ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL
EFECTUADA EL DIA 15 DE MARÇ DE 2018
Identificació de la sessió:
Núm.: 2/2018
Caràcter: Ordinària

A les 20:35 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió Ordinària, que
presideix l’Alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda.
Hi assisteixen els regidors:

Sra. Montserrat Riera i Rojas
Sra. Silvia Marcos i Llagostera
Sr. Santiago Albert Seseña
Sr. Andreu Porta i Espelt
Sr. Oriol Ribera i Esplugas
Sra. Maria Teresa Casellas i Abella
Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó
Sr. Abel Ballesteros i Monferrer
Sr. Alex Castan i Delshorts
Sr. Francesc Ribas i Paris
Sra. Gemma Rosell i Duran
Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr. José Maria Blanco Ciurana i per la
interventora municipal accidental, Sra. Cristina JIménez i Vicente.

El regidor Sr. Jordi Casanovas i Garcia s’incorpora a la sessió quan són les 20:38
hores, en el punt 3r.
Oberta la sessió, s’entra a tractar els temes inclosos a l’ordre del dia i s’adopten els
següents acords:

I - PART RESOLUTÒRIA
1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2018/1 Ordinària 25/01/2018

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018,
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat de tots els assistents, acorda la seva
aprovació sense fer cap rectificació.
1

2. Modificació 1/2018 de la plantilla del personal laboral al servei de la
Corporació
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 8 de març de 2018, referent a
l’expedient de modificació 1/2018 de la plantilla del personal laboral al servei de la
Corporació.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 530/2016, de 25 de juliol, referent a
l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació de l’exercici 2016, es disposava que la
creació de la plaça d’encarregat d’obra quedava condicionada a l’amortització de la
plaça d’oficial segona d’obres i manteniment.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 599/2017, de 8 de setembre, es va disposar
convocar concurs-oposició per torn restringit de promoció interna d’una plaça
d’encarregat d’obra, enquadrada dins la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament
de Teià, grup de titulació C2, vacant a la plantilla de personal laboral fix d’aquest
Ajuntament, aprovant les bases que regeixen el concurs-oposició per torn restringit de
promoció interna,
Atès que el Tribunal qualificador de desenvolupament i qualificació del procés selectiu
d’una plaça d’encarregat d’obra, per torn restringit de promoció interna, en data 30 de
gener de 2019, realitza proposta de contractació laboral fix com a encarregat d’obra a
favor de l’aspirant Sr. C.M.R., per haver superat la fase d’oposició del procés selectiu.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 82/2018, de 22 de febrer, es va disposar
procedir al canvi de la categoria professional del treballador Sr. C. M.R., d’oficial 2a
d’obres i manteniment a encarregat d’obres, passant a cobrir de forma definitiva
aquesta plaça de la plantilla de personal laboral fix del grup C2, amb efectes del dia 1
de febrer de 2018.
Atès que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, determina que la plantilla es
pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del Pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, la supressió
o la millora dels existents que no admetin demora per al següent exercici, com també
si respon a criteris d’organització administrativa.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
PRIMER.- APROVAR la modificació de la plantilla del personal laboral fix al servei
de la Corporació que figura inclòs en la plantilla municipal per aquest exercici,
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 18 de desembre de
2017, per supressió de la següent plaça:
B) QUADRE DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA LABORAL
SERVEIS TERRITORIALS
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Supressió d’una plaça d’Oficial 2a d’obres i manteniment, grup AP
SEGON.- EXPOSAR al públic l’expedient de modificació de la plantilla orgànica del
personal laboral fix d’aquest Ajuntament, per un termini de 15 dies hàbils, a comptar
de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Durant el termini d’exposició pública els interessats podran examinar l’expedient i
presentar les al·legacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició
pública, sense haver-se presentat al·legacions, l’acord adoptat quedarà definitivament
aprovat.
TERCER.- PUBLICAR l’acord definitiu de modificació de plantilla en el Butlletí Oficial
de la província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, web municipal i tauler
d’anuncis de la Corporació i trametre còpia de l’expedient a la Subdelegació del
Govern a Catalunya i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- NOTIFICAR els anteriors acords a la representació del personal laboral
d’aquest Ajuntament.

* S’incorpora a la sessió el regidor Sr. Jordi Casanovas i Garcia, quan són les 20:38 hores.

3. Modificació parcial de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Teià

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 8 de març de 2018, referent a
l’aprovació de la modificació parcial de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament
de Teià.
Atès que la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament, aprovada en sessió
plenària del 21 de maig de 2002, ha de ser objecte de modificació parcial per la
creació del lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/ana de Medi Ambient i modificació del
catàleg retributiu del Tècnic Auxiliar Informàtic, amb reconeixement de complement
d’especial dedicació, la qual cosa determina la justificació de la tramitació d’aquest
expedient, de conformitat amb el que disposa l’article 29 i concordants del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al Servei de
les entitats locals.
Atès que consta a l’expedient tramitat la descripció del lloc de treball d’aquesta
Corporació objecte d’aquesta modificació parcial de la relació de llocs de treball,
amb les seves característiques essencials i denominació, funcions assignades,
requisits exigits per ocupar-la, jornada i règim de dedicació, nivell de complement
específic i destí, forma de provisió i el catàleg retributiu derivat de l’aplicació de la
valoració dels llocs de treball.
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Atès que la proposta de modificació parcial de la relació de llocs de treball ha estat
objecte de negociació prèvia, amb la representació dels treballadors d’aquest
Ajuntament, en les reunions del passat 18 de desembre de 2017 i 8 de febrer de
2018,en aplicació del que disposa l’article 34 i 37.c del Text Refós de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic, aprovat per Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre
(TREBEP)
Atès que la proposta de modificació parcial de la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Teià no afecta a la plantilla aprovada amb el Pressupost Municipal
de l’exercici 2018, en sessió plenària de 18 de desembre de 2017.
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, de data 1 de març de 2018.
Vist l’informe emès pel Secretari de la corporació, de data 1 de març de 2018 (ref.
núm. 4/2018)
Vist l’informe emès per la interventora accidental, de data 1 de març de 2018 (ref.
núm. 030/2018).
Vista la normativa aplicable als efectes de modificació de la relació de llocs de
treball, en especial el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de personal al servei de les Entitats Locals de Catalunya.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
PRIMER.-: APROVAR la modificació parcial de la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Teià, aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia
21 de març de 2002, que inclou les següents modificacions:
1. Creació del lloc de treball de Tècnic-a mitjà-ana de medi ambient, valoració,
fitxa del lloc de treball i catàleg retributiu.
2. Modificació del lloc de treball de Tècnic auxiliar informàtic, modificació
catàleg retributiu.
SEGON.- ORDENAR la publicació íntegra de les característiques del lloc de treball
objecte de l’expedient de modificació parcial de la relació de llocs de treball i l’acord
adoptat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, tauler d’anuncis i web municipal, a l’objecte que els
interessats puguin interposar els recursos que considerin oportuns.
TERCER.- TRAMETRE una còpia de l’expedient tramitat de modificació parcial de
la relació de llocs de treball a la Subdelegació de Govern de Catalunya i al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
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QUART.- NOTIFICAR els anteriors acords a la representació de personal laboral
de l’Ajuntament.

4. Acceptació cessió dret de superfície de la finca situada al Pg. de la Riera,

85,

propietat de l'AGRUPACIÓ ESPORTIVA TEIÀ

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 13 de febrer de 2018, referent
a l’acceptació de la cessió del dret de superfície de la finca situada al Pg. La
Riera, 85, propietat de l’Agrupació Esportiva Teià.
Vist el contracte formalitzat el dia 8 de febrer de 2018, de cessió del dret de
superfície a favor de l’Ajuntament de Teià de la finca situada al Passeig de La Riera,
85, pel termini de cinquanta anys, prorrogables per vint-i-cinc anys més,
condicionada a l’execució de les obres necessàries per a la rehabilitació de
l’equipament esportiu i la seva legalització per poder realitzar competicions
esportives, propietat de l’Agrupació Esportiva Teià, finca inscrita al Registre de la
Propietat de Mataró, número 1, en el tom 1.102, llibre 35 de Teià, foli 28, finca
número 54, amb referència cadastral 3446002DF4934N0001ST, constant una
superfície de 1.082 m2.
Vista la conveniència d’adquirir el dret de superfície sobre la finca situada al Passeig de La
Riera, 85, situada en el centre urbà de Teià, per destinar-la a equipament esportiu, cultural
i de lleure, per tal de satisfer l’actual demanda de la població.
Atès que l’article 31.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
del Patrimoni dels Ens locals, determina que no es consideraran gravàmens les inversions
que hagi de realitzar l’entitat local per donar la destinació d’ús general o servei públic de la
seva competència, que, si s’escau, fixi el cedent.
Atès que l’article 31.3 del referit Decret determina que en tal cas, cal l’acceptació expressa
del president de l’ens local, si és incondicional, i la del Ple, si hi ha condicions.
Vist el que disposen els articles 564.1 a 564.6 del Llibre V del Codi Civil de Catalunya,
relatius als drets reals, aprovat per la Llei 5/2006, de 10 de maig, en relació a la regulació
del dret de superfície.

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 en la seva integritat el contracte de cessió del dret de superfície de
la finca situada al Passeig de La Riera, 85, per destinar-la a equipament esportiu, cultural i
de lleure, subscrit per Agrupació Esportiva Teià, formalitzat el 8 de febrer de 2018.
SEGON.- ACCEPTAR la cessió del dret real de superfície de la finca situada al Passeig de
La Riera, 85, pel termini de cinquanta anys, prorrogables per vint-i-cinc anys més ,
condicionada a l’execució de les obres necessàries per a la rehabilitació de l’equipament
5

esportiu i la seva legalització per poder realitzar competicions esportives, propietat de
l’Agrupació Esportiva Teià, inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, en el

tom 1102, llibre 35 de Teià, foli 28, finca número 54, referència cadastral
3446002DF4934N0001ST, amb una superfície de 1.082 m2.
TERCER.- AUTORITZAR al senyor alcalde-president, o membre de la Corporació
en qui delegui, per a la formalització en escriptura pública del corresponent
contracte de cessió del dret de superfície determinats en els anteriors acords.

5. Acceptació de cessió de terreny ocupat pel dipòsit de 3000 m3 per a

l'abastament d'aigua a Teià
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 13 de febrer de 2018, referent
a l’acceptació de la cessió de terreny ocupat pel dipòsit de 3000 m3 per a
l’abastament d’aigua.
Vista l’acta de cessió de terreny ocupat pel dipòsit de 3.000 m3 per a l’abastament
d’aigua a Teià, formalitzada en document administratiu el dia 25 de gener de 2018,
amb el Sr. A. P. Ll. V., en qualitat de titular del dret de nua propietat de la finca
objecte de cessió, i la Sra. M. R. V. P., en qualitat d’usufructuària, en relació a la
finca inscrita en el Registre de la Propietat de Mataró, número 1, al tom 2422 de
l’arxiu, llibre 53 de Teià, foli 27, finca núm. 1.949, referència cadastral:
08281A008000210000ZW.
Atès que el Sr. A. P. Ll. V., en qualitat de titular de la nua propietat i la Sra. M. R.
V. P., en qualitat d’usufructuària de la finca registral núm. 1.949, cedeixen i
transfereixen a l’Ajuntament de Teià, per títol d’expropiació per mutu acord, el
terreny de superfície 224,38 m2, situat al paratge Rials-La Molassa, polígon 08,
parcel·la 21, segons el Cadastre de Rústica, ocupat pel dipòsit de 3.000 m3, per a
l’abastament d’aigua a la població de Teià, integrat en la xarxa d’abastament
d’aigua en alta del sistema Ter-Llobregat, gestionat per Aigües Ter Llobregat, pel
preu de 5.385,12 €, més la indemnització per ocupació temporal de 195,92 € i
l’interès legal acreditat fins el dia 25 de gener de 2018, per import de 2.977,22 €, a
segregar de la finca registral 1.949 i amb els següents termenals:
Nord-Est.-En una línia recta de 16,43 ml, amb camí antic de Coll de Clau i
mitjançant aquest amb terreny propietat de la Sra. M. Del R. V. PEst.En una línia trencada d’11,67 ml. + 12,05 ml + 3,12 ml, amb la finca
matriu propietat del senyor Ll.
Sud.- En una línia recta d’ 1,32 ml. amb la finca matriu propietat del senyor Ll.
Oest.- En una línia recta de 39,36 ml, amb el terreny ocupat pel dipòsit d’aigua
propietat de l’Ajuntament de Teià.

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:
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PRIMER.- APROVAR l’acta de cessió de terreny ocupat pel dipòsit de 3.000 m3 per
a l’abastament d’aigua a Teià, formalitzat en document administratiu, el dia 25 de
gener de 2018, amb el Sr. A. P. Ll. V. i la Sra. M. R. V. P., en qualitat de titular del
dret de nua propietat i d’usufructuària, respectivament, de la finca registral núm.
1.949.
SEGON.- ACCEPTAR la cessió lliure de càrregues i gravàmens, per títol
d’expropiació per mutu acord, del terreny de superfície 224,38 m2, situat al paratge
Rials-La Molassa, polígon 08, parcel·la 21, del Cadastre de Rústica, ocupat pel
dipòsit de 3.000 m3, per a l’abastament d’aigua a la població de Teià, pel preu de
5.385,12 €, més la indemnització per ocupació temporal de 195,92 € i l’interès legal
acreditat fins el dia 25 de gener de 2018, per import de 2.977,22 €, a segregar de
la finca registral núm. 1949 i amb els termenals següents.
Nord-Est.-En una línia recta de 16,43 ml, amb camí antic de Coll de Clau i
mitjançant aquest amb terreny propietat de la Sra. M. Del R. V. P.
Est.En una línia trencada d’11,67 ml. + 12,05 ml + 3,12 ml, amb la finca
matriu propietat del senyor Ll.
Sud.- En una línia recta d’ 1,32 ml. amb la finca matriu propietat del senyor Ll.
Oest.- En una línia recta de 39,36 ml, amb el terreny ocupat pel dipòsit d’aigua
propietat de l’Ajuntament de Teià.

TERCER.- SOL·LICITAR a l’Il·lm. Sr. Registrador de la Propietat de Mataró, la
pràctica dels assentaments necessaris per a la inscripció plena de domini i lliure de
càrregues de la cessió de finca realitzada, procedint a la seva agregació a la finca
registral núm. 4.595, de titularitat municipal, amb llindars confrontants.
QUART,- FACULTAR al senyor alcalde-president la signatura de quants documents
siguin necessaris per a l’execució dels anteriors acords.

6. Expedient 1/2018 de reconeixement extrajudicial de crèdits
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 9 de març de 2018, de reconeixement
extrajudicial de crèdits que no ha estat dictaminada per la Comissió Informativa
corresponent, per haver estat elaborada amb posterioritat a la data de la Comissió.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels senyors regidors 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
d’aprovació de l’expedient 1/2018, de reconeixement extrajudicial de crèdits, de
conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF.
**
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Comentado [M1]: Transcripció literal de l'acta
d'atermenament de data 6 d'abril de 2006 ja que no hem
pogut veure el plànol que s'adjunta a l'acta de cessió

Vista la provisió d’inici d’expedient núm. REC 001/2018 de la regidoria d’Hisenda,
de data 9 de març, referit al reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de
60.754,34 €.
Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació, núm. 6/2018 de data 9 de març
2018.
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, núm. 40/2017, de data 9 de març de
2018, en el qual es fan constar els següents extrems:
“”
PRIMER.- La normativa aplicable ve definida per:
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), articles 163, 173.5 i 176.
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del
títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora d’Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos, articles 25, 26 58, 59 i 60.2
- Bases d’execució el pressupost, article 24.
SEGON.- El principi d’anualitat referit a l’execució del Pressupost apareix consagrat a
l’article 34 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i, respecte de
les entitats locals, als articles 163 TRLHL, que estableix que “l’exercici pressupostari
coincidirà amb l’any natural i a ell s’imputaran [...] b) les obligacions reconegudes durant el
mateix”, i 176.1 TRLHL, que estableix que “ Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses
de cada Pressupost només es podran contraure obligacions derivades d’adquisicions,
obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin en l’any natural
del propi exercici pressupostari.
Com a excepcions al principi d’especialitat temporal, l’apartat 2n de l’article 176 TRLHL
estableix que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions següents://a) Les que resultin de la liquidació
d’endarreriments a favor del personal que percebi les seves retribucions amb càrrec als
pressupostos generals de l’entitat local; // b) Les derivades de compromisos de despeses
degudament adquirits en exercicis anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit
establerts en l’article 182.3 [crèdits per despeses amb finançament afectat]”.
De conformitat amb allò assenyalat en l’article 26 RD 500/1990,
“Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada Pressupost només es podran
contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o
despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari (art.
163 y 176 TRLRHL).
No obstant allò disposat en l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent,
en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents:
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percebi les
seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’entitat local (art. 176.2.a)
TRLRHL).
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis
anteriors. En el supòsit establert en l’art. 47.5 es requerirà la prèvia incorporació dels crèdits
corresponents.
c) Les obligacions procedents d’exercicis anteriors a que es refereix l’art. 60.2 del present
Reial Decret.”
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Per la seva banda, l’article 60.2 del Reial Decreto 500/1990, de 20 de abril, estableix:
“2. Correspondrà al Ple de l’Entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que
no existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de quita
i espera.”
TERCER.- De conformitat amb el principi d’anualitat, l’aplicació de despeses procedents
de l’exercici anterior al pressupost vigent té caràcter excepcional, per la qual cosa s’han
d’adoptar les mesures oportunes per reduir el seu import al mínim imprescindible:
- Respecte de les despeses degudament adquirides (art. 26.2.b) RD 500/1990), les
mesures estaran encaminades a que, a més de que la prestació realitzada ho sigui
en l’exercici econòmic corresponent, la comptabilització de la despesa es produeixi
en el mateix exercici en el què es realitza la prestació. A aquests efectes, assenyalar
que, en general, es considera que la despesa està degudament adquirida quan, en
el moment de realitzar-se, existeix consignació adequada i suficient, té competència
l’òrgan que dicti l’acord i es realitza el procediment de contractació corresponent.
- Respecte de les despeses no autoritzades (art. 26.2.c) RD 500/1990), les mesures
han de tendir a la seva eliminació, aplicant les Bases d’Execució del Pressupost
Municipal i altra normativa vigent, realitzant, en tot cas, propostes de despesa i
retencions de crèdit.
QUART.- Aquesta intervenció considera que la lletra b) de l’article 176.2 TRLHL i 26.1 RD
500/1990, i l’article 33, 2n paràgraf BEP (incorporacions de romanents de crèdit) es refereix
a aquells supòsits en què, a 31 de desembre de l’any anterior, el creditor ja havia realitzat
la prestació al seu càrrec o, en els supòsits d’obligacions recíproques, ja havia nascut el
dret del creditor, de conformitat amb els acords que en els seu dia van autoritzar i
comprometre la despesa però que, per motius de diversa naturalesa no estaven reconeguts
en dita data per l’òrgan competent de l’entitat local. D’aquesta manera, encara que la
despesa degudament compromesa correspongui a un exercici anterior, la seva correlativa
obligació s’imputarà, en el moment del seu reconeixement, als crèdits del pressupost
vigent, prèvia modificació pressupostària en la modalitat d’incorporació de romanents, la
qual en el cas dels crèdits amb finançament afectat, té caràcter obligatori.
L’excepció al principi d’anualitat pressupostària consistent en el reconeixement extrajudicial
de crèdits quedaria circumscrita a despeses realitzades en exercicis anteriors per les quals,
a 31 de desembre, no s’hauria pogut aplicar al pressupost cap de les tres fases del
procediment de despesa: autorització, disposició i reconeixement de l’obligació. El
reconeixement extrajudicial de crèdits, quina aprovació correspon al Ple, constitueix una
via de convalidació administrativa orientada a evitar un enriquiment injust de l’administració
en detriment del proveïdor.
CINQUÈ.- Les despeses contingudes en la relació no foren aplicades al pressupost de
l’exercici en què es realitzaren.
En tot cas, i sense perjudici de les responsabilitats que se’n derivin, per evitar l’enriquiment
de l’Administració per despeses d’exercicis anteriors que es van realitzar sense cobertura
legal procedeix tramitar expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.
SISÈ.- En el pressupost de l’exercici 2018 existeix crèdit adequat i suficient a les aplicacions
pressupostàries de referència, a nivell de vinculació jurídica, per aplicar el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
SETÈ.- Les factures que són objecte de reconeixement extrajudicial de crèdits han estat
degudament conformades pel tècnic responsable.
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SETÈ. D’acord amb l’article 60.2 RD 500/1990, la competència per aprovar el
reconeixement extrajudicial de crèdits és del Ple.
Per tot això es fiscalitza amb FAVORABLE.

“”
Atès que l’article 26, en relació a l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril i article 176.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per la qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, determina que
amb càrrec als crèdits de l’estat de despesa de cada Pressupost, només es poden
contreure obligacions derivades d’adjudicacions, obres i altres prestacions o
despeses que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari i que
excepcionalment es poden imputar al pressupost en vigor obligacions
corresponents a exercicis anteriors, previ reconeixement extrajudicial d’aquests i
l’adopció del corresponent acord.
Vist el que disposa l’article 24 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal
per a l’exercici 2018, en relació a la tramitació dels expedients de reconeixement
extrajudicial de crèdits per actes de convalidació administrativa.
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 l’expedient núm. 1/2018, de reconeixement extrajudicial de
crèdit per actes de convalidació administrativa, per despeses realitzades en
l’exercici 2017, i no contretes al seu moment, per import global de 60.754,34 €,
segons detall que apareix a l’annex.
SEGON.- Aplicar amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici
2018 els crèdits, per un import de 60.754,34 euros amb càrrec de les aplicacions
pressupostàries que figuren en l’annex.
TERCER.- Que es procedeixi per part de la Intervenció General a la seva
comptabilització.
7. Informe sobre revisió tarifes Servei de subministrament d'aigua

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 13 de març de 2018, referent
a l’informe sobre la revisió de les tarifes del servei de subministrament d’aigua.
Vista la instancia presentada per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU, amb data 15/01/2018, registre d’entrada
núm. 2018/274, en la qual sol·licita sigui informada favorablement la revisió de les
tarifes del servei de subministrament d’aigua, de la qual resulta un increment mig
del 5,58 %, sobre les tarifes de subministrament, mantenint.se els preus de la
conservació de comptadors, en la següent forma:
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a) Tarifes de venda d’aigua:
- Quota fixa de servei:
Per cada 500 l/dia o fracció de consum, amb l’aplicació d’una quota com a
mínim en cada període de facturació:
Abonats en general:
8,20 €/mes
Abonats amb aforament: 14,00 €/mes

-Preu del subministrament
Ús domèstic:
Fins a 15 m³/ab/mes
De 15 a 30 m³/ab/mes
De 30 a 45 m²/ab/mes
Excés de 45 m³/ab /mes

€/m3
€/m3
€/m3
€/m3

0,6139
1,2814
1,6290
2,8661

€/m3
€/m3
€/m3
€/m3

0,6752
1,4095
1,7920
3,1527

Ús industrial:
Fins a 15 m³/ab/mes
De 15 a 30 m³/ab/mes
De 30 a 45 m3/ab/mes
Excés de 45 m3/ab/mes

b) Conservació d’aforaments, comptadors i ramals d’incendis
0,50 €/mes
3,00 €/mes
1,29 €/mes

Comptadors:
Aforaments:
Ramals d’incendi (pàrquing)

Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 5 de febrer 2018, en el qual
es fan constar els següents extrems:
“”
Antecedents:
Per part de l’empresa SOREA, com a concessionària del Servei Municipal d’Aigua a Teià, es
procedeix a presentar l’Estudi de modificació de la tarifa d’aigua per l’any 2018, amb la finalitat de
que per part de l’Ajuntament s’analitzi i es valori la proposta de tarifa de SOREA i, en el seu cas, es
justifiques altre tarifa per l’Ajuntament, sempre garantint l’equilibri econòmic del Servei.
El dia 1r de gener de 2018 han entrat en vigor les noves tarifes de venda en alta d’ATLL amb un
increment de l’11,88% sobre les vigents l’any 2017, la qual cosa suposa un important increment de
les despeses de compra d’aigua del Servei de Subministrament d’Aigua Potable de Teià

Estudi de la modificació de tarifa proposat per SOREA:
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La nova tarifa proposada, actualització de la vigent que data del 22 d’octubre de 2015, justifica
l’augment per la necessitat de mantenir l’equilibri econòmic de l’explotació alterat, de manera única,
per l’augment del preu de la compra de l’aigua, ja que les despeses previstes pel nou exercici son
inferiors a les de l’estudi de la vigent tarifa:
-

L’increment real proposat segon les tarifes vigents és del 5,58 % tenint en el euros metro
cúbic de mitjana.

Aquesta repercussió es realitza sobre les tarifes de subministrament, mantenint-se els preus de la
conservació de comptadors, d’aforaments i de ramals contra incendi. S’incorpora una tarifa
específica pels subministraments a través d’aforament.
El resum de despeses i ingressos previstos de la tarifa actual són:

L’augment de les despeses total a càrrec de tarifa és de 35.842 euros. El pressupost és:
•
•

Pressupost actual
Pressupost previst

641.953
677.795

Compra Aigua a ATLL
El preu de la compra d’aigua a ATLL ha patit un augment d’un 11,88%. Es preveu que augmenti de
284.847 euros/any el 2017 a 318.660 euros/any a partir 1 de gener de 2018.

Fons de reversió
La part del fons de reversió que el concessionari comptabilitza en aquest estudi de tarifes és de
22.473. El import total recaptat pel concessionari una vegada finalitzada la concessió serà de
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450.149,57 euros. L’ajuntament haurà de decidir a quines inversions en matèria d’aigües vol destinar
aquest import. La concessió finalitza el 31/03/2026.
El termini pendent de concessió és de 10 any i 3 mesos contats des de data 31/12/2015.

Tarifa Proposada
La tarifa proposada per sorea és:

Comparatiu
La simulació del import a pagar amb el mateix consum de la nova tarifa és:

Import a pagar amb tarifa vigent - rebut domèstic

13

Import a pagar amb tarifa proposada - rebut domèstic

Conclusions
L’enginyer que subscriu informa favorablement la proposta de modificació de tarifes atès que s’aplica
la pujada de tarifes que ha realitzat ATLL. Cal tenir en compte:
•
•

L’augment de les despeses de compara d’aigua a càrrec de tarifa és preveu de 33.813
euros.
L’augment de les despeses total a càrrec de tarifa és de 35.842 euros. El pressupost és:
o Pressupost actual
641.953
o Pressupost previst
677.795

“”
Vist el que disposa el Decret 149/1988, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el règim
procedimental dels preus autoritzats i comunicats.
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La regidora Sr. M. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup municipal Gent de
Teià, manifesta el següent:
“”Gent de Teià creu que l’aigua a Teià és un dels pobles que la paga més cara i no estem
d’acord ni amb la puja que ha fet des de Ter Llobregat del preu de l’aigua que hi posa, se
que hi ha un contenciós però mentre no arribi la resolució, nosaltres no hi estem d’acord
amb el preu que posen , però tampoc ens sembla correcte que es castigui, perquè és com
un càstig, als aforaments que no s’hi ha apuntat encara perquè potser és per problemes,
jo li vaig explicar a l’alcalde i em sembla que també hi era el regidor d’Obres i Serveis que
hi ha cases que tenen arran de vorera el comptador, llavors canviar un aforament a
comptador, si l’Ajuntament paga el canvi llavors no costa res, però hi ha cases que el tenen
20 m dins el seu jardí, llavors encara que l’Ajuntament pagui el canvi del comptador, tu has
de fer les obres i has de fer tot el canvi. Fins i tot hi ha cases que tenen les instal·lacions
antigues, que podrien petar les instal·lacions amb la pressió de l’aigua, que sí que es podria
posar un aparell, que a més l’ha de pagar el que ho té, no ens sembla correcta i tampoc
ens sembla correcta en la manera que es fa la puja que és lineal en tots els trams.
Per exemple: el primer tram, jo crec que és el mínim que te la gent fent una dutxa i rentant
la roba i els plats, normalment es passa del primer tram, o sigui que es faci la mateixa
pujada de percentatge al primer que al segon, tercer i quart, no em sembla just, perquè el
quart sí que són cases amb gespa i piscina, cases que consumeixen molta aigua i si ho
consumeixen perquè tenen aquestes coses serà que s’ho poden pagar però que es faci la
mateixa pujada als que ho facin com un luxe als que ho necessiten per al mínim diari no
ens sembla just.
Per això nosaltres votarem en contra.””

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“Respondre a la regidora del Grup Municipal Gent de Teià que tampoc nosaltres no ens
agrada haver de recórrer a aquesta puja que ve derivada de l’augment del cost de l’aigua
que imputa Aigües Ter Llobregat. Nosaltres hem de fer la nostra tramitació que ens pertoca
com administració titular del servei i que estem obligats com administració titular del servei
a garantir l’equilibri econòmic del concessionari i l’informe així ho estableix.
Som dels municipis que precisament tenim quatre trams de consum de m 3 d’aigua, en el
seu moment ja vàrem incorporar el quart tram precisament per aquesta qüestió que
comenta la portaveu del grup municipal de Gent de Teià. Els costos evidentment de consum
de m3 dins d’aquests trams estan molt diferenciats, fins el punt que en el primer tram fins
a 15 m3 per mes és 0,6 € per m3, el que va de 15 a 30 m3 de consum mensual és gairebé
el doble, per tant aquí hi ha un salt qualitatiu important d’1,28 € per mes, el tercer tram, que
és el de 30 a 45 m3, passa a 1,62 € per m3 i el que te un excés de més de 45 m 3, te un
cost de gairebé 3 €, que són 2,86 € per m3 i molts municipis ho tenen resolt en tres trams,
nosaltres ho tenim en quatre perquè precisament creiem que aquí hi ha un quart tram que
ha de pagar més rebut de l’aigua precisament per un consum molt alt d’aigua i això en
aquest sentit ho tenim més ben resolt que altres ajuntaments.
Simplement aclarir aquesta consideració.”

La regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup municipal GT, indica
el següent:
“”Seguim pensant que el primer tram és molt just. De fet amb una família de tres persones
es sobrepassen només utilitzant el que he dit, dutxa, roba i plats, sense jardí, o sigui un
pis. Un pis sobrepassa el primer tram fàcilment i de vegades el segon i llavors em sembla
que o be estan mal repartits els trams o que no és just que s’apugi el mateix percentatge
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el primer que el segon, el tercer o el quart. Es això. Que això sí que ho podríem variar
nosaltres i si no ho fem és perquè no s’ha pensat fer i llavors no podem estar-hi d’acord.””

El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que
composen la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde-president i set
regidors dels grups municipal Cat+ERC i PDeCAT i el vot en contra dels cinc
regidors del grup municipal GT, adopta els següents acords:
PRIMER.- INFORMAR favorablement la revisió de tarifes del servei de
subministrament d’aigua instada per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU, en escrit de data 15/01/2018, registre
d’entrada núm. 2018/274, en la forma detallada en la part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- TRAMETRE a la Comissió de Preus de Catalunya l’expedient complert de
revisió de tarifes del servei de subministrament d’aigua instada per SOREA perquè
dicti la resolució que correspongui, de conformitat amb el que disposa l’article 3 del
Decret 149/1988, de 28 d’abril.

8. Ratificació de la Resolució 68/2018, de 15 de febrer, d’aprovació expedient
de contractació i obertura del procediment obert per a l’adjudicació del
contracte del Servei de neteja d’edificis municipals del terme municipal de
Teià.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 13 de març 2018, referent a la
ratificació de la Resolució 68/2018, de 15 de febrer, referent a la ratificació de la
Resolució 68/2018
d’aprovació expedient de contractació i obertura del
procediment obert per a l’adjudicació del contracte del servei de neteja d’edificis
municipals del terme municipal de Teià.
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 68/2018, de 15 de febrer, que
seguidament es transcriu:
“”
Vist l’expedient tramitat per a l’adjudicació del contracte del Servei de
neteja d’edificis municipals del terme municipal de Teià, mitjançant
procediment obert, que inclou el plec de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques, que han de regir la contractació, de
conformitat amb el que disposa l’article 109.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
Vistos els informes preceptius favorables emesos per Secretaria i Intervenció
municipal, de conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional
Segona, apartat 7 i 8 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, en que es fa constar
l’existència de crèdit a la partida 320 9330 2279900.01, destinada a aquesta
finalitat en el Pressupost municipal per a l’exercici 2017.
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Atès que l’article 21.1.K de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, determina l’atribució de l’Alcalde per a l’exercici
d’accions administratives de competència del Ple de l’Ajuntament, en cas
d’urgència, donant compte a aquest en la primera sessió que es convoqui
a l’objecte de la seva ratificació
En ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la legislació
vigent,
RESOLC:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació per a l’adjudicació del
contracte del Servei de neteja d’edificis municipals del terme municipal de
Teià, mitjançant procediment obert atenent a diversos criteris de valoració
de les ofertes per a la selecció de l’adjudicatari.
SEGON.- APROVAR els plecs de clàusules administratives particulars, que
juntament amb el de prescripcions tècniques, han de regir el procediment
obert per a l’adjudicació del referit contracte de serveis.
TERCER.- APROVAR la despesa de l’esmentat contracte de serveis que
puja la quantitat de 355.709,06 € anuals, que inclou l’IVA del 21% per import
de 61.734,63 €, efectuant la seva autorització amb càrrec a la partida 320
9330 2279900.01, segons el següent detall:
Exercici 2018
Exercici 2019:
Exercici
2018:
Exercici 2020:
Exercici 2021:
Exercici 2022:

266.781,79 €
355.709,06 €
355.709,06 €
355.709,06 €
88.927,27 €
1.422.836,24

L’autorització de la despesa corresponent als exercicis 2019 a 2022 queda
condicionada a l’existència de consignació pressupostària en el pressupost dels referits
exercicis.
QUART.- DISPOSAR l’obertura del procediment obert per a l’adjudicació del referit
contracte de serveis, disposant la publicació del corresponent anunci de convocatòria de
licitació del contracte en el DOUE, BOE, BOP, DOGC, web municipal – perfil de
contractant i tauler d’edictes de la Corporació, concedint un termini de 40 dies naturals
a partir de la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE AL PLE de l’Ajuntament d’aquesta Resolució en la propera
sessió que es convoqui a l’objecte de la seva ratificació.
“”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, acorda:
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RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldia 68/2018
d’aprovació expedient de
contractació i obertura del procediment obert per a l’adjudicació del contracte del
servei de neteja d’edificis municipals del terme municipal de Teià

9. Moció en defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 14 de març de 2018, referent
a la Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.
Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues
agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local
reconeixem que el model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un
model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, del treball de molts
professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments.
Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge
dins dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments
pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment
d’origen, llengua o condicions individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els
nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament
obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades.
Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent
la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera vegada que
s’ataca la solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple més
d’invasió de competències i d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit.
El Tribunal Constitucional ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització
en castellà a càrrec de fons públics a Catalunya en centres privats per envair
competències autonòmiques.
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i
fan possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva
tasca educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament
Partit Popular i Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a
plataforma per obtenir beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat
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reconèixer que han estat claus per mantenir la funció de cohesió social i de
convivència democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la
crisi econòmica.
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la
segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments
pedagògics, es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la
nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el
suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu català compromès
amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de
convivència de la nostra societat.
La regidora d’Ensenyament, Sra. Montserrat Riera i Rojas, informa de l’adhesió a
aquesta Moció per part de l’Agrupació Socialista de Teià, manifestada en escrit amb
data 7 de març 2018, registre d’entrada núm. 2018/1777.
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“Oportunament l’Ajuntament de Teià va adherir-se a la concentració, fa 10 dies, si no
vaig errat, davant els ajuntaments i també naturalment de l’Ajuntament de Teià en un acte
en que, prèviament vàrem anticipar el contingut d’aquesta Moció de rebuig que avui
passem per aprovació del Ple. Aquest dia també vàrem comptar amb la presència de
regidors i regidores de tots tres grups municipals.”

La regidora Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó, en nom del grup municipal Gent de
Teià, exposa el següent:
“”Nosaltres des del nostre grup és evident que donem suport a aquesta Moció i demanem
al Govern espanyol i a tots els grups polítics que pretenen una modificació del nostre
sistema educatiu que no juguin amb aquest sistema, que funciona i que bàsicament crec
que des de tota la societat, des dels ajuntament, des de les AMPES, la cohesió que hi ha
perque sigui totalment inclusiu, perquè ningú se senti diferenciat, crec que està molt palès
i que treballem des del minut zero perquè tothom estigui super integrat amb la llengua i
amb el model educatiu. Estem a favor.””

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal PDeCAT,
manifesta el següent:
“En base a l’aplicació de l’article 155 el Govern Espanyol va anunciar que estudiava
introduir una casella en el full de preinscripció escolar perquè els pares puguin triar
escolaritzar els seus fills en castellà. Això no només suposaria un greu atac al model d’èxit
i de gran consens com és el de l’escola catalana sinó que a més a més és il·legal ja que
va completament en contra d’allò que diu la Llei d’Educació de Catalunya, la LEC, aprovada
per una àmplia majoria del Parlament durant el Govern Tripartit. El Gobierno frisava per
introduir la casella del castellà per al pròxim curs aprofitant l’article 155 però paradoxalment
s’ha topat amb el TC. La sentència del TC ha estat clara, tomba la intervenció del Ministerio
en la escolarització dels alumnes que vulguin estudiar en castellà a Catalunya i subratlla
que les competències educatives corresponen al Govern de Catalunya. Així el Tribunal
Constitucional ha estimat en part un recurs interposat per la Generalitat de Catalunya
contra la Llei Orgànica de la millora de la qualitat educativa, la LOMCE. La norma aprovada
ja des del 2013 articulava un procediment d’execució substitutòria per part de l’Estat de
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l’obligació que tenen les Comunitats Autònomes en règim de cooficialitat lingüística per
garantir el dret dels alumnes a ser educats en ambdues llengües.
Si alguna cosa ha caracteritzat l’escola catalana és el seu paper en la cohesió social de
Catalunya i en la convivència d’alumnes vinguts d’arreu del món que mai han estat separats
per raó de llengua i que l’escola catalana és una fàbrica d’independentistes és un
menyspreu deliberat cap a tots els professionals del sector i ignora la realitat més evident.
Els alumnes catalanes obtenen resultats per sobre de la mitjana de la UE, de la OCDE i
d’Espanya en l’informe PISA.
Els pares tenen dret a triar el centre escolar on volen portar els seus fills i sempre
defensarem aquest dret. Però al centre, els professionals que hi treballen són els que
decideixen el projecte educatiu i lingüístic. De la mateixa manera que els pares no
decideixen quantes hores han de fer de matemàtiques cada setmana, tampoc decideixen
quina és la llengua vehicular del centre. El Ministerio no pot anar contra l’autonomia de
cada centre educatiu.
Davant aquests del Govern Espanyol cal recordar que les proves de nivell de l’Estat els
alumnes catalans han mostrat un coneixement del castellà superior a altres Comunitats
Autònomes de l’Estat Espanyol que només estudien en castellà.
Catalunya està aplicant amb èxit un model basat en el plurilingüisme, en català, en castellà,
en anglès i també en les llengües de l’alumnat d’origen immigrant.
Des del Partit Demòcrata li diem al Partit Popular que serà el nou Govern de Catalunya qui
prepararà el nou curs escolar i no un partit polític que ha tret només quatre diputats en les
darreres eleccions al Parlament.
Fets com aquests evidencien la necessitat de formar un Govern a Catalunya en les
properes setmanes i per preservar el Govern i el model educatiu de Catalunya.
Votem a favor de la moció.”

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.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la
LOMCE
SEGON.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
TERCER.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola
catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a
l’escola catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius
de llengua en contra de l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació.
La cohesió social és una línia vermella infranquejable.
QUART.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb
la cohesió social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per
part de l’alumnat
CINQUÈ.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les
tradicions del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una
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molt rica experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers
teixit associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives.
SISÈ.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu
català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i
lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.
SETÈ.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens
que hem construït els darrers 30 anys.
VUITÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports
del Govern de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris;
al Consell de Direcció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, als òrgans i associacions de representants dels directors i docents dels
centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya; a les Federacions
d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als grups Parlamentaris
dels Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC) i als
centres educatius del nostre municipi.

10. Moció per a la commemoració del dia internacional de les dones
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 14 de març de 2018, referent
a l’aprovació de la Moció per a la commemoració del dia internacional de les
dones.
1. Atès que el dia 8 març es celebrà el dia internacional de les dones
2. Atès que les institucions del nostre país han acordat un manifest reivindicatiu
pel dia 8 de març
3. Atès que veiem la necessitat que aquest consistori doni suport a aquest
manifest, perquè el seu contingut és vigent el propi dia 8 i al llarg de tot l’any,
sent-ne aquest el seu contingut:
De nou, el 8 de març de 2018, es commemora el Dia Internacional de les Dones,
una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de
reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una
reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna els 365 dies de l’any,
l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que
conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones
encara estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat
són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral
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d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent
d’Enginyeria Sense Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa
energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels
contractes a temps parcials ho són de dones. I en aquesta mateixa línia
l’Observatori Dona i Empresa assenyala que més del 70% de les empreses no
tenen cap dona als seus Consells d’Administració. Això contrasta amb l’àmbit
educatiu, a on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els
càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats
majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, encara no s’ha trencat i
segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones.
Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se
situa en un 26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se.
Qüestió que considerem que hem d’eradicar. Diversos països europeus adopten
noves mesures per fer-hi front.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida
laboral i personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps
de lleure i participació en igualtat de condicions que els homes. També és important
replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i
intransferibles.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a
una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys
puguin exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos la campanya #MeToo de
denúncia d’assetjament sexual ha fet evidents aquestes situacions encara tan
habituals i hem seguit amb preocupació el tractament judicial i mediàtic de casos
de violacions que han posat de nou el focus sobre les dones i no tant sobre els
agressors. També s’han fet públics casos d’agressions sexuals que han sortit a la
llum pública a Catalunya i que mostren que cal continuar amb la tasca de prevenció,
de reparació de les víctimes i castigar-ne els autors.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any,
per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República
Catalana una República Feminista de dones i homes lliures.
Per tots els motius exposats, 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. L’Ajuntament de Teià manifesta el seu compromís per treballar pels drets
de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i rebutjant
qualsevol tipus de discriminació.
SEGON. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació
cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent
especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci.
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TERCER. Tenir la perspectiva de gènere com a eix important de les actuacions de
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.
QUART. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, a Ca
la Dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones
i a les entitats municipalistes.

11. Moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 14 de març de 2018, referent
a l’aprovació de la Moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de
pensions.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit
Popular per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat
l’any 2000 amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat
Social en matèria de prestacions contributives i de la seva gestió. Any rere any, fins
el 2011 aquest fons ha anat incrementant la seva dotació amb els excedents dels
ingressos que financen les prestacions contributives fins arribar a 66.815 milions
d’euros. Des d’aquell any ha anat disminuint la guardiola de les pensions fins arribar
als 8.095 milions actuals que té el Fons de Reserva.
La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la
Seguretat Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc
de les relacions laborals i sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del
PSOE i del PP, no s’entra a solucionar el problema de no tenir diners per a fer front
a les pensions que es van generant. Tampoc ajuda a mantenir el poder adquisitiu
dels actuals pensionistes que la revalorització de les pensions sigui del 0,25% quan
l’IPC del 2017 ha estat d’un 1,1%.
L’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats,
resultat de la progressiva ampliació del període d’anys a computar en la reforma
impulsada pel govern del PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any 2011 que
retarda l’edat de jubilació i augmenta el període de cotització per al seu càlcul. El
Govern de l’Estat ha proposat que es pugui triar per al càlcul l'opció que prefereixi
la persona treballadora, bé el sistema actual, bé comptant tota la seva vida laboral,
ja que per a molts pensionistes els darrers anys de la vida laboral han deixat de ser
aquells en que més han cotitzat, com a conseqüència de la reforma laboral.
Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes
laborals, tant del PP com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a les persones
treballadores sinó que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la
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classe treballadora i sense objectius que revertissin en les condicions laborals de
les persones i en la seva futura situació de pensionista. I no és exagerat pensar que
ambdós partits estan creant l’escenari per privatitzar part de la pensió de jubilació.
La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les
mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar
a la base del problema que no és altre que salaris baixos generen baixes
cotitzacions.
Per tots aquests motius, 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. Instar el Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de les pensions
a l’IPC: les pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de cost de la
vida, i impulsar els canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho
contradigui.
SEGON. Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja
s’ha adoptat en molts ajuntaments dels Països Catalans, permetent així augmentar
les cotitzacions més baixes.
TERCER. Adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin
polítiques retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius
d’aplicació, ja que amb uns salaris superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions.
QUART. Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les
reformes laborals realitzades pel PP i el PSOE.
CINQUÈ. Afavorir la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè
aquestes puguin recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder
adquisitiu que s’ha vist minvat per la crisi econòmica i que revertiria en un increment
de les cotitzacions.
SISÈ. Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat
de la persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació
laboral a temps parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la
pensió de jubilació.
SETÈ. Adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l’Estat, tant
legislatives com de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el
pressupost de les pensions derogant la reforma de l'article 135 de la Constitució
espanyola que obliga com a deure primordial al pagament del deute: cal evitar que
el govern estatal de torn pugui recórrer, per falta de previsió i de sensibilitat social,
als estalvis generats per les aportacions de molta gent treballadora durant molts
anys sense un acord amb els agents socials.
VUITÈ. Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc
català de relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui
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possible sostraure els ingressos generats per les cotitzacions de les persones
treballadores per fer front a la mala gestió i previsió fetes pels diferents governs de
l’estat.
NOVÈ. Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades
actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector
que compensi la diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la
vida laboral a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.
DESÈ. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al
Parlament de Catalunya.

12.- MOCIONS D’URGÈNCIA

12.1 Modificació Ordenança núm. 51 Preu Públic per a la venda de llibres,
CD, DVD i altres
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 15 de març de 2018, de modificació de
l’Ordenança núm. 51 reguladora el Preu Públic per a la venda de llibres, CD, DVD i
altres, que no es troba inclosa dins l’ordre del dia d’aquesta sessió plenària.
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, acorda declarar
la urgència de la referida proposta, de conformitat amb el que disposa l’article 83
del ROF.
**
Vista l'Ordenança núm. 51 reguladora del Preu Públic per a la venda de llibres, CD,
DVD i altres.
Vista la proposta de modificació per tal d’incloure un apartat que permeti assumir una
part o el total cost de la compra de plats, coberts i tovallons en el marc del II Maridatge
dels sentits, amb la garantia de promoure un ús responsable en benefici del medi
ambient i per garantir una certa llibertat i autonomia a cada un dels participants.
Vist l’informe d’Intervenció de data 14 de març de 2018, núm. 44/2018.
Vista la legislació vigent continguda en els articles 41 a 47 i 127 de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004.
La regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup municipal GT,
exposa el següent:
“Nosaltres una vegada hem rebut aquesta tarda la proposta d’Alcaldia, voldríem que se’ns
expliqués una mica millor com anirà perquè si és un pac, a la proposta s’indica: “”per tal
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d’incloure un apartat que permeti assumir una part o el total cost de la compra de plats, coberts
i tovallons en el marc del II Maridatge dels sentits, amb la garantia de promoure un ús
responsable en benefici del medi ambient i per garantir una certa llibertat i autonomia a cada
un dels participants “”
Si és que pots comprar tu el pac i el pots reutilitzar per dues o tres vegades, ens sembla
correcta perquè te una certa llibertat i autonomia, però si el pac te’l cobren cada cop que
demanes un tast, si fas 5 tasts pagaràs 5 plats i em sembla una mica exagerat. Voldríem
que ens ho expliquéssiu més bé, perquè l’altre dia es va dir que passaria això però manca
l’explicació.”

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“La pregunta és pertinent perquè precisament no es tracta, aquí com veieu no aprovem el
preu del tast gastronòmic perquè sabeu que el preu del tast gastronòmic va gestionat
directament pels restaurants, diguem que nosaltres simplement, com entitat organitzadora,
el que fem és facilitar la recaptació dels tiquets corresponents però és un import que va
destinat als restaurants. Per això ho hem deslligat del tiquet. Per tant quan diem que te
autonomia és que aquest serà un tiquet propi. El que passa és que no es podrà participar
en un tast gastronòmic sense adquirir un tiquet.”
“Hi haurà el tiquet que no passa directament per comptabilitat de l’Ajuntament, de 2 € per
tast gastronòmic i després i haurà el tiquet del 0,5 €. Ha de ser per força un tiquet apart
perquè nosaltres sí que ingressarem aquests 0,50 € com Ajuntament.”

La regidora Sra. M. Núria Andinyac i Lladó, del grup municipal GT, manifesta el
següent:
“Hi ha dues possibilitats que ens podem trobar i potser en un cas un s’ho porta de casa, si
em porto el plat i els coberts de casa, no hi ha problema, però l’altre et pots trobar que un
porti de casa un plat i un cobert de plàstic i el llenci i això afectaria aquí”.

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, indica el següent:
“El que hauríem de procurar dins els mitjans de que disposem és demanar el compromís
de la gent. De fet si utilitzem precisament aquest mecanisme de fixar aquest preu públic de
0,50 €, evidentment que això ho podia finançar l’Ajuntament però creiem que és bo que
establim aquest preu públic perquè és una manera també de conscienciar i com que
apostem per aquests elements tots tres tan tovallons, com coberts com plats que són
biodegradables, tenim els pressupostos, hem arrodonit el cost a 0,5 €, com l’any passat,
recordeu que la copa serigrafiada costava a preu de cost 1 € i una mica més però es va
arrodonir a 1 € perquè tampoc podem fer preus que siguin difícilment recaptables. Aquí el
mateix. Veurem com funciona aquesta primera experiència i en traurem resultats.”

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 provisionalment per a l’exercici 2018 i següents, la modificació
de l'Ordenança núm. 51, reguladora del preu públic per a la venda de llibres, CD, DVD
i altres, segons es detalla a continuació:
Article 2, s’afegeix el preu relatiu a Prats, coberts i tovallons.
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L’article queda redactat de la següent forma:
“Article 2
Els preus públics de venda seran els següents:
LLIBRES, CD, DVD I ALTRES
Els Privilegis de Teià
Teià més de 1000 anys
Els Ocells de Teià i El Masnou
CD i DVD
Signaculums de plom
Sesterci de Trajà del jaciment de Vallmora
El vi de tarraconense i Laietà, actes del simpòsium
Dels treballs de les dones o altres històries
Copa serigrafiada
Plats, coberts i tovallons.

6,49 €
9,73 €
8,65 €
6,49 €
31,20 €
5,41 €
46,80 €
5,20 €
1,00 €
0,50 €

“”
SEGON.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord,
així com l'expedient complet de la modificació de l'Ordenança durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe,
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats passaran a definitius.
TERCER.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius que,
una vegada transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com
el text íntegre de la modificació de l'ordenança aprovada.

II - CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
13. Donar compte de la Relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 23 a la
número 119/2018.

Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la número 23 a la 119/2018.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de la referida relació de Resolucions de l’Alcaldia.
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14. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 25 de gener 2018,
amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora
municipal, núm. 11/2018.

Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 25 de gener de 2018, d’aprovació
de la nòmina del mes de gener de 2018 i l’informe d’Intervenció amb reparament
no suspensiu núm. 11/2018.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de l’acord de la Junta de Govern Local, anteriorment descrit i de
l’informe d’Intervenció núm. 11/2018.

15. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 84/2018, amb informe de
fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, núm.
21/2018.

Vista la Resolució de l’alcaldia núm. 84/2018, d’aprovació de complements extres
nòmina febrero 2018 i i l’informe d’Intervenció amb reparament no suspensiu núm.
21/2018.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de la Resolució de l’Alcaldia 84/2018 i de l’informe d’Intervenció núm.
21/2018.

16. Suggeriments i preguntes

16.1

Pregunta del regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas al regidor de Comunicació.

El regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas, en representació del grup municipal Gent de
Teià, formula la següent pregunta al regidor de Comunicació, en relació al Butlletí
Informatiu Municipal:
“Després de gairebé vuit mesos sense butlletí municipal, que ja sabem que hi ha hagut
eleccions entre mig que ha impedit que pogués sortir publicat, però tenint present que tenim
un periodista i que ha passat tant de temps, creiem que una mica el butlletí municipal que
ha sortit és una mica justet de continguts i parla de notícies que ja han succeït ja fa més
de 6 mesos que de cara de tenir-ho com hemeroteca ja estava prou bé, no critiquem que
hi sigui, però potser hi ha les obres importants que es faran com la del clavegueram que
tret de un petit apunt que el senyor alcalde fa en la seva entrevista i una petita imatge que
surt no se’n parla àmpliament quan pensem és una notícia de les més rellevants que hi ha
en aquests moments com per fer-ne un ampli reportatge. La gent està preocupada per
aquest tema i pràcticament el butlletí municipal, que sempre hem defensat nosaltres que
és, tot i que vostès aposten més per internet i les xarxes socials, el butlletí municipal és,
penso, l’únic que arriba a totes les llars i a les que no arriba és perquè a la gent ja els va
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be que no els arribi perquè arriba per internet, no?, però és l’únic mitjà que arriba a totes
les cases i és un mitjà de comunicació creiem prou important com perquè surti amb molta
assiduïtat i amb la informació suficientment, sobretot la més important. Pensem que aquest
butlletí ja que ha estat mesos per treure’l hagués pogut ser més ampli.
Dins aquest apunt, afegiríem dues preguntes relacionades amb això i és quan sortirà el
proper i si es té previst tractar aquest tema tan important?”

El regidor Sr. Andreu Porta i Espelt, respon el següent:
“Com ja vàrem comentar també a principi d’aquest any en Comissió Informativa; la previsió
és que surti, va sortir el butlletí el darrer, ara el proper serà el mes de maig, a finals de
setembre/principis d’octubre en sortirà un altre i al desembre en sortirà un altre. El fet de
fer quatre butlletins, que és el que ens havíem compromès a fer, entenem que recuperem
la periodització diguéssim més alta que havia tingut el butlletí a nivell de Teià, per tant
l’objectiu era aquest i la resposta de perquè no parlàvem de la qüestió de la Riera, sí que
és una qüestió important, cabdal, però enteníem que hi havia una notícia també rellevant
que era la pista de bàsquet que és la importància que li hem donat. La qüestió de la riera
la reservem per al proper butlletí del mes de maig, com deia, que és on farem una amplia
difusió de terminis, explicacions, etc, etc., que és ja el que tenim previst, serà qüestió de
veure en quin punt es trobarà.
Una qüestió també per aclarir a nivell de concepte que sovint es diu però m’agrada
remarcar, no és que apostem més per les xarxes socials, sinó que nosaltres apostem que
és una línia que cal treballar que fins ara no s’havia treballat de manera sistemàtica i que
entenem que cobreix tot un públic que de l’altra manera segurament no arribàvem. És a
dir, no és que siguin dos mitjans, tan butlletí municipal com web o socials siguin contraris
o que un substitueixi l’altre, sinó que són complementaris. El butlletí ens permet, com ve
explicàveu, arribar a les cases i per això entenem que és un mitjà important que ni que
sigui fullejar, la persona que presti menys atenció ja el segueix, però clar les xarxes socials
també ens ofereixen un recorregut que no ofereix el butlletí a nivell de rapidesa o urgència
a l’hora de comunicar o a l’hora de ser molt més regulars en el moment de la comunicació,
perquè en el millor dels casos el butlletí surt cada tres mesos, per tant això són dues vies
que hem d’anar treballant en paral·lel i ara per fi estem podent calibrar i que l’objectiu és
continuar calibrant. Pel que fa referència a l’extensió: la previsió inicial era que fos un butlletí
de 8 pàgines i s’ha acabat ampliat a 12. Per què? Perquè enteníem que hi havia, com bé
dèieu i també va sortir en diverses reunions de govern, hi havia diverses notícies que
havien de sortir. També l’espai és el que és i ens agradaria poder-lo estirar, però el
pressupost que teníem és el que és, dona pel que dona i si hem de cobrir tantes coses,
hem d’intentar sintetitzar. Moltes vegades ens queden notícies al tinter o que ens
agradarien que sortissin, però hem de triar, resumir, reduir i ho encabim com bonament
podem.”

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, exposa el següent:
“Complementàriament, en relació a les obres del clavegueram de la Riera, de fet en el
darrer butlletí va sortir una breu imatge, una breu explicació de la descripció tècnica del
projecte que s’ha d’executar, que de fet és una imatge recuperada d’una explicació
recuperada de les dues darreres audiències públiques. De fet, no aquesta darrera, ja en
vàrem tornar a parlar, és a dir l’audiència pública de fa quinze dies, ara no recordo
exactament, vàrem tornar a donar la informació que ja havíem donat a l’anterior audiència
pública que aquest punt ja sortia com a ordre del dia específic, si recordeu, fa dues
audiències públiques hi havia un punt en què s’explicava amb tot detall el projecte, un cop
teníem el projecte redactat per la Diputació de Barcelona, fins i tot en aquella audiència
recordo que hi va participar l’arquitecte municipal i fins i tot vam passar imatge audiovisuals
de l’estat de la claveguera i vàrem explicar en síntesi en que consistia aquest projecte. Ara
29

el que estàvem a l’espera i d’aquí que no el poguéssim tampoc incloure en el butlletí
municipal aquest que ha sortit, estàvem en espera de saber quina és l’empresa
adjudicatària de les obres; recordeu que això ho hem acabat d’adjudicar aquest dimarts
passat, vam adjudicar l’obra després de tot el procés de licitació. Nosaltres ja hi anem
treballant internament, cada dimarts ja tenim una reunió fins a començar les obres, una
reunió tècnica per anar preveient totes les qüestions que afecten l’execució de l’obra i la
mobilitat. Tenim també un encàrrec específic de direcció d’obra, direcció d’obra que hem
encarregat precisament al redactor del projecte executiu, al qual la Diputació li va
encarregar aquest projecte, per tenir una personal que realment es faci seu el projecte i el
conegui de primera ma. Amb aquesta persona ja hi estem treballant i ara estem esperant
que a la taula tècnica s’hi incorpori ja definitivament l’empresa, un cop l’empresa hagi signat
contracte; no sé ara els terminis, el secretari ens podrà recordar els terminis, però un cop
l’empresa adjudicatària signi el contracte ja podrem parlar amb molt més detall i per tant,
tot seguit convocarem una audiència pública i naturalment que ho inclourem en el proper
butlletí municipal i si convé doncs per terminis, ja faríem alguna publicació senzilla
específica, per tant, no ho descartem perquè jugarem amb els terminis que jugarem. Els
terminis a data d’avui no els sabem, sabem que la previsió, si tot va bé, podria ser que el
mes de maig poguéssim començar les obres, però prefereixo que el secretari ens expliqui
a partir d’ara quin és el procediment per arribar, si tot va bé, a l’inici de les obres. Ho tenim
en compte i per tant o utilitzarem el proper butlletí municipal o utilitzarem una publicació
específica per bustiar en funció dels terminis i quan tinguem tota la informació de l’execució
ja emparaulada, prevista, amb l’empresa adjudicatària i la direcció tècnica de l’Ajuntament
dels Serveis Tècnics i la direcció tècnica a la qual li encarreguem també el control. A més
a més recordeu que en el pressupost que vàrem aprovar de 2018, al capítol 2 també
vam incloure la contractació dels serveis d’un enginyer d’obra pública de via pública que
també ens anirà molt bé per participar en aquesta mesa tècnica. Un cop tot això ho tinguem
lligat, informació impresa que farem arribar a totes les cases i donant-ne també audiència
pública monogràfica sobre aquesta qüestió, però els terminis no me’ls sé de memòria,
prefereixo que el secretari me’ls recordi.”

El regidor Sr. Andreu Porta i Espelt, manifesta el següent:
“Alcalde, una qüestió per afegir també: Més enllà de la publicació possible, de més a més,
també fer una cobertura a través de xarxes. Volem sobretot que qualsevol persona que
tingui dubtes, també sigui recíproc, és a dir, tal com anem fent, que qualsevol problema,
qualsevol petita alteració que pugui afectar el dia a dia, doncs per xarxes anar cobrint, per
exemple ara també es pot trobar disponible pel web, però ara en el YouTube hi ha un canal
de l’Ajuntament on hem penjat el vídeo en que es pot visualitzar les clavegueres de la riera,
o sigui tot el contingut, tot el material és fer-ho evident a la ciutadania i que pugui consultarho i tenir tota la informació. “

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda indica que s’habilitarà també un servei
telefònic per incidències.
El regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas, del grup municipal Gent de Teià, manifesta
el següent:
“Tot això estaria bé igualment que s’informés en un butlletí municipal, com diuen que faran,
de que hi hauran tots aquests serveis de telefonia i tot això. Considerem que és una eina
important i si fessin un butlletí especial dedicat a això, estaria molt bé també.”
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Pren la paraula el secretari de l’Ajuntament, Sr. José Maria Blanco Ciurana,
exposant el següent:
“Dijous passat dia 8, la Mesa de contractació va fer proposta d’adjudicació a favor de
l’empresa que era més econòmica i que feia la millor oferta i a partir d’aquí s’ha penjat al
perfil del contractant i s’ha notificat a tots els que varen participar a la licitació, donant-los
el termini de dos dies que hi ha previst per normativa per fer observacions o al·legacions
en relació a la valoració de les ofertes realitzades. Contra això no s’ha presentat cap
al·legació, l’únic l’empresa que ha estat proposada ha fet una petita al·legació en relació a
que volia que se li valorés el compromís d’execució del tema lumínic, que no es podia
valorar pel tema que no havia portat l’estudi lumínic. Ha presentat una al·legació però això
no té importància. De fet ara, precisament avui, hem signat requerir-li al que ha estat
proposat perquè en el termini de 10 dies presenti la documentació que preveuen els plecs,
que és apart de la garantia, presentat tota la documentació que en el moment de presentar
l’oferta no la va presentar i ara ho ha d’acreditar, tot una sèrie de documents. Una vegada
hagi aportat això, que se li donen 10 dies per fer-ho, es farà l’adjudicació formal per
Resolució d’Alcaldia. Fet això se li donarà 10 dies més per formalitzar el document. A partir
d’aquí s’ha d’elaborar l’estudi de seguretat i salut de l’obra, la planificació de l’obra i això
normalment està al voltant de quinze dies i un mes i a partir d’aquí ja es fa el replanteig de
l’obra i ja comença l’obra. Es calcula que més o menys podem arribar al començament de
maig amb tot això. “

El regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas indica el següent:
“Seguint amb la conversa que manteníem amb el regidor de Comunicació, en el butlletí de
fa un any del febrer de 2017, parlaven de que traurien, diria que s’havia ampliat inclús el
pressupost per treure un butlletí cada dos mesos, sis a l’any, això ho explicaven vostès fa
més o menys un any. Només comentava aquest tema. I després, el fet que comentàveu
que havia de tenir 8 pàgines i que n’ha acabat tenint 12 com si això fos un extra perquè el
pressupost és el que és, això ja és una qüestió de criteris, nosaltres fèiem butlletins de 24
i fins i tot un cop de 28 pàgines, 28 penso inclús que excessives, però havíem arribat a fer
butlletins de 24 pàgines cada 3 mesos, plens d’informació tot plegat, ara, clar, no teníem el
cost d’un periodista, ens fèiem nosaltres les notícies i això ens donava per més marge per
poder tenir més pàgines i més informació.
Que hi hagi molt de contingut en el web, moltes notícies, que aquestes arribin molt ràpid;
tot això és cert, és així, no tenim res a rebatre a això, però moltes d’aquestes notícies potser
no cal, però moltes podrien estar plasmades en un butlletí que també acabaria arribant a
tothom. És una mica al que nosaltres ens referim amb això.”

El regidor de Comunicació, Sr. Andreu Porta i Espelt, manifesta el següent:
“Per aclarir la qüestió del butlletí cada dos mesos: És cert i es va fer aquest plantejament
entenent que podíem fer un butlletí de menys pàgines i amb molta més regularitat; també
hem d’entendre que hi ha hagut un dia a dia de regidories, que hi ha hagut qüestions
extramunicipals per dir-ho d’alguna manera, que el que va acabar fent va ser que si volíem
estar al dia amb tot, es va haver de prioritzar unes tasques. Llavors vam ampliar les pàgines
i a nivell pràctic, a la Comissió, ara no sé les dades, però sí que el compromís i la idea o
l’objectiu era que fos bimensual, però això diguéssim vàrem generar, vàrem arranjar-ho
ampliant les pàgines. Per què? Per una qüestió també de distribució de la càrrega de feina
i de cobertura de tots els actes que anàvem fent dia a dia.
Hi ha una qüestió, penso, important, parlem aquí del periodista com si fos un dispendi. Jo
torno a defensar la figura de tenir una persona amb coneixements tècnics que expliqui amb
un perfil periodístic les notícies del municipi. I això ho dic amb un doble criteri: un per
trametre informació diàriament, que penso que és important i que la ciutadania dia dia tingui
imputs del què passa en el seu municipi; això és una cosa i l’altra cosa és el tractament de
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la informació. Si em dediques jo a escriure notícies o qualsevol dels companys de govern,
la visió que estaríem generant és una visió esbiaixada per part dels membres de govern i
com a mitjà públic que som, tant el butlletí com la web de l’Ajuntament, entenem que igual
que TV3 la gestionen periodistes independents, la informació que donem a nivell municipal
hem d’intentar que sigui el més equànime i objectiva possible i per això també aquesta visió
que ens aporta una persona amb els coneixements tècnics. Entenc que també hi ha una
diferència de criteri polític a l’hora de com fer la inversió, cadascú té la seva i això és
plenament respectable i també una diferència de criteri tècnic, és a dir, al meu entendre sí
que és important que hi hagi una revista en paper, però és tant o més important que a dia
d’avui al món on les xarxes socials generen bona part de la actualitat política, on cada
vegada més estem connectats a través d’aparells mòbils, tauletes, aquí també hem de
donar sortida i evidentment amb el pressupost actual sí que és el que és i ha anat
augmentant però si ho comparem amb despesa percentual amb ajuntaments del voltant
veurem que no és una despesa excessiva, ans al contrari. Per tant, respecto la posició com
no pot ser d’una altra manera, però entenc que hi ha d’haver un equilibri i una despesa
raonable i també sempre d’acord amb aquests criteris.”

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, indica el següent:
“Només afegir dues coses complementàries a les que comentava el regidor de
Comunicació. En tot cas en el Pressupost del 2018 la previsió crec recordar que eren 4
butlletins al llarg del 2018.
He de subscriure el que comenta el regidor de Comunicació perquè el periodista que tenim
contractat per capítol 2 doncs us ben asseguro que no només ens va perseguint a tots els
regidors perquè li facilitem la informació sinó que també a tot el personal tècnic de la casa
amb l’objectiu que la informació que difonem sigui a través del web municipal, de les xarxes
socials o del butlletí municipal, tingui tota la informació necessària; per tant, nosaltres com
a govern hi apostem, hi creiem i deixeu-m’ho dir amb una metàfora molt del món de la
restauració preu-qualitat us ben asseguro que des del govern estem molt satisfets,
precisament perquè la informació que podem difondre és una informació detallada, rigorosa
i sabem que està tractada en mans d’un professional. Provablement si ho hagéssim de fer
tots els regidors del govern, crec que el resultat no tindria la qualitat que en aquests
moments té. Dic això perquè penso que ho he de comentar. “”

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal PDeCAT,
manifesta el següent:
“El mal és sempre el mateix perquè tenim un pressupost encotillat i que no ens deixa marge
de maniobra en regidories com la de Comunicació, el que estudiants diuen una Maria, una
assignatura fàcil; Comunicació és una àrea que hauríem de potenciar molt més, que és
cabdal en els temps que vivim i en canvi està pressupostada infravalorada. Per aquest
govern, per aquest i per tots. Tots dos teniu raó. Nosaltres som uns ferms apostants del
paper, però també del paper que està fent, valgui la redundància, el periodista que ho fa
amb una qualitat i una professionalitat exemplar. Per tant, es tractaria d’aconseguir alguns
calers més perquè totes dues opcions: un butlletí que pogués recollir tota l’activitat a venir
i de la que s’ha fet pel govern i per l’Ajuntament de torn i poder cobrir amb les xarxes socials
d’una manera com s’està fent fins ara.”

El regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas, indica el següent:
“Nosaltres no estem en contra que un periodista redacti les notícies. Tot el contrari, ens
sembla excessiu i que potser podria estar fent més butlletí, dedicar més hores a fer paper
que tantes hores a fer web. Però això com comentàvem és qüestió de criteri.”
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El regidor Sr. Andreu Porta Espelt, manifesta el següent:
“Només un apunt per matisar. No és tant una qüestió d’horari de periodista sinó també tota
la despesa diguéssim que un butlletí porta al seu entorn. És a dir, la part de disseny, la part
d’impressió, la part de repartiment. Si fos només redactar les notícies en això no tindríem
problema i ho podríem fer molt sovint, el problema és tota aquesta altra despesa que és
inherent al butlletí i que és on realment ens faci limitar a ics o ics més que sigui el nombre
de butlletins.”

El regidor Sr. Abel Ballesteros Monferrer, manifesta el següent:
“Un petit apunt al respecte, respecte a l’impacte a les xarxes socials sobre les notícies que
es pengen, teniu gràfiques de l’impacte real de les notícies? A veure exacte aquest cost
d’hores destinades per difondre notícies a les xarxes , què ens aporta d’impacte real sobre
el vilatà respecte a un butlletí que sabem que arriba a tothom. En quin percentatge estem”.

El regidor de Comunicació, Sr. Andreu Porta i Espelt, respon el següent:
“Sí, si voleu un dia entrem i en Comissió Informativa ho tractem amb calma .
En diversos casos les visualitzacions que pot arribar a tenir una notícia són superiors a
l’edició dels butlletins que fem. És a dir fem una edició de 2700 butlletins i una notícia,
sempre dependrà molt de la temàtica, del moment. Ho podem treballar en Comissió
Informativa.”

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 22:10 hores del dia al començament indicat,
el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta que llegida
i conforme, signaran l’Alcalde i el Secretari, que ho certifica.
El Secretari
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