ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2016
Identificació de la sessió:
Núm. 7/2016
Caràcter: Ordinària

A la Vila de Teià, quan són les 21:00 hores del dia 29 de novembre 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
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, abans de procedir a desenvolupar els punts inclosos a l’ordre del
dia d’aquesta sessió, l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, proposa a totes els
regidors guardar un minut de silenci en record del pare de la regidora Sra.
Bárbara Furment i Tomás, mort la setmana passada i per la mare del regidor Sr.
Santiago Albert i Seseña, morta aquesta matinada.
Els regidors en peu procedeixen a guardar un minut de silenci.
Seguidament, s’entra a tractar els punts inclosos a l’ordre del dia d’aquesta
sessió ordinària:

I.- PART RESOLUTÒRIA
1. Aprovació esborranys actes Ple
1.1 sessió ordinària del 29 de setembre de 2016
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2016.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany
de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 29 de setembre de 2016, en la seva
versió original, sense fer cap rectificació.

1.2 sessió extraordinària del 27 d’octubre de 2016
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 27 d’octubre de 2016.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany
de l’acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 27 d’octubre de 2016, en la
seva versió original, sense fer cap rectificació.

DICTÀMENS
Àrea 1

2

Aprovació inicial de l’Ordenança
administració electrònica.

municipal

de

transparència

i

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 17 de novembre de 2016,
referent a l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal de Transparència i
Administració Electrònica.
Atès que l’increment de l’eficàcia administrativa i la possibilitat d’oferir nous
serveis públics són avui dia factors importants de millora de la qualitat de vida i,
més enllà, de la cohesió social. La innovació constant en l’àmbit de les xarxes de
telecomunicacions i els sistemes informàtics requereix l’adaptació de la normativa
vigent, per tal d’aprofitar-ne els avantatges i dotar les actuacions administratives
de plena validesa legal.
D’altra banda, la creixent demanda social de transparència per part de la
ciutadania ha de trobar una resposta en l’ordenament jurídic local, que faci front a
les necessitats d’obtenir informació així com a la possibilitat de participar en les
polítiques públiques. Aquesta Ordenança està també dirigida a incorporar aquest
nou àmbit d’acció i, així, aprofitar el potencial de les eines tecnològiques existents
per donar compliment a les disposicions legals vigents de forma adaptada a les
necessitats del món local.
Atès que l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, de 1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic constitueix una oportunitat per
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l'Ajuntament de Teià per aconseguir que els mitjans electrònics esdevinguin el
canal habitual per relacionar-se amb els ciutadans i ciutadanes.
Atès que l'aprovació d'aquesta Ordenança permet dotar-se d'una norma pròpia
que concreti com s'apliquen aquestes normes a l'Ajuntament de Teià i consolidar
l’administració electrònica, tot reforçant els drets de la ciutadania en un context de
seguretat jurídica, eficiència administrativa i innovació pública.
Atès que el fonament jurídic d’aquesta Ordenança cal trobar-lo, en primer lloc, en
el mandat que imposa a les administracions públiques l'article 103.1 de la
Constitució, que vincula la legitimitat en l'exercici de les potestats administratives
als principis de servei objectiu de l'interès general i, d'altra banda, en els principis
definits a l'article 3 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic i, en l'àmbit local, a l'article 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, d'eficiència, servei als ciutadans, eficàcia, coordinació,
transparència i participació i en les normes relatives a l’ús dels mitjans electrònics
en el procediment administratiu recollides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques .
Els diferents principis i normes previstos ja havien estat objecte de
desenvolupament amb l’Esquema Nacional de Seguretat i l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat que són tinguts en compte en aquesta Ordenança. L'Ordenança
també es basa en allò previst en les lleis del Parlament de Catalunya 26/2010 i
29/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya i d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya respectivament. La present Ordenança pretén aprofundir el camí de
consolidació en l’adopció dels mitjans electrònics per a les comunicacions entre
les administracions i la ciutadania identificat per aquestes normes i incorporar el
resultat dels treballs de la Comissió per a la Reforma de l’Administració (CORA).
Quant a l’ordenament jurídic local, aquesta Ordenança s’aprova en ús de la
potestat d’autoorganització reconeguda a l’article 8 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, amb l’objectiu de fixar els criteris generals i les regles específiques per
a l’ús dels mitjans electrònics per l’Ajuntament de Teià. Així mateix, l'article 70 bis
de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei 57/2003, de mesures per a
la modernització del govern local, que estableix que les entitats locals estaran
obligades a "impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i
la comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la
presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius,
enquestes i, si escau, consultes ciutadanes".
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Pel que fa a la transparència aquesta ordenança té present l’aprovació de normes
d’una importància cabdal, com ho són la Llei 19/2013, de 19 de novembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, del Parlament de
Catalunya. La incorporació d’aquesta matèria a l’Ordenança permetrà el millor
compliment de la Llei en benefici de la participació de la ciutadania en els debats
públics, que l’Ajuntament de Teià. ha de promoure de forma activa, tot fent ús de
les diferents tecnologies disponibles. A aquests efectes, l’Ordenança incorpora
l’habilitació per a l’ús de tecnologies de xarxa social i la creació de comunitats
virtuals, entre d’altres, per tal de promoure la cooperació i la col·laboració entre el
sector públic i els diferents agents de la vida social.
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 l’Ordenança municipal de Transparència
Administració Electrònica, segons la minuta que s’adjunta a aquests acords.

i

Segon.- Sotmetre a informació pública aquest expedient i el text de l’Ordenança
pel termini de trenta dies hàbils, per tal que es puguin presentar al·legacions, o
suggeriments, mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al Diari El Punt, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament i web municipal. El
termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de l’última de
les publicacions oficials abans esmentades.
Tercer.- Disposar que en el suposat de no formular-se al·legacions, reclamacions
o suggeriments durant el termini d’informació pública i audiència als interessats,
l’Ordenança que ara s’aprova inicialment es considerarà definitivament aprovada
sense necessitat d’ulterior tramitació.
Una vegada aprovada definitivament, l’Ordenança es publicarà de forma íntegra
amb el text dels acords adoptats, en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. Al DOGC es publicarà la referència del BOPB on s’hagi fet la
publicació municipal anteriorment esmentada.
Quart.- Declarar la derogació de l’Ordenança Reguladora de l’Administració
Electrònica aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 17 de
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març de 2016, publicada en el BOPB de 24 de maig de 2016, una vegada entri en
vigor la nova Ordenança aprovada.
Cinquè.- Remetre a la Subdelegació del Govern de Catalunya i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, còpia de l’expedient tramitat i del text
íntegre de l’Ordenança municipal de Transparència i Administració Electrònica,
una vegada s’hagi produït la seva aprovació definitiva.

Àrea 2

3

Proposta de concessió de Tei de Plata 2016

Vista la proposta de la Comissió Informativa de data 17 de novembre de 2016, de
concessió del Tei de Plata 2016.
La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup municipal Gent de
Teià, manifesta el següent:
“”A Gent de Teià li sap molt greu que un altre any ens trobem amb el que ens hem
trobat els dos últims anys i és que no s’ha tingut en compte de cap manera els
nostres suggeriments, sinó que el grup de govern te majoria i ell ha triat. Llavors
voldríem dir que quedi molt clar que pensem que la Rosa Villaplana mereix el Tei de
Plata per la seva tasca a Teià, però pensem que és prou jove perquè abans ho rebin
altres persones de Teià, mereixedores tan com la Rosa i d’edat més avançada . És
maco que el Tei el pugui rebre la persona guardonada, no un familiar a títol pòstum.
És per aquest fet que el nostre vot hauria estat en contra, però per respecte a la Rosa
que ha estat la guardonada, ens abstindrem.”

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal Partit
Demòcrata, manifesta el següent:
“”Nosaltres, el nostre vot, lògicament, és a favor i en aquests dos darrers anys no ha
anat diferent que els altres 25 que s’ha guardonat el Tei de Plata per Festa Major;
inicialment es donava l’Onze de Setembre i els darrers anys per Festa Major i dic això
perquè sabem que ara s’està impulsant a petició, a més a més de Gent de Teià, en
Comissió Informativa, la creació d’una comissió que digui cap on ha d’anar el Tei de
Plata i ara com a Partit Demòcrata, nosaltres fem valdre que el format que hi ha
actualment de Tei de Plata ens sembla el format correcte, que ens sembla que qui
està governant és el que proposa, que s’ha d’intentar arribar a consensos que, si no
hi són, com en tota democràcia el que està governant és el que s’emporta el gat a
l’aigua, el que proposa el guardonat de l’any que pertoca .
Dit això i no tirant massa enrere en Teis de Plata anteriors, voldria recordar al grup de
Gent de Teià, no diré l’any perquè no se sàpiga quin Tei és, però per poc que es
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pensi se sabrà a quin any em refereixo, en un canvi de govern hi havia un Tei ja
designat, acordat per totes les forces i el govern entrant després d’una moció de
censura, estic donant tantes pistes que ja sabem a quin Tei és, però és que no hi puc
dir d’una altra manera, des del govern entrant vam proposar a tres setmanes de la
seva concessió canviar el Tei. L’oposició érem majoria i podíem haver votat que no.
No ho vàrem fer. Perquè vàrem creure que la proposta que feia el govern, un govern
en minoria, era una proposta adequada i que s’avenia una mica amb les condicions
que el Tei ha de rebre. Tei per cert que encara els homenatjats han de rebre. Encara
no tenen el vídeo d’aquell Tei. A mi em cauria la cara de vergonya. Aquell Tei encara
no el tenen els guardonats. Per tant la nostra manera de veure el Tei és la que
actualment tenim, estem d’acord que aquesta Comissió continuï treballant i nosaltres
som més partidaris de que a més a més d’un Tei de Plata es pugui tenir en
consideració i a més a més una proposta que va fer el regidor Abel Ballesteros, de
que hi hagi una concessió o guardó de “Teianenc de l’Any”, per persones que
puntualment facin alguna activitat o alguna acció que engrandeixi el poble
culturalment, socialment, des de qualsevol àmbit i que aquest sí que podria ser molt
més participatiu, es podria fins hi tot penjar en xarxes i en el Butlletí Municipal perquè
la gent de les propostes que es fessin des de la Comissió d’aquest Tei de Plata,
d’aquest Teianenc de l’Any, triessin quina és la persona que creuen que sigui
mereixedor d’aquest. Res més. El nostre vot lògicament és a favor. “

La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, en representació del grup municipal
Cat+ERC, manifesta el següent:
“Nosaltres per totes les raons exposades en la proposta del Tei de Plata 2016,
naturalment estem a favor i estem d’acord evidentment també, ja en vàrem parlar en
el darrer Ple, en la formació d’aquesta Comissió per parlar, per debatre com es pot
fer en posteriors edicions i també aquesta altra proposta de guardó del Teianenc de
l’Any. Per tant, a favor.”

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“Per al·lusions explícites i implícites al govern que presideixo, reitero el que ja
comentava també el regidor de Cultura i portaveu del grup municipal Partit
Demòcrata, que ha de quedar clar que no s’ha fet res de diferent aquests últims anys
que no s’hagi fet en anteriors edicions. Vull remarcar aquesta consideració perquè
s’ajusta a la realitat i una segona qüestió, de fet en són tres, la segona és que com
alcalde no puc compartir el criteri subjectiu que determina segons les paraules de la
portaveu del grup municipal de Gent de Teià que es parli o s’hagi de parlar de l’edat o
de la joventut o de l’edat avançada dels possibles guardonats. Crec que aquest és un
criteri absolutament subjectiu i que no s’ajusta de cap manera a l’esperit del Tei de
Plata. No cal fer un repàs ara de l’edat dels guardonats però crec que fer afirmacions
sobre aquesta qüestió de ‘en base a l’edat’ qui es mereix o qui pot ser mereixedor del
Tei de Plata, des d’un punt de vista doncs des d’un punt de vista institucional i com
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alcalde, no el comparteixo i no comparteixo aquesta subjectivitat. I en darrer terme, jo
remarco el caràcter institucional que sempre ha tingut la concessió del Tei de Plata,
que és el format que ha anat tenint al llarg de tots aquests anys.”

La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup municipal Gent de
Teià, manifesta el següent:
“Li voldria dir al regidor de Cultura que sí hi ha hagut quelcom de diferent aquests
últims tres anys. Sempre s’havia arribat a un consens i l’any passat ni ens vàrem
assabentar de qui era fins el mateix moment de l’acte. Ja no és ni intentar arribar a un
consens. És que no se’ns va dir. Quan vàrem arribar a l’acte ens vàrem assabentar
allà. Aquest any se’n va donar, decidir, donar d’altres, que fa anys que estem
intentant, varen dir que no, que era aquell, tenen majoria i el que li voldria recordar és
que el Tei de Plata del que vostè parla, que si que és veritat que vàrem arribar a un
consens, és va canviar 20 dies abans, si no te encara el vídeo és perquè se’ns va fer
una moció a l’endemà de la Festa Major i vostè va tornar a ser el regidor de Cultura i
vostè no ha acabat el vídeo i no l’ha lliurat o sigui que no culpi a Gent de Teià. Era
vostè el responsable de lliurar-lo.”
El regidor de Cultura, Sr. Francesc Ribas Paris, manifesta el següent:
“Aquell vídeo no es va fer des de la regidoria de Cultura que vostès tenien en
possessió en aquell moment, en el moment que es va atorgar. Aquell vídeo no ha
arribat mai a la regidoria de Cultura, mai. El fill de l’homenatjat s’està tornant boig per
aconseguir aquest vídeo i ha contactat amb la regidoria de Cultura i la regidoria de
Cultura aquest vídeo no l’ha tingut mai. Ni en govern de Gent de Teià, ni en govern
d’Esquerra-PSC i Convergència. Aquest vídeo nosaltres no l’hem tingut mai i ens
consta que d’aquell vídeo en teníeu un altre de preparat que el vàreu encarregar, no
em feu dir a qui perquè no ho se, que no us va agradar el que vau veure i que corre
cuita en vàreu fer un altre en un parell de dies, que va quedar molt bé per cert, dit per
uns altes, però aquest vídeo a la regidoria de Cultura no ha arribat en cap moment, ni
editat ni sense editar, ni telemàticament ni amb DVD físicament. Mai no l’hem tingut,
per tant no podem acabar la feina perquè no sabem on aconseguir aquest vídeo”

El Ple de l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
membres que composa la Corporació, el vot a favor del senyor alcalde i set
regidors que pertanyen als grups municipals de Cat+ERC i Partit Demòcrata, i
l’abstenció dels cinc regidors del grup municipal de Gent de Teià, adopta els
següents acords:
Primer.- CONCEDIR el Tei de Plata 2016 a Rosa Villaplana i Puig
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Atesa la seva vinculació amb moltes entitats teianenques i la seva participació
desinteressada i intensa en nombrosos actes relacionats amb la cultura, la
participació ciutadana, la cooperació, la solidaritat i el benestar social de teianencs
i teianenques.
Ates el seu abnegat treball al capdavant de l’Oficina de Català i en la organització
de cursos i activitats més enllà de la seva estricta competència laboral, amb
l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de la llengua i cultura catalanes.
Atès el seu profund arrelament al poble i als seus costums i tradicions mitjançant
la participació activa en entitats que promouen la conservació de la cultura
teianenca i al mateix temps el seu potent treball d’integració de gents arribades
d’arreu i a través de l’ensenyament de la llengua i cultura catalanes.
Destaca doncs de la seva activitat altruista la seva capacitat d’integrar-se i de ser,
alhora, integradora. Bona companya, treballadora, activa, honesta i que està
sempre està allà on se la reclama. Treballadora de petites coses per assolir grans
objectius i sempre amb humilitat, amb implicació però sense voler destacar en
excés.
Compromesa, de conviccions fermes i una actitud positiva, col.laboradora i amb el
do de fer les coses fàcils.
Es transcriu a continuació el poema que l’any 1984, la guardonada amb la
distinció de Teianenca Exemplar l’any 1991, Antonieta Lladó va dedicar a la Tei
de Plata 2016 i que la defineix com a persona:
SONET A ROSA
Lleugera, gràcil
Cada jorn venies i amb el somriure lleu que tant t’escau
L’estona de lliçó que ens imparties
pintava el nostre gris de color blau
Era el gris d’una monotonia
trencada pel color de la il.lusió,
convertit per ta gràcia en l’alegria
de profitosa i amena lliçó.
Gràcies Rosa,
Tots tenim l’esperança
de l’any que vé gaudir de ta ensenyança
Mentre, entretant,
salvem uns vells records
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i amb una punta d’emoció sincera,
com una rosa que ets, de primavera,
t’ofrenem un pomell de belles flors.

Segon.- FER constar en el Tei de Plata la següent inscripció:
Rosa Villaplana Puig
Per la seva implicació en el teixit associatiu teianenc, la seva dedicació altruista i
compromesa, i la seva trajectòria al capdavant de l'Oficina de Català i a favor de la
llengua catalana.

4

Moció de creació de la Comissió de seguiment de l’agermanament amb el
municipi de Massarosa.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 17 de novembre 2016, de
creació de la Comissió de seguiment de l’agermanament amb el municipi de
Massarosa.
El senyor alcalde manifesta que després de la reunió de la Comissió Informativa
de l’àrea 2, tots els grups municipals han consensuat una esmena del dictamen
excloent l’apartat quart dels acords proposats.
Tenint en compte l'acord de Ple de 20 de setembre de 2005 d'Aprovació proposta
d'agermanament entre els municipis de Massarosa i Teià.
Vistos els escrits de l'alcalde de Massarosa de 6 de novembre de 2015, RE
2015/4059, de 9 de novembre, de voluntat de renovació dels lligams
d'agermanament entre els municipis de Teià i de Massarosa; i de 23 de juliol de
2016, RE 2016/3743, de 31 d’octubre, d'invitació a la Festa del Comune de 2016,
que ha de tenir lloc a l'agregat de Bargecchia (Massarosa), entre els dies 16 al 18
de desembre.
Vist que als actes de Festa Major de Teià de 2015 vam rebre una delegació de
Massarosa, que va comptar amb una acollida institucional a la Sala de Plens per
part de tota la Corporació municipal i l'organització d'una primera trobada de
campaners de tots dos municipis (el Campaners de Sant Martí de Teià i els
Campanari di Bargecchia), entre altres actes en què van participar.
Atesos els acords de la Junta de Portaveus del passat 15 de setembre de 2016:
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"1) Impulsar la creació d'una Comissió d'agermanament amb Massarosa, que
"Estaria formada pels portaveus municipals (o, per delegació, un regidor de cada
grup municipal) i l'alcalde, la directora del CEIP El Cim i la directora de la SI Turó
d'en Baldiri, i quatre representants externs més dels àmbits de promoció
econòmica, esports, cultura i medi ambient, respectivament. Els portaveus
municipals en faran propostes i es consensuaran. Un cop acordada aquesta
Comissió, se sotmetrà a aprovació per Ple (probablement a octubre o novembre),
que serà dictaminada per la Comissió Informativa de Participació. La Comissió té
per objecte elaborar un programa d'intercanvis educatius i socioculturals, amb
propostes d'activitats 2017-2019, amb el benentès que el govern buscarà fonts de
finançament i subvencions específiques, actuacions subordinades a la
disponibilitat pressupostària de cada exercici."
"2) "D'acord amb la invitació de l'Ajuntament de Massarosa del passat 22 de juliol,
com a retorn de la seva participació a la Festa Major de Sant Martí de 2015,
s'acorda acceptar la invitació i designar una delegació, formada per: alcalde,
portaveus municipals (o regidor en qui hom delegui) i 1/2 representants dels
Campaners de Teià, atès que enguany la Festa anual de Massarosa se centra en
l'agregat de Bargecchia, on hi ha els Campanari que van participar a Teià l'any
passat. D'acord amb la invitació, s'acorda fixar la visita el cap de setmana del 16
al 18 de desembre. Es buscaran vols d'avió low cost Barcelona/Girona - Pisa, que,
amb l'allotjament, aniran a càrrec de la partida d'atencions protocol·làries i
desplaçaments de membres de la corporació".
Vistes les propostes dels grups municipals de nomenament de representants
externs de la societat civil i específicament dels àmbits de promoció econòmica,
esports, cultura i medi ambient que es van consensuar en la Comissió Informativa
de l'Àrea de Participació del passat 13 d'octubre de 2016, concretament: Sra.
Maràngels Pérez Latorre; Sra. Irene Gisbert Borràs; Sra. Maria Manté Floriach; i
Sr. Joan Tarradas Pérez, a més de les directores del CEIP EL CIM i de la SI Turó
d'en Baldiri, amb l'acord que es deixa oberta la possibilitat d'incorporar, quan es
consideri oportú, altres persones a la referida Comissió, a través dels
corresponents acords.
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:
1. Impulsar la creació d'una Comissió d'agermanament amb Massarosa, que
estarà formada pels portaveus municipals (o, per delegació, un regidor de cada
grup municipal) i l'alcalde, la directora del CEIP El Cim i la directora de la SI Turó
d'en Baldiri, i quatre representants externs més dels àmbits de promoció
econòmica, esports, cultura i medi ambient, concretament: Sra. Maràngels Pérez
Latorre; Sra. Irene Gisbert Borràs; Sra. Maria Manté Floriach; i Sr. Joan Tarradas
Pérez.
2. Deixar oberta la possibilitat d'incorporar, quan es consideri oportú, altres
persones a la referida Comissió, a través dels corresponents acords.
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3. Encomanar a la Comissió l'elaboració d'un programa d'intercanvis educatius i
socioculturals, amb propostes d'activitats 2017-2019, actuacions que estaran
subordinades a la disponibilitat pressupostària de cada exercici, per la qual cosa
el govern municipal buscarà fonts de finançament i subvencions específiques.

Àrea 4

5

Modificació article 7.2 c) i annex 1 del Reglament de prestacions
econòmiques de caràcter social.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de dat 14 de novembre de 2016,
referent a la proposta de la regidoria de Benestar Social, de modificació de l’
article 7.2 c) i annex 1 del Reglament de Prestacions Econòmiques de Caràcter
social, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 17 de
desembre de 2013.
La regidora de Benestar Social, Sra. Gemma Rosell Duran, exposa el següent:
“Des del 2013 que es va decidir aplicar un indicador de renda de suficiència de l’1 i
que més endavant aniríem valorant els resultats en la seva aplicació, fins ara no
s’havia fet res; llavors després d’observar que moltes famílies no podien accedir als
ajuts perquè aquest llindar econòmic els limita, doncs hi ha una demanda no coberta,
es decideix fer una revisió dins el que és l’àrea de Serveis Socials que fins ara no
s’havia fet i sabem que també els pobles del nostre voltant, similars a nosaltres,
tenen un indicador més alt que el nosaltres, aleshores vàrem fer una valoració
econòmica i vàrem decidir augmentar aquest indicador a l’1,4 que ben segur que
moltes famílies desfavorides podran optar a aquest ajut.”
La regidora Sra. M. Núria Andinyac i Lladó, en representació del grup municipal
GT, manifesta el següent:
“”Sí que és cert que quan se’ns va explicar a la Comissió Informativa no vaig entendre
gran cosa, llavors he pogut parlar-ho amb els Serveis Socials i m’han explicat i m’han
ensenyat tot l’estudi que han fet dels últims tres anys, de les sol·licituds que ells han
tingut a nivell d’ajudes i bé, sí que és cert que el llindar que actualment te de la
Generalitat és baix i que apujant nosaltres aquest llindar, sí que és cert que veient els
números ajudarem a molta més gent i realment a nivell pressupostari no suposa un
increment per nosaltres. Llavors, Gent de Teià estem totalment a favor d’ajudar a la
gent en situació de vulnerabilitat aquí a Teià i per tant el nostre vot és a favor
totalment.
Atès que en l’aplicació del reglament, s’ha constatat que la limitació dels llindars
econòmics ha provocat que algunes unitats de convivència familiar en situació
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econòmica desfavorable no hagin pogut accedir a les prestacions econòmiques
regulades.
Vist que la modificació del barem econòmic d’accés que consta a l’article 7.2 c) , i
de la mateixa manera de les quantitats de la renda màxima disponible mensual
que conten l’Annex 1, es proposa de la següent forma:
ARTICLE 7.2 c) Que la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant es trobi en
una situació de manca de recursos econòmics.
Es defineix com a barem econòmic d’accés, l’1’4 de l’IRSC de l’any en curs, equivalent a
796’77€ (per a una persona sola).
Mentre no s’aprovi la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’exercici
2016, continua vigent l’IRSC de l’any 2015 fixat en 569.12 euros mensuals, als efectes
d’aquest reglament i continua vigent per al 2017. Cas que aquest índex es vegi modificat
durant la vigència d’aquest reglament, s’entendrà automàticament incorporat en aquest
article i l’Annex 1, en les quanties que en resultin.
Per a cada nova persona que formi part de la unitat de convivència, s’afegirà 0,3 vegades
aquest valor: 0,3 X 796’77 = 239’03 €. (En l’annex 1 de les bases es recull la taula de
requisits econòmics d’accés a les prestacions).
ANNEX 1
LLINDAR ECONÒMIC D’ACCÉS A LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE
CARÀCTER SOCIAL
La renda disponible de la unitat familiar de convivència mensual màxima per a tenir dret a
les prestacions, en funció del nombre de membres de la mateixa, seran les següents
quantitats:
Llindar econòmic
Composició de la
unitat familiar de
convivència
Un membre
Dos membres
Tres membres
Quatre membres
Cinc membres
Sis membres

Renda màxima disponible
mensual (amb la despesa
d’habitatge descomptada)
796.77
1035.80
1.274.83
1.513.86
1.752.89
1.991.92

La renda disponible de la unitat familiar de convivència s’obté de la suma dels ingressos,
relacionats a l’article 8.4 a.1 (obtinguts en els darrers 6 mesos i ajustats a nivell mensual)
i de restar la despesa d’habitatge amb els límits regulats a l’article 8.4.a.2.
A efectes del barem final la situació econòmica es valorarà segons la puntuació
consignada a la taula següent:
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Taula de puntuació per la valoració
econòmica segons el tram de renda Puntuació assignada
disponible
Renda disponible inferior al 33,3% de la renda
màxima mensual fixada, segons el tipus 6 punts
d’unitat de convivència.
Renda disponible entre el 33,4% i el 66,6% de
la renda màxima mensual fixada, segons el 4 punts
tipus d’unitat de convivència.
Renda disponible entre el 66,7% i el 100% de
la renda màxima mensual fixada, segons el 2 punts
tipus d’unitat de convivència.

Vist l’informe emès pel Secretari de l’Ajuntament, de data 26 d’octubre 2016.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació,
adopta els següents acords:
Primer.- APROVAR inicialment la modificació del Reglament Municipal de
prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Teià, en el seu
article 7-2 c i annex 1, segons s’ha detallat a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- SOTMETRE a informació pública aquest expedient i el text de la
modificació del Reglament municipal pel termini de trenta dies hàbils, perquè es
puguin presentar al·legacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels
corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Diari El Punt i el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la web municipal. El termini d’informació pública començarà a
comptar des de l’endemà de l’última de les publicacions oficials anteriorment
esmentades.
Tercer.- DISPOSAR que en el suposat que no es formulin al·legacions,
reclamacions o suggeriments durant el termini d’informació pública i audiència als
interessats, la modificació de l’annex 1 del Reglament municipal que ara s’aprova
inicialment es considerarà definitivament aprovada sense necessitat d’ulterior
tramitació.
Una vegada aprovat definitivament l’annex 1, modificat del Reglament, es
publicarà de forma íntegra en el BOP, així com el text de l’acord plenari adoptat i
en el DOGC la referència del BOP on s’hagi realitzat la publicació.
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Quart.- TRAMETRE a la Subdelegació del Govern a Catalunya i al Departament
de Governació de la Generalitat de Catalunya, còpia de l’expedient tramitat i del
text íntegre de la modificació, una vegada s’hagi produït la seva aprovació
definitiva.

PROPOSTES
Àrea 3

6

Moció sobre Mobilitat al Maresme. Novembre 2016

Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 24 de novembre de 2016, en relació a la
Moció sobre Mobilitat al Maresme. Novembre 2016, que no ha estat dictaminada
per la Comissió Informativa corresponent, per haver estat elaborada la proposta
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 composa la Corporació,
acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia núm.
52/2016, de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF.

Les forces polítiques del Consell Comarcal del Maresme i la Coordinadora
Preservem el Maresme, així com el conjunt de la societat de la comarca, a traves
dels seus Ajuntaments i entitats, des de fa ja molts anys estant lluitant per
aconseguir la implantació de mesures en infraestructures que garanteixin una
adequada mobilitat, sostenible i segura, dels seus habitants, ja sigui a nivell intern
entre els diferents municipis que la componen, ja sigui en relació al conjunt del
territori català.
Aquesta lluita es va materialitzar en la Declaració del Maresme 2015 a partir de la
qual volem basar aquesta moció.
Citar ara tots els antecedents de treballs, estudis, informes, reunions, comissions
de treball, etc. relacionats amb aquesta demanda seria molt extens perquè ja fa
força temps que s’estan produint, però si que a l’hora de programar el que cal fer,
no es pot oblidar el que ja s’ha fet, especialment en relació a la recopilació de
dades i la definició de les necessitats.
Tenint com a document de referència i consens la Declaració del Maresme del
2015 promoguda per la Coordinadora Preservem el Maresme i el document marc
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consensuat per totes les forces polítiques al Comissionat de Mobilitat del Consell
Comarcal del Maresme, que compta amb el compromís de totes les agrupacions
polítiques comarcals en les municipals del mateix any, i aprovada en resolució al
Parlament de Catalunya al març del 2016 per tots els grups parlamentaris.
En aquest sentit, cal citar com a resum de tot que, en aquests moments, la
Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat,
està redactant un Pla de Mobilitat del Maresme que, a partir de les necessitats
detectades, haurà d’establir al conjunt de mesures a aplicar per aconseguir
l’objectiu anteriorment citat de dotar el conjunt dels municipis del Maresme de la
necessària i definitiva mobilitat sostenible i segura per als propers anys.
És en base a aquesta premissa i al compromís del Govern de la Generalitat i
l’acord del Parlament de no allargar el peatge de la C-32 més enllà de la data de
finalització de la concessió actual, es proposa al conjunt de forces polítiques del
Consell Comarcal del Maresme fer arribar a l’equip redactor del Pla i als
representants polítics del Departament, les consideracions i propostes concretes
que s’acordin en el marc del Comissionat de Mobilitat i negociar a la Mesa de
Mobilitat, per a que siguin tingudes en compte i es puguin incorporar al contingut
de dit Pla de Mobilitat. Mesures que hauran d’estar finançades, amb part, els
400M€ previstos d’aportar per part de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en
base a l’acord de traspàs de la NII, i dels que ja es varen trametre 97,2 M€ que no
es varen destinar a la construcció de l’alternativa a la C-32 tal i com recull el
conveni signat entre les dues administracions.
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, exposa el següent:
“”Malauradament aquests tipus de mocions de mobilitat sobre el Maresme, són
mocions que malauradament anem aprovant els ajuntaments de manera reiterada i
que malgrat que aparentment hi ha un consens en la comarca sobre les qüestions
que ara planteja novament aquesta moció de mobilitat al Maresme, gairebé que
sempre ens trobem en el mateix punt de sortida i no s’acaben de prendre les
decisions polítiques que pertoquen, malgrat tot, com Ajuntament de Teià proposem
també l’adhesió i el suport a aquesta Moció en els termes que ens ha estat elaborada
i sense cap modificació. És el document original que surt del consens d’acord del
Consell Comarcal del Maresme.”
“Afegir que com alcalde també crec que és una satisfacció i parlant també en nom del
govern municipal que encapçalo, que ens hem ja d’alguna manera impulsat en algun
d’aquests punts, que és el de la millora del transport públic per carretera en el nostre
municipi, sol·licitant al llarg d’aquest any que ja duem de govern municipal, l’ampliació
dels horaris de la línia de la C8 que connecta Teià amb Barcelona, passant pel Nord
del Masnou i el Sud d’Alella i des del 14 de novembre disposem ja de moltes més
freqüències i d’uns horaris que reverteixen en una millor oferta als nostres usuaris i
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per tant als teianencs i teianenques que aposten pel transport públic per carretera i
per una mobilitat més sostenible.”

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.- Determinar que el Pla Integral de Mobilitat del Maresme que s’està
redactant per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya (compromís 2014) forçosament haurà de contenir les següents
consideracions i propostes:
-

Actualització dels estudis de demanda de mobilitat al corredor del
Maresme, tant pel que fa al transport públic, la mobilitat privada, en
bicicleta i a peu. El conjunt dels estudis anteriorment realitzats i coneguts
són previs a la situació de crisi econòmica que ha de comportar una
disminució notable dels volums circulatoris i de desplaçament en el conjunt
de Catalunya i del Maresme en particular. Han d’anar en direcció de la
sostenibilitat i l’ordenació del territori.

-

Respecte al transport públic per ferrocarril (xarxa ferroviària), cal millorar
la capacitat i prestacions de l’actual línia de Rodalies R1, executant les
actuacions prioritàries de millora del servei anunciades per ADIF i la
Generalitat, que permetin disposar de trens més llargs i amb major
freqüència de pas, incrementant l’oferta de Rodalies i després on es fa
referència als punts inter modals, garantir la protecció de la línia davant els
temporals i les avingudes i en general, millorar la seva seguretat, la dels
viatgers i la fiabilitat global i particular de tot el servei.

-

L’estudi haurà de precisar bé la millora de connectivitat Alt Maresme-Girona
(rodalies Girona) i definir i concretar el projecte, l’impacte ambiental,
urbanístic i de mobilitat amb el calendari del desdoblament de la línia entre
Arenys de Mar i Blanes, en els trams on sigui possible, realitzant tots els
estudis tècnics pertinents.

-

També caldrà avançar en altres millores com l’adequació de totes les
estacions per a persones amb mobilitat reduïda, disposar de zones
d’aparcament prop de les estacions, així com totes aquelles altres
actuacions que ja estan previstes al Pla de Rodalies pel Maresme i que no
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hem citat anteriorment, com l’allargament de l’andana d’Arc de Triomf
(Barcelona) o concreció del projecte constructiu entre Granollers i Mataró.
-

Pel que fa a la xarxa de transport públic per carretera, s’ha de tenir
present que es necessari que s’articuli i es complementi amb la ferroviària
per a garantir la comunicació entre diferents municipis de la comarca i
també amb les ciutats del Barcelonès i les comarques del Vallès i Girona.

-

Per això, caldrà el desplegament per part de la Generalitat d’una millora de
la oferta de transport públic interurbà amb autobús, posant especial èmfasi
en la connexió amb les estacions de tren. També, executar el més aviat
possible, el ja projectat carril bus de la C-31, entre la Pau i Montgat.
Dissenyar una extensió de carril bus i VAO - que pot ser tecnològicament
versàtil – als punts de col·lapse tant de la xarxa de carreteres locals com
les d’alta capacitat per tal d’afavorir l’ús del transport col·lectiu.

-

Millorar el servei del Nit Bus al Maresme garantint la connexió amb el Baix
Besós i dins del Maresme tenint present la situació d’inconnexió dels
municipis de l’Alt Maresme, així com la centralitat que exerceix Mataró.
Propostes de millora:
1- que la N-81 arribi fins a Mataró i tingui parada al Baix Besos.
2- que la N-82 arribi fins al final de la comarca (Tordera).
3- que les línies tinguin més freqüència ampliada els caps de setmana.

-

Pel que fa a la xarxa viària, és evident, per reiterat i perllongat en el temps,
que el que cal fer primer és definir d’una vegada per totes la funcionalitat
que ha de tenir la N-II per la costa i la seva alternativa viària respecte dels
moviments interns entre els municipis de la comarca. En aquest sentit,
l’estudi haurà de definir, després de la consulta amb els implicats territorialment parlant- les mesures concretes que hauran de fer possible la
pacificació de l’actual N-II fins a convertir-la en un eix cívic amb garantia de
seguretat i integració urbana i dotant-la de major disponibilitat per a la
circulació de vianants i bicicletes.

-

Òbviament, aquesta definició de la N-II no es pot deslligar de la que també
s’ha de fixar de l’actual C-32 ( Autopista del Maresme ) , sobre la qual
caldrà determinar la seva configuració i funcionalitat, com a via comarcal,
tant en relació als usuaris maresmencs (nous accessos a municipis com
ara a Cabrils- Vilassar de Mar i Teià ) com en el conjunt dels usuaris
d’altres indrets.
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-

-

Naturalment, aquesta definició de la C-32 també haurà de contemplar
prioritàriament la seva gratuïtat pels maresmencs.
Igualment, aquest estudi, haurà de contenir i definir aquelles actuacions
concretes de possible modificació de traçat o vialitat que permetin
incrementar la citada pacificació de la N-II.
Com a mesures complementàries, l’estudi haurà de contemplar la circulació
dels vianants, així com la redacció i execució d’un carril bici (xarxa de
bicicletes), el traçat i característiques del qual sigui resultat del consens de
tota la comarca, incloent totes les mesures possibles per a la protecció del
Medi Ambient, com per exemple les de promocionar la utilització del
vehicle elèctric, tot fomentat la definició d’una xarxa de punts de càrrega
ràpida a tots els municipis de la comarca.

Segon.- Establir que la redacció del Pla Integral de Mobilitat en la seva
globalitat i la de tots els projectes parcials de millora i connexió que s’han citat
en el punt anterior, poden i han de ser finançats amb el retorn dels 97,2 M€ rebuts
de Foment al 2011 com a primer pagament pel traspàs de la N-II, que la
Generalitat va dedicar a altres fins amb el compromís de retornar al Maresme,
retorn necessari per poder reclamar la resta fins els 400M€ segons conveni de
traspàs de la N-II a la Generalitat per a actuacions al Maresme, exceptuant els
97,2 M€ traspassats inicialment amb posterioritat a la signatura del Conveni,
conveni que necessàriament haurà de ser revisat, donat que els acords no
coincideixen amb la sensibilitat del territori en els aspectes com el de la via
alternativa i gratuïta a la C-32.
Tercer.- Comunicar els presents acords al Departament de Serveis Territorials de
la Generalitat, Parlament de Catalunya, Ajuntaments de la Comarca, Entitats i
Associacions implicades amb la mobilitat del Maresme.

7

MOCIONS D’URGÈNCIA

Els regidors manifesten no tenir mocions d’urgència que presentar en aquesta
sessió plenària.

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
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8

Donar compte de la modificació de denominació del grup polític
“Convergència i Unió” a la denominació: “Partit Demòcrata”.

S’informa als membres de la Corporació del comunicat de modificació de
denominació de grup polític, passant el grup municipal Convergència i Unió a
denominar-se grup municipal PARTIT DEMÒCRATA.
Els membres de la Corporació manifesten quedar assabentats del canvi de
denominació del grup municipal PARTIT DEMÒCRATA.

9

Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: De la núm.
621 a la núm. 769

Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la número 621 a la número
769/2016.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de la referida relació de Resolucions de l’Alcaldia.

10

Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes
de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora
municipal, que seguidament es detallen:
Data Junta
06/10/2016
06/10/2016
13/10/2016
20/10/2016
20/10/2016
10/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
17/11/2016
17/11/2016

Detall
Relació 211, factures ADO 33
Relació 212, Obligacions núm. 29
Relació 220, Obligacions núm. 30
Relació 222, factures ADO 35
Aprovació nòmina mes d’octubre
Atorgament subvencions a Entitats
del
Programa de Cultura, exercici 2016
Relació 239 ADO núm. 38
Acceptació
justificació
conveni
2015
Parròquia Sant Marti de Teià- Càrites Teià
Relació 242 de factures ADO núm. 39

Informe
177/2016
178/2016
182/2016
187/2016
193/2016
207/2016

Atorgament de subvencions a Entitats del
Programa Educació per a l’exercici 2016.

212/2016

208/2016
209/2016
211/2016

Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data 6, 13 I 20 d’octubre i 10 i
17 de novembre 2016, anteriorment detallats i dels informes de fiscalització amb
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resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref. 177, 178, 182, 187, 193,
207, 208, 209, 211 i 212 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. 177, 178, 182, 187, 193, 207, 208, 209, 211 i 212 de 2016

11 SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
11-1 – Agraïments que formula l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, en
relació a l’organització de la Festa Major.
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, com alcalde i en nom de tota la Corporació
municipal fa un agraïment explícit a la Comissió de Festes per la passada Festa
Major que vàrem cloure diumenge passat , després d’un programa intens de gairebé
tres setmanes o tres caps de setmana i crec que estem tots d’acord que
sortosament disposem d’una Comissió de Festes que fa una feina impecable i per
tant, vagi per endavant el meu agraïment amb el ben entès que ens acompanyen
alguns dels membres d’aquesta Comissió de Festes en aquesta sessió plenària i
faig també un segon agraïment a Càrites per tota la tasca que el cap de setmana ha
dut a terme en relació al ‘Gran Recapte’ amb la col·laboració i la implicació de
moltes persones, de moltes entitats i naturalment també de l’Ajuntament de Teià.

11.2 Pregunta del regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas al regidor de
Comunicació en relació a la contractació del programa de la Festa Major.
El regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas, exposa el següent:
“”Nosaltres també volíem començar donant el nostre agraïment, felicitar un any més a la
Comissió de Festes per la gran Festa Major que hem tingut, plena d’actes i activitats que
ens han mantingut ben entretinguts durant 3 setmanes, agrair-los la feina que de forma
desinteressada duen a terme i que hi dediquen hores i hores des de mesos abans.
Felicitats a tots, ho dic en nom dels que esteu aquí , que en sou alguns i també a les
entitats, el cor del nostre poble, que juntament amb la Comissió ens fan gaudir
d’aquesta meravellosa festa. També felicitar a les regidories implicades, com és la
regidoria, sobretot de Cultura, les regidories de Serveis, Seguretat Ciutadana i sobretot
els treballadors d’aquestes, que estan dedicant moltes hores perquè surti tot de la millor
manera possible i a la regidoria de Joventut pel nou format del ‘cerca tasques’, els
primers passos d’aquest nou format van sortir en una reunió que vàrem tenir el
setembre o començaments de setembre amb els tècnics i els dinamitzadors i que
parlàvem una mica de reenfocar el tema del ‘cerca tasques’ i estem contents d’haver
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vist aquest gir, en aquest sentit On no estem contents i ho volem fer expressiu és en
Comunicació i en el fet que la regidoria hagi preferit donar a una empresa de fora de
Teià el programa de la Festa Major amb la pèrdua, considerem nosaltres, d’un nombre
important d’ingressos.
Durant els governs de Gent de Teià en publicitat es varen superar els 4000 euros amb
el programa de la Festa Major i la impressió del programa s’anava al voltant dels mil
euros, donat que una impremta que no és de Teià però sí que ho són els seus
propietaris ens feia un preu molt ajustat, moltíssim, una mica per col·laborar amb la
Festa Major. De 4000 a 1000, nosaltres veiem un benefici de 3000. Podem entrar a
discutir, que això ja ho hem fet en Comissions Informatives, si s’han de sumar les hores
que el tècnic dedica a la maquetació o fins i tot si s’ha de pagar per algun altre servei, la
llum que es gasta, el desgast de l’ordinador, podem sumar tot el que vulgueu, que 3000
euros no crec que sumin. El programa de la Festa Major deixava diners i es feia aquí i a
més a més, la persona que anava a buscar els anuncis, que era una voluntària i que a
més a més aquesta voluntària forma part de la Comissió de Festes, el fet d’anar a
buscar els anuncis era un fet diferencial, un valor afegit, no?. Anar a buscar els anuncis
botiga a botiga ja feia respirar aires de Festa Major. No sé. A nosaltres ens disgusta que
això hagi passat i volíem ressaltar-ho. A més a més estem segurs que en aquesta sala
no només som l’únic grup municipal que ho pensa així. Estem segurs que la mateixa
regidoria de Cultura també ho creu doncs vàrem estar treballant en aquest sentit en la
passada legislatura, amb Gent de Teià al Govern i amb Gent de Teià a l’oposició es va
seguir treballant en aquesta línia.
Dit això el regidor de Comunicació jo tenia per preguntar-li per què l’Editorial Mic ha fet
el programa de la Festa Major, per què ha estat així ?”

El regidor de Comunicació, Sr. Andreu Porta i Espelt, respon el següent:
“Bé, començo una mica pel final. Per què Editorial Mic? – Perquè és una empresa
solvent, que té una experiència llarga en fer això, aquests programes de Festa Major, en
són exemple Premià de Mar, Manresa, Vic. Apart que tenen una experiència
contrastada i es dediquen en aquest àmbit, per tant, una garantia de treball; en segon
àmbit perquè ens oferien un mètode de treball diferent que no hem trobat en altres
empreses. Llavors, vinculat amb això, s’han tocat molts temes dels quals hi ha algun
que m’ha sorprès i si em permeteu i espero no fer-me gaire llarg, entraria.
Clar, s’ha comentat que el programa, la impressió valia 1000 euros, desconec ni en
quina editorial, ni en quin format, ni en quin cost. No obstant i demanaré els
pressupostos als formats que s’havien fet altres anys aquests 1000 euros és una xifra
que queda molt i molt curt. En tot cas si voleu podem consultar diversos pressupostos i
mirar quin és el preu. D’altra banda es fa referència a la qüestió dels ingressos,. La
qüestió dels ingressos no és res més que sí que s’han deixat d’ingressar uns diners,
però aquests diners que s’han deixat d’ingressar, també s’han deixat de gastar.
M’explico: Aquesta empresa Edicions Mic, el que fem nosaltres és externalitzem el
que és tota la recollida dels anunciants, per tant aquests diners, però a canvi ells el que
fan és la impressió i el disseny de tot el que és el programa de la Festa Major. Per tant
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això és un estalvi directe d’uns diners en aquest cas de la partida de Comunicació. Per
tant no és que es perdin 4000 euros o fent la resta 3000, sinó que tenim uns diners que
suposen un estalvi. No obstant això i fent els càlculs, i si voleu ara hi podem entrar, però
més que res per tenir una xifra aproximada, clar hi ha un element molt important, aquest
any volíem fer un pas, volíem fer una pas endavant, que finalment ha estat i ho podeu
veure tots, que és el que havíem comentat altres vegades en reunions i precisament
que s’havia comentat, els anuncis, la part dels anunciats, eren en blanc i negre, era en
blanc i negre quan s’estava fent la impressió en color, per tant això era que estàvem
pagant a preu de color per tenir blanc i negre. Volíem fer un canvi en així i amb Edicions
Mic hem pogut fer un canvi. A més a més tot això què ens comportava ? Ens
comportava que tota la part d’hisenda anunciants s’havia de fer amb recursos interns de
la casa que és com es feia. Aquest any com ja en el primer punt ha fet palès, estem fent
el que és l’aplicació de la Llei d’Administració Electrònica, cosa que comporta tot una
sèrie de tasques que a nivell tècnic assumeix la persona que anteriorment realitzava
totes les tasques de disseny dels anunciants, la qual cosa, què ens comportava?
Podíem fer dues coses, o externalitzàvem o externalitzàvem. Llavors hem buscat la
solució que hem considerat més adient a l’hora d’encaixar-ho tot plegat, perquè això
també hagués estat un increment a l’hora de fer el disseny .
I per últim el que és la referència dels anunciants. És cert que la xifra ha variat molt en
els últims anys, la qüestió i com deia, és que del diferencial de l’últim any, tenint en
compte les hores que suposaria de deixar de fer una feia o el que ens costaria amb el
disseny extern, no tenim una diferència, tan, tan gran pel que acaba suposant el valor
total per tant, entenem que hem fet bé i apart hi ha un element molt important d’ençà
que es va llançar el programa definitiu en el procés de disseny amb Edicions Mic, s’ha
fet un treball molt ràpid, molt àgil, la qual cosa s’ha fet amb temps rècord, per tant
entenem que s’ha fet una molt bona feina.
Si voleu entro a detallar les xifres, el diferencial que més o menys ens podríem trobar,
estem parlant al voltant d’uns 1.500 euros , si fem la resta, que no pot ser així perquè els
diners que s’ingressen no van a pagar el programa, doncs 1.500 euros, comptant hores
de disseny del programa, tota la impressió, etc etc.
Per tant, entenem que sí que hi ha hagut un augment però també hi ha hagut un canvi
de disseny dels anunciats i han fet tota una feina que sinó no s’hagués fet. “

El regidor de Cultura, Sr. Francesc Ribas i Paris, manifesta el següent:
“Jo, tal com deia el regidor Sr. Oriol Ribera, vaig compartir en Comissió Informativa i
també amb el regidor de Comunicació que se’m feia estrany enviar el programa de
Festa Major de Teia a editar a una empresa que te la seva seu a Leon, que després te
diferents satèl·lits al llarg de la geografia espanyola, per abastir als pobles que li
demanen que facin aquesta feina i ho vaig expressar i no ho acabo de veure clar. El per
què és Mic, és perquè es varen oferir. No és que s’hagi anat a buscar. Mic es varen
oferir, varen presentar la proposta de portar a terme el programa de la Festa Major de
Teià com fan a Premià, Manresa, Vic i altres pobles. La veritat és que després de veure
el resultat, podem discutir qüestions de disseny, que n’hi ha unes quantes, mida de
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lletra, tipologia de lletra, que potser si el dissenyador fos d’aquí el costat li hagués picat a
la porta: escola aquesta lletra enlloc de 10 fes-la en format 15 i coses d’aquest tipus,
però veient el resultat i veient els números i veient que el tècnic de comunicació en
aquests moments està fent molta feina de tema d’administració electrònica i deixa
desatès temes de comunicació pura i dura, de disseny de programes, de cartellera, tot
plegat, doncs vist el resultat, hi ha coses a millorar, però vist el resultat global, doncs no
és una mala opció. Altra cosa seria que la impressió se’n beneficies algú d’aquí. Si això
en podríem parlar i també li he explicar a la regidoria de Comunicació, que enlloc que
t’ho imprimeixin allà, tot i que ho han fet en temps record, la cartellera li enviàvem dilluns
i dimarts teníem els programes dissenyats i fets d’actes de Festa Major impresos i amb
una qualitat excel·lent i res a dir. Em queda aquest dubte de si potser afavorir una
empresa propera doncs no estaria de més.”

El regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas, manifesta el següent:
“En resum doncs, reconeixem que hi ha un cost o que hi ha un diferencial en fer-ho així
d’aquesta manera d’uns 2.500 euros a nivell econòmic. Aquí Teià també hi ha
impremtes que treballen fins i tot diumenge a la tarda si l’Ajuntament els hi demana
alguna cosa urgent, i fora de Teià. Hi ha dissenyadors d’aquí Teià que treballen en
impremtes properes i jo penso que així és curiós, no només no ho puguin estar fent
empreses properes sinó que te guasa que un govern independentista se’n vagi a Leon a
imprimir el programa de la Festa Major, no sé, llevat que es vulgui buscar algun
agermanament amb Lleó no ho acabo d’entendre, de debò. Nosaltres creiem vaja, i més
un govern independentista que hauríem d’intentar que per poc que es pugui les coses
es quedin, si no pot ser dins del nostre poble, de la nostra Comarca, com a mínim dins
del nostre país. Evidentment Leon és fantàstic. He anat molts cops també.”

El regidor de Comunicació, Sr. Andreu Porta i Espelt, manifesta el següent:
“Molt ràpid i per no dilatar més el temps, primer de tot, començo pel final, que s’hagi fet
a Leon bé l’empresa te sucursals, igual que te una direcció general a Barcelona, jo he
anat a Barcelona per tal de fer tot això, tot el que era el procés de disseny l’he parlat
amb català perquè el dissenyador sempre ha estat sometent a canvis, moltíssimes
versions del programa de Festa Major i sempre he parlat en català, per tant, com a nota
per tenir-ho tots clar. A part d’això si hi ha una qualitat, un preu i s’ha treballat bé, a í
més indiferent d’on vingui. Defenso la independència però no l’autarquia de la Catalunya
independent, això que quedi clar també.
D’altra banda, pel que fa al municipi, evidentment, nosaltres el que volem és tenir la
màxima proximitat en tot, la qüestió és també analitzem com hem de fer les despeses,
són despeses públiques, que intentem ajustar al màxim els costos. A nivell de
Comunicació tenim el que tenim i volem fer el màxim de coses, per això ens hem
d’ajustar al màxim i anar a aquell nivell. Nosaltres encantats de treballar amb tothom i
per això també procurem repartir al màxim el que són les despeses allà on ens surt més
a compte. Igual que les pancartes que s’han enviat a una impremta concreta perquè
sabem que les fan amb molt bona qualitat i millor preu, hi ha lloc que a vegades el preu
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és més ajustat i l’enviem a una altra i això, perdoneu, però podem comparar preus però
m’estranya que és un cas molt recurrent que sovint traíem que se’m fa certament
curiós.
I per últim, que no he comentat abans, pel que fa referència al tema de Joventut, agrair
el reconeixement al ‘cerca tasques’ que heu fet, i que mirarem d’anar-ho incentivant de
cara al futur i veure com pot anar evolucionant.

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, demana a la interventora que comenti si
pot comentar-ho o hi ha alguna cosa que no s’hagi dit sobre el procediment,
Diguem-ne, hi ha alguna cosa del procediment que s’ha utilitzat enguany que no
s’ajusti als paràmetres de l’Administració Pública i el que pertoca fer des del punt de
vista d’Intervenció o s’ha fet tot com pertoca?
És que sembla que abans es feia d’una determinada manera, en la qual es
realitzava aquest procediment doncs te totes les bondats del món, en opinió del
grup municipal de Gent de Teià, per tant crec que convindria posar una mica de llum
en aquesta qüestió perquè no deixem de ser també Administració Pública. No se si
hi ha alguna cosa a comentar sobre aquesta qüestió o tot és correcte, tant una opció
com l’altra.

La interventora, Sra. Anna Moreno Castells, manifesta el següent:
”Des del meu punt de vista no ho veig correcte, s’han deixat d’ingressar uns ingressos
municipals. Això s’havia comentat. No estaven pressupostats però s’haurien d’haver
ingressat.

La regidora Sra. Teresa Casellas Abella, del grup municipal Gent de Teià, manifesta
el següent:
“”Si puc afegir algo, però des de Promoció Econòmica, o com funcionen altres
regidories, el que sí m’ha sobtat és que sempre en obres, en Cultura fins i tot, es
demana pressupostos a dos o tres empreses, em sembla que normalment són tres i que
aquesta vegada doncs no s’ha fet, perquè sempre es feia que es demanaven tres
pressupostos en Comunicació igual que en Obres i Serveis. És l’únic que he vist
diferent.“”

La interventora, Sra. Anna Moreno Castells, manifesta que el cost era zero i per això
no s’han demanat els pressupostos.
El regidor Sr. Andreu Porta i Espelt, manifesta el següent:
“Apart el servei era molt concret, sinó com sempre s’ha fet no hi ha cap mena de
problema, al contrari. Tot el que sigui millorar ens interessa.”
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11-3 Pregunta del regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas, al regidor de
Comunicació.
El regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas, del grup municipal GT, formula la següent
pregunta al regidor de Comunicació:
“”Quan sortirà el proper Butlletí Municipal?
El regidor de Comunicació, Sr. Andreu Porta i Espelt, respon el següent:
“S’hi està treballant; de fet vàrem enviar un correu als grups municipals, no s’ha
rebut?, la setmana passada, ara revisarem la bústia de sortida, però ha de sortir just
abans de festes.

11-4 Pregunta del regidor Sr. Abel Ballesteros i Monferrer a la regidora de
Participació.
El regidor Sr. Abel Ballesteros i Monferrer, del grup municipal GT, formula la següent
pregunta a la regidora de Participació:
“Arrel de que s’ha presentat a les Entitats l’elaboració del Pla de Participació, juntament
amb la regidora i una empresa externa de consultoria, Pla de Participació que estem
completament a favor i creiem que és necessari per al poble i que s’ha de valorar i la
nostra pregunta va enfocada a la integració d’aquesta consultoria perquè el cost de
contractació s’endú una part important del pressupost de Participació i la nostra
pregunta era si s’havia tingut en compte abans de contractar aquesta consultora buscar
ajuts dintre de la Diputació, dintre del Pla d’Ajuts que tenen els Ajuntaments perquè fos
la Diputació qui ens tutelés en l’elaboració d’aquest Pla de Participació. Com per
exemple, hi ha un ajut que s’ha fet un Pla d’acompanyament a l’escolaritat, que es va
demanar en l’anterior legislatura, que s’està duent a terme ara i que la Diputació està
tutelat i que és un èxit i està treballant molt bé i la pregunta era si s’havia avaluat abans
de contractar poder tirar de la Diputació.”
La regidora de Participació Ciutadana, Sra. Silvia Marco i Llagostera, manifesta el
següent:
“Sí, s’ha avaluat. En l’exercici d’aquest any quan ja vàrem tirar endavant tot el tema del
projecte i vàrem decidir per la consultora després de fer el que comentàveu abans, es
va enviar res opcions i ens vàrem quedar amb la que ens semblava més idònia tan
econòmicament com per projecte, ja estàvem fora de termini per aconseguir la
subvenció. Llavors es va acordar amb la consultora de fraccionar part d’aquest projecte i
la facturació que es fa en aquest any, la mínima, no t’ho sabria assegurar si era un 30 o
un 40 i la resta a primers d’any que la Diputació treu catàleg, la intenció és tirar ma de la
subvenció de la Diputació.”
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
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“Voldria afegir una qüestió, una informació complementària, en relació als ajuts que
aquest Govern ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona, a través del Catàleg de Serveis.
Hem sol·licitat ajuts a través del catàleg de serveis 2016 a la Diputació en moltes,
moltes àrees, hem aconseguit molts ajuts, ajuts que per exemple han possibilitat que en
aquests moments s’estigui redactant amb un cost del 80% a càrrec de la Diputació i un
20% a càrrec de l’Ajuntament de Teià, el projecte executiu de renovació del
clavegueram del tram urbà del Passeig de La Riera, que te un cost elevat, també altres
subvencions com l’estudi econòmic o l’estudi de viabilitat i la funcionabilitat de
l’aparcament de la Pl. de Catalunya, de la Cooperativa, i altres ajuts, altres que ja se
sol·licitaven en exercicis anteriors i nous ajuts que hem sol·licitat com per exemple
també en relació a Serveis Socials, en relació a la restauració i a la diagnosi de la Creu
del Terme, etc., fins el punt que en vàrem demanar tants d’ajuts de la Diputació a través
del Catàleg de Serveis, que, clar, ja sabíem que tard o d’hora algun hauria de caure, i
per tant havíem també demanat un Pla de mobilitat en l’exercici 2016 i no ha pogut ser;
el tornarem a demanar el 2017 però clar, jo que he fet gestions polítiques en aquest
sentit, em varen repassar la quantitat d’ajuts concedits a través del Catàleg de Serveis i
certament estem amb un ràtio 2016 molt alta i més alta que en altres exercicis. Crec que
és bo recordar aquestes xifres.”

11-5 Manifestació del regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del
grup municipal Partit Demòcrata, referent als agraïments organitzadors Festa
Major.
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, manifesta el següent:
“Afegir-me a les referències que els grups municipals i l’alcalde han fet a la Festa Major
i aprofitant que tenim uns membres de la Comissió, doncs agrair la feina, els hi he dit
per activa i per passiva, de veu i per xarxes de tot arreu. La feina que fan és encomiable
amb la participació de totes les entitats també i a més a més amb la millora enguany
que a més a més el programa famós d’enguany, ha estat la pròpia Comissió la que s’ha
encarregat de repartir-lo arreu del poble, que ha suposat un estalvi de diners i a més a
més ens hem garantit que gràcies a la feina de la Ce que te apamat el poble, carrer a
carrer, cap llar pugui quedar sense el programa de Festa Major i poder estar
assabentat de tots els actes que ..
“

11-6 Manifestació de la regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas en representació
del grup municipal Cat+ERC. Referent a l’adhesió als agraïments
organitzadors Festa Major.
La Regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas manifesta l’adhesió del grup municipal a
aquesta manifestació, que l’alcalde ja ha fet en el seu nom, donant l’enhorabona.
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11-7 Manifestació de l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, en relació a
l’adhesió a l’Assemblea d’Electes de Catalunya.
Abans de finalitzar la sessió, l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, formula la
següent manifestació:
“Dir-vos que hem acordat tots els regidors de la Corporació Municipal que ens hem
adherit a l’Assemblea d’Electes de Catalunya, que en acabar la sessió plenària
feríem la corresponent fotografia de tots els regidors que nominalment ja en formem
part i per tant vull que consti en acta que acte seguit farem la fotografia de rigor per
donar compte del suport dels regidors dels tres grups municipals que s’han adherit a
l’Assemblea d’Electes de Catalunya. Per tant, ens emplacem en acabat del Ple per
fer la fotografia corresponent de grup.

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 22:10 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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