar reunits
al despatx i això a mi , realment el que se’m va dir és que no agradava que seria
la de cinc o res. Però nosaltres volem mostrar el nostre en que, primera, no s’hagi
tingut en compte aquesta proposta perquè el vilatà pugui dir la seva i segona,
sinó, un apartat en que el vilatà digui què pensa, perquè potser el vilatà te una
altra proposta o sigui que sí, és una participació al vilatà però de digues o res o el
que jo dic. No ens sembla una participació molt oberta, ens sembla una
participació molt tancada perquè no s’agafa ni la proposta de l’oposició. Això ja ho
vaig dir el primer dia i sí que és veritat que se’m va dir que no seria així, però
segueixo dient que estem en desacord.”
La regidora de Participació Ciutadana, Sra. Silvia Marcos i Llagostera, manifesta
el següent:
“”Si que es veritat que en Comissió Informativa vàrem plantejar com feríem
l’enquesta i vàrem plantejar que hi haurien aquestes dues opcions i en cap
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moment en Comissió Informativa Gent de Teià ens va dir escolta trobem a faltar
una tercera opció, possiblement llavors ho haguéssim contemplat.”
El regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas, en representació del grup municipal Gent de
Teià, manifesta el següent:
“Es va donar per fet. Se’ns va informar de què hi havia això i que hi havia
aquestes dues opcions.”
La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup municipal Gent de
Teià, manifesta el següent:
“Vaig consultar amb els que van a la Comissió de Participació Ciutadana, perquè
jo crec que aquest és un tema d’Urbanisme i normalment aquests temes els porto
jo, però és igual, estem en contacte, en vàrem parlar-ne. Gent de Teià en va
parlar després i vàrem estar en desacord en què el nostre suggeriment no es
tenia en compte però tampoc es tenia en compte el de cap altre vilatà. Sí que és
evident que aquell dia ells van atendre el que els hi expliqueu, però després
nosaltres n’havíem de parlar, em sembla que això és lògic que en una Comissió
Informativa vosaltres en parleu, també era la de Participació, no era la
d’Urbanisme, era una mica fora de lloc. A la d’Urbanisme no se’ns va plantejar
que aniria així, sinó potser ho haguéssim dit.
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“Si em permet la portaveu de Gent de Teià, jo li recordaria que vàrem tenir una
reunió al despatx d’Alcaldia, precisament amb els plànols de les dues opcions, en
cap moment la portaveu em va manifestar que desitjava que incloguéssim una
tercera opció; en aquella reunió no va sortir aquesta qüestió, però
insisteixo, la petició agosarada, utilitzant un adjectiu que ha utilitzat la portaveu, és
que no compleix la normativa i com no compleix la normativa el que no farem com
a govern municipal responsable és plantejar una solució que no s’ajusti a
normativa i a seguretat vial. Això no ho farem i això ho vàrem dir des del primer
dia i vàrem justificar aquesta necessitat d’ordenar aquest espai precisament per
una qüestió de seguretat i també naturalment per altres qüestions colaterals com
pot ser la valorització del casc antic, però també per una qüestió de seguretat.
La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup municipal Gent de
Teià, manifesta el següent:
“Estic d’acord, però també vàrem presentar un suggeriment amb reducció de
places o sigui la proposta agosarada que vàrem fer va ser la que vaig portar al Ple
i a la Moció, però després vàrem portar vàries propostes, una era amb diferents
maneres d’aparcar i una reduïa les places a 7, sí que vaig dir que la de 5 ja
m’agradava, abans que res, però segueixo dient que estem en desacord en que
no s’hagi deixat una altra possibilitat de proposta, perquè també es podria
proposar per part del públic o nosaltres ara de dir, perquè tampoc se’ns va dir que
es feria una consulta, això s’ha dit en Comissió Informativa, que no hem tingut
temps de fer una altra proposta nosaltres, per això diem avui
que no ens agrada com es planteja perquè també hi podria haver l’opció que per
les nits es deixés aparcar, perquè quan diu el desgavell que hi havia abans,
també hi ha desgavell quan aparquen fora dels pilons i això passa i a les nits
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realment no molesten els cotxes fora dels pilons i hi aparquen fins i tot
treballadors de l’Ajuntament i aparquen fora dels pilons perquè la gent quan no
sap on deixar el cotxe, ja no dic el dia que plogui, el dia que plogui hauríem
d’habilitat la plaça d’allà dalt o aquesta, abaixar els pilons i que poguessin entrar,
serien alternatives que potser proposaria algun vilatà, el que diem és que ja que
es farà, no es pot dir consulta, participació ciutadana, la participació ha estat molt
reduïda. Molt tancada, vaja. Només volem dir això, que estem en desacord en
com es presenta.”

12-4.- Manifestació de la regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, portaveu del
grup municipal GT.
La regidora Sra. Teresa Casellas Abella, portaveu del grup municipal Gent de
Teià, manifesta el següent:
“”En el Ple del 25 de novembre, Gent de Teià va preguntar quines mesures es
prendrien amb els agents de Policia que arrel de les destrosses del parc de
Vallbellida no havien atès a un vilatà i li varen dir que truques als Mossos d’Esquadra,
no havien estat massa educats amb aquest vilatà, van passar, no es varen presentar,
allò va anar a més, l’endemà va anar a més encara i la destrossa va ser greu i ens
ha costat diners de tot el poble i ens va contestar el regidor Sr. Santiago Albert que es
demanarien responsabilitats i que segurament hi haurien mesures correctores. Fins
ara, que sapiguem, a aquests dos agents no ha passat res i en canvi a un altre
agent, que també ha fet alguna falta que és aparcar malament i potser no contestar
com ha de contestar al seu superior hem vist que se li ha obert un expedient amb
dues faltes greus, greus eren, no se si eren molt greus, però greus segur. No diré que
potser no toqui però trobem a faltar que als que en un lloc que hi ha haver perjudici i
va intervindré precisament una falta de respecte a un vilatà i em sembla que també al
superior, ha quedat sense res això. Ens estranya.””
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“”Passo la paraula al regidor de Governació perquè en cap cas i que consti en
acta que aquesta afirmació que ha quedat sense res, com veurà la portaveu del
grup municipal, no es pot justificar de cap manera.”
El regidor de Governació, Sr. Santiago Albert i Seseña, manifesta el següent:
“No, pot haver-hi una diferència d’opinions de com actuar amb ells, però s’ha
procedit de dues maneres. D’una banda tots dos agents han tingut una reunió
amb l’alcalde i amb mi i una amonestació formal per escrit sobre la seva actuació,
deixant molt clar la manca de professionalitat. Hem considerat que en aquesta
actuació no procedia obrir un expedient disciplinari, però si procedia en la
següent. He de dir que a la reunió vàrem estar durs i aquesta és una realitat, crec
que vàrem explicar molt clarament el què esperàvem d’ells. Com a conseqüència
col·lateral que és en benefici de tots, en benefici dels agents, en benefici dels
vilatans des de l’1 de gener o 31 de desembre, no recordo exactament, hi ha un
sistema d’enregistrament de les trucades que permet d’una banda deixar clar
quina ha estat la reclamació, qui l’ha dirigit i què demana el vilatà i d’una altra
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banda saber qui és l’agent que l’atén. De fet és una mesura molt higiènica per
dues bandes, tant per la banda dels agents que tenen cobertura sobre les seves
accions si és que procedeixen correctament, con des de la banda dels vilatans
que d’alguna manera també tenen un registre de la queixa que han fet.
Pel que fa a l’agent que al que s’ha proposat obrir un expedient disciplinari, que
en aquest moment està en consultes amb la Diputació per veure la seva
procedència, no solament és la falta que va cometre en deixar no un, dues
vegades el seu vehicle incomplint normes clarament de circulació, cosa que en un
agent de Policia és realment preocupant que ho faci i a més a més en la forma
tan descuida com ho va fer, sinó la seva actuació envers les reclamacions que li
va fer el propi alcalde i la constància per escrit de les seves expressions que no
procedeixen en absolut per un agent de la Policia i a la combinació de les dues
coses és el que fa que s’hagi proposat un expedient disciplinari. O sigui, no
solament és la seva actuació, sinó la constància escrita d’unes manifestacions
que no corresponent en absolut a un agent de la Policia.
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“”Que consti a més a més, que quan aquest govern municipal va procedir a la
corresponent amonestació a dos agents per dues raons diverses i per dues
actuacions diverses a una d’aquestes dues nits, no les dues nits, una d’aquestes
dues nits, a les quals feia referència la portaveu del grup municipal de Gent de
Teià en relació a les destrosses, una amonestació consta, és un document oficial,
consta com a document a l’expedient, per tant no és un document que no formi
part de l’expedient de l’agent en qüestió, al marge del que comentava el regidor
de la subsegüent reunió al despatx de l’Alcaldia amb tots dos agents per separat
amb el regidor de Governació i amb l’alcalde, en que van quedar molt evidenciats
que una segona amonestació en aquest mateix sentit ja implicaria
automàticament l’obertura d’un expedient.
En el segon cas expressar que a mi ara em sorprèn l’opinió que ha expressat la
portaveu del grup municipal, perquè precisament una de les persones que es va
queixar de l’aparcament a la plaça de Sant Martí d’un vehicle era la portaveu del
grup municipal de Gent de Teià. Per tant, allò que vàrem estar d’acord que el
govern va considerar greu i que la portaveu va considerar greu, vam estar d’acord
que un agent de la Policia Local no pot aparcar en un lloc que no pertoca perquè
difícilment així es pot donar exemple. Sembla que ara s’hagi suavitzat això””
La regidora Sra. Teresa Casellas Abella, portaveu del grup municipal Gent de
Teià manifesta:
“No, cuidado, no he dit això. He dit que trobava correcte la sanció aquesta però
que m’estranyava que als altres dos no se’ls hagués fet perquè no hem vist en
cap comissió, ni hem vist en cap registre que s’hagi obert un expedient. Aquest si
que l’hem vist per això podem parlar-ne. Jo no he dit que no se li havia de dir res
a aquest. He dit que trobàvem a faltar als altres dos.”
El regidor de Governació, Sr. Santiago Albert i Seseña, indica el següent:
“Si em permeteu, afegiré una informació, que és que l’agent a qui es proposa obrir
un expedient, ja havia estat advertit per una altra falta en relació a una gestió
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d’una baixa, que no era ni correcte ni adient, per tant, hi ha una reiteració de
males pràctiques i tot suma.

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 21:20 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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