
 

 

 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 18  DE MAIG DE 2017 
 
Identificació de la sessió: 

Núm.  3/2017 

Caràcter:  Ordinària 

 

 
 
A la Vila de Teià, quan són les 20:34 hores del dia 18 de maig  de dos mil disset, 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 jove I.D.M., mort tràgicament a 
Teià el passat dia dotze de maig i que va ser enterrat en data d’ahir a Sant Vicenç 
dels Horts, recordant que es varen decretar tres dies de dol, de dilluns a dimecres. 
 
Els regidors en peu procedeixen a guardar un minut de silenci. 
 

 

Seguidament s’entra a tractar els temes inclosos a l’ordre del dia d’aquesta sessió 

ordinària, i es prenen els següents acords: 

 

 

I.-   PART RESOLUTÒRIA 

 

1. Aprovació esborrany acta sessió ordinària del Ple del dia  16 de març de 
2017 
 

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 16 de març  de 2017. 
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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 16 de març de 2017, en la seva versió 

original sense fer rectificacions. 

 

 

 

DICTÀMENS 
 

Àrea 1 

2. Elecció del Jutge/ssa de Pau substitut/a.  
 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 11 de maig de 2017,  en relació a 
l’elecció de Jutge/ssa de Pau substitut/a. 
 
Atès que la Llei Orgànica 6/1985, de data 1 de juliol, del Poder Judicial, estableix que 
els Jutges/ses de Pau i els suplents, seran nomenats per un període de quatre anys 
per la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia. 
 
Vist l'ofici remès per la Secretaria del Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, de data 27 de febrer de 2017, registre d'entrada núm. 2017/1126, en la qual 
es fa constar la propera finalització del termini dels quatre anys del nomenament de 
Jutge de Pau substitut. 
 
Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 126/2017,  de data 1 de març 2017,  
es va obrir un període  a l’objecte que les persones que reunint les condicions 
legalment establertes i interessades, presentessin la corresponent sol·licitud, havent-se 
efectuat la corresponent publicació al BOPB amb data  15 de març de 2017, pel termini 
d’un mes. 
 
Vistes les tres sol·licituds presentades,  que reuneixen els requisits legals establerts i 
havent valorat les diferents circumstàncies personals dels sol·licitants i la seva idoneïtat 
per exercir el càrrec de Jutge/ssa de Pau substitut/a,  
  
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: Elegir pel càrrec de Jutgessa de Pau substituta, a la Sra. Gisela Clavell 
Gonzàlez, amb DNI núm. 46.217.651 W, atesa la seva experiència en el camp del dret 
i coneixements jurídics. 
 
SEGON: Remetre aquest acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció del Partit 
Judicial de Mataró per a la seva posterior remissió a la Sala del Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, a l’objecte que procedeixi al nomenament de la 
Jutgessa substituta, proposada pel Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el que es 
disposa a l’article 101 de la Llei Orgànica 7/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial. 
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** 

A proposta de l’alcalde, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda 

fer arribar a l’actual Jutge de Pau substitut,  Sr. Joan Botey i Casals,  el seu agraïment 

per tots els anys de disposició com a Jutge de Pau substitut. 

 
 

 
3. Expedient núm. 1/2017 de declaració de crèdits fallits o/i incobrables. 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data  11 de maig de 2017,  referent a  
la proposta de declaració de crèdits incobrables i de baixa en comptes, per 
insolvència i altres causes, formulada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, per un import total de  7.600,72 €. 

Vist allò que disposen els articles 61 a 63 del Reglament General de Recaptació, 
aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, els articles 16 i 80 de la Llei 
4/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i l’article 47 de l’Ordenança 
fiscal general. 

Vist l’informe emès per la interventora, en data 5 de maig de 2017. 

 

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 declaració de crèdits incobrables per import total de 7.600,72 
€, amb el detall per exercici, subjecte passiu i concepte que s’expressa en l’Annex i 
llistats que obren en l’expedient DCI 1/2017, així com la corresponent baixa en els 
comptes de drets reconeguts pendents de cobrament mentre no es rehabilitin dins 
del termini de prescripció. 

Segon.- ORDENAR que l’expedient sigui exposat al públic durant el termini de 
quinze dies hàbils mitjançant anunci publicat en el tauler d’anuncis i en el Butlletí 
Oficial de la Província, podent els interessats examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. 

En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament 
l’indicat expedient. 

Annex: 
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4. Modificació plantilla del personal funcionari al servei de la Corporació 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 20 d’abril 2017, referent a la 
modificació de la plantilla del personal funcionari 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, disposant que la creació de 
les 5 places d’administratius quedaven condicionades a l’amortització de 5 places 
d’auxiliar administratiu. 
 
Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm.  127/2017, d’1 de març es va disposar el 
nomenament de cinc funcionaris de carrera en la categoria d’administratiu, per 
promoció interna de cinc funcionaris de carrera amb  la categoria d’auxiliar 
administratiu, havent pres possessió del càrrec d’administratiu el passat  dia 17 de 
març de 2017, deixant vacants cinc places d’auxiliar administratiu, que figuren a la 
Plantilla del personal funcionari, aprovada en sessió plenària extraordinària del dia 21 
de desembre de 2016, juntament amb el Pressupost municipal per a l’exercici 2017. 
 
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 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. 
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la modificació de la plantilla del personal funcionari 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 21 de desembre de 2016, per 
supressió de les següents places: 
 

A) PERSONAL FUNCIONARI 
 II. Escala d’Administració General 
 2.2 Subescala Auxiliar: 
 Supressió de  cinc places d’auxiliars d’Administració General, grup C2 
 
SEGON.- EXPOSAR al públic l’expedient de modificació de la plantilla orgànica de 
funcionaris 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 funcionari 
d’aquest Ajuntament. 
 
 
 
5. Modificació parcial catàleg retributiu del personal al servei d’aquesta 

Corporació 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 20 d’abril de 2017,  de 
modificació parcial del catàleg retributiu del personal al servei d’aquesta Corporació. 
 
Atès que en el catàleg del personal al servei  d’aquesta Corporació, aprovat pel Ple 
de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 21 de maig de 2002, es va aprovar la 
creació d’un complement de productivitat per a tots els llocs de treball amb 
diferències negatives entre les retribucions percebudes anteriorment per al 
desenvolupament del mateix lloc de treball i les noves retribucions assignades, en 
virtut del que disposa la Disposició Transitòria Quarta del Reial Decret 861/1986, de 
25 d’abril, sobre règim de retribucions dels funcionaris de l’Administració Local, el 
qual determina que entre les circumstàncies a tenir en compte per la apreciació de la 
productivitat podrà incloure’s transitòriament la consideració de les retribucions 
percebudes en el mateix lloc en l’anterior règim retributiu. 
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Atès que des de principis de l’any 2011, per la Intervenció Municipal s’ha realitzat 
informe d’objecció fiscal a l’aprovació mensual de les nòmines del personal al servei 
de la Corporació, per considerar que el complement de productivitat reflectit  en les 
nòmines no reuneix els requisits i condicions establertes per l’article 5 del Reial 
Decret 861/1986, de 25 d’abril. 
 
Atès que la Disposició Transitòria Primera, 4. del referit  Reial Decret 861/1986, 
disposa que quan per aplicació del nou règim retributiu correspongui a un treballador 
públic percebre retribucions inferiors a les que tenia assignat el lloc de treball, se li 
aplicarà un complement personal transitori i absorbible  per futurs increments de les 
retribucions. 
 
Atès que la Sentència 709/2000, de 30 de juny del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana, Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 2a, en el seu  
Fonament de Dret Cinquè, apartat 3r.  va considerar correcta l’actuació de 
l’Administració demandada al modificar la seva pràctica anterior consistent en 
reconèixer dit complement personal transitori com productivitat residual amb caràcter 
no absorbible, substituint-lo pel complement personal transitori que amb caràcter 
d’absorbible preveu el Reial Decret 861/1986, ja que aquest últim s’ajusta 
estrictament a la legalitat. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, de data 19 d’abril de 2017, 
en el qual es fan constar els següents extrems: 
 

“” 

Modificació catàleg retributiu 2017/2 (Complements personals transitoris) 
Atès que s’ha expressat la voluntat de regularitzar els complements personals transitoris derivats 

de la valoració inicial de llocs de treball que es va portar a terme l’any 2002, i que actualment 

estan inclosos al complement de productivitat segons les nòmines mensuals. 

 

Es fa constar les quantitats que segons consten al departament de Recursos Humans, 

corresponen a les diferencies retributives resultants de la valoració de llocs de treball del 2002, i 

que com a diferències han de constar com a Complement Personal Transitori (CPT). 

 

Per fer el primer càlcul d’aquests CPT s’ha agafat com a referència el complement de 

productivitat que es cobrava l’any 2004 (any anterior a l’aprovació del nostre conveni col·lectiu / 

acord de condicions), i s’ha fet l’evolució dels diferents increments retributius aplicats segons les 

Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat corresponents als diferents exercicis fins l’any 2016. 

S’exclouen d’aquest primer càlcul aquells llocs de treball que han tingut una valoració de lloc de 

treball posterior a l’any 2002 i que ha modificat o absorvit la diferència retributiva del 2002. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010-2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CPT/ANY

anual mensual  +2 %  +2 %  +2 %  +2 %  +2 %  +0,3 % -5% = = = = = +1%

SECRETARI - CAP ÀREA SS.GG. 2220,68 158,62 161,79 165,03 168,33 171,70 175,13 175,65 166,87 166,87 166,87 166,87 166,87 166,87 168,54 € 2.359,57 € 

CAP UNITAT ADM DE SS.GG. 4172,62 298,04 304,01 310,09 316,29 322,61 329,06 330,05 313,55 313,55 313,55 313,55 313,55 313,55 316,69 € 4.433,59 € 

CAP POLICIA LOCAL 3172,02 226,57 231,10 235,73 240,44 245,25 250,15 250,91 238,36 238,36 238,36 238,36 238,36 238,36 240,74 € 3.370,41 € 

ARQUITECTE - CAP DE L'ÀREA 1798,14 128,44 131,01 133,63 136,30 139,03 141,81 142,23 135,12 135,12 135,12 135,12 135,12 135,12 136,47 € 1.910,60 € 

PRODUCT. 2004

 
 

Al segon càlcul s’inclouen els CPT d’aquells llocs de treball que han tingut alguna valoració de 

llocs de treball durant el període 2003-2016, i que encara i així tenen una diferència retributiva, 

de la que s’ha restat aquella quantitat derivada dels increments de sou derivats de l’addenda del 

conveni col·lectiu / acord de condicions durant el període 2006-2008.  

 

  2009 2010 2010-2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CPT ANY 

   +2 % 

 +0,3 

% -5% = = = = = +1%   

AUX ADM SS.TT. (NCC) 380,66 381,80 362,71 362,71 362,71 362,71 362,71 362,71 366,34  5.128,75 €  

ADM RECAPTACIO (JATLL) 43,64 43,77 41,58 41,58 41,58 41,58 41,58 41,58 42,00     587,97 €  

ADM RENDES (FVC) 43,64 43,77 41,58 41,58 41,58 41,58 41,58 41,58 42,00     587,97 €  

AUX ADM RECAPTACIO (JGM) 77,74 77,97 74,07 74,07 74,07 74,07 74,07 74,07 74,82  1.047,41 €  

 

 

S’adjunten al present comunicat còpia de les actes* de les diferents reunions amb la 

representació social on s’ha comunicat la voluntat de l’Administració de regularitzar la situació del 

complement de productivitat actual. 

Així mateix, es fa constar que amb data 28.03.2017 es va convocar a tots els treballadors 

afectats, amb un únic tema a tractar que va ser la proposta de regularització del complement 

personal transitori per aquest any 2017, a la que hi van assistir tots els treballadors convocats. 

“” 

Vista la normativa aplicable als efectes de modificació del catàleg retributiu, 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 composen la Corporació, adopta els 

següents acords: 

Primer.- APROVAR l’expedient de modificació parcial del catàleg retributiu del 

personal al servei d’aquesta Corporació per substitució del complement de 
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productivitat residual per complement personal transitori amb caràcter d’absorbible, 

procedent del catàleg retributiu aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària 

del dia 21 de maig de 2002, en la forma detallada en l’informe emès per la tècnica de 

Recursos Humans, de data 19 d’abril de 2017, anteriorment transcrit. 

Segon.- ORDENAR la publicació íntegra de la modificació parcial del catàleg 

retributiu del personal al servei d’aquesta Corporació 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 del 

catàleg retributiu del personal al servei d’aquesta Corporació 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 de personal funcionari i 

laboral de l’Ajuntament. 

 
 
 
  Àrea 3 

6. Moció relativa a la plaga del “Tomicus” i per a una explotació sostenible dels 
boscos del Maresme. 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data  18 d’abril 2017,  referent a la 
plaga del “Tomicus” i per a una explotació sostenible dels boscos del Maresme, amb 
la següent: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
L’ús de la biomassa forestal per a la producció d’energia tèrmica s’està implantant de 
forma generalitzada a tot Europa. L’augment dels preus dels combustibles fòssils, la 
necessitat de disminuir la dependència energètica exterior que tenen molts països, 
molt especialment el nostra i, en general, per tots els aspectes mediambientals 
positius de la bioenergia de la biomassa, han facilitat que s’estiguin produint 
importants avenços tecnològics tant en la producció de la matèria primera com en 
les instal·lacions tèrmiques. 
 
Més del 90% dels boscos del Maresme són de propietat privada que pertany 
aproximadament a més de 5.000 propietaris dels quals hi un percentatge molt baix 
associats i amb una  superfície mitjana que no arriba a les 4 Ha.  
 
S'ha produït un abandonament per part dels propietaris de la gestió, per la poca 
rendibilitat de les mateixes, de les feines tradicionals del bosc i per tant de la seva 
cura i bona conservació. Aquest fet, provoca el creixement de la massa forestal i el 
sota bosc, debilitant els arbres, que unit a la sequera dels boscos, ha facilitat que 
algunes afectacions endèmiques en els pins, especialment el "Tomicus", tinguin en 
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aquests moments la característica de plaga, que obliga a tallar l'arbre per impedir 
que es propagui, a més que els arbres morts per aquesta causa i per la sequera són 
un greu perill d'incendi del bosc. 
 
Els arbres de la Serralada Marina que forma part de la Serralada Litoral Catalana, 
són a més, fonamentals per retenir l'aigua de les pluges tempestuoses i evitar 
riuades nocives per a l'home, els cultius i els habitatges. 
 
Si no es no prenen mesures, es corre el risc de la desaparició d'importants zones de 
boscos, a causa de les diferents amenaces que provocaran conseqüències molt 
negatives per al medi ambient, el paisatge i la biodiversitat. 
 
Hi ha altres zones del País que estan explotant econòmicament els boscos amb la 
biomassa, amb la fusta i amb altres formes d'explotació, que a més d'obtenir un 
benefici econòmic, mantenen en perfecte estat els boscos, evitant els riscos de 
desaparició dels mateixos a llarg termini. Nomes a la província de Barcelona es 
calcula un potencial de biomassa de 340.000t/any 
 
Atès que el Maresme té 24.000 hectàrees de boscos, que significa un 65% de tot el 
territori comarcal, de les quals 6.600 son de pi pinyer, i 2.140 de boscos mixtes amb 
pi pinyer, sumant al voltant d’un 36% de la superfície forestal de la Comarca i un 
22% de la superfície total del Maresme. 
 
Vist que actualment els seus boscos, i especialment les pinedes de pi pinyer i els 
boscos mixtes amb pins pinyers estan afectats severament per la sequera i per 
diverses plagues que han deixat més de 800 Ha amb arbres morts, i que tot indica 
que els propers anys, la situació encara serà més greu, afectant fins a 6.000 Ha, un 
20% de la superfície forestal i un 15% de la superfície del Maresme. 
 
Vist l’acord pres pel Ple del Consell Comarcal del Maresme, de data 21 de març del 
corrent,  en que es sol·licita al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya la declaració de Zona d’Actuació Urgent 
als Boscos del Maresme amb coberta vegetal de pi pinyer, i que s’endeguin les 
accions necessàries per eliminar l’arbrat mort i gestionar el bosc per reduir el risc 
d’incendi forestal i millorar les condicions ambientals dels Boscos del Maresme.  
 

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.- POTENCIAR per part de l'Ajuntament l'associacionisme dels propietaris de 
parcel·les de boscos, a fi d'obtenir les subvencions per als treballs per a l'eradicació 
de les plagues, especialment del "Tomicus", així com per afavorir l'explotació 
sostenible dels boscos. 
 
Segon.- FOMENTAR xerrades, taules rodones, tallers, etc. en col·laboració amb el 
Consell Comarcal i dirigits a sensibilitzar d’aquesta problemàtica tant a la població en 
general, com especialment als propietaris de boscos. 
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Tercer.- APROFITAR els treballs d’eradicació del “tomicus” per potenciar que les 
Associacions de Propietaris Forestals puguin fer els plans d’ocupació i formació 
adreçats als treballs de manteniment i explotació sostenible dels boscos. 
 
Quart.- AFAVORIR les instal·lacions de biomassa en equipaments municipals i, a 
poder ser amb biomassa de proximitat, per ajudar a la gestió del boscos del 
Maresme. 
 
Cinquè.- CREAR una comissió de seguiment dels presents acords, amb tots els 
partits polítics amb representació institucional en la Corporació local. 
 
Sisè.- INSTAR la Diputació i la Generalitat a incrementar els recursos per a 
l’eradicació de les plagues als boscos, així com per estimular l’explotació sostenible 
dels mateixos. 
 
Setè.- DONAR Suport a la sol·licitud del Ple del Ple del Consell Comarcal del 
Maresme, de data 21 de març del corrent, i sol·licitar al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya la declaració de 
Zona d’Actuació Urgent als Boscos del Maresme amb coberta vegetal de pi pinyer, i 
que s’endeguin les accions necessàries per eliminar l’arbrat mort i gestionar el bosc 
per reduir el risc d’incendi forestal i millorar les condicions ambientals dels Boscos 
del Maresme. 
 
Vuitè.- FACULTAR a l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que es 
derivi dels presents acords, i en doni compte posteriorment al Plenari de la 
Corporació. 
 
Novè.- DONAR TRASLLAT del present acord al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal 
del Maresme, per al seu coneixement i efectes. 
 

 
 

7. Adhesió a l’Associació Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data  18 d’abril de 2017, referent a 
l’adhesió a l’Associació Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central. 
 
Atès que l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central te com 
a finalitat el promoure l’ordenació i la gestió dels boscos de la zona per tal de 
revaloritzar-los, reduir el ric d’incendis i millorar el seu estat sanitari, segons 
determina l’article 2 dels seus Estatuts. 
 
Atès que poden formar part d’aquesta Associació tant  persones físiques, majors 
d’edat com jurídiques que siguin propietaris de finques forestals. També poden 
formar part aquelles Entitats Públiques que siguin propietàries de finques forestals, 
segons regula l’article 4 dels seus Estatuts. 
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Atès que aquest Ajuntament és propietari de finques rústiques, i per tant té interès 
en formar part de l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral 
Central. 
 
Vistos els Estatuts de l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral 
Central, de data 28 d’abril de 2014, i considerant que els mateixos s’ajusten al que 
estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques i la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora 
del dret d’associació. 
 
Atès que l’article 133 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, reconeix als ens locals el dret d’associar-
se en organitzacions per a protegir i promoure llurs interessos. 
 
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.- ADHERIR-SE a l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral 
Central, aprovant els seus Estatuts, de data 28 d’abril de 2014. 
 
Segon.- DESIGNAR a la regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas per a representar 
aquest Ajuntament davant l’Assemblea General de l’Associació, amb totes les 
facultats previstes en els Estatuts. 
 
Tercer.- FACULTAR al senyor alcalde per signar els documents necessaris per a 
l’efectivitat dels precedents acords. 
 
Quart. TRAMETRE certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Propietaris 
Forestals de la Serralada Litoral Central domiciliada a la Plaça de l’Ajuntament, 5 de 
Cabrera de Mar. 
 

 
 

  Àrea 4 
 

8. Aprovació “Protocol de protecció  als/les treballadors/es dels Serveis Socials 
Bàsics davant de possibles agressions de persones usuàries. 
 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data  18 d’abril de 2017,  referent a 

l’aprovació del “Protocol de  protecció als/les treballadors/es dels serveis socials 

bàsics davant de possibles agressions de persones usuaris/es”. 

 

Vist l’acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Maresme, en sessió ordinària 

del dia 24 de gener de 2017, referent a l’aprovació del “Protocol de  protecció als/les 

treballadors/es dels serveis socials bàsics davant de possibles agressions de 

persones usuaris/es”. 
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Atès que els serveis socials són un instrument per a afavorir l'autonomia de les 
persones, per a millorar les condicions de vida, per a eliminar situacions d'injustícia 
social  i per a afavorir la inclusió social", tal i com diu la Llei de serveis socials de 
Catalunya, 11/2007. I per complir amb les seves funcions, els/les treballadors/es 
dels serveis socials desenvolupen la seva feina en contextos de necessitat social, 
de desigualtat i, en alguns casos, d’angoixa, en els quals els treballadors sempre 
han d'actuar amb la màxima professionalitat i respecte envers la dignitat de les 
persones. 
 
Atès que els serveis socials estan sotmesos a situacions de tensió, que poden 
derivar en incidents d’amenaces, d'agressivitat i inclús en algunes ocasions, de 
violència física. Independentment de les circumstàncies socials i individuals, 
qualsevol agressió no pot ser tolerable. Atempten contra la dignitat dels treballadors i 
treballadores i afecten el resultat de les intervencions socials. La dignitat i el 
respecte als professionals és la primera garantia d’un treball d'èxit. 
 
Atès que s’ha constatat que els nivells de crispació amb els que moltes persones 
s'adrecen a aquests serveis en forma d'exigències, crits i, fins tot, amenaces i 
insults directes cap als/les treballadors/res ha anat augmentant en els darrers 
temps, arribant, fins i tot, a alguna situació de perill. Aquest fet provoca inseguretat 
als/les treballadors/res, i incideix negativament en la forma habitual de treballar; 
per tant, també afecta a la qualitat del treball amb les persones usuàries. Cal tenir 
present que les seqüeles produïdes per les agressions poden arribar a ser 
importants: des d'estrès laboral crònic, disminució del rendiment laboral, 
depressió, ansietat, etc... fins a seqüeles físiques, o, en el més greu dels casos, la 
mort. 
 

Atès que aquest Protocol pretén ser una eina de millora de la seguretat i la 
protecció dels/de les treballadors/es dels SSB, i per tant, una eina que faciliti el 
poder desenvolupar les tasques derivades del seu lloc de treball amb total garantia 
seguretat. L'Ajuntament, com a entitat pública, ha de garantir simultàniament el dret 
dels ciutadans a l'accés als recursos públics i el dret a la seguretat i la salvaguarda 
dels drets elementals dels/de les treballadors/es. En cap cas pretén ser un 
instrument purament sancionador, sinó facilitador de la convivència als serveis 
municipals. 
 

Atès que l’article 45.3 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, 

determina que els treballadors de serveis socials tenen dret que els responsables 

dels serveis, els altres treballadors i les persones usuàries i llurs acompanyants els 

tractin amb respecte i correcció. Aquest dret s’ha de garantir en l’àmbit de 

l’organització i el funcionament dels serveis, establint els deures corresponents i 

aplicant, si s’escau, el procediment sancionador que estableix la Llei. 

 

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 el “Protocol de protecció als/les treballadors/es dels serveis 

socials bàsics davant de possibles agressions de persones usuaris/es”,  de data 10 

de gener de 2017, que s’acompanya com Annex 1 a aquest acord, formant-ne part a 

tots els efectes legals. 

 

Segon.- SOTMETRE a informació pública aquest expedient i el text del Protocol per 

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, el protocol que ara s’aprova 

inicialment es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior 

tramitació. 

 

Una vegada aprovat definitivament el Protocol, es publicarà de forma íntegra en el 

BOPB, així com el text de l’acord plenari adoptat  i en el DOGC la referència al 

BOPB on s’hagi realitzat la publicació. 

 

 
Àrea 3 

 
 

9. Aprovació projecte de la claveguera del Passeig de La Riera 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data  16 de maig de 2017, referent a 

l’aprovació del projecte de la claveguera del Passeig de La Riera. 

 

Vist el PROJECTE DE LA CLAVEGUERA DEL PASSEIG DE LA RIERA,  redactat per 

Estudis i Projectes d’Urbanisme i Obres Públiques SL, de data març de 2017, 

promogut per l'Ajuntament de Teià i gestionat per la Diputació de Barcelona, Àrea de 

Territori i Sostenibilitat, amb un pressupost d’execució global per contracte de 

1.400.444,71  €, IVA inclòs, dividit en fases, segons el següent detall: 

 Fase 1 PEC (IVA INCLÒS): 880.623,43 € 

 Fase 2 PEC (IVA INCLÒS): 519.821,28 € 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 2 de maig 2017, en el qual  es 

fan constar els següents extrems: 

 

“”OBJECTE 
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Informe de conformitat amb el que disposa l’article 36 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 

del reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

 

Vist el projecte de renovació de la xarxa de clavegueram del Passeig de La Riera, redactat 

per “Estudis i Projectes d’Urbanisme i Obres Públiques S.L., amb les següents 

caracteristiques:  

 
Objecte del projecte:   

És objecte del present projecte, la definició a nivell constructiu i la valoració de les obres de la claveguera del 

Passeig de la Riera de Teià, al municipi de Teià. 

El Passeig de la Riera és el vial principal del poble, a partir del qual s’articula el casc antic del municipi i bona part 

de l’accés a la vessant llevant del sòl urbà. 

El Passeig té una longitud de 1.429 metres lineals i una amplada de calçada de 8 metres. En el seu subsòl 

discorre un col·lector de diàmetre Ø400 mm amb uns trenta pous de registre i una seixantena d’escomeses. És 

un col·lector de residuals, i tot i no estar permès l’abocament de plujanes, en episodis de fortes pluges, en 

determinats punts entra en càrrega la canalització, fent saltar tapes, el que va obligar a fer un sobreeixidor, 

mitjançant una reixa a vorera davant del carrer del Torrent de les Monges. El col·lector data de l’any 1974 i l’any 

1975 el Passeig de la Riera es va pavimentar amb mescla bituminosa. Per un altre costat, en el tram baix de la 

canalització s’han produït varis col·lapses del paviment de la calçada pel trencament del tub. Amb una inspecció 

amb càmara de vídeo s’ha observat que l’estat del tub aigües avall del carrer del Torrent de Can Mateu és molt 

precari. 

Hi ha un projecte de la Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient i Habitatge) i del Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua (Dirección General 

del Agua), de data gener de 2009, denominat “Proyecto de soterramiento de la Riera de Teià en su tramo urbano 

(del Paseo de Castanyer hasta el inicio del casco urbano)”. Aquest projecte preveu la formació d’un calaix de 

pluvials central, de secció variable fins a un màxim d’un marc de formigó armat de 4,50 x 3,00 m i dos col·lectors 

de residuals disposats lateralment. 

Amb la present actuació es preveu renovar la canalització de residuals existent per evitar els col·lapses que es 

produeixen degut al seu mal estat. També es preveu millorar la seva capacitat, per tal de reduir la freqüència de 

l’entrada en càrrega de la canalització. 

 

El traçat del nou col·lector serà compatible amb el projecte de soterrament de la Riera de Teià, de manera que el 

nou col·lector, en el desenvolupament de l’actuació prevista en el projecte de l’ACA, passarà a ser un dels dos 

col·lectors residuals laterals. 

Es preveu l’execució de les obres en dues fases: la primera inclou la renovació del tram del col·lector situat més 

aigües avall, té uns 820 m de longitud i va des de la cruïlla del Passeig de la Riera amb el Passeig del Castanyer 

fins passat el Parc de Can Godó, que és el tram on s’han produït més incidències, inclosos dos enfonsaments i 

és on el tub es troba en estat precari. Aquesta fase també preveu l’estesa d’una capa de rodadura de mescla 

bituminosa en calent a la calçada del Passeig de la Riera, en tota la seva longitud de  1.429 m, que inclou les 

dues fases 1 i 2. 

La segona fase, de 609 m de longitud, correspon a la renovació del tram del col·lector situat més aigües amunt i 

va des del punt on acaba la fase 1, fins la confluència del Torrent del Molí amb el Torrent d’Aroles. En aquest 

tram, el tub es troba en millor estat. 

 

Antecedents 

El col·lector existent al Passeig de la Riera data de l’any 1974. Aquests darrers anys s’ha produït el col·lapse 

estructural del tub per diverses causes: envelliment, arrossegaments de sauló, efecte de les arrels dels arbres,... 

tot plegat ha malmès la canonada que actualment es troba en un estat precari, el que ha produït diverses 

incidències, consistents en el trencament parcial del tub, produint-se buits al subsòl, amb els conseqüents 

enfonsaments i l’afectació del paviment. 

També succeeix, que malgrat ser un col·lector de residuals, també hi ha aportació d’aigües pluvials i en episodis 

de pluja la canonada entra en càrrega, fins al punt que s’ha construït un sobreeixidor a la vorera, a l’alçada del 

carrer del Torrent de les Monges. 

 

Justificació de la solució adoptada 
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Es preveu substituir l’actual col·lector per un tub de diàmetre Ø800 mm PE de doble capa. Amb aquesta 

actuació, per un costat es renova la canonada i així s’evitaran els trencaments de tub; i per un altre costat, al ser 

un col·lector d’un diàmetre superior a l’existent, permetrà desaiguar un major cabal, reduint el número d’episodis 

en que es produirà la seva entrada en càrrega.  

La posició en planta que s’ha definit pel nou col·lector permet compatibilitzar-lo amb la futura actuació de 

soterrament de la Riera. Aquest tub passarà a ser un dels dos col·lectors de residuals que es preveuen als 

laterals de la futura canalització de pluvials. Veure plànol on s’ha recollit el futur soterrament de la Riera i on es 

mostra la compatibilitat de la present actuació. 

A l’annex 4, Estudi hidrològic i hidràulic, s’incorporen els càlculs de cabals.  
 

Descripció de les obres  

En un tram de 1.429 metres lineals del Passeig de la Riera es preveu la substitució de l’actual col·lector de 

residuals de Ø400 mm de diàmetre, per un col·lector de PE de doble capa Ø 800 mm i l’estesa d’una nova 

capa de rodadura a tota la calçada. La realització de les obres s’ha previst en dues fases d’actuació: la 

primera, que correspon al tram situat més aigües avall, és de 820 ml i va des de la intersecció del Passeig de 

la Riera amb el Passeig del Castanyer fins passat el Parc de Can Godó. La segona, de 609 ml, va des del 

Parc de Can Godó fins la confluència del Torrent del Molí amb el Torrent d’Aroles.  

 

Es construiran un total de 46 pous de registre i es connectaran 68 escomeses a la nova xarxa. 

 

Amb la primera fase també es preveu l’estesa d’una capa de rodadura a la calçada del Passeig de la Riera, 

en tota la seva longitud de 1.429 m. Aquesta actuació de renovació de la capa de rodadura inclou tot l’àmbit 

del projecte, tant la primera fase com la segona fase, als efectes de millorar l’acabat superficial que 

actualment es troba en diversos punts deteriorat. 

 

A l’àmbit de la fase 1, és on el col.lector existent es troba malmès i on s’han produït diversos col·lapses. Per 

resoldre-ho, en el tram més deteriorat, que abasta una longitud aproximada de 540 metre lineals de canonada 

– concretament es tracta del tram situat aigües avall del carrer de Sant Jordi –, es preveu, un cop posat en 

servei el nou col.lector de Ø800 mm, omplir amb formigó l’antic tub.  

 

VALORACIÓ DEL PROJECTE 

 

ATÈS  que el projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les 
prescripcions i els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats 
locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, («ROAS») 
ATÈS que el projecte esmentat conté l’Estudi de Seguretat i Salut que preveu l’article 5 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
I tenint en compte que el pressupost d’execució per contracte en les diverses fases es de :   

 FASES 

 

PEM PEC (Abans 

d’IVA) 

Seguretat 

i Salut 

PEC (IVA 

inclòs) 

FASE 1 602.036,29 

€ 

716.423,19 € 11.364,77 

€ 

880.623,43 € 

FASE 2 355.375,09 

€ 

422.896,36 € 6.708,01 

€ 

519.821,28 € 

 

TOTAL 

 

 

957.411,38 

€ 

 

1.139.319,54 

€ 

 

18.072,78 

€ 

 

1.400.444,71 

€ 

 

CONCLUSIÓ 
ATÈS que en el procediment d’aprovació dels projectes d’obres que no hagin estats 
elaborats pels serveis tècnics de l’ajuntament o d’una altra administració, s’hauran 
d’examinar per part d’aquests mencionats SSTT, i emetre un informe sobre el compliment de 
la normativa i les prescripcions que regulin la matèria, el sotasignat,  informa favorablement 
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la proposta de la seva aprovació inicial, per a posteriorment, si escau,  procedir a la seva 
informació pública. En el mencionat període d’informació pública i en compliment de la 
legislació sectorial, cal informe de l’ACA.   
 

“” 

 

 

Atès el que determina la disposició addicional segona de la Llei de Contractes del 

Sector Públic en relació amb  l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local, apartat 2, ñ,   que disposa la competència del Ple en 

l’aprovació dels projectes d’obres i serveis  quan el seu import supera el 10 per 100 

dels recursos ordinaris del Pressupost Municipal. 

 

Vist el que disposen els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament  d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a la 

tramitació dels projectes d’obres locals. 

 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, exposa el següent: 

“”És el projecte executiu que ha redactat la Diputació de Barcelona amb càrrec a la Diputació 
de Barcelona dins la sol·licitud que va fer l’Ajuntament de Teià del Catàleg de Serveis de 
2016 i el projecte executiu ha estat finançat el 80% per la Diputació de Barcelona i un 20% 
per l’Ajuntament de Teià. Be, aquest projecte executiu que s’ha anat treballant de bracet 
amb els Serveis Tècnics de la Diputació, amb l’equip redactor que va nomenar la Diputació i 
amb els nostres serveis tècnics, doncs després de l’informe que recull l’acompanyament del 
projecte executiu, l’informe de l’arquitecte municipal, doncs per iniciar tota la tramitació 
corresponent i a posteriori la licitació de les obres i un cop resolguem la qüestió del 
finançament del projecte,  podrà ser passat per licitació d’obres, per tant necessitem 
l’aprovació del projecte pel Ple. Deixeu-me dir sobre aquest punt que es tracta d’un projecte 
d’un cost elevat  doncs és una obra complexa, des d’un punt vista hidràulic, des d’un punt de 
vista de la mobilitat, des d’un punt de vista doncs urbanístic, tots aquests aspectes estan 
recollits en el projecte executiu, que vam anticipar en la darrera audiència pública de manera 
gràfica, que evidentment  que un cop aprovat aquest projecte i un cop calendaritzada 
l’execució d’aquesta obra es procedirà a exposició pública i es procedirà a  audiència pública 
per explicar-ne tots els detalls doncs del projecte executiu en tan que obra hidràulica, 
urbanística, de mobilitat, en totes les mesures corresponents. En relació amb això que té un 
cost, ara ho arrodoneixo, de 880.000,00 €, IVA inclòs,  avui precisament amb el regidor 
d’Hisenda hem tingut una reunió amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè 
Conesa, per parlar precisament de la qüestió del finançament. La reunió ha estat aquest 
matí i per tant, és una informació que puc traslladar ara a la sessió plenària. Recordeu que 
la Diputació de Barcelona, ja en el programa general de les meses de concertació pel que fa 
a inversió del mon local ja ens va dotar aquest projecte amb 300.000,00 € de subvenció, els 
quals d’acord amb el pressupost que vam aprovar en aquesta corporació municipal, afegíem 
els 175.000 € de finançament de crèdit a cost 0 per part de la Diputació de Barcelona, i això 
donava un total en el  pressupost de 2017 de 475.000 € de despesa i d’ingrés. Hem anat a 
exposar a la presidenta de la Diputació la necessitat d’executar aquesta obra tan aviat com 
sigui possible i per tant de garantir-ne el finançament i en aquest sentit amb el benentès per 
part de la Diputació de Barcelona, es considera que aquesta es una obra de sanejament i 
per tant una obra de necessitat. En breu després de l’exposició i de la  reunió que hem tingut 
avui, en breu, un cop fins i tot li lliurarem l’acord de ple, el certificat de l’acord de Ple 
conforme hem aprovat el projecte executiu, que això, doncs evidentment que ens afavoreix 
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des d’un punt de vista temporal, relativament en breu ens comunicarà la presidenta de la 
Diputació  quina és la dotació complementària a la qual la Diputació podrà afrontar, per tant 
no em vull avançar amb cap xifra, hi haurà una dotació pressupostària extraordinària, o 
millor dit, més que extraordinària, complementària, i així ens ho ha dit la presidenta de la 
Diputació de Barcelona, i així doncs, que en tinguem la certesa de la quantitat, doncs si que, 
des del govern  haurem d’establir el mecanisme per garantir la totalitat de l’obra a través 
d’incorporació de romanent, com és el nostre desig,  es a dir que, allà on no pugui arribar la 
Diputació de Barcelona amb aquest ajut complementari,  mirarem de complementar-ho amb 
incorporació de romanent per tal que al llarg d’aquest any i molt probablement ens anirem a 
la tardor, puguem licitar l’obra, un cop garantida naturalment la integritat del cost de l’obra 

segons el projecte executiu que avui aprovem. “” 
 

 

 
La regidora, Sra. M. Teresa Casellas,  portaveu del grup municipal Gent de Teià, 
manifesta el següent: 
“Be, nosaltres en tot cas estem d’acord, és una obra que s’ha de fer i esperem que una 
vegada es presentin les diferents empreses baixin el preu una miqueta, però pel demés és 
evident que s’ha de fer.” 

 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
“Es previsible que hi hagi una baixa en el moment de la licitació, esperem que tampoc no 
sigui una baixa excessivament generosa perquè tampoc no reverteixi en la qualitat de l’obra” 
“Hi ha uns paràmetres de control, és molt previsible que s’hi presentaran moltes empreses 
perquè és una obra d’un cost i un abast considerable, per tant és d’esperar que hi hagi força 
concurrència en la licitació.” 

 
El regidor, Sr. Francesc Ribas París, portaveu del  PDeCAT, manifesta el següent: 
“Bé, estem contents,  és un pas més en una aposta que ja vam fer a Govern pressupostant 
la dotació que vam pressupostar per aquest projecte. Bona noticia que passi el projecte que 
ens ha finançat en gran part la Diputació de Barcelona, bona noticia del que se n’extreu de 
la conversa amb la presidenta Conesa, de la Diputació de Barcelona i una molt  bona noticia 
que l’acord de Ple que se li presenti a la Presidenta sigui amb aquesta unanimitat. 
Enhorabona.”” 

 
La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, portaveu del grup municipal Cat+ERC, manifesta 
el següent: 
“Be, amb aquesta noticia que ens has dit ara d’aquesta reunió, esperar que aquesta 
aportació complementaria i extraordinària de la Diputació de Barcelona, sigui extraordinària. 
A veure si pot ser!” 
 
 

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 el projecte “PROJECTE DE LA CLAVEGUERA DEL 

PASSEIG DE LA RIERA”,  redactat per Estudis i Projectes d’Urbanisme i Obres 

Públiques SL, de data març de 2017, promogut per l'Ajuntament de Teià i gestionat per 

la Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat, amb un pressupost 



sessió ordinària del Ple del dia 18/05/2017 

 
Document annex 

18 

 

d’execució global per contracte de 1.400.444,71  €, IVA inclòs, dividit en fases, segons 

el següent detall: 

Fase 1 PEC (IVA INCLÒS): 880.623,43 € 

Fase 2 PEC (IVA INCLÒS): 519.821,28 € 

 

Segon.- SOTMETRE l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels 

possibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació 

de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de 

la Província, DOGC,  tauler d’anuncis de la Corporació i web municipal. 

 

Tercer.-  Sol·licitar el corresponent informe a l’ACA en relació al projecte de la 

Claveguera del Passeig de la Riera de Teià, en compliment de la legislació sectorial 

vigent. 

 

Quart.- DETERMINAR que en el suposat de no produir-se  al·legacions, reclamacions 

o suggeriments, l’aprovació inicial passarà a definitiva, sense necessitat d’adoptar un 

nou acord, efectuant la seva publicació en el BOP, DOGC, tauler d’anuncis de la 

Corporació i web municipal. 

 

 

 

10. Aprovació projecte per a l’accessibilitat als carrers de Margarita Xirgu i 
tram de torrent de Casa Bru, entre els carrers J. Torrents i J. Sabatés 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 16 de maig de 2017,  en relació 
a l’aprovació del Projecte per a l'accessibilitat als carrers de Margarita Xirgu i tram de 
torrent de Casa Bru entre els carrers J. Torrents i J. Sabates. 
 
Vist el Projecte per a l'accessibilitat als carrers de Margarita Xirgu i tram de torrent de 
Casa Bru entre els carrers J. Torrents i J. Sabates, redactat pels Serveis Tècnics 
Municipals, de data maig de 2017,  amb un pressupost total de 38.563,98 €, IVA  del 
21% inclòs. 
 
Atès que el projecte s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril. 
 
Atès que el projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al que estableix l’article 
123 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Atès que l’aprovació dels projectes d’obres porta implícita la declaració d’utilitat pública 
i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos, a l’efecte 
d’expropiació forçosa,  de conformitat amb el que estableix l’article 235.3 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistentes, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 
 
Primer.- APROVAR inicialment el Projecte per a l'accessibilitat als carrers de 
Margarita Xirgu i tram de torrent de Casa Bru entre els carrers J. Torrents i J. 
Sabates del municipi de Teià, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, de data  maig 
de 2017,  amb un pressupost total de 38.563,98 €, IVA del 21% inclòs. 
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels 
possibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació 
de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de 
la Província, DOGC,  tauler d’anuncis de la Corporació i web municipal, amb notificació 
personal a la propietat afectada pel referit projecte. 
 
Tercer.- DETERMINAR que en el suposat de no produir-se reclamacions o 
suggeriments, l’aprovació inicial passarà a definitiva, sense necessitat d’adoptar un nou 
acord, efectuant la seva publicació en el BOP, DOGC,  tauler d’anuncis de la 
Corporació i web municipal, la qual cosa portarà implícita la declaració d’utilitat pública i 
la necessitat d’ocupació dels béns i drets que són compresos al projecte d’obres. 
 
 

11. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 

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

ordinària del Ple. 

 

     II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE  

 
12. Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: de la núm. 

150 a  la núm. 312/2017 
 
Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la número  150 a la número 
312/2017. 
 

La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás demana que es faciliti còpia de les 

modificacions de crèdit a Comissions Informatives, perquè n’hi ha dues i no en tenen 

coneixement. 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda manifesta que es pren nota d’aqueta petició. 

 

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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13. Donar compte  de la modificació de constitució de grup polític – PDeCAT 
 
S’informa als membres de la Corporació del comunicat amb registre d’entrada núm. 
2017/2683, de 21 d’abril, de modificació de denominació de grup polític,  passant el 
grup municipal Partit Demòcrata a denominar-se grup municipal PARTIT 
DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ -PDeCAT. 
 
Els membres de la Corporació manifesten quedar assabentats del canvi de 
denominació del grup municipal PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ. 
 
 
 
14. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de 

fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, que 
seguidament es detallen: 

 
Data Junta Detall Informe 

23/03/2017 Pròrroga conveni col·laboració als 

ajuntaments del Masnou Alella i Teià per 

utilització del SAME 2017 

46/2017 

23/03/2017 Nòmina mes de març 54/2017 

30/03/2017 ADO 8 58/2017 

06/04/2017 ADO 9 62/2017 

20/04/2017 Nòmina abril 72/2017 

27/04/2017 Relació 49 – factures ADO 75/2017 

 

Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data  23  i 30 de març 2017 i 6, 20 
i 27 d’abril 2017, anteriorment detallats i dels informes de fiscalització amb resultat 
d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref. 46, 54, 58, 62, 72 i 75 de 2017. 
 
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. 46, 54, 58, 62, 72 i 75 de 2017. 
 
 
 
15. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, amb informe de 

fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, 
que seguidament es detallen: 
 

Núm. 

Resolució 
Detall Informe 

181/2017 Relació 28 – desplaçaments març 52/2017 

 
 
Vista la resolució de l’Alcaldia núm. 181/2017 i l’informe de fiscalització amb resultat 
d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref.  52/2017 
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 
assabentat de la resolució de l’Alcaldia 181/2017, anteriorment detallada i de 
l’informe de fiscalització amb resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal,   
ref.  52/2017.  
 
 
16. .- SUGGERIMENTS I PREGUNTES 

 

 

16.1 Manifestació de l’Alcalde 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 

“En relació al punt 2 d’elecció de  la nova Jutgessa de Pau substituta a favor de la Sra. 

Gisela Clavell Gonzàlez,  procedir a trametre un agraïment a l’anterior Jutge de Pau, 

per tots els anys que ha estat disponible i ha col·laborat en totes les tasques que  

corresponen al Jutge de Pau, en tant que substitut, Sr. Joan Botey i Casals.  

 

 

 

16.2 Manifestacions de l’Alcaldia 

 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 

“No volia deixar passar aquesta oportunitat, així com hem començat la sessió plenària fent 
referència malauradament  a la tràgica mort del jove I.D.M., si que volia aprofitar aquesta 
avinentesa ara del torn de precs i preguntes per agrair a tots els col·laboradors en sentit ampli 
de la primera experiència del maridatge dels sentits, flors, perfums i gastronomia. Per tant, 
agrair a tot el personal municipal, a tot el personal que hi ha participat, per tant no faré 
distincions perquè hi ha participat personal de pràcticament tots els negociats. Agrair moltíssim, 
moltíssim als jardiners i als vivers de Teià que també hi han participat de manera altruista i amb 
una predisposició i col·laboració que hem pogut viure en primera persona i que és lloable, a 
Mossimoll, empresa de Teià del ram de la flor; al Mercat de la Flor; a Entitats del nostre 
municipi i que s’hi ha adherit en actes o que han acollit la nostra invitació per participar sempre 
a l’entorn d’aquest discurs que ha harmonitzat flor i perfum, entitats com la Banda municipal, 
Els Tabales dels Dimonis de Teià, La Parròquia de Sant Martí de Teià, els Campaners de Teià 
de la Parròquia, a l’Escola El Cim, l’espai d’Art Ca l’Antiga, empreses, restaurants, negocis del 
nostre municipi i fora del nostre municipi, Ainea Perfums, naturalment el Beauty Cluster  
Barcelona, el Departament d’Agricultura, Ramaderia,  Pesca i Alimentació, la Diputació de 
Barcelona,etc,etc, han estat moltes i me’n deixo moltes, perquè ara hauria d’agafar el programa 
i fer el repàs de tots els logos que hi apareixen que són moltíssims, per tant, era simplement 
aprofitar aquesta ocasió per traslladar l’agraïment en aquesta sessió plenària, que ja hem fet 
públic a través dels diversos mitjans, però no volia deixar escapar aquesta oportunitat i 
aleshores aprofitar l’avinentesa per agrair a una d’aquestes entitats que ha col·laborat  i que 
ens ha ajudat moltíssim, que és la Parròquia de Sant Martí de Teià. He demanat a una 
representació de la Parròquia i molt especialment a Mossèn Xavi Pich que ens acompanyi en 
aquesta sessió plenària perquè des del primer dia la Parròquia ens ha obert les portes de la 
Parròquia, de la Rectoria, de l’Església, ha col·laborat de moltes maneres, obrint tots els espais, 
cedint tots els espais, participant activament en la catifa de flors, engalanant les escales de 
l’església, amb les portes obertes durant dos dies del campanar amb els campaners, hem 
utilitzat la rectoria de magatzem, hem utilitzat la rectoria i el pati de la rectoria per un munt 
d’activitats del programa, especialment del dia 13 però també d’altres dies, fins i tot hem utilitzat 
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els lavabos de la Parròquia per la plaça de  Missa i sobretot, sobretot, la bona disposició de 
Mossèn Xavi Pich que ha  estat generosa des del primer dia i per tant li volíem fer lliurament a 
Mossèn Xavi Pich d’una reproducció d’un oli de la J.R. que ha estat el nostre present aquests 
dies.”” 
 

Per part del senyor alcalde es procedeix al lliurament de la reproducció a Mossèn Xavi 
Pich. 
 

A continuació, l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 

“Relacionat amb el que comentava us hem deixat un record que és la copa de cata serigrafiada 
amb el logo del 1r maridatge dels sentits, un detallat perquè tots els membres de la Corporació, 
secretari, interventora, puguin tenir un exemplar.” 

 

 

 

16.3 Manifestació de la regidora Sra. Maria Teresa Casellas i Abella, en 

representació del grup municipal Gent de Teià. 

La regidora Sra. Maria Teresa Casellas i Abella,  manifesta el següent: 
“A Gent de Teià, el canvi del format de la fira li ha semblat bé, ha agradat, també volíem agrair 
però ja ha agraït l’alcalde a tothom, però volíem agrair això, la participació que hi ha hagut a 
que tothom ha col·laborat i malauradament va acabar la fira una mica tràgicament,  però va ser 
tota molt lluïda i molt maca. Si que trobem alguna coseta que s’ha de polir però ja farem 
propostes de cara a l’any que ve, per la resta, el format ens ha agradat.” 
 

 

 

16.4 Manifestació de la regidora Sra. Maria Nuria Andinyac i Lladó, del grup 

municipal Gent de Teià. 

La regidora Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó, manifesta el següent: 

“”Començant pel que ha dit la Teresa, creiem que realment la 1a mostra del Maridatge dels 
sentits era un canvi necessari que s’havia de fer, un pas endavant respecte les anteriors 
edicions de la fira que veiem que tampoc no portava a res, creiem que realment ha sigut un 
punt  super  important de  promoció de la nostra vila per gent de fora i creiem que s’han 
acomplert la major part dels objectius, com deia el delegat de la Diputació, el Sr.Isaac Albert, 
les primeres edicions són les més feixugues des del punt de vista que és més complexa tota 
l’organització però tens quasi assolit l’èxit perquè parteixes de zero i per tant, el repte està una 
mica en les següents edicions per tal de poder-les assentar i que sigui un referent i seguint en 
aquest punt, pel que he pogut parlar amb la gent del poble, crec que han estat contents 
d’aquesta entre cometes “Fira” no? i crec que ja que estem fent un pla de participació ciutadana 
pensem que fer una consulta ciutadana als vilatans, per un costat ens podria donar una idea de 
si  funciona o no el pla que ens procurarà l’empresa, que l’està confeccionant i també ens 
donarà un feedback  dels vilatans de cara a la propera edició de l’any que ve; això és un 
suggeriment. 
Per un altre costat ho volia lligar amb la segona qüestió, que és  el tema de la delegació de 
Massarosa, crec que ells varen estar super contents de venir, nosaltres molt contents de 
rebre’ls, però penso que va ser un cap de setmana molt intens, principalment per tu Andreu. 
Llavors crec que primer s’hagués hagut de moure aquesta vinguda de la delegació a un altre 
cap de setmana per un motiu també jo crec que molt important, que és de cara a la Comissió 
de  Massarosa; crec que si la Comissió s’hagués pogut reunir amb ells ens hagués pogut donar 
resposta a moltes de les qüestions que nosaltres estem plantejant en les reunions que hem fet. 
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Clar les reunions que es fan són podem fer això, podem fer allò, no sabem el què fan els altres i 
jo personalment el que vaig copsar només amb els deu minuts que vaig estar a la benvinguda 
que es va fer aquí a la delegació, em va donar molta més feedback en la qüestió per exemple 
d’ensenyament  que vaig dir ostres si ens haguéssim assegut tota la Comissió crec que ens 
hagués fet una aportació molt més interessant. Llavors és una vinguda  molt valuosa d’aquesta 
gent que jo crec que se li hagués pogut treure més suc, perquè no podem estar fent viatges 
constantment nosaltres cap allà  i ells d’allà cap aquí. Sí que evidentment avui en dia amb les 
tecnologies  la comunicació és molt més fluïda però crec que ens haguessin pogut donar una 
informació molt més vàlida.” 

 

L’alcalde Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, respon el següent: 

“”Dues qüestions, sobre Participació Ciutadana i Viles Florides, sabeu que ens hem adherit a 
viles florides i per tant aquí sí que li traspasso també aprofitant aquesta sessió plenària a la 
regidora de Participació Ciutadana el fet que evidentment que farem i serà molt útil que fem un 
balanç entre tots plegats i tots els col·laboradors de com ha anat el primer maridatge dels 
sentits i és imprescindible que ho fem, per millorar i per consolidar, però precisament com que 
ens hem adherit aquest any a Viles Florides, el projecte de Viles Florides va molt més enllà de 
l’organització d’una activitat molt polièdrica com la que hem organitzat aquests dies, perquè vol 
consolidar la presència de la flor i de la planta en l’espai públic, la sensibilització, l’educació, etc. 
i aquí és indubtable que serem una Vila Florida exemplar en la mesura que puguem i aquí hi ha 
el repte que li trasllado a la regidora de Participació Ciutadana i no només al regidor de Serveis 
de Manteniment o regidora de Medi Ambient o de Comunicació, etc, és que crec que hi 
participen tots, que fem que la ciutadania amb actituds individuals pugui participar engalanant, 
no durant la fira, sinó durant tot l’any, amb l’ajut de l’Ajuntament, balcons, escocells, etc. i per 
tant, que intentem al llarg de tot l’any teixir complicitats en aquest sentit. Per tant, simplement 
volia fer referència a la nostra adhesió a Viles Florides perquè va una mica en aquesta direcció. 
En relació a la delegació de Massarosa, perquè i aquí sóc jo el responsable, no de la resta de 
qüestions relacionades amb la comissió, per què varen venir en aquestes dates i no en unes 
altres? Perquè l’actual alcalde de Massarosa no havia estat mai a Teià, hi havia estat l’anterior 
alcalde, però l’actual no hi havia estat i si que els feia il·lusió conèixer com havíem organitzat 
aquest esdeveniment en primera edició. Vàrem parlar de moltes dates, de moltes possibilitats 
amb ells, però ens varen demanar que aquesta era una molt bona ocasió perquè ells 
coneguessin també la dinamització en Promoció Econòmica i altres aspectes del nostre 
municipi . per tant l’alcalde va voler triar aquestes dates, malgrat que se li va dir en el seu 
moment que eren dates complicades i que aniríem tots una mica de bòlit, no?, com realment va 
ser, però us he de dir que ja he rebut uns primers missatges d’agraïment per part de tota la 
comissió i estant contents i contents de l’acollida que Teià els ha dispensat. 
I acabo, en relació a la Comissió, jo el que vaig proposar a la regidora en el seu moment era 
que la recepció a l’Ajuntament, que no varen ser deu minuts, que varen ser gairebé quaranta-
cinc minuts, per tant, vàrem estar quaranta-cinc minuts parlant amb ells, vàrem acordar amb 
ells que havíem de tenir una reunió a la Sala de Plens, institucional perquè és el que pertoca i 
vaig aprofitar per convidar a tots els membres de la Comissió, per tant en aquesta sessió ja hi 
varen participar 4 persones de la Comissió i vàrem poder intercanviar , com deies, molts 
aspectes i molts reptes entre els quals la matèria educativa que és la que ens ha  de dinamitzar 
tot aquest aspecte “” 

 

 

La regidora de Participació Ciutadana, Sra. Silvia Marcos Llagostera, manifesta el 

següent: 

“”D’entrada entomar aquests deures que poseu de Participació, em sembla interessant i veiem 
com podem vehicular-ho i també des del punt de vista de consulta a nivell del maridatge  com 
de les Viles Florides i respecte a l’encert o no encert  en el tema de les dates,  crec que ja ho ha 
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explicat l’Andreu, que anava vinculat al fet que estiguessin present en aquest 1r maridatge i que 
vàrem aprofitar l’agenda en la mesura que vam poder, vam fer la visita a l’Institut, ens vàrem 
conèixer també més en persona que això també és un punt de partida i que a partir d’aquí, 
òbviament podem aprofundir molt més en la relació d’agermanament i d’activitats a fer i si cal 
doncs contacte, és el que tu deies, que tecnologies en tenim i skypes ara en podem fer  i a 
partir d’aquí fer el que convingui amb ells. 

 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, indica el següent: 

“”Una cosa que no he dit, també en relació a la data, és que més enllà del desig exprés de 
l’alcalde, Franco Mungai, de Massarosa, és que inicialment, fins pràcticament 3 o 4 setmanes 
abans del Maridatge dels Sentits, teníem no confirmada, però pre-confirmada una empresa de 
Massarosa en el ram  de la perfumeria. Tres setmanes abans de tancar el programa ens varen 
comunicar que per una qüestió de malaltia del propietari o propietària, no ho se amb detall, 
d’aquesta empresa de perfumeria de Massarosa, els era impossible desplaçar-se perquè em 
sembla que a un membre de la família l’havien d’operar i declinaven la invitació però en canvi 
s’han compromès a ser-hi l’any que ve. Per tant, clar, havien d’anar acompanyats de la 

presència d’una empresa del ram de la perfumeria “” 
 

 

 

16.5 Suggeriment de la regidora Sra. M. Núria Andinyac i Lladó, en 

representació del grup municipal Gent de Teià. 

La regidora Sra. M. Núria Andinyac i Lladó,  del grup municipal Gent de Teia, formula el 

següent suggeriment: 

“”Referent al tema dels Casals d’Estiu, crec que ens hem de plantejar l’any que ve treure-ho 
abans. A dia d’avui encara no sabem si farem Casals o no, si que és cert que s’ha d’obrir demà, 
però no sabem si sortirà o no sortirà, per tant és encara dubte i crec que ho hem de treure 
abans. No ens hem de recolzar en que sempre ho hem fet així, hem de canviar-ho perquè els 
pobles veïns tots ja ho han tret; estem a un mes i dos dies d’acabar el curs escolar, les famílies 
ja ho tenen tot apanyat, llavors, és una reiteració que faig any darrera any i espero que l’any 
que ve ho puguem treure una mica abans.”” 

 

La regidora d’Educació, Sra. Montserrat Riera i Rojas, manifesta el següent: 

“Està bé que aquesta proposta en parlem en Ple, sí que n’hem parlat diverses vegades en 
Comissió i personalment, t’he donat sempre la raó, t’he dit com argumentari que sempre havia 
estat així, excepte un any que es va avançar per unes qüestions determinades, però que la 
situació ideal és començar a fer els plecs abans  que surtin abans. El que no veig el per què 
dels dubtes que no surtin els Casals, demà obrirem, hi ha dues empreses que han presentat un 
projecte i demà s’obren els sobres últims econòmics i jo no tinc cap indici que no hagin de sortir 
els Casals.”” 

 

La regidora Sra. M Núria Andinyac i Lladó, indica el següent: 

“ En principi hauria d’anar tot bé, però fa dos anys per exemple una de les empreses que es va 
presentar a l’hora de presentar el pressupost, no estava ben presentat en la forma i el format i 
es va haver de desestimar i l’any passat una de les tres empreses que es va presentar, en el 
moment d’obrir el sobre “C” a dins no hi havia pressupost i va quedar desestimada. Confio que 
això no passi demà” 

 

La regidora d’Educació, Sra. Montserrat Riera i Rojas, manifesta el següent: 
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“Jo sé que ja han estat valorades, ja he parlat amb el  tècnic, que m’ha fet el retorn de la 
valoració i..” 

 

 L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, indica el següent: 

“No, no, però dels sobres C ningú sap que hi ha dins fins dema, eh! 

 

La regidora d’Educació, Sra. Montserrat Riera i Rojas, manifesta el següent: 

“No, no. En principi són dues empreses sòlides, consolidades i jo no patiria” 

 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, indica el següent: 

“Home!, d’aquí la certesa absoluta no la tenim, si fossin noves, potser sí que estaríem més 

neguitosos, però cap de les dues ho són.” 

 

La regidora Sra. M Núria Andinyac i Lladó, indica el següent: 

“... no serien noves, perquè justament lo que es demanava es que portin tres anys que hagin fet 

aquest tipus de casals ..” 

 

La regidora d’Educació, Sra. Montserrat Riera i Rojas, manifesta el següent: 

“Però aquestes en concret, les dues empreses ja han treballat amb l’Ajuntament de Teià, tant 

l’una com l’altra” 

 

La regidora Sra. M Núria Andinyac i Lladó, indica el següent: 

“SÍ, l’únic que vull recalcar és això, que no es que sigui una cosa inusual, És a dir que això fa 

dos anys les tres empreses que hi havia, el pressupost no estava en la forma i el format i va 

quedar desestimada i l’any passat una de les tres al sobre “C” a dintre no hi havia res” 

 

La regidora d’Educació, Sra. Montserrat Riera i Rojas, manifesta el següent: 

“Jo estava tranquil·la perquè tenia desconeixement d’aquesta situació, però.. “ 

 

La regidora Sra. M Núria Andinyac i Lladó, indica el següent: 

“Jo confio que no ens trobem demà, i que tot surti i que surti be i que tinguem molta gent 
apuntada i que per fi ...” 
 

La regidora d’Educació, Sra. Montserrat Riera i Rojas, manifesta el següent: 

“I transmetre això que et deia de que estic d’acord amb tu que s’ha de començar el procés 
abans per tenir-ho també abans i que les famílies cada vegada volen organitzar-se abans i 
aleshores doncs quan abans ho tinguem millor.”” 

 

 

 

16.6 Manifestació del regidor Sr. Francesc Ribas Paris, portaveu del grup 

municipal PDeCAT 

El regidor Sr. Francesc Ribas París, en representació del grup municipal PDeCAT, 

manifesta el següent : 
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“Be, afegir-nos a totes les felicitacions, agraïments, a entitats i, a títol individual als caps i les 
cases que ens han obert els seus patis, tothom els qui han participat altruistament perquè  
aquest primer Maridatge dels Sentits hagi estat tot un èxit, creiem que és imprescindible fer-ne 
una valoració, que no triguem massa  i repassar punt per punt, des del dia 6, la primera 
xarrada, fins diumenge al mig dia, parlant  amb la gent tothom n’estava contenta, hi ha gent que 
diu que va acabar, a banda del transcurs del migdia, el vermut del migdia va quedar una mica 
difós, no sabem si era per poc programa... o perquè no quedava ben reflectit, total que un 
esclat d’harmonia que va ser durant tota la fira, al final va quedar, sota el nostre parer, deslluït, 
però al marge  d’això, res, un rotund èxit d’aquest I Maridatge dels Sentits i com tenim el 
costum de fer Plens de dos mesos en dos mesos, hi ha coses que no vull que s’ha m’escapin 
de dir i, es que ara hem acabat el I Maridatge del Sentits però fa només quinze dies acabàvem 
una fantàstica, crec jo, Setmana Cultural, on teníem una primera edició d’un esdeveniment que 
espero que no sigui l’últim, que sigui el primer de molts, que és el I Maria Canals porta cua a 
Teià, agrair també, De fet a Teià és fàcil fer-hi coses perquè la participació és brutal, obres les 
portes a les entitats i a la gent, i et porten l’ajuda a cabassos. Doncs felicitar i agrair a la M.  
Rosa Ribas en l’acte amb Mercè Sampietro, d’homenatge a Antonieta Lladó i en Martí Casals, 
agrair a la Coral Picarol, a la Coral Atàlia que van participar també amb Maria Canals, a Ca 
l’Antiga.... és que no els vull dir tots perquè segur que me’n  deixo algun,  segur, per tant tenim 
un poble fantàstic, molt vital,  que estem preparant ja, de fet vàrem acabar  la reunió de Festa 
Major, la tenim preparada per ahir, per haver decretat el dol,  i la tenim ja apunt, uns concerts 
que ja estan tots programats que començaran d’aquí poc,  no parem i això ens omple 
d’alegria.”” 
 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 

“Jo sí, que aprofito, al regidor de Cultura, evidentment per felicitar-lo per totes les activitats de la 
Setmana Cultural, que és una quinzena cultural i no una setmana,  però vaja molt intensa i 
sobretot felicitar-lo per l’encert de ser  un dels municipis escollits, Teià, pel Festival de Música 
Internacional de Maria Canals, crec que això, a més a més, hem descobert doncs, un 
personatge vinculat al nostre municipi, que hi ha tingut doncs una part de la història de la seva 
trajectòria aquí Teià i que doncs, vam descobrir també recentment, que estava enterrada al 
nostre municipi, i això ha servit també per donar a conèixer aquesta figura emblemàtica dins la 
Música Catalana i, per tant, un encert i felicitats.” 

 

 

 

16.7 Manifestació de la regidora Sra. Montserrat  Riera i Rojas 

La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, en representació del grup municipal  

CaT+ERC, formula la següent manifestació: 

“Jo només afegir-me als agraïments, agraïments a tothom, els has dit tu, els que ha dit ell, i 
senzillament això, agrair a tothom.” 

 

 

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