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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL  
EFECTUADA EL DIA 24 DE GENER DE 2019 

 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 1/2019 
Caràcter: Ordinària 
 
 
A les 20:33 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió Ordinària, que presideix 
l’Alcalde, Sr. ANDREU BOSCH RODOREDA 
 
 
Hi assisteixen els 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. 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, Sra. Anna Moreno Castells. 
 
Oberta la sessió, s’entra a atractar els temes inclosos a l’ordre del dia i s’adopten els següents 
acords: 
 

 
1. Actes pendents d’aprovar 
1.1 PLE2018/9 Ordinària 22/11/2018 
 

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de novembre de 2018. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels regidors, acorda la seva aprovació sense 
introduir rectificacions. 
 

 
2. Dictàmens 

 
2.1 PRP2019/15   Ratificació  de la Resolució de l'Alcaldia 2018/742, de 28 de 
desembre, referent a l'aprovació de conveni entre els Ajuntaments d'Alella, El 
Masnou i Teià i dues addendes referents al Centre d'Empreses Casa del 
Marquès i a les Jornades Enlaira't 
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 17 de gener de 2019, referent a 

la ratificación de la Resolució de l’Alcaldia 2018/742, de 28 de desembre. 

Atès que per Resolució de l’Alcaldia,  núm. 2018/742, de 28 de desembre, atesa la 

necessitat de procedir a l’aprovació del conveni de col·laboració  entre els Ajuntament 

d’Alella, el Masnou i Teià referent al Centre d’Empreses Casa del Marquès abans de 

la finalització de l’exercici 2018, es va adoptar la següent resolució: 

“” 
Assumpte: Aprovació conveni de col.laboració entre els ajuntaments d’Alella, Masnou i Teià, 
i dues addendes referents al Centre d’Empreses Casa del Marquès i a les Jornades Enlaira’t 

 

Vist l’esborrany del conveni de col·laboració amb els ajuntaments d’Alella i Masnou, per 

impulsar programes i actuacions en els quatre municipis en matèria de desenvolupament 

econòmic i de foment de l’ocupació, que permetin generar riquesa i treball i millorar les 

opcions per fer front als reptes de futur, al Centre d’Empreses Casa del Marquès, durant 

el període de 2018-2020, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més, si les dues parts 

així ho acorden. 

Vista una primera addenda a l’esmentat conveni, en referència al Centre d’Empreses Casa 

del Marquès, es preveuen les següents aportacions econòmiques a l’Ajuntament del 

Masnou, per al finançament de les despeses de gestió d’empreses Casa del Marquès: 

 

Ajuntament Aportació 

Alella 6.000,00 € 

Teià 4.000,00 € 

 

Vista una segona addenda a l’esmentat conveni, en referència a les Jornades Enlaira’t, es 

preveuen les següents aportacions econòmiques a l’Ajuntament d’Alella, per al 

finançament de les despeses d’organització i gestió de les jornades: 

 

Ajuntament Aportació 

El Masnou 6.000,00 € 

Teià 1.000,00 € 

 

Atès que l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
estableix la possibilitat de cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre les 
administracions locals, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú sota les 
formes i en els termes previstos en les lleis, mitjançant els convenis administratius que 
subscriguin. 

 

Atès el que disposa l’article 191 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat mitjançant Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i els articles 303, 305 
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i 307 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 
179/1995, de 13 de juny, en relació al convenis de col·laboració entre ens locals. 

 
Vist l’informe d’intervenció núm. 270/2018, de data 28 de desembre, amb resultat de 

fiscalització favorable. 

 
En ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia per la legislació vigent, 

 
RESOLC: 

 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alella i Masnou, per 

impulsar programes i actuacions en els quatre municipis en matèria de desenvolupament 

econòmic, i de foment de l’ocupació, que permetin generar riquesa i treball i millorar les 

opcions per fer front als reptes de futur, al Centre d’Empreses Casa del Marquès, durant el 

període de 2018-2020, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més, si les dues parts 

així ho acorden. 

 
SEGON.- APROVAR les dues addendes referents al Centre d’Empreses Casa del Marquès 

i a les Jornades Enlaira’t. 

 
TERCER.- FACULTAR a l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, per a subscriure 

l’esmentat conveni i addendes, a què fan referència els punts anteriors, en representació 

d’aquesta Corporació. 

 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord als ajuntaments d’Alella i Masnou, per al seu 

coneixement i efectes. 

 
CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord, així com de còpia del conveni i de les dues 

addendes, a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, als 

efectes previstos a l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Obres i activitats i serveis dels ens locals. 

SISÈ.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per a l’any 2018 de les dues addendes que 

ascendeixen a les següents quantitats, efectuant la seva autorització amb càrrec a la 

partida 121/2410/4620000: 

- 4.000,00 € (ref. Centre d’Empreses Casa del Marquès) 

- 1.000,00 € (ref. Jornades Enlaira’t) 
 

L’autorització de la despesa pels propers exercicis, queda condicionada a la vigència del 

Pressupost municipal de l’Ajuntament. 

 
“” 
 
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 el següent 
acord: 
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RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia 2018/742, de 28 de desembre 2018, referent a 
l’aprovació del conveni de col.laboració entre els ajuntaments d’Alella, Masnou i Teià, 
i dues addendes referents al Centre d’Empreses Casa del Marquès i a les Jornades 
Enlaira’t. 
 
 
 
2.2 PRP2019/16   Acceptació cessió global dels actius i passius de la Fundació 
Patronato Senyocinto 803 en liquidació 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 17 de gener 2019, en relació a 
l’acceptació de la cessió global dels actius i passius de la Fundació Patronato 
Senyocinto 803 en liquidació. 
 
Vist l’acord adoptat pel Patronat de la Fundació  Patronato Senyocinto 803, en reunió 
de data 17 de desembre de 2018, en la qual es disposa el següent; 
 
“”PRIMER.- DISPOSAR la dissolució i l’inici del procés de liquidació de la Fundació 
Patronato Senyocinto 803 per la causa a què fa referència l’article 335-4.b del Llibre 
Tercer del Codi Civil de Catalunya, per impossibilitat d’assolir la finalitat per a la qual 
va ser constituït, no sent procedent la seva modificació, de conformitat amb els motius 
que s’han determinat en la part expositiva dels presents acords, havent d’ésser 
aprovat pel Protectorat. 
 
SEGON.- ACCEPTAR la renúncia realitzada per Mossèn Xavier Pich-Aguilera Roca, 
patró representant de la Parròquia de San Martí de Teià, en relació a la gestió conjunta 
dels béns sobrants del Patronat una vegada dissolt, donant la conformitat a la iniciativa 
de destinar els actius i passius a l’Ajuntament de Teià per realitzar finalitats socials. 
 
TERCER.- LIQUIDAR la Fundació Patronato Senyocinto 803 per mitjà de la cessió 
global dels seus actius i passius a favor de l’Ajuntament de Teià com a adjudicatari del 
seu romanent patrimonial, de conformitat amb el que determina l’article  334-7.1, en 
relació a l’article 335-6.2 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, havent d’ésser 
autoritzat pel Protectorat abans que no s’executi. 
 
QUART.- DESIGNAR com a òrgan liquidador al mateix òrgan de govern del Patronat, 
mantenint la seva composició de tres patrons determinada a l’apartat VII dels Estatuts 
de la Fundació Patronat Senyocinto, de conformitat amb el que estableix l’article 314-
5 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- PROCEDIR a la publicació d’anunci de l’acord de dissolució de la Fundació 
Patronat Senyocinto 803 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a dos diaris 
de màxima difusió a la comarca, amb exposició pública pel termini d’un mes, per a la 
formulació d’al·legacions i observacions en la seva contra per part dels creditors o 
interessats, podent aportar-hi informació o oposar-se a la seva execució. 
 
SISÈ,-. SOL·LICITAR a l’Ajuntament de Teià, en qualitat d’adjudicatari del romanent 
patrimonial, l’acceptació de la cessió global dels actius i passius de la  
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Fundació Patronato Senyocinto 803 en liquidació, amb la condició suspensiva que el 
Protectorat autoritzi dur a terme l’adjudicació abans no s’executi, 
 
SETÈ.- AUTORITZAR al president per  a la realització de les actuacions que siguin 
necessàries en execució dels anteriors acords.”” 
 
Atès que l’adquisició de la propietat de l’immoble situat al c. Torrent Dr. Barrera, 28 de 
Teià, cedida per la Fundació Patronato Senyocinto per realitzar finalitats socials, és 
d’interès per a aquest Ajuntament, per tal de destinar-lo  local d’entitats juvenils de 
lleure. 
 
Vistos els articles 206.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i article 31 del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 
 

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.- ACCEPTAR la cessió  global dels actius i passius de la Fundació Patronato 
Senypocinto 803 en liquidació, en qualitat d’adjudicatari del romanent patrimonial 
d’aquesta Fundació, amb la condició  suspensiva que el Protectorat autoritzi dur a 
terme l’adjudicació abans no s’executi. 
 

SEGON.- AUTORITZAR al senyor alcalde per a la signatura de quants documents 

siguin necessaris en execució de l’anterior acord i l’atorgament de la  corresponent 

escriptura pública per a l’adquisició de l’immoble situat al c. Torrent Dr. Barrera, 28 de 

Teià i la inscripció al Registre de la Propietat de Mataró. 

 

TERCER.- ORDENAR l’expedició dels certificat dels presents acords a la Fundació 

Patronato Senyocinto 803 en liquidació, per a  la seva tramitació al Protectorat en els 

tràmits de dissolució i liquidació de la referida Fundació. 

 

 

    

2.3. PRP2019/34   Modificació Ordenança núm. 55 - Preu Públic per la sortida 
de final de curs de les persones participants al projecte "CORRESPONSALS" 
de la regidoria de Joventut. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 17 de gener de 2019, referent a la 
modificació de l’Ordenança núm. 55 – Preu Públic per la sortida de final de curs de les 
persones participants al projecte “CORRESPONSALS” de la regidoria de Joventut. 
 
Atès que per part de la regidoria de Joventut, s’ha formulat proposta de modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 55, relativa al Preu Públic per la sortida de final de curs de 
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les persones participants al projecte “Corresponsals” de la regidoria de Joventut, 
aprovada pel Ple en sessió de data 25 de gener 2018. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora núm. 004/2019 de 8 de gener de 2019. 
 
Vista la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i l’ordenança 
en vigor,  
 
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.- Modificar l’article  4 – tarifes de  l’Ordenança núm. 55 - Preu Públic per la 
sortida de final de curs de les persones participants al projecte "CORRESPONSALS" 
de la regidoria de Joventut, quedant el següent redactat: 
 

“” 

Article 4 

Tarifes 

Tarifa única de 300 Euros. Aquesta tarifa es podrà pagar en 3 quotes de 100 
euros. 
 
“” 
 

SEGON.-  EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord, 
així com l’expedient complet 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 l'ordenança aprovada.  
 
 
 
 
2.4 PRP2019/39   Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal 
del Maresme per al finançament anual del Pla d'Actuació Municipal en Joventut 
com estableix la fitxa 43 del contracte programa 2016-2019 
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 17 de gener de 2019, referent al 
conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per al finançament 
anual del Pla d'Actuació Municipal en Joventut com estableix la fitxa 43 del contracte 
programa 2016-2019. 
 

Atès que el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme té com objectiu 
definir la cooperació interadministrativa per a la gestió i prestació dels serveis i programes, 
segons les condicions i criteris que s’estableixen en la fitxa 43-Suport a plans locals i 
comarcals de joventut que el Consell Comarcal del Maresme va aprovar i signar amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que es recull en les Addendes del 
Contracte Programa 2016-2019 per a 2017, i per a 2018 i 2019. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Maresme es compromet a destinar íntegrament les 
aportacions econòmiques establertes a la fitxa 43 de les respectives Addendes del CP, de 
2017 i 2018-2019, a l’Ajuntament de Teià per a la prestació dels serveis o programes per als 
quals han estat assignades, amb l’import de 2.550,00 € anuals del 2017 al 2019. 
 
Vist el que disposen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament  d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, en relació als convenis 
de col·laboració entre administracions públiques. 
 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els següents 
acords: 
 

PRIMER.- APROVAR l’esborrany de conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament i 
el Consell Comarcal del Maresme per al finançament anual del Pla d’Actuació Municipal en 
Joventut, com estableix la fitxa 43 del Contracte Programa 2016-2019, que s’acompanya 
com annex a aquest acord, formant-ne part a tots els efectes legals. 
 
SEGON- AUTORITZAR al senyor alcalde-president per a la signatura del referit conveni de 
col·laboració i de quants documents siguin necessaris en execució dels anteriors acords. 

 
TERCER.- TRAMETRE certificació dels acords adoptats i còpia del conveni de col·laboració 
a La Direcció General d’Administració Local del  Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, als efectes previstos a l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 

 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme per al seu 
coneixement i als efectes pertinents. 
 

 
 
 
3. Propostes 
 

 

3.1. PRP2019/44   Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança 51 - 
Preu Públic per la venda de llibres, CD, DVD i altres 
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Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 2019/44, de data 17 de gener 2019, referent a 
l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança 51, Preu Públic per la venda 
de llibres, CD, DVD i altres, que no ha estat dictaminada per la Comissió Informativa 
corresponent per haver estat elaborada amb posterioritat a la seva realització. 
 
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 
2019/44, referent a l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança 51, Preu 
Públic per la venda de llibres, CD, DVD i altres, de conformitat amb el que disposa 
l’article 82.3 del ROF. 
 
Vista la proposta  de modificació de l’Ordenança 51 del Preu Públic per a la venda de 
llibres, CD, DVD i altres,  amb la finalitat de respondre a l’estudi de costos i la valoració 
de les activitats a desenvolupar en motiu del Maridatge dels sentits a celebrar 
enguany, per a la seva entrada en vigor una vegada es publiqui definitivament. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Interventora núm. 011/2019 de 17 de gener de 
2019. 
 
Per part de l’Alcalde es fa constar que cal introduir una esmena dins els preus 
públics de venda detallats a l’article 2 de l’Ordenança, en el sentit següent: 
Enlloc de:      Copa serigrafiada     1 € 
Ha de dir: Copa serigrafiada de 21 cl  1 € 
 
Enlloc de:      Copa serigrafiada     1 € 
Ha de dir: Copa serigrafiada de 30 cl  1,5 € 
 
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 aprovar 
l’esmena presentada. 
 
 
Vista la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
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 la  modificació de l’Ordenança 51, Preu Públic 
per la venda de llibres,  CD, DVD i altres,  en el seu article 2, quedant el següent 
redactat: 
 
Article 2 
Els preus públics de venda seran els següents: 
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LLIBRES, CD, DVD I ALTRES  
Els Privilegis de Teià 6,49 € 
Teià més de 1000 anys 9,73 € 
Els Ocells de Teià i el Masnou 8,65 € 
CD i DVD 6,49 € 
Signaculums de plom 31,20 € 
Sesterci de Trajà del jaciment de Vallmora 5,41 € 
El vi tarraconense i Laietà, actes del 
simpòsium 

46,80 € 
Dels treballs de les dones o altres històries 5,20 € 
Copa serigrafiada de 21 cl 1,00 € 
Copa serigrafiada de 30 cl 1,50 € 
 Plats,  coberts i tovallons 0,50 € 
Activitats o tallers que no necessitin material 10,00 € 
Activitats o tallers que necessitin material 15,00 € 
Activitats o tallers de majors necessitats 40,00 € 
Sopar dels sentits 50,00 € 
Tastos gastronòmics: beguda 2,00 € 
Tastos gastronòmics: tapa o postre 1 2,00 € 
Tastos gastronòmics: tapa o postre 2 2,50 € 
Tastos gastronòmics: tapa o postre 3 3,00 € 
Tastos gastronòmics: tapa o postre 4 4,00 € 
Merchandising petit format 3,00 € 

 
 
SEGON.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord, 
així com l’expedient complet 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 l'ordenança aprovada. 
 
 

 

 

 

 

 

 
3.2. PRP2019/43   Conveni de col·laboració amb l’ Ajuntament de Premià de 
Dalt  per a l'impuls dels polígons d'activitat econòmica 



 

10 

 

 

Vista la proposta de l’Alcaldia 2019/43, de data 17 de gener 2019, referent a aprovació 
del conveni de col·laboració amb l’ Ajuntament de Premià de Dalt, que no ha estat 
dictaminada per la Comissió Informativa corresponent per haver estat elaborada amb 
posterioritat a la seva realització. 
 

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 núm. 
2019/43,  de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF. 
 

Atès que el conveni de col·laboració amb l’ Ajuntament de Premià de Dalt té com a 
objectiu definir la cooperació interadministrativa per a l’actualització del cens 
empresarial dels seus polígons industrials, per a la  diagnosi de les seves 
característiques i per a la realització d’un pla de millora que permeti l’atracció de 
noves empreses. 
 
Atès que el cost d’aquesta actuació serà de 25.000’00 €, dels quals està prevista la 
concessió d’una subvenció d’import 15.000,00 € per part de la Diputació de 
Barcelona, assumint l’Ajuntament de Premià de Dalt el cofinançament d’aquesta 
actuació, aportant l’import de 10.000’00 €, corresponent a la imputació del cost de la 
tècnica d’empresa i emprenedoria per la seva dedicació a la referida actuació. 
 
Vist el que disposen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament  d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, en relació 
als convenis de col·laboració entre administracions públiques. 
 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els següents 
acords: 
 

PRIMER.- APROVAR l’esborrany de conveni de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Teià i l’Ajuntament de Premià de Dalt per a l’impuls dels polígons 
d’activitat econòmica, que s’acompanya com annex a aquest acord, formant-ne part 
a tots els efectes legals. 
 
SEGON- AUTORITZAR al senyor alcalde-president per a la signatura del referit 
conveni de col·laboració i de quants documents siguin necessaris en execució dels 
anteriors acords. 
 
TERCER.- TRAMETRE certificació dels acords adoptats i còpia del conveni de 
col·laboració a La Direcció General d’Administració Local del  Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pública, als efectes previstos a l’article 309.1 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Premià de Dalt per al seu 
coneixement i als efectes pertinents. 
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4. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
4.1. PRP2019/63 Aprovació Bases reguladores del procés de Pressupostos 
Participatius de Teià per al 2019 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia 2019/63,  de 22 de gener,  d’aprovació de les Bases 
reguladores del procés de Pressupostos Participatius de Teià per al 2018 que no ha 
estat dictaminada per la Comissió Informativa, per haver estat elaborada amb 
posterioritat a la realització de la sessió ordinària de la Comissió Informativa.  
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, acorda declarar 
la urgència de la referida proposta, de conformitat amb el que disposa l’article 83 del 
ROF. 
 
Vistes les Bases reguladores del procés de pressupostos participatius de Teià per al 
2019, de data 22 de gener de 2019, elaborades per la regidoria de Participació 
Ciutadana per tal d’impulsar la segona edició dels Pressupostos Participatius perquè 
tots els veïns i veïnes puguin debatre i decidir sobre 100.000.-€ de la partida 
d’inversions del pressupost municipal del 2020. 
 
La Regidora de Participació, Sra. Silvia Marcos Llagostera, manifesta el següent: 
“”Fruit del calendari ajustat que tenim, seguint totes les passes  que normalment fem en 
Participació, ahir vàrem fer una última reunió amb la Comissió de Participació que ens va 
esmenar un parell de punts que hem tornat a enviar aquest matí amb les Bases”” 
 

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 les Bases reguladores del procés de Pressupostos Participatius de Teià 
per al 2019, de data 22 de gener de 2019, elaborats per la regidoria de Participació Ciutadana, 
amb les esmenes introduïdes per la Regidoria en document de 23 de gener 2019.  
 
SEGON.- PUBLICAR a la web municipal aquest acord, així com el contingut de les bases 
reguladores i l’obertura de la convocatòria del procés de Pressupostos Participatius de Teià 
per al 2019. 
 
TERCER.- AUTORITZAR al senyor alcalde per a la realització de les actuacions i signatura 
dels documents que siguin necessaris en execució dels anteriors acords 
 

 
 
     

4.2 PRP2019/58  Proposta aplicació increment 0.30% segons LLPGE 2018 
Vista la proposta de l’Alcaldia 2019/58, de 23 de gener de 2019, d’aplicació increment 0,30€ 

segons LLPGE2018, que no ha estat dictaminada per la Comissió Informativa, per haver 
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estat elaborada amb posterioritat a la realització de la sessió ordinària de la Comissió 
Informativa.  
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composen la Corporació, acorda la 
declaració d’urgència de la proposta d’Alcaldia núm. 2019/58, de conformitat amb el 
que disposa l’article 83 del ROF. 
 
 
Atès  que a l’article 18.2 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per l’any 2018, estableix que es podrà autoritzar un increment addicional del 0.2% de la massa 
salarial per, entre altres mesures, la implementació de plans i projectes de millora de la 
productivitat o la eficiència, la revisió dels complements específics entre llocs de treball amb 
funcions equiparables, la homologació de complements de destí o l’aportació a plans de 
pensions. A les Administracions i resta d’entitats del sector públic definit en aquest article en 
situació de superàvit pressupostari a l’exercici 2017, aquest increment addicional podrà arribar 
a ser el 0,3%. 
 

Atès que a l’apartat 4 del mateix article 18, de la Llei 6/2018, estableix que “la massa salarial 
del personal laboral, que s'incrementarà en el percentatge màxim previst en l'apartat 
dos d'aquest article, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i 
extrasalarials i les despeses d'acció social reportats per aquest personal l'any anterior, 
en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació. S'exceptuen, 
en tot cas:  

a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social. 
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador. 
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments. 
d) Les indemnitzacions o suplerts per despeses que hagués realitzat el treballador. 

 
Referent a això, es considera que les despeses en concepte d'acció social són 
beneficis, complements o millores diferents a les contraprestacions pel treball realitzat 
la finalitat del qual és satisfer determinades necessitats conseqüència de 
circumstàncies personals dels treballadors.” 
 
Vist que la massa salarial del 2017 es quantifica en 2.018.049,61 € segons les indicacions de 
l’article 18.4 de la Llei 6/2018. 
 
Vist el superávit pressupostari reflexat en el romanent de Tresoreria i en el resultat 
pressupostari de l’exercici 2017. 
 
Es determina un increment addicional de fins a  6.054,14€. 
 
Atès que l’aplicació del 0.30% s’ha plantejat amb la representació social a diverses reunions, 
i finalment s’ha manifestat un acord amb l’Administració per la seva aplicació directa sobre els 
policies locals de carrera, el tècnic de joventut i la tècnica de cultura de la següent manera:  

• Homologació de complements de destí dels funcionaris de carrera amb el complement 
de destí del caporal, entenent la seva responsabilitat sobre els funcionaris interins 
integrants en la plantilla de la policia local, amb efectes retroactius de tot l’exercici 
2018: 
. J.A.S.A., de CD 14 (316.61€)  a CD 16 (363.23€) * 14 pagues’18 
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. J.V.C., de CD 14 (316.61€)  a CD 16 (363.23€) * 14 pagues’18 

. J. I. Z. Z., de CD 14 (316.61€)  a CD 16 (363.23€) * 14 pagues’18 

. D.C.M., de CD 14 (316.61€)  a CD 16 (363.23€) * 14 pagues’18 

. D.H.S., de CD 14 (316.61€)  a CD 16 (363.23€) * 14 pagues’18 
 

 46.62 * 5 *14 = 3.263,40 
 

• Equiparació dels complements específics entre el lloc de treball de tècnic/a de joventut 
(Grup A2) amb el complement específic establert al lloc de treball de treballador/a 
social i educador/a social (Grup A2), amb efectes retroactius de tot l’exercici 2018: 
. D.N.P. (Tèc.joventut), de 426,19 a 453,46 €, proporcional a 66.7% jornada 

26.80 *14= 381,64 € 
 

• Equiparació del complement específic entre el lloc de treball de tècnic/a de cultura 
(grup A2) amb els complement específic establert al lloc de treball de Tècnic/a 
d’esports (Grup A2), amb efectes retroactius de tot l’exercici 2018:  
 
. M.F.S. (Tèc. Cultura), de 638,97€ a 908,50€. 

 
269,53 *14= 3.773,42 €, dels que apliquem 2.409,10 € per no superar el límit de 6.054,14 €, 
determinant així un complement específic mensual per l’exercici 2019 de 811,05€. 
 
Vist l’informe emès per la interventora accidental, núm. 012/2019, de 17 de gener de 2019, 
amb resultat de fiscalització favorable.  
 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els següents 
acords: 
 
PRIMER.- La modificació del catàleg retributiu segons document adjunt, de la següent 
manera, amb efectes econòmics retroactius a tot l’exercici 2018:  

 
 
 
SEGON: La modificació de la relació de llocs de treball segons document adjunt, de la següent 
manera, amb efectes econòmics retroactius a tot l’exercici 2018:  
 

C A T À L E G     R E T R I B U T I U

P .EXT R ES

Agent policia local (carrera) C1 16 747,37 363,23 721,75 162,34 1.994,69 3.786,52 27.722,80

Agent policia local (interí) C1 14 747,37 316,61 721,75 162,34 1.948,07 3.693,28 27.070,12

Tècnic/a Joventut A2 17 995,39 386,48 679,85 2.061,72 3.584,56 28.325,20

Tècnic/a cultura A2 17 995,39 386,48 811,05 2.192,92 3.846,96 30.162,00

Llo cs de T reball Grup EB EP N ivell C .D .

C o nd. 

Especials 

de T reball

So u B ase
C . 

D est inació

C .

Especí f ic

Salari 

M ensual 

P ro po sta

Salari A nual 

P ro po sta
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TERCER.- Publicar en el BOPB I DOGC. 
 
QUART.-. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, als Serveis d’Intervenció, 
a la tècnica de Recursos Humans i a la representació del personal laboral, per al seu 
coneixement i als efectes pertinents. 
 
 

 

4.3 PRP2019/86  Expedient 1/2019 de reconeixement extrajudicial de crèdits  
 
Vista la proposta de l’Alcaldia 2019/86 de  24 de gener 2019, referent a l’aprovació de 
l’expedient 1/2019 de reconeixement extrajudicial de crèdits que no ha estat 
dictaminada per la Comissió Informativa, per haver estat elaborada amb posterioritat 
a la realització de la sessió ordinària de la Comissió Informativa.  
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composen la Corporació, acorda la 
declaració d’urgència de la proposta d’Alcaldia núm. 2019/86, de conformitat amb el 
que disposa l’article 83 del ROF. 
 
Vista la provisió d’inici d’expedient núm. REC 001/2019 de la regidoria d’Hisenda, de 
data 24 de gener, referit al reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 
198.039,65 euros. 
 
Vist l’informe de la interventora municipal 017/2019, de data 24 de gener de 2019, en 
el qual es fa 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 

DENOMINACIÓ DEL LLOC FUNCIÓ R.J. E DEDICACIÓ REQUISITS F.P. N.D. C.ESP DOT

Agent Policia Local (carrera) PL02 F AE 37,5 H/setmanals T GRUP C2 16 721,75 6

Agent Policia Local (interí) PL01 F AE 37,5 H/setmanals T GRUP C2 14 721,75 4

Tècnic/a Joventut SP06 L - 25 H/setmanals I GRUP A2 17 679,85 1

Tècnic/a cultura SP18 L - 37,5 H/setmanals N GRUP A2 17 811,05 1

ÀREA POLICIA LOCAL

ÀREA SERVEIS PERSONALS
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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.” 

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 
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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.- Sense perjudici d’allò que disposa l’article 219 TRLHL quant a l’exclusió dels contractes 
menors de l’àmbit d’aplicació de la fiscalització prèvia, en el control financer que s’hagi d’efectuar 
a posteriori mitjançant tècniques d’auditoria (article 220 TRLHL) caldrà tenir en compte els 
següents aspectes relatius a la contractació menor, àmpliament emprada per la Corporació: 

- Acreditació de la capacitat d’obrar en els tercers contractistes 
- Llindars d’import i llindars de durada dels contractes 
- Acreditació dels tercers contractistes de no trobar-se en cap dels supòsits 

de prohibició per contractar de l’article 60 LCSP. 

A la vista d’aquesta i de les anteriors relacions d’obligacions (“O”) i d’autoritzacions- disposicions-
obligacions (“ADO”), aquesta Intervenció considera que podria existir un recurs inadequat a la 
contractació menor, ja sigui perquè la suma de les factures associades a un mateix objecte i tercer 
excedeixen dels llindars legals -15.000 euros, IVA exclòs, en el cas dels contractes de serveis i 
40.000 € en el cas del contractes d’obres-; ja sigui perquè els treballs contractats excedeixen la 
durada màxima i improrrogable d’un any. 

Aquest possible fraccionament es refereix a la contractació dels serveis de manteniment de 
jardins inclosos en la relació, ja que no s’ha pogut trobar cap contracte o conveni signat. Als 
efectes d’exonerar-se de qualsevol responsabilitat administrativa, civil, penal i patrimonial, qui 
sota signa adverteix de forma expressa als òrgans de contractació d’aquest possible 
incompliment, i els insta a endegar els procediments de contractació que s’escaiguin, en la Llei 
de Contractes del Sector Públic (LCSP), aprovat pel RD Leg. 9/2017, de 8 de novembre. 

SETÈ.- En el pressupost de l’exercici 2019 existeix crèdit adequat i suficient a les aplicacions 
pressupostàries de referència, a nivell de vinculació jurídica, per aplicar el reconeixement 
extrajudicial de crèdits. 

VUITÈ.- Les factures que són objecte de reconeixement extrajudicial de crèdits han estat 
degudament conformades pel tècnic responsable. 

NOVÈ. 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 OBJECCIÓ FISCAL pels aspectes continguts en el apartat sisè.” 

 

Atès que l’article 26, en relació a l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, i l’article 
176.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, determina que amb càrrec als crèdits de l’estat 
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de despesa de cada Pressupost, només es poden contraure 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 
extrajudicials 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 2019, 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 número 1/2019, de reconeixement extrajudicial de 

crèdits per actes de convalidació administrativa, per despeses realitzades en l’exercici 

2018, i no contretes al seu moment, per import global de 198.039,65 euros, segons el 

detall que apareix a l’annex. 

SEGON.- Aplicar amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici 2019 

els crèdits, per un import de 198.039,65 euros amb càrrec a les aplicacions 

pressupostàries que figuren a l’annex. 

TERCER.- Que es procedeixi per part de la Intervenció, a la seva comptabi-lització.  
 

    

 

II  CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE 

5.  Donar compte de la relació de resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 614 a la 
número 743/2018  i    de la  1/2019   a la  26 /2019 

Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la número 614 a la número 743/2018 
i de la 1/2019 a la 26/2019. 
 
La regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup municipal Gent de Teià 
demana aclariment de la Resolució 2018/635 sobre requeriment desallotjament 
definitiu de parades Mercat Municipal. 
 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda  respon que només es tracta de la parada de 
“La Saladeta” per finalització del termini del Programa Opera i no haver-se presentat 
a la licitació convocada per la concessió de la referida parada. 
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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6. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 13/12/2018,  
d’atorgament subvencions Esport, Gent Gran i Cultura, 2018 

 
Es dona compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local de data 13/12/2018,  
d’atorgament subvencions Esport, Gent Gran i Cultura.  
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per assabentat 
dels referits acords. 

 
 
 

7. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia 2018/738, de 28 de desembre de 
concessió de subvenció econòmica directa a l’ADF. 
 

Es dona compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia 2018/738, de 28 de desembre de 
concessió de subvenció econòmica directa a l’ADF. 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per assabentat 
de la referida  Resolució. 
 
 
8.  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: 

 
Informe Data acord Junta de 

Govern 
Detall 

230/2018 22/11/2018 Nòmines novembre 2018 

239/2018 29/11/2018 Ado – 29/11/2018 

241/2018 29/11/2018 Nòmina extra desembre 2018 

233/2018 05/12/2018 NPV-J Joventut – set-nov 2018 

240/2018 13/12/2018 Subvencions Cultura 2018 

249/2018 13/12/2018 ADO -13/12/2018 

256/2018 20/12/2018 ADO – 20/12/2018 

259/2018 20/12/2018 Nòmina desembre 
 
Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data  22 i 29 de novembre i 5, 13 i 20 de 
desembre 2018, anteriorment detallats i dels informes de fiscalització amb resultat d’objecció 
fiscal de la interventora municipal, ref. 230, 233, 239, 240, 241, 249, 256 i 259 de 2018. 
 
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. 230, 233, 239, 240, 241, 249, 256 i 
259 de 2018. 

 

 
9.- Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització 
amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, que seguidament 
es detallen. 
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Informe Resolució Data Detall 

227/2018 2018/615 19/11/2018 Caixa fixa 3r trimestre 2018 
229/2018 2018/629 22/11/2018 Complements extres nòmina novembre 

2018 257/2018 2018/704 20/12/2018 Concessió subvenció a Club Tennis  
Barcelona-Teià 
 
 
 al Club Tennis Teià 
 

265/2018 2018/721 21/12/2018 Caixa fixa 4t trimestre 2018 
267/2018 2018/738 28/12/2018 Concessió subvenció  ADF Teià 

 

 
Vistes les Resolucions de l’Alcaldia  615, 629, 704, 721 i 738 de 2018, anteriorment 
detallades i dels informes de fiscalització amb resultat d’objecció fiscal de la 
interventora municipal, ref. 227, 229, 257, 265 i 267 de 2018. 
 
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. 227, 229, 
257, 265 i 267 de 2018. 
 

 
10. Suggeriments i preguntes 
 
10.1 Manifestacions de l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda 
 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
“Deixeu-me adreçar en nom de tota la corporació municipal i del públic que avui també ens 
acompanya, dos condols, el primer condol per la defunció de la T.S., ànima de les puntaires i 
ànima de la trobada de puntaires i vinculada també amb moltes altres entitats del municipi, 
ara potser no les diré totes, la colla gegantera i vinculada  amb el Casal de la Gent Gran, ha 
estat una mort sobtada que ens ha afectat a tots, i en tot cas ara quan faci referència al segon 
condol farem un minut de silenci i, també sabeu que d’una manera sobtada ens ha deixat en 
C.P. i P. que recordeu que durant una bona etapa també, no recordo ara quants anys, va ser 
president del Club de Futbol Teià i altres activitats i, bé, doncs per la vinculació a l’ 
associacionisme del nostre municipi hem cregut oportú donar compte; més que donar compte, 
adreçar aquest condol en nom de tota la corporació municipal.” 

 

Els membres de la Corporació i públic assistent realitzen un minut de silenci. 

 
 
 
10.2 Adhesió dels alcaldes al comunicat en ocasió del judici en la causa especial 
20907/2017 
Seguidament el Sr. Alcalde, Andreu Bosch i Rodoreda, continua amb la seva 

exposició: 

“”Com us anticipava i com els grups municipals també han estat tots tres informats, en el 

moment que ens va arribar de la mà de l’Associació Catalan de Municipis, la proposta 

d’adhesió dels alcaldes i alcaldesses al comunicat amb ocasió del judici en la causa especial 

2017/20907 dels nostres presos polítics, de seguida doncs vaig adherir-me con alcalde  

d’acord amb la petició que ens feia l’ACM i el suggeriment que ens proposava el Síndic de 
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Greuges d’adherir-m’hi com alcalde i de seguida ho vaig comunicar a tots els grups municipals, 

l’adhesió, que vaig signar-la el 21 de gener d’aquest any, us llegeixo el document d’adhesió : 

 

“”Jo, ANDREU BOSCH I RODOREDA com alcalde de L’AJUNTAMENT DE TEIÀ, em sumo al 

comunicat i petició del Síndic en relació a la causa especial 20907/2017,  realitzada pels 

expresidents de la Generalitat de Catalunya i del Parlament de Catalunya, impulsat pel Síndic de 

Greuges en ocasió de l’imminent inici de la vista oral davant la Sala Penal del Tribunal Suprem. 

 

COMUNICAT EN OCASIO DEL JUDICI EN LA CAUSA ESPECIAL 20907/2017 

 

En ocasió de l’imminent inici de la vista oral davant la Sala Penal del Tribunal Suprem, de la 

causa del Procés els sotasignats formulen les consideracions següents: 

(s’entén que els sotasignats són tots els alcaldes i alcaldesses del país que han volgut adherir-se a aquesta petició) 

 

1. La presó preventiva té unes causes taxades en l’ordenament    jurídic espanyol, que no 

sempre s’interpreten en els seus justos límits, la qual cosa la converteix de fet en una pena 

anticipada. És un problema generalitzat del sistema penal que vulnera el dret a la llibertat 

individual i al dret a la presumpció d’innocència; contribueix a més, a la saturació als centres 

penitenciaris i finalment pot entorpir al dret de defensa.  

El dret de defensa és un dret fonamental en un estat de dret democràtic i qualsevol persona 

acusada d’un il·lícit penal ha de poder comptar amb els mitjans adequats per exercir lo de 

manera afectiva, incloent-hi les condicions material adequades, molt en especial durant la 

celebració de l’ofici oral, així ho ha manifestat en nombroses ocasions el Tribunal Europeu 

dels Drets Humans, per exemple en la recent sentència Alekhina i d’altres c. Rússia de 17 de 

juliol de 2018. 

 

2.  En la causa especial 20907/2017 nou persones es troben en situació de presó 

provisional des de fa mesos, quatre d’elles des de fa més d’un any, el mes de juliol de 2018 

van ser transferides a centres penitenciaris catalans, més propers a les seves llars, cosa que 

també ha facilitat la preparació de la seva defensa jurídica.  

 

Aviat hauran de ser traslladades a un o diversos centres penitenciaris de la Comunitat 

Autònoma de Madrid. (que, de fet, ja sabem a quins centres penitenciaris). Qualsevol dels centres es 

a més d’una hora de distància de la seu de la Audiència Nacional i dels seus calabossos, on 

hauran de ser transferides en vehicles policials de custodia abans d’acudir cada dia a la sala 

de vistes del Tribunal Suprem.  

 

Si es manté la situació de privació de llibertat provisional d’aquestes persones es produiran 

llargs trasllats al lloc de les vistes, des de i cap al centre penitenciari i la seva permanència 

en dependències judicials alienes al Tribunal Suprem. Tot això, pot dificultar el contacte 

continu amb els seus lletrats i limitar sense raó legal la seva participació activa en la seva 

pròpia defensa, de manera que se’n restringeixi innecessàriament aquest dret. Aquest trasllat 

diari  s’efectuarà previsiblement durant diversos mesos, la qual cosa significa una penositat 

innecessària afegida a les finalitats de la presó provisional. 

 

3. Apel·lem les autoritats competents perquè considerin, en vista a la garantia del dret de 

defensa i al dret del procés, la disposició de mesures alternatives a la privació de  llibertat en 

centre penitenciari, de les persones que actualment es troben en presó provisional durant la 

celebració del judici que s’ha de substanciar en poques setmanes.”” 
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El document en qüestió està subscrit, proposat a Barcelona el 16 de gener de 2019, i 

en el nostre cas l’hem signat el 21 de gener. 

Ja vaig compartir amb els grups municipals la necessitat d’adherir-nos-hi, i així en 

donem compte en el Ple . 

 
 
 
 
 

10.3  Pregunta del regidor Sr. Abel Ballesteros i Monferrer  en relació a les obres 
del projecte d’instal·lació de gespa al Camp de Futbol 
 

El regidor Sr. Abel Ballesteros Monferrer, pregunta sobre l’inici de les obres del 
projecte d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol, informat en Comissió de 15 
de febrer i sobre l’afectació al desenvolupament de l’activitat esportiva, si afectarà tots 
aquests mesos o no i on aniran les persones que hi practiquen l’esport. 
 
 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
Passo la paraula al regidor d’esports,  però avui precisament amb secretaria teníem 
concertada la signatura presencial amb l’empresa adjudicatària del contracte i la pròpia 
empresa ens ha demanat no fer´-ho presencial i fer-ho tot a través de signatura digitalment, 
per tant doncs entre demà i dilluns es procedirà a signatura digital del contracte, primer l’han 
de signar ells digitalment, després l’alcalde i després el secretari. Però vaja, és imminent i per 
les altres qüestions passo la paraula al regidor d’esports. 
 

El regidor d’Esports, Sr. Jordi Casanovas i Garcia, respon el següent: 
Doncs sí, tenim la intenció que les obres comencin sobre el dia 15 de febrer, en vista que el 

contracte se signi  en el termini que està definit. Les obres son, aproximadament deu 

setmanes, esperem que en una mica de bon ritme les podrem  escorçar  en unes setmanes, 

és l’objectiu. Durant aquest temps les instal·lacions queden inutilitzades. Com a màxim, com 

a màxim que podem aconseguir es poder utilitzar els vestidors, si els hi convé a les entitats, 

que es quelcom que ells han  de parlar, de fet avui tenim una reunió amb ells per veure les 

possibilitats i les alternatives, tenim disponibilitat d’espais que ens han ofert des d’Alella, el 

Masnou i Atlètic i ara hem de veure amb ells, com això els hi pot encaixar. Per la part dels 

veterans es la mes senzilla perquè els horaris de que disposen son més fàcils d’adequar. I el 

que s’ha de veure és els forats que hi hagin en quant a  entrenaments dels joves, l’equip Jove 

és més complicat. On passarà quelcom  més senzill serà ubicar aquells quatre o cinc partits 

que quedaran despenjats que son els que es juguen al camp, que em de veure amb la 

federació si ells decideixen canviar-los i jugar només de visitant durant aquest període, o 

senzillament el que volen es reubicar aquest partits en altres ubicacions com poden ser Alella, 

Teià o on sigui, per tant avui hem de parlar amb ells i a partir d’aquell moment ens assentarem 

a parlar amb els tres clubs que ens han permès o ens  ofereixen els seus forats, per veure 

com podem vestir-los i com a última alternativa ens quedaria parlar amb Premià de Dalt en 

funció de si tot això que oferim  i veure què podem fer. De cara al club Jove, qualsevol 

moviment que hagin de fer, és un desplaçament que no tenen previs i hem de veure que més 

els interessa. Una altra alternativa que també hi ha és per als  entrenaments més curts, uns 
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entrenaments més tàctics o d’esports, i hi ha la disposició de l’espai de l’institut, per tant allà  

es podrien canviar i fer els entrenaments allà, no totes les setmanes, o sigui la instal·lació està 

a disposició d’ells tots els dies que puguin.  

 
 

 
Sense altres assumptes a tractar, quan són  les 21:25 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 
 


