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Aprovat en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament 
en data 21 MAIG 2015. 

 

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA  19 DE MARÇ DE 2015 
 
Identificació de la sessió:   
Núm. 3/2015 
Caràcter: Ordinària 
 
 
 
A la Vila de Teià, quan són les 20:36 hores del dia dinou de març de dos mil quinze, 
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. Josep Botey i Solà, amb assistència dels regidors: Sr. Joan 
Castan Peyron;  Sr. Oriol Ribera i Esplugas, Sra. Maria Teresa Casellas i Abella, 
Sra. Bárbara Furment i Tomás,  Sra. Maria Núria Andinyac Lladó, Sra. Josefina 
Ribas i Paris, Sra. Montserrat Gracia i Escarp, Sr. Francesc Ribas i Paris, Sra. 
Emma Peiró i Sales, Sra. Clara Mir i Aparicio, Sr. Jaume Sabatés i Dueso i la Sra. 
Mª. del Rosario Pérez i Cabello, assistits del secretari de la Corporació Sr. José 
Maria Blanco i Ciurana.  
 
Oberta la reunió s’entra a tractar els punts inclosos dins l’ordre del dia: 
 
 
          I.-   PART RESOLUTÒRIA 

 

1 Aprovació esborranys actes: 
 
1.1 Extraordinària  del dia 16 de desembre 2014 

 
Vist  l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 16 de desembre de 
2014, 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió extraordinària del dia 16 de desembre de 2014, en la seva 
redacció original, sense efectuar rectificacions. 
 

 
1.2 Ordinària del dia 22 de gener de 2015 

 

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de gener de 2015,  
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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 dia 22 de gener de 2015, en la seva redacció original, 
sense efectuar rectificacions. 
 
1.3 Extraordinària del dia 19 de febrer de 2015 

 

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 19 de febrer de 2015,  
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió extraordinària del dia 19 de febrer de 2015, en la seva redacció 
original, sense efectuar rectificacions. 
 
 

DICTÀMENS 

 
Àrea 3 

 

2 Aprovació modificació dels Estatuts de l’Agrupació de Municipis titulars 
de Transport Urbà – AMTU- 

 
Vist el  dictamen de la Comissió Informativa, de data  10 de març de 2015, referent a 
l’aprovació de la modificació dels Estatuts de l’Agrupació de Municipis titulars de 
Transport Urbà – AMTU-. 
 
Vist l’acord adoptat per l’assemblea General de l’Agrupació de Municipis amb 
Transport Urbà (AMTU), en sessió del dia 9 de desembre de 2014, pel qual s’aprova 
la proposta de modificació dels Estatuts de dita entitat. 
 
L'any 2001 va constituir-se l'Agrupació de Municipis titulars de Transport Urbà — 
AMTU, a partir de l'associació de diferents municipis de la 2a corona metropolitana, 
titulars de transport urbà, que requerien treballar plegats per tal de participar 
conjuntament a les institucions i entitats relacionades amb l'organització i 
gestió del transport públic de la Regió Metropolitana de Barcelona, especialment 
pel que feia a l'Autoritat del Transport Metropolità  (ATM). 
 
Al  llarg d'aquests anys, l'AMTU ha anat creixent en nombre de socis, en 
competències en relació al transport públic dels ajuntaments membres, especialment 
en relació a la gestió del Contracte de Programa i també en l'assessorament, l'estudi i 
la diagnosis de la mobilitat des d'un punt de vista transversal, vetllant pels interessos 
de les corporacions locals. 
 
La seva representativitat i posicionament vers a la resta d'administracions i 
institucions s'ha anat consolidant i esdevé, cada dia més, una pega clau de la xarxa 
per la defensa i gestió del transport i la mobilitat. 
 

Amb aquest esperit de superació i creixement, l'AMTU aspira a convertir-se en un 
referent pels municipis, i per les administracions territorials supramunicipals, pel que 
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fa, per una banda, al seu àmbit territorial, i per l'altra, al seu àmbit d'actuació en 
relació als serveis que posa a l'abast deis associats en relació a la mobilitat, entesa 
en tota la seva extensió i de forma general, el transport públic, la seguretat viària i, 
amb especial interès en la definició i implantació del transport a la demanda (TAD) 
arreu de Catalunya. 
 
Per tal de  donar cabuda  a aquestes pretensions, així com per completar alguns 
aspectes no recollits al redactat dels estatuts, adaptar-los a la nova legislació i 
solucionar alguns problemes de gestió ordinària de l'entitat, resulta necessària la 
modificació dels Estatuts de l'associació, proposant el canvi dels següents 
preceptes: 
 
1.- Denominació. L'Associació passa a anomenar-se Associació de Municipis per 
la Mobilitat i el Transport Urbà. Amb aquest canvi  es destaca la importància, 
incorporant-la al nom, de les funcions de l'associació en relació a la mobilitat en 
general, entesa de manera extensiva i transversal, i s'elimina la referència a la 
necessitat de ser titular del servei urbà  per poder formar part de l'AMTU, atès que hi 
ha municipis amb necessitats emergents en relació al transport urbà  la mobilitat, 
que malgrat no ser titulars del servei, requereixen suport, assessorament i la defensa 
dels seus interessos. 
 
2.- Títol preliminar. Es modifica la seva redacció per tal d'adaptar-lo als objectius i 
funcions de l'AMTU, eliminant les referències legislatives derogades i optant per 
l'esment general a la regulació legal, per tal de no incorporar al redactat normes 
que amb el temps poden ser suprimides. 
 
3. Article 1. Aquest article passa a determinar exclusivament l'àmbit territorial de  
l'AMTU, que és Catalunya, independentment de l'àmbit territorial dels seus membres, 
de si són titulars del servei públic de transport, o si pertanyen a una regió o altre. 
 
El redactat original barrejava els concepte d'àmbit territorial amb el de condicions per 
ser membres de l'AMTU i induïa a errors d'interpretació i a ambigüitat en el seu 
sentit. 
 
Les característiques dels socis de l'AMTU es defineixen al Títol Tercer. 
 
4.- Article 3. Se suprimeix el contingut de l'article 3, relatiu als fins de l'Associació, i 
es reserva el contingut dels objectius i finalitats de l'AMTU a un Títol propi, el segon. 
 
L'article 3 passa a ser el relatiu al domicili social, que als estatuts originals l'establia 
a l'Ajuntament de Granollers, i amb la modificació es diu que és a la ciutat de 
Granollers i que és potestat de l’Assemblea General la fixació del domicili social, 
en funció de es necessitats que puguin anar sorgint. Cal tenir present que 
actualment la seu social de l’AMTU està al carrer Anselm Clavé, 69-73, 2n pis, 
de Granollers, diferent al domicili social que fixaven els estatuts de constitució. 
 
5.- Article 5. El contingut d'aquest precepte canvia i passa a ser el relatiu a les finalitats 
de l'AMTU. Aquests objectius es concreten en la contribució a la millora 
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constant del transport col lectiu de viatgers deis municipis membres, així com de la 
mobilitat en general, esdevenint el seu objecte social molt més ampli i generalitzat 
en relació a les matèries esmentades, ampliant el marc competencial i de serveis de 
l'associació, i fent-lo més transversal. 
 
6.- Article 6. El nou article 6 relaciona les funcions de l'AMTU. Als estatuts originals no 
es reservava un precepte exclusiu per les funcions i únicament es contemplava un 
article per les finalitats, molt acotades, de l'entitat. 
 
7.- Article 7. S'incorpora la regulació referida a la durada del mandat del Comitè Executiu, 
la Presidència i la Vicepresidència, abans inexistent als estatuts. 
 
8.- Article 8. En relació a l'Assemblea General, òbviament es manté com a màxim òrgan 
de l'associació, però s'estén la seva definició i, sobretot, es concreta la representació 
en aquest òrgan dels diferents ens socis, atès que fins ara s'havien ocasionat 
alguns problemes en la gestió ordinària I funcionament normal de les reunions. 
Amb la modificació, s'estableix la necessitat d'haver de designar un representant 
titular i, un altre, de suplent, i es permet la representació, en tot cas, de l'ens 
membre, pel seu alcalde o alcaldessa. 
 
Tanmateix, s'ajusten les competències de l'Assemblea per tal de millorar el 
funcionament normal de l'entitat, especialment en relació a l'aprovació deis convenis, 
que passa a ser competència del Comitè Executiu, es suprimeix la necessitat de 
ratificació deis nous membres de l'AMTU, que passaran a ser socis 
automàticament si compleixen les condicions per ser-ho, i es redueix el 
percentatge de socis que poden sol·licitar la convocatòria duna assemblea, del 
20% al 10%, per tal d'adaptar aquest requisits a allò que estableix la Llei 4/2008, de 
24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques. 
 
9.- Article 9. La Vicepresidència es regula en un precepte a part i es completen 
les competències de la Presidència, ates que el redactat original era molt limitat en 
el seu contingut. 
 
10.- L'article 10 passa a regular exclusivament la Vicepresidència, especificant que 
aquest serà elegit d'entre els càrrecs electes dels seus associats, igual que en el cas 
de la Presidència. 
 
11.- El Comitè Executiu passa a ser regulat a l'article 11 i es completa en relació a 
les seves funcions, augmentant les seves competències i el seu nombre màxim de 
vocals, que passa de 14 a 20, possibilitant la incorporació dels consells 
comarcals i d'altres ens locals supramunicipals, d'acord amb la següent 
distribució: 
 
-Fins a un màxim de tres representants entre els municipis de població superior a 

100.000 habitants. 
- Fins a un màxim de sis representants entre els municipis de 50.000 a 100.000 

habitants. 
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- Fins a un màxim de set representants pels de població inferior als 50.000 habitants.  
-Fins a un màxim de quatre representants entre els consells comarcals, d'acord amb 

la següent distribució: 
* D'1 a 10 consells comarcals membres: 1 representant. 
* De 11 a 20consells comarcals membres: 2 representants. 
* De 21 a 30consells comarcals membres: 3 representants. 
*Més de 31 consells comarcals membres: 4 representants. 

-Fins a un màxim de dos representants d'entre la resta d'ens locals supramunicipals 
membres de l'AMTU. 

 
Així mateix s'evita la doble representació i s'especifica que els ens locals de la 
Presidència i la Vicepresidència ja es troben representats al Comitè Executiu, 
bloquejant la possibilitat que aquests puguin formar part del còmput de vocals. 
 
Com en el cas de l'Assemblea, s'estableix la necessitat de designar un titular i un 
suplent com a representants i, en tot cas, es permet la representació institucional per 
part del seu alcalde o alcaldessa. 
 
 
Tant en el cas de l'Assemblea com del Comitè Executiu, es determina que la 

convocatòria es trametrà exclusivament per mitjans electrònics i no es permet la 
delegació del vot, a la vista de la problemàtica vers a la responsabilitat que aquest 
fet implica, però es flexibilitza la possibilitat de delegar el vot a qualsevol càrrec 
electe de la corporació, prèvia comunicació a l'AMTU en cas que aquest no sigui 
l'oficialment designat o el seu president/a. 
 

12.- S'afegeix a l'article 12 la regulació de la Direcció General, inexistent al 
redactat inicial. Es concreta el seu nomenament i les seves funcions. 
 
13.- Al Títol quart es regulen les condicions, drets, obligacions i pèrdua de la condició 
deis membres. L'antic article 11 establia l'admissió de nous membres. Amb el nou 
redactat, que passa a formar part del precepte número 14, es clarifica que podran 
ser membres de l'AMTU qualsevol dels municipis, comarques i altres ens locals de 
Catalunya. Tanmateix, s'elimina la necessitat d'ésser ratificat per l'assemblea 
l'admissió d'un nou membre, atès que aquesta és un dret del qual disposa 
qualsevol ens local de Catalunya, amb la única condició que haurà d'acordar-
ho expressament pels seus respectius Plens i comunicar-ho formalment a l'AMTU. 

 
14.- Per últim, en relació al règim econòmic de l'associació, es millora el redactat del 
Títol cinquè i es fixen les condicions i terminis per aprovar el pressupost i les 
quotes. S'elimina la referència a l'elaboració del pressupost per part del Comitè 
Executiu, i es concreta que el Comitè Executiu aprovarà la proposta de 
pressupostos, que posteriorment haurà de ser aprovat a l'Assemblea. 
En relació a l'article 20, se suprimeix la possibilitat que l'Assemblea fixi les quotes 
deis socis, per passar a ser una obligació, atès que aquestes hauran de ser 
aprovades anualment juntament amb el pressupost de l'associació. 
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Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació, referència 12/2015, de 6 de març, 
amb caràcter 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.- APROVAR la modificació dels Estatuts de l’Agrupació de Municipis 
Titulars de Transport Urbà –AMTU-, d’acord amb el text refós que s’acompanya com  
a annex a aquest acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals. 
 
SEGON.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Agrupació de Municipis titulars de 
Transport Urbà –AMTU-, als efectes escaients. 
 
 
 
3 Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 99/2015, d’incoació 

expedient de contractació del servei públic de recollida i transport de 
residus sòlids urbans del terme municipal de Teià, mitjançant 
procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada. 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data  10 de març de 2015, referent a 
la ratificació de la Resolució 99/2015, 
 
Vista la Resolució d’aquesta Alcaldia núm. 99/2015, de data 11 de febrer 2015, 
d’incoació expedient de contractació del servei públic de Recollida i transport de 
residus sòlids urbans del terme de Teià, mitjançant procediment obert i subjecte a 
regulació harmonitzada, que seguidament es transcriu 
 
“” 
Núm. 99 /2015 
Assumpte: INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 

RECOLLIDA  I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL TERME 
MUNICIPAL DE TEIÀ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT  I SUBJECTE A 
REGULACIÓ HARMONITZADA, 

 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 109 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, és imprescindible 
iniciar l'expedient de contractació del Servei  públic de recollida i transport  de residus sòlids 
urbans del terme municipal de Teià,  mitjançant procediment obert  i subjecte a regulació 
harmonitzada, atesa la necessitat de dotar d’aquest servei públic a la població de Teià, una 
vegada finalitzada la vigència del contracte formalitzat amb l’empresa CESPA, SA , en data 
1 de juny  de 2011 i havent-se disposat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 
22 d’octubre de 2014, declarar deserta la licitació del procediment obert del contracte del 
servei de recollida i transport de residus sòlids urbans, convocat per acord del Ple de 
l’Ajuntament, de 19 de setembre de 2013, per haver-se declarat exclosos tots els licitadors 
del procediment d’adjudicació. 
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Atès que de conformitat amb el que determina l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, és procedent 
determinar amb precisió l'objecte del contracte, deixant constància en la documentació 
preparatòria abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació així com el 
procediment escollit. 
 
Atès que la disposició Addicional Segona, apartat segon del citat Reial Decret Legislatiu 
3/2011, determina la competència del Ple com a òrgan de contractació respecte del 
contracte de serveis públics quan el seu import  sobrepassi el 10 per 100 dels recursos 
ordinaris del pressupost, inclosos els de caràcter plurianual, quan la seva durada  sigui 
superior a quatre anys,  i l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el 
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici. 
 
Atès que l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, determina l’atribució de l’alcalde per a l’exercici d’accions administratives de 
competència del Ple de l’Ajuntament, en cas d’urgència, donant compte a aquest en la 
primera sessió que es convoqui, a l’objecte de la seva ratificació. 
 
En ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la legislació vigent, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- INCOAR expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte del servei públic 
de Recollida i transport de residus sòlids urbans del terme de Teià, mitjançant procediment 
obert i subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Segon.- PROCEDIR a la incorporació a l'expedient de contractació del plec de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars  que han de regir el 
procediment obert per a l’adjudicació del  referit contracte. 
 
Tercer.- SOL·LICITAR de Secretaria i d’Intervenció l'emissió dels informes determinats en la 
Disposició Addicional Segona, apartat 7 i 8 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, a l'objecte de 
la seva incorporació a l'expedient de contractació per a la seva posterior aprovació, 
disposant l'obertura del procediment d’adjudicació, conforme disposa l’article 110 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011. 
 
Quart.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament d’aquesta Resolució en la propera sessió 
que es convoqui, a l’objecte de la seva ratificació. 

“” 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 
 
RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldia núm. 99/2015, d’incoació expedient de 
contractació del servei públic de Recollida i transport de residus sòlids urbans del 
terme de Teià, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada 
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4 Aprovació expedient de contractació i obertura del procediment obert per 
a l’adjudicació del contracte del servei  públic de recollida i transport de 
residus sòlids urbans del terme municipal de Teià. 

 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data  10 de març de 2015, 

d’aprovació de l’expedient de contractació i obertura del procediment obert per a 

l’adjudicació del contracte del servei públic de recollida i transport de residus sòlids 

urbans del terme municipal de Teià. 

 

Vist l’expedient tramitat per a l’adjudicació del contracte del Servei públic de recollida 

i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Teià,  mitjançant 

procediment obert, que inclou el plec de clàusules administratives particulars i de 

prescripcions tècniques, que han de regir la contractació, de conformitat amb el que 

disposa l’article 109.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 

(TRLCSP). 

 

Vistos els informes preceptius emesos de conformitat amb el que disposa la 

Disposició Addicional Segona, apartat 7 i 8 del Reial Decret Legislatiu  3/2011, que 

seguidament es relacionen: 

 

Informe de secretaria,  núm. 9/2015, de  11 de febrer, de caràcter favorable. 

 

Informe d’Intervenció, núm.  25/2015, de  9 de març, en relació als plecs i a la 

retenció de crèdit a la partida  

320 1621 2279900, destinada a aquesta finalitat en el Pressupost municipal per a 

l’exercici 2015. 

 

Informe d’Intervenció núm.  51/2015, de  9 de març en relació a l’expedient de 

contractació del Servei, amb resultat de favorable amb les següents observacions: 

a) No consta informe d’informe raonat del servei interessat en la celebració del 

contracte (article 73 RGLCAP). 

Això sense perjudici de la referència que es fa en els plecs administratius 

particulars a les necessitats administratives a satisfer (disposició 3a). 

b) Consta ordre d’iniciació de l’expedient dictada mitjançant resolució d’Alcaldia, en 

la qual es disposa donar compte al Ple per a la seva ratificació. 

 
 
L’alcalde Sr. Josep Botey i Solà, manifesta que abans s’ha fet l’aprovació de la 

Resolució de la incoació i ara  s’aprova la iniciació de l’expedient i de la tramitació. 

 

La regidora Sra. Maria Rosario Pérez Cabello, en representació del grup municipal 

PPC, manifesta el següent:  
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“Votarem en contra perquè hem vist que hi ha altres opcions que creiem que són 

més avantatjoses per Teià i atès que està apunt d’acabar la legislatura, pensem que 

potser seria millor estudiar-la i intentar fer-ho més ràpidament en la propera” 

 

L’alcalde, Sr. Josep Botey i Solà, manifesta el següent: 

“Però són opcions que no se’ns han presentat, en tot cas. pregunto. 

 

La regidora Sra. Maria Rosario Pérez Cabello, del grup municipal PPC, manifesta: 

“No, no s’han presentat” 

 

L’alcalde, Sr. Josep Botey i Solà, manifesta: 

“per tant,  no les hem pogut nosaltres treballar. Gràcies. 

 

El regidor Sr. Joan Castan i Peyron, del grup municipal Gent de Teià, manifesta el 

següent: 

“”Nosaltres, sobre aquest tema que és l’aprovació de l’expedient de contractació del 
procediment obert, votarem en contra. Nosaltres votarem en contra perquè ja en 
comissió informativa els hi vaig dir que Gent de Teià votaria en contra i que a més a més 
que votaria en contra tenia una proposta diferent i en aquell moment els hi vaig dir 
estava obert a que vostès d’alguna manera s’interessessin per aquesta proposta. No 
s’han interessat per aquesta proposta. A les hores vull dir, jo la faré pública  avui .En 
principi el cost del servei d’escombraries te un total de 436.000 €, això és la recollida a 
les diferents cases i la portada a la Planta de Tractament. Aquest cost el podem 
desglossar de diferents maneres: 
La primera és que te un IVA d’un 10%, que són 39.636 €  
La segona que dintre  d’aquest concurs, te una despesa i benefici d’empresa, que  
normalment s’acostuma a dir que és un 19%, lo qual són 72.840 €  i a més té una 
despesa de publicitat que sí que després normalment l'acostuma a recuperar 
l’Ajuntament, però és una despesa  de publicitat de 3.000 €.  
Vol dir que hi ha una despesa de 115.476 € que si l’Ajuntament dona aquest servei, 
d’entrada se l’estalvia, perquè l’Ajuntament no paga IVA, no pagaria aquests 39.000 €, 
no paga el 19% de benefici d’empresa i de despesa d’empresa i la publicitat s’hauria de 
veure si la paga o no. Aquest és un benefici prou important en uns moments tan difícils 
que estem perquè l’Ajuntament ho tingui en compte per començar a donar el servei des 
del propi Ajuntament. Hi ha més beneficis que comporten que aquest servei és pugui 
donar des del propi Ajuntament. En principi crec que dintre la plica es contempla que els 
vehicles que s’utilitzaran seran llogats. Vol dir que nosaltres estarem pagant en lloguer 
uns diners i d’alguna manera aquests diners no es recuperen. Si els vehicles els 
comprem l’Ajuntament els amortitzem amb 10, 12, 14 anys. Què vol dir això? Que amb 
molt menys del que costa es  paga un crèdit  i els vehicles són de propietat de 
l’Ajuntament, per tant, també es produeix un important estalvi. Dintre del contracte, per 
al control d’aquest servei s’han de posar xips als  camions, xips als contenidors, per 
poder controlar. Què es controla amb aquest nou contracte? Si els contenidors estan 
plens, si els contenidors estan mig buits mitjançant el xip. Què es controla? Si el camió 
que utilitzen és el camió que d’alguna manera ha llogat l’Ajuntament  o aquest camió fa 
un altre recorregut. Què es contempla també amb aquests xips?  Si el camió passa per 
un altre poble i acaba d’omplir escombraries o deixalles que després a l’abocar-les el 
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pes el repercutim nosaltres. Tot això s’ha de controlar mitjançant un xip que encareix 
molt i molt el producte. Si el servei el donem nosaltres no necessitem tots aquests xips, 
per tant, el preu del cost  torna a baixar. Trobem uns beneficis econòmics molt 
importants que aproximadament jo crec, sense equivocar-me, es podria estar al voltant 
de 125.000 €, que s’estalviaria l’Ajuntament  en qüestió econòmica si donéssim 
nosaltres aquest servei. Hi ha altres beneficis, al marge dels beneficis econòmics, clar 
que sí. Des de l’Ajuntament podem tenir una elasticitat horària diària. És molt més fàcil si 
aquest Ajuntament dona el servei, poder dir als empleats que passin a tal hora, a tal 
hora o  a tal altra hora pels llocs importants. Tenim una elasticitat de freqüència. És molt 
importar el dir, escolta aquesta zona  passaran dos vegades a la setmana, per aquí 
passaran 2 vegades al dia,  i sempre ho podrem dir-ho perquè som nosaltres, que el 
servei l’estem donant nosaltres. I, a més de tot això, també tenim l’oportunitat que tot al 
voltant dels contenidors, que queda aquesta brutícia, que ja ho contempla la plica 
també, quedi neta i sense brutícia.  
Això no és una invenció nostra. Això és una tendència que ara està passant en molts 
ajuntaments; els costos de contractar serveis i la situació econòmica de l’Ajuntament, 
obliga els ajuntaments a espavilar-se.  És molt difícil donar un servei en aquestes 
condicions i tant que és difícil. Per als tècnics i per als regidors. Per què? Perquè s’ha de 
fer un seguiment, perquè indubtablement el tècnic ha d’estar a sobre, perquè 
indubtablement s’ha de fer un seguiment. És més fàcil donar el servei aquest a través 
d’una empresa, agafar l’empresa, trucar-la i dir: escolta que això no funciona. L’empresa 
ho arranjarà, no ho arranjarà, trigarà 15 dies, trigarà 20 dies o dirà que el seu contracte 
no li obliga a fer això. Clar que  sí  és molt més fàcil després dir o, és que el contracte no 
ho permet. Per tant, sí que és molt més fàcil prestar aquest servei si l’externalitzes, però  
és més difícil si el personalitzes a través de l’Ajuntament,  però indubtablement és molt 
més econòmic. Tant és així que Premià de Dalt, per exemple, un poble veí nostre, 
aquest servei ja l’està donant, aquest servei li  costava al voltant d’uns 600 o 700 mil 
euros; ha posat en pràctica tot això i s’estalvia 100.000 €. Però fixin-se vostès que 
s’estalvia 100.000 euros amb una situació de desavantatja de la que patim nosaltres,  
perquè Premià de Dalt ha hagut de fer una planta  de tractament  per netejar els 
camions, per netejar els contenidors. Aquesta planta de tractament ha de tenir sota, 
perquè l’aigua no surti contaminada, una depuradora, tot el sistema ha de ser una 
depuradora, perquè l’aigua que surti sigui una aigua més tractable per  regar jardins o 
regar, sinó no es pot fer.  Ha hagut d’adquirir camions nous, ha hagut d’adquirir 
personal, efectivament, per tant ha partit d’una base que nosaltres tenim millor, perquè 
nosaltres hem estat en contacte amb Premià de Dalt, i els hem dit, escolta, podrem 
utilitzar aquesta planta que vosaltres utilitzeu pagant un lloguer o pagant un tant al dia? I 
tant que sí!  Per tant ja no hem de fer aquesta inversió, importantíssim. Ja tenim un lloc 
a Buvisa, aquí al costat que podem portar els camions a rentar, que podem portar .. a 
posar-nos d’acord amb el  cost. Indubtablement importantíssim. Escolta, i si algun dia 
nosaltres en lloc de comprar dos camions, d’entrada en comprem un  i se’ns espatlla?  
Què ens llogaries algun dels tres camions que tens perquè podria fer-ho a hores 
diferents i fins i tot a lo millor tu  el tens parat i nosaltres... Sí, si, us el llogaria. Per què?. 
perquè en ells el llogar serveis a un poble veí, que ho contempla la llei dels ajuntaments, 
i que no s’utilitza, també en el propi poble li repercuteix  en uns beneficis i en una 
amortització també. 
Per tant, si a això afegim que és la tercera vegada que nosaltres traíem aquest  plec de 
condicions i que les dues vegades ha estat denunciat i no s’ha pogut portar a terme, ens 
trobem que aquesta tercera vegada ens podem trobar exactament el mateix, amb les 
mateixes circumstàncies i no poder treure aquest plec endavant, per tant hauríem de 
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tornar a passar mig any més en les condicions que estem passant ara d’escombraries. 
És més, en cas que aquest plec sigui correcte,  que s’adjudiqui a una persona, que cap 
de les empreses que han participat ho denunciï, fins que aquesta empresa ho posi en 
pràctica, passarien, ens aniríem segurament al mes de, doncs jo no se si seria 
setembre, perquè apart del temps que requereixen les aplicacions, l’empresa ha de 
comprar els contenidors, etc. etc., i te dos o tres mesos per iniciar, per tant estaríem 
parlant de setembre. Jo els hi  prego, sincerament, els hi prego que retirin aquesta plica, 
retirin aquesta plica, deixin vostès al govern que vindrà a posteriori, deixin-li fer les coses 
ben fetes, estalviïn diners al poble i vostès, sincerament, amb ma al cor, els hi prego que 
retirin aquesta  plica en benefici de Teià.” 

 

L’alcalde, Sr. Josep Botey i Sola, manifesta el següent: 

“Em sembla una mica el que ha explicat el regidor  de Gent de Teià, una mica el conte 
de la lletera, que si  bé hi ha coses factibles i hi ha coses que poden ser positives, 
evidentment  és un anar sumant i  un mirar com funciona una cosa darrera l’altra i si es 
desmorona la primera se’n va tot en orris. No és veritat, no és veritat que vostès ens ho 
haguessin dit en comissió informativa i nosaltres no n’haguéssim fet cas. No és veritat. 
Vostès varen dir en comissió informativa que votarien a la contra perquè tenien una altra 
proposta. Jo com a  president els hi vaig dir “exposin-la  i la podrem estudiar” i vostès 
varen dir “no, ho farem en el Ple”.  Per tant, no vinguin aquí a dir que nosaltres no ens 
hem interessat quan han estat vostès des de la pròpia comissió informativa que han dit 
això ho exposarem en el Ple com han fet avui, perfectament. 

 

El regidor senyor Joan Castan Peyron, en representació del grup municipal GT, 

pregunta el següent: 

“Te vostè la comissió informativa on diu això? 

 

 

L’alcalde Sr. Josep Botey i Solà, respon el següent: 

“Consti o no consti a l’acta, vostè ho va dir. Hi ha els testimonis. 

 

El regidor senyor Joan Castan Peyron, en representació del grup municipal GT, 

pregunta el següent: 

“Te vostè la comissió informativa aprovada per vostè.” 

 

L’alcalde, Sr. Josep Botey i Solà, respon el següent: 

Vostè ho va dir. Hi ha els testimonis. 

 

El regidor senyor Joan Castan Peyron, del grup municipal GT, manifesta: 

“Vostè m’ha  tractat de mentider. 

 

L’alcalde, Sr. Josep Botey, manifesta el següent: 

“”Vostè em va tractar de mentider en aquell moment, Siusplau, segueixo, ha tingut vostè 
el seu temps, jo no li he tractat de mentider, li dic que no diu la veritat del que va passar. 
Jo li vaig dir “exposin· i vostè va dir que no que ho exposarien en el Ple.  I és el que han 
fet. Aquesta proposta, que evidentment s’hauria d’estudiar i per tant  ara tampoc estem 
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en condicions de retirar-ho o no retirar-ho perquè no podem estudiar-ho, ens parla d’uns 
beneficis de 135.000 €  Tant de bo Gent de Teià hagués tingut aquesta idea  en el seu 
moment i ens hagués estalviat 135.000 € cada any  dels dos que portem perduts  més 
dos anys que el municipi ha estat amb les escombraries amb infraserveis, que no s’ha 
netejat els voltants de les escombraries  com era previst en el propi contracte i ara 
vostès ens venen a exigir una sèrie de mesures per al nou contracte que vostès 
haguessin pogut aplicar  fa dos anys en  els dos contractes que hem hagut de tirar 
enrere i aquest és el tercer i aquest  el fem precisament i d’una manera perquè és pugui 
adjudicar el més ràpid possible i perquè es pugui adjudicar  de la millor manera possible  
i en el millor benefici perquè aquest servei no estigui  mancat a Teià i es pugui aplicar  
quan abans millor. És una llàstima, és una llàstima que tot aquest discurs, del qual no 
puc valorar perquè evidentment no en tinc la disponibilitat d’aquests números que vostè  
ha fet, és una llàstima  que no ho haguessin previst quan vostès governaven i quan 
vostès tenien la regidoria de Serveis i quan vostès varen preparar les dues pliques que, 
recordem-ho, el Tribunal  de Contractació de Catalunya varen tirar endarrere perquè 
estaven mal construïts o perquè portaven a decisions errònies. Per tant, en tot cas, 
nosaltres pensem  que aquesta és la proposta que hem presentat  i la proposta que hem 
estudiat en govern i hem aprovat en Ple. “ 

 

 

El regidor Sr. Joan Castan Peyron,  en representació del grup municipal GT, 

manifesta el següent: 

“En principi les pliques no les fa Gent de Teià, les fa el Servei Tècnic, con s’han trobat 
vostès. Les pliques les fa el Servei Tècnic com vostè ha dit. Amb això no vull dir que el 
Servei Tècnic s’equivoqui o no s’equivoqui, tot el contrari, tenim a la Generalitat pues 
una circumstància, un senyor  que és molt sever i molt correcte que normalment 
acostuma a tombar quasi  bé totes les pliques. Recordi que a la pròpia Generalitat li van 
tombar les pliques de l’aigua, de la concessió d’aigües, perquè és un senyor molt sever, 
precisament això ha preocupat una mica a totes les empreses. Però, de totes maneres li 
diré, miri, escolti, les pliques les va fer el Servei Tècnic i el Servei de Secretaria, han 
contribuït tots dos. Jo penso que varen fer unes pliques correctes, correctíssimes, el què 
passa és que al ser unes circumstàncies noves i  
una llei nova no es varen  contemplar qüestions, però és de savis rectificar, és de savis i 
d’intel·ligents i més quan s’està  al poble . Per tant nosaltres vist tot  
això ens hem dedicat a estudiar des de l’oposició, hem dedicat a esmerçar el temps 
perquè això no torni a passar. Ens hem dedicat, he anat a Premià, he anat aquí, he anat 
esbrinant, i ha més pobles, està Vacarisses, està Pineda, està Lliça, que ho estan 
intentant posar en marxa aquest sistema. Per tant, és savi i d’intel·ligent que avui vostè 
reconegués enlloc d’esforçar-se amb les pliques, reconegués perquè és tot possible fer-
ho, simplement digués vostè, miri el deixem sobre la taula i comencem a estudiar el que 
vostè ha dit. Si és correcte jo penso que vostè te tot el mèrit i tota la saviesa d’una 
persona intel·ligent  que sap rectificar, de dir, escolta m’han aportat una situació que és 
millora  i jo com vull els beneficis de Teià ho deixo sobre la taula i vaig a mirar-ho. Jo 
penso  que sí, que vostè obraria honestament i jo  l’aplaudiria, que vostè rectifiqués. El 
vostè donar l’excusa que ara s’hauria de tornar a posar en marxa, que s’hauria de fer tot 
això, tot això... No home no, per favor, ens estem jugant molts diners, ens estem jugant 
un servei que és correcte per al vilatà. No m’ho excusi per deixar-ho sobre la taula, que 
no ho pot fer-ho. Pot fer-ho tranquil·lament. Vostè te la potestat de dir, vist el que ha 
presentat  Gent de Teià, que indubtablement pot dir que ho ha presentat tard i  
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malament i en un moment no oportú, però vist que és real i que pot ser productiu per 
Teià, jo deixo sobre la taula el punt de l’ordre del dia i comencem a estudiar-ho. No 
passarà massa temps. No passarà massa temps. Vull dir, la diferència entre això i quan 
es comenci a donar el servei pot ser de 15, 20 dies, un mes. Aquest servei vostès no el 
donaran, no el donarà aquest equip de govern, aquest servei el començarà a prestar el 
proper equip de govern que existeixi aquí. Per tant siguin intel·ligents  home, siguin 
intel·ligents. No es posin allò que es posen certes davant i vulguin només mirar 
endavant, tinguin una àmplia mirada i siguin més honestos.” 

 

La regidora Sra. Clara Mir i Aparició, del grup municipal ERC, manifesta el següent: 

“”El regidor Sr. Joan Castan diu que és tan important i que ens hi juguem tant amb 
aquestes pliques i la meva pregunta és, jo el que qüestiono, jo penso que pot ser una 
bona opció però el que qüestiono és si és una cosa tan important, com és que vostè no 
la va proposar amb  temps suficient com perquè  no haguéssim d’arribar aquí al Ple a 
trobar-nos en una situació que tenim les pliques sobre la taula i forçar el govern a tirar-
les enrere?.  Això és un joc de teatre. I si vostè té interès per al poble de veritat i el te de 
debò, no electoral, el que hauria d’haver fet és proposar, fer aquesta proposta 
seriosament  i nosaltres l’haguéssim escoltat, perquè no tenim cap problema  amb 
aquesta proposta i en tot cas hagués estat bé aplicar-la quan vostè era alcalde.” 

 

 

El regidor Sr. Joan Castan i Peyron, del grup municipal Gent de Teià, manifesta el 

següent: 

“”Li contestaré. En principi vostè acaba de dir que sembla que és una bona proposta. Li 
agraeixo molt que ho digui, llavors considero pensant que més motiu per revisar-ho. 
Però i explicaré,  miri, quan a la Comissió Informativa quan vostès ens presenten el 
tema aquest, tinguin compte que ens el presenten, vostès tenen mitjans per fer els 
temes, estudiar-los i portar-los a terme, nosaltres, Gent de Teià no tenim mitjans. En 
aquell moment jo estava començant l’estudi i vaig dir que presentaria un estudi, 
efectivament, estava començant, jo necessito el que tenen vostès, un enginyer a la 
meva disposició, un secretari a la meva disposició i uns senyors tècnics a la meva 
disposició, però com Gent de Teià no compta amb tot això, a mi fer aquest estudi m’ha 
portat un mes i escaig. M’ha portat visitar Ajuntaments, m’he molestat en anar a Premià 
de Dalt, he tingut entrevistes amb l’alcalde de Premià de Dalt i ell mateix m’ha ensenyat 
tot, o sigui que tot això a mi m’ha repercutit un treball impressionant i quan he tingut llest 
això, perquè fins ara, encara abans d’ahir estava parlant d’aquest tema, quan he tingut 
llest això que he hagut de forçar-me per poder-ho presentar avui, quan he tingut llest 
aquest estudi, l’he presentat. Vostè no em pot tractat de demagog ni d’electoralista i amb 
aquesta excusa que diu que és electoralista menysprear una oferta que és bona per al 
poble, per tant, menysprear-la vol dir no aturar-la, entén? Per tant, li torno a dir, malgrat 
de tot el que vostès puguin pensar, malgrat que creguin que és electoralista, malgrat tot 
el que puguin pensar, si vostès pensen que aquesta oferta que jo i aquesta  proposició 
que Gent de Teià porta sobre la taula, el hi demano per favor, que abans ho he dit 
també, per favor, els hi demano per favor que en benefici del poble, són 115.000 euros, 
com a mínim que ens estalviem i donem un servei correcte, vostès avui retirin aquesta 
proposta i digui que començarem a estudiar aquesta i si aquesta no és correcta, jo 
votaré a favor la propera vegada que vostès presentin, tindran el nostre vot a favor  si 
aquesta proposta no és correcta, tindran el nostre vot i tot el recolzament nostre per 
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portar-ho, però abans  penso, que el que han de fer és retirar aquesta proposta i 
començar-la a estudiar. Deixar-la sobre la taula.” 

 

 

El regidor Sr. Jaume Sabatés i Dueso, en representació del grup municipal PSC, 

manifesta el següent: 

“”Això se’ns va presentar l’any 2000 quan la Sra. Bárbara era regidora de la recollida de 
serveis i se’ns va presentar com un gran contracte, com unes grans pliques i jo ho vaig  
recolzar-ho per considerar que era bo. La veritat és que hem continuat fent les mateixes 
pliques que hi havia en el seu moment. Vull dir, no hem fet cap modificació aquest equip 
de govern, no hem anat en contra d’aquestes pliques, cosa que per exemple quan 
aquest regidor presentava un altre municipi  com un exemple de recollida de la brossa, 
mai es va estudiar aquest municipi, que es diu Tiana, per exemple. Dit això, en aquests 
moments és evident que ho podem deixar sobre la taula i esperar 3 mesos i que el 
proper equip que guanyi plantegi una nova situació, però també és d’irresponsabilitat 
després de tres anys que això no ha sortit, mantenir el servei com està.  Per exemple jo 
li dic, vagi a Tiana i vegi com recull la brossa Tiana. Hi ha anat vostès? No. Quan jo vaig 
proposar canvia la taxa de la brossa, es varen molestar en parlar amb l’alcaldessa de 
Tiana? No. Jo hi vaig anar-hi. M’ho varen tirar enrere, dons jo em conformo, sóc un i 
m’aguanto. “” 
 

 

El regidor Sr. Joan Castan i Peyron, del grup municipal Gent de Teià, manifesta el 

següent: 

“”Una part d’això li contestarà la regidora, l’altra li contestaré jo, miri, tot aquest 
moviment de començar, no és el mateix el que vostè diu que el que estic dient jo. El que 
vostè diu és com s’aplicava la recollida per altres empreses i el que jo estic dient és una 
cosa diferent, és aplicar aquest servei tot des de dins l’Ajuntament. Que aquest 
moviment, ara en aquest moment s’està produint des de fa un any. Per això no hi ha 
hagut temps de fer-ho.  S’està produint des de fa un any i Premià de Dalt  l’ha posat en 
pràctica ara fa 3 o 4 mesos. Per tant, jo durant tot aquest temps  he estat estudiant 
aquesta manera de treballar, he estat estudiant la  manera de Premià, he estat vigilant 
que Premià fes la planta de tractament  per facilitar-nos això. No és que jo hagi retardat 
aquest informe, senzillament,  és que aquest informe  
l’he acabat quan l’he acabat perquè nosaltres tenim els mitjans que tenim i cap més. I a 
part de tot això és això, ara és el que estan fent molts pobles, el que estan intentant fer. 
Tingui vostè en compte que des d’aquest Ajuntament, quan estàvem, es va fer ímprobes 
esforços per mancomunar els serveis i vostès ho saben perquè jo vaig parlar 20 
vegades amb Alella, 20 vegades amb Masnou, per fer una plica conjunta. És més a 
Masnou  en el seu moment oportú se li va passar la nostra plica de condicions perquè 
així anéssim units a veure si podíem fer  per estalviar. Això ha estat impossible. Ha estat 
impossible per les circumstàncies que siguin mancomunar aquest servei. Per què? 
perquè Alella i jo aplaudeixo a l’alcalde d’Alella, resulta que l’empresa que tenen, l’Arca, 
els hi dona un servei molt bo i molt bé de preu i aplaudeixo des d’aquí i felicito a l’alcalde 
d’Alella perquè ell diu, escolta no, jo tinc un servei molt bo, per què m’he de .. ? i te tota 
la raó, jo feria el mateix. A Masnou han cregut que ells dintre d’aquest servei de recollida 
d’escombraries han barrejat altres conceptes de neteja i tal, amb el qual era impossible 
que nosaltres poguéssim fer una mancomunitat. Era totalment impossible. A partir d’aquí 
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és quan nosaltres comencem a estudiar fórmules diferents. I ja li dic, li  dic sincerament i 
honestament, que jo això li vaig dir a l’enginyer fa un any, un any i pico;  jo vull anar cap 
aquí, però clar va venir la moció de censura, va interrompre el meu treball i la veritat és 
que jo per fer aquest treball he necessitat  dos o tres mesos, quasi un any i pico perquè 
no he tingut l’ajuda de ningú. A més, abans de presentar-lo aquí  volia estar convençut 
que això era possible i perquè això estigués jo convençut que era possible havia de 
veure el funcionament d’altres poblacions. Ara he vist el funcionament de Premià de 
Dalt, que fa tres mesos que el te i és quan tota la tranquil·litat del món presento aquest 
informe i vostès torno a repetir, estan amb tota la possibilitat si creuen que aquest 
informe és positiu per al poble, estan  amb tota la possibilitat de deixar-ho sobre la taula. 
“” 

 

 

La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás, del grup municipal Gent de Teià, 

manifesta el següent: 

“”En referència a què ha parlat de quan jo era regidora, sobre els temes dels preus sap 
perfectament que si no, de taxes  i dels preus públics  l’interventor deia que era il·legal 
amb la qual cosa jo ho vaig estar comentant, ho vàrem estar estudiant i  ens varen dir 
que era il·legal, em sembla que el secretari també ens va dir que era il·legal el fer preus 
diferents. Igual no tenen un interventor com el que teníem o no ho se, però no és legal. 
Ningú s’ha queixat i continuen amb això. 
I sobre el tema que ha comentat de les pliques que  vàrem presentar, varen ser unes 
pliques molt ben fetes, però el problema quin  és? quin ens hem trobat aquests dos 
últims cops? que va sortit un Tribunal, antigament havies d’anar pagant a denunciar les 
pliques, per això em sembla que els ajuntaments lo d’internalització, perquè ha creat una 
lluita entre les mateixes empreses que per tot, per tot, perquè les últimes eren més 
clares aigua, que per tot es denuncien, es fan al·legacions i arrel d’això  vàrem 
començar  és que fa dos anys, dos any i mig que va entrar el Tribunal aquest  i que va 
començar la gran guerra i és amb el que s’estan trobant tots els ajuntaments, no?. la 
Generalitat, com ha dit el Joan, i va ser quan es va començar a buscar una solució 
perquè igual amb aquesta, esperem que no es tiri endavant  i si la volen deixar sobre la 
taula doncs es podrà estudiar, no passi, però ens podem tornar a trobar, sap el que vull 
dir? I per això nosaltres vàrem començar a fer aquest estudi, per què? perquè 
començaven ja la lluita aquesta brutal que tenen entre ells i que es denuncien per res i 
això està perjudicant greument els funcionaments dels ajuntaments i per això suposo 
que Premià de Dalt  va començar amb això, Vacarisses i aquests   pobles a dir  bueno la 
millor manera...  i per això no es va fer en el moment que nosaltres ho vàrem presentar 
no es va fer perquè va ser a començament d’això i no passava res. Ara ha passat això, 
consultem amb altres pobles i a sobre ens estan dient careros, això ja és la bomba. Més 
que  res no s’ha fet abans, no es va fer fa dos anys  com ha dit la Clara que també ho ha 
comentat o com ha dit el senyor Sabatés” 

 

La regidora Sra. Montserrat Gràcia i Escarp, del grup municipal CiU, manifesta el 

següent: 

“”Només un comentari. A efectes de plantejament jo no se molt bé aquest estudi en què 
s’ha basat, però el que està clar és que d’alguna manera si tu assumeixes aquest servei, 
el que està clar és que has de crear una estructura i   que tot  això també te uns costos 
repercutits que s’han de tenir en compte. Que potser és el que diem, potser  no son tant 
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econòmics com d’altre tipus, no?  organitzatius i altres tipus de costos que també s’han 
de valorar. Per altra banda si també l’estalvi de l’IVA ens suposa que és per 
subcontractar el servei, subcontractar camions i altres serveis, això també ho has de 
tenir en compte com un cost, tampoc és un estalvi tan directe, després el tema del 
personal, si el subcontractes també  porta IVA i si no el subcontractes i és personal propi 
també té una sèrie de contingències i de riscos. No ho se. No entro en valoracions de si 
és millor o pitjor però si que és veritat que aquest tipus de servei te un plantejament 
diguem-ne que no és únicament econòmic sinó que és com  tota una estructura que ha 
d’acompanyar a tota aquesta prestació del servei i penso que no és una valoració que 
es pugui fer tan simple, si és econòmica o ha contemplat tots aquests factors. 

Simplement ho volia valorar perquè són dos plantejaments totalment diferents.“” 
 

L’alcalde, Sr. Josep Botey i Solà,  manifesta 

“Hem fet aquí la ratificació d’aquest dictamen, penso que no podem endarrerir-ho més, 
això ha de quedar avui ratificat, el que si proposem en tot cas si en els propers dies, la 
setmana que ve volen lliurar aquest document a govern, el podem estudiar i el podem 
parlar després, si convé,  en una Comissió Informativa que es pugui fer especial i si 
veiem que no ens porta enlloc, doncs bé això ja estarà aprovat i seguirà  el seu camí. “ 

 
El secretari de la Corporació, Sr. José Maria Blanco Ciurana manifesta que si 

s’aprova s’ha de convocar i publicar. La publicació s’ha de fer a la Unió Europea i als 

butlletins oficials. La publicació s’hauria d’enviar la propera setmana, si es pot. 

 

L’alcalde, senyor Josep Botey Sola,  manifesta el següent: 

”Considerem que no podem endarrerir més. Si hi hagués la possibilitat d’estudiar 
aquesta proposta. No ho hem pogut fer perquè no se’ns ha avançat  i per tant no podem 
valorar-ho si és favorable o no és favorable i les incògnites que es puguin plantejar 
vostès les han calculat però ni la regidora d’Hisenda ni nosaltres, no, per tant, 
considerem que no ho podem valorar, però no podem endarrerir-ho més.” 
 

 

 

El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que 

composa la Corporació, el vot favorable del  senyor alcalde-president i de sis 

regidors que pertanyen als grups municipals PSC, ERC i CIU, i el vot en contra de 6 

regidors que pertanyen als grups municipals PPC i GT, adopta els següents acords: 

 

PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte del 

Servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de 

Teià, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada. 

 

SEGON.- APROVAR els plecs de clàusules administratives particulars, que 

juntament amb el de prescripcions tècniques,  han de  regir el procediment obert per 

a l’adjudicació del referit contracte de serveis. 
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TERCER.- APROVAR la despesa de l’esmentat contracte de serveis que puja la 

quantitat de 436.000,00 € anuals, que inclou l’IVA del 10% per import de 39.636,36 

€, efectuant la seva autorització amb càrrec a la partida 320 1621 22799.00   del 

Pressupost General de Despeses, segons el següent detall: 

 

Exercici 2015: 218.000,00 € 

Exercici 2016: 436.000,00 € 

Exercici 2017: 436.000,00 € 

Exercici 2018: 436.000,00 € 

Exercici 2019: 218.000,00 € 

 

Condicionant l’autorització de la despesa d’exercicis futurs a l’existència de 

consignació pressupostària en el  Pressupost de Despeses dels referits exercicis. 

 

QUART.- DISPOSAR l’obertura del procediment obert per a l’adjudicació del referit 

contracte de serveis, disposant la publicació del corresponent anunci de 

convocatòria de licitació del contracte en el DOUE, BOE, BOP, DOGC, web 

municipal – perfil de contractant i tauler d’edictes de la Corporació, concedint un 

termini de 40 dies naturals a partir de la remissió de l’anunci al DOUE, per a la 

presentació de proposicions. 

 

 

 
Àrea 4 

 

5 Moció Dia Internacional de la Dona 
 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 10 de març de 2015, en relació la 

Moció sobre el Dia Internacional de la Dona. 

 

Vist el manifest que el Grup d’Opinió Dones 21 va elaborar pel Dia Internacional de la 

Dona, que seguidament es transcriu: 

 

“” 

MANIFEST  

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 

 

Dia 8 de març "Dia Internacional de la dona"  

 

De nou el dia 8 de març i de nou commemorem aquest dia perquè cal encara seguir 

lluitant per assolir una societat igualitària.  
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La desigualtat salariaL pot arribar a suposar un 30% menys d'ingressos per la mateixa 

feina entre homes i dones. Fins i tot en els premis Oscar d'enguany una de les 

guanyadores en el seu parlament va fer una reivindicació de la situació de desigualtat 

salarial de les dones, perquè el problema existeix a tots el nivells, en diferents societats i 

cultures. En dades absolutes les dones catalanes cobren gairebé 6.905€ menys que els 

homes. Quatre de cada deu dones treballen a temps parcial per atendre el que diem 

"conciliació familiar". La bretxa més gran es dóna entre les dones amb més de 45 anys. 

 

Es segueix amb menor presència de les dones en espais de poder. La segregació 

ocupacional devalua les feines tradicionalment atribuïdes a les dones, com la cura de 

persones grans, serveis de neteja o cura i educació a les llars d'infants. Influeix la manca 

de corresponsabilitat en les tasques de cura i de la llar. A tot això afegim la violència 

masclista, que, aquest 2015 ja s'ha iniciat amb una dona morta a Catalunya i tres a 

l'Estat espanyol, essent un obstacle per a una societat igualitària. 

 

Per tot això hem de seguir treballant, per consolidar el que s'ha aconseguit. Tot just fa un 

any, vam viure una situació de risc i ens vam unir per omplir les places i els carres sota 

l'amenaça d'un retrocés de més de 40 anys respecte dels nostres drets reproductius i 

sexuals, davant la reforma de llei de l'avortament. De nou els drets de les dones són 

utilitzats amb finalitats partidistes. Les joves de 16-17 anys no podran avortar sense el 

consentiment i acompanyament de pares i mares. Les dones hem de decidir lliurement 

sobre la nostra maternitat. 

 

Cal seguir endavant per assolir la igualtat efectiva entre les dones i els homes al món. 

Cal trencar estereotips per crear un canvi d'actitud de la societat. No podem badar, no 

hem de parar, hem de conscienciar a la gent jove que creu que ja tot està fet i que està 

fent regressions importants. 

 

És important que homes i dones ens respectem, l'educació és l'eina que permet aquest 

respecte. Cal vetllar perquè els centres educatius treballin aquests valors.   

 

“” 

 

El regidor Sr. Jaume Sabatés i Dueso, en representació del grup municipal PSC, 

manifesta el següent: 

“”A diferencia d'altres anys hem escollit el manifest redactat per Grup d'opinió dones 21 

per donar valor al procés de reflexió que sobre la igualtat entre dones i homes fan cada 

dimecres a la Casa Municipal de Cultura la Unió 

És un manifest que voluntàriament defuig del neutralisme del manifestos institucionals i 

aquesta radicalitat li dona més valor i el pot fer més incòmode. “” 
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La regidora Sra. Maria Rosario Pérez i Cabello, en representació del grup municipal 

PPC, manifesta el següent: 

“Malgrat que en alguns punts no estem d’acord, per exemple en quant a que una nena 

pugui avortat sense el permís patern als 16 /17 anys, però bàsicament  ens sembla 

fenomenal el manifest i més si està fet aquí al poble per dones que es reuneixen tots els 

dimecres per tractar dels seus problemes. També voldria dir que aquest ajuntament 

practica la igualtat salarial, que també s’ha de tenir en compte, i també voldria dir que al 

Partido Popular, com ja saben, no li fan falta les quotes. Dit això, voto a favor.” 

 

 

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: 
 

FER SEU el Manifest  elaborat pel Grup d'Opinió Dones 21 pel Dia Internacional de 

la Dona,  en la part expositiva transcrit. 

 

 

PROPOSTES 

 

 

 àrea 4 

 

6 Aprovació expedient de contractació de la concessió administrativa de la 
gestió indirecta del servei públic de l’Escola Bressol Municipal Els 
Galamons. 

 
Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 5/2015, de data 11 de març de 2015, d’aprovació 
expedient de contractació de la concessió administrativa de la gestió indirecta del 
servei públic de l’Escola Bressol Municipal Els Galamons, que no ha estat 
dictaminada per la Comissió Informativa corresponent. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per  unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la majoria 
absoluta  del nombre legal de membres que composa la Corporació,  acorda ratificar 
la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia núm. 5/2015, de conformitat 
amb el que disposa l’article 82.3 del ROF. 
 

***** 
 
 

Vist l’expedient tramitat per a l’adjudicació del contracte de la concessió 

administrativa de la gestió indirecta del servei públic de l’Escola Bressol Municipal 

Els Galamons, mitjançant procediment obert, que inclou el plec de clàusules 

administratives particulars i de prescripcions tècniques, que han de regir la 
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contractació, de conformitat amb el que disposa l’article 109.3 del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la LCSP. 

 

Vistos els informes preceptius emesos per Secretaria i Intervenció municipal, de 

conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional Segona, apartat 7 i 8 del 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, que seguidament es detallen: 

 

*Informe de Secretaria, núm. 3/2015, de 15 de gener, sobre incoació expedient. 

*Informe de Secretaria, núm. 4/2015, de 15 de gener, sobre plec de clàusules 

reguladores del contracte 

*Informe d’Intervenció, núm.  46/2015, de  9 de març, en relació als plecs i a la 

retenció de crèdit a la partida 430 3230 22799.00, destinada a aquesta finalitat en el 

Pressupost municipal per a l’exercici 2015, amb resultat de favorable amb 

observacions. 

*Informe d’intervenció, núm. 5072015, de 10 de març, amb resultat d’objecció fiscal, 

en el qual es fan constar els següents extrems: 

 

“” 

Vista la Resolució 25/2015, de 15 de gener, en la qual es disposa la incoació de 

l’expedient de contractació de la gestió indirecta del servei públic de l’Escola Bressol 

municipal Els Galamons mitjançant procediment obert i atenent a diversos criteris de 

valoració de les ofertes per a la selecció de l’adjudicatari. 

Visos els plecs de prescripcions tècniques particulars i plecs de clàusules 

administratives particulars,  

Vista la còpia de l’expedient d’establiment del servei públic, incloent memòria 

justificativa, projecte d’establiment del servei amb estudi econòmic i règim estatutari 

dels usuaris, i reglament del servei (acord de Ple de 15/03/2007). 

Vist els informes emesos pel Secretari, núm. 3/2015, de 15 de gener, i núm. 4/2015, 

de 15 de gener, i per la Intervenció núm. 046/2015, de 9 de març. 

Vista la proposta de resolució que s’eleva a l’Alcalde: 

PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte 

de la concessió administrativa de la gestió indirecta del servei públic de l’Escola 

Bressol Municipal Els Galamons, mitjançant procediment obert atenent a diversos 

criteris de valoració de les ofertes per a la selecció de l’adjudicatari- 

SEGON.- APROVAR els plecs de clàusules administratives particulars, que 

juntament amb el de prescripcions tècniques,  han de  regir el procediment obert 

per a l’adjudicació del referit contracte de la concessió administrativa de la gestió 

indirecta del servei públic de l’Escola Bressol Municipal Els Galamons.  

TERCER.- APROVAR la despesa de l’esmentat contracte de gestió de servei 

públic, exempt, efectuant la seva autorització amb càrrec a la partida 430 / 3230 / 

22799.00 del Pressupost General de Despeses, en la següent forma: 
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Exercici 2015:  38.979,55  € 

Exercici 2016: 116.640,05 € 

Exercici:2017     77.361,91 € 

Condicionant aquesta autorització a l’existència de consignació pressupostària, de 

conformitat amb el que preveu l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 

5 de març. 

QUART.- DISPOSAR l’obertura del procediment obert per a l’adjudicació del 

referit contracte de serveis, disposant la publicació del corresponent anunci de 

convocatòria de licitació del contracte en el  BOPB, DOGC, web municipal – perfil 

de contractant i tauler d’edictes de la Corporació, concedint un termini de 15 dies 

naturals a partir de l’última  publicació de l’anunci al BOPB o al DOGC, per a la 

presentació de proposicions.>> 

 

El funcionari que subscriu, Interventor de l'Ajuntament de Teià, d'acord amb el que 

estableix l’article 214 de Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, i l’article 109.3 i la disposició addicional 

segona del apartat 7è, del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

aprovat pel RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, té a bé emetre el següent: 

INFORME 

 

PRIMER.- Des del punt de vista de la legalitat administrativa, la normativa aplicable 

és: 

- Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i el Reial Decret 817/2009, de 8 de 

maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

Contractes del Sector Públic; en tot allò que no s’oposi al TRLCSP 

- Amb caràcter transitori, i d’acord amb disposició transitòria 4a del TRLCSP, l’article 

25.1 del Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP) 

- Articles 25 i següents de Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local (en endavant LBRL), d’acord amb el text aprovat per la llei 27/2013, de 27 

desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (en endavant 

LRSAL). 

- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRC), aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, articles 273-281. 

- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny. 

L’aprovació d’un expedient de contractació s’ha d’acompanyar de la corresponent 

autorització de despesa. Des del punt de vista de la legalitat financera, la normativa 

aplicable a aquests expedients ve definida per: 

- Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de 

març, articles 172 i ss. 
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- 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 de les Hisendes Locals, en 

matèria de pressupostos, articles 53 i ss. 

- Ordre EHA 3565/2008, de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos 

de les entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 

- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, articles 73 i ss. 

 

SEGON.- Aquest servei s’ha vingut prestant en virtut de l’article 28 de la LBRL, 

abans de ser modificada per la LRSAL, que ha anul·lat aquest article, des de la data 

d’entrada en vigor d’aquesta última, és a dir, el 31 de desembre de 2013. 

Amb el nou marc normatiu, la continuïtat de la prestació del servei públic d’Escola bressol per 

part de l’Ajuntament ha de trobar el seu encaix en l’àmbit de les competències delegades, a 

quin efecte caldria requerir a la Comunitat Autònoma perquè acordés la delegació de 

conformitat amb l’article 27 LBRL, o en el seu defecte, en l’àmbit de l’exercici de competències 

diferents de les pròpies o delegades, en quin cas caldria procedir segons allò previst en 

l’article 7.4 LBRL, això és,  sol·licitar els informes previs i vinculants de l’Administració 

competent per raó de la matèria en el qual s’assenyali la inexistència de duplicitats, i de 

l’Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de les 

noves competències. 

En l’expedient no consten conveni de delegació vigent, en els termes que preceptua l’article 27 

LRBL, ni s’acredita la sol·licitud dels informes assenyalats en l’article 7.4 LRBL. 

 

TERCER.-L’article 109 TRLCSP regula la iniciació dels expedients de contractació 

en els següents termes: 

<<1. La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques 

requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per 

l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes 

previstos en l’article 22 d’aquesta Llei.  

2.  L’expedient s’haurà de referir a la totalitat de l’objecte del contracte, sense 

perjudici d’allò previst en l’apartat 3r de l’article 86 quant a la seva eventual 

divisió en lots, a efectes de la licitació i adjudicació. 

3. A l’expedient s’hi incorporaran el plec de clàusules administratives particulars i 

el de prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte. En el cas que el 

procediment escollit per adjudicar el contracte sigui el de diàleg competitiu 

regulat en la secció 5.ª, del Capítol I, del Títol I, del Llibre III, els plecs de 

clàusules administratives i de prescripcions tècniques seran substituïts pel 

document descriptiu a que fa referència l’article 181.1. 

Així mateix, s’haurà d’incorporar el certificat d’existència de crèdit o document 

que legalment el substitueixi, i la fiscalització prèvia de la intervenció, en el seu 

cas, en els termes previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre. 

4. En l’expedient es justificarà adequadament l’elecció del procediment i la dels 

criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte. 

[...]>> 
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Segons es dedueix de l’article 73.2 RGLCAP, l’ordre d’inici s’haurà de basar en 

l’informe raonat del servei que promogui la contractació, que ha d’exposar la 

necessitat, característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. 

Abans de procedir a la contractació de gestió d’un servei públic s’ha d’establir el 

règim jurídic del servei, que declari que l’activitat queda assumida per l’Administració 

com a pròpia de la mateixa, atribueixi les competències administratives, determini 

l’abast de les prestacions en favor dels administrats i reguli els aspectes de caràcter 

jurídic, econòmic i administratiu relatius a la prestació del servei (article 132 

TRLCSP).  

Així mateix, s’ha d’incloure avantprojecte d’explotació del servei, incloent estudi 

econòmic-administratiu del servei, del seu règim d’utilització i de es particularitats 

tècniques que resultin necessàries per la seva definició (article 133 TRLCSP i 183 

RLCAP). 

Segons disposa l’article 110.1 TRLCSP, “un cop completat l’expedient de 

contractació, es dictarà resolució motivada per l’òrgan de contractació aprovant el 

mateix i disposant l’obertura del procediment d’adjudicació.  

Aquesta resolució implicarà també l’aprovació de la despesa, llevat del supòsit 

excepcional de l’apartat 3r de l’article 150, o que les normes de desconcentració o 

l’acte de delegació haguessin establert el contrari, en quin cas s’haurà de recaptar 

l’aprovació de l’òrgan competent”. 

 

QUART.- Tractant-se d’entitats locals no incloses en el règim de municipis de gran 

població (Títol X LBRL), corresponen a l’Alcalde les competències com òrgan de 

contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de 

gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes 

privats quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del 

pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 €, inclosos els de caràcter 

plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre, sempre que l’import 

acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als 

recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada (DA 

2a, apartat 1r TRLCSP). En la resta de casos, corresponen al Ple les competències 

com a òrgan de contractació (DA 2a, apartat 2n, TRLCSP). 

Als efectes de determinar la competència dels diferents òrgans s’inclourà en l’import 

del contracte l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit (DA 2a, apartat 14è, TRLCSP). 

Segons el criteri expressat en l’informe de la Junta de Consultiva de Contractació de 

l’Estat núm. 38/2010, no s’han d’incloure els efectes econòmics de les eventuals 

pròrrogues als efectes d’allò que disposa la DA 2a, apartats 1r i 2n del TRLCSP. 

Atenent a aquest criteri, l’import acumulat de les anualitats del contracte (548.427,47 

€) resultaria inferior al 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 

2015 (6.797.212,10 €). 
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CINQUÈ.- Des del punt de vista de la legalitat administrativa, s’han realitzat les 

següents comprovacions sobre l’expedient d’inici d’expedient de contractació : 

c) La incoació del procediment de contractació s’efectua un cop finalitzada la durada del 

contracte anterior i les pròrrogues previstes en els plecs reguladors d’aquell. 

d) Consta informe d’informe raonat del servei interessat en la celebració del contracte 

(article 73 RGLCAP). 

e) Consta còpia de l’expedient d’establiment del servei públic, incloent memòria 

justificativa, projecte d’establiment del servei amb estudi econòmic i règim estatutari 

dels usuaris, i reglament del servei (acord de Ple de 15/03/2007). 

f) Consta ordre d’iniciació de l’expedient dictada mitjançant resolució d’Alcaldia, en la 

qual es disposa donar compte al Ple per a la seva ratificació. 

L’ordre d’iniciació hauria de motivar la naturalesa i extensió de les necessitats que es 

pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i 

contingut per satisfer-les (arts. 2, 22, 109.1 TRCLSP).  

Això sense perjudici de la referència que es fa en els plecs administratius particulars a 

les necessitats administratives a satisfer (disposició 3a). 

g) Consta certificat d’existència de crèdit (document comptable RC) per cadascuna de les 

anualitats del contracte projectat (article 109.3 TRLCSP). 

h) Consten en l’expedient els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de 

prescripcions tècniques particulars (article 109.3 TRLCSP), els quals es sotmeten a 

aprovació per l’òrgan de contractació amb caràcter previ o conjuntament amb 

l’autorització de la despesa, i en qualsevol cas, amb anterioritat a l’adjudicació (articles 

115.1 i 116.1 TRLCSP). 

i) Consta en l’expedient informe preceptiu emès pel secretari de la corporació en relació 

al plec de clàusules administratives particulars (disposició addicional 2a, apartat 7è, 

TRLCSP). 

SISÈ.- Des del punt de vista de la legalitat financera s’ha comprovat: 

a) L’autorització de la despesa es sotmet a aprovació per l’òrgan competent. Segons 

estableix l’article 185 TRLHL, dins de l’import dels crèdits autoritzats en els 

pressupostos, l’autorització i disposició de les despeses correspondrà al president o al 

Ple de l’entitat en funció de l’atribució de competències que estableixi la normativa 

vigent.  

D’acord amb allò expressat en l’apartat tercer de l’informe, cal entendre que l’òrgan 

competent per autoritzar la despesa és l’Alcalde. 

b) Existeix crèdit adequat i suficient al qual imputar la despesa que s’autoritza. Segons 

disposen els articles 167 i 172 TRLHL i els articles 24 i ss RD 500/1990, de 20 d’abril, els 

crèdits pressupostaris per a despeses només poden destinar-se a la finalitat específica 

per la qual han estat autoritzats en el pressupost, finalitat que es determina per la 

classificació per programes i la classificació econòmica per la qual es defineix 

l’aplicació pressupostaria.  

c) D’acord amb allò previst en l’article 174.2.b TRLHL, els contractes de prestació de 

serveis que no es puguin estipular o resultin antieconòmics per un any són un dels 

supòsits en què es podran adquirir compromisos de despesa que hagin d’estendre els 

seus efectes a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin.  

Sobre aquestes despeses operen les següents limitacions: primer, l’execució 

de la despesa s’ha d’iniciar en el mateix exercici en què s’autoritza; segon, 

l’autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual es 

subordinarà al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius 
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pressupostos; i tercer, el nombre d’exercicis als que es poden aplicar 

aquestes despeses no serà superior a quatre, sense perjudici que, en casos 

excepcionals, el Ple de la corporació pugui ampliar el número d’anualitats.  

Els compromisos de despesa plurianuals han de ser objecte d’adequada i 

independent comptabilització.  

D’acord amb l’article 88 RD 500/1990, la competència per autoritzar i 

comprometre despeses plurianuals correspon al Ple, si bé es pot delegar 

segons d’acord amb la normativa vigent. De conformitat amb l’article 21 Bases 

d’execució 2015, “correspondrà l’autorització i disposició de les despeses 

plurianuals a l’Alcalde o al Ple segons l’atribució de competències establerta 

(...)”. 

Per tot això, s’emet informe amb OBJECCIÓ FISCAL, pels incompliments 

assenyalats en els apartats segon, amb els efectes que determina l’article 

216.2.c TRLHL. Tot això sense perjudici d’allò previst en l’article 217.1 

TRLHL. 

“” 

 

El regidor Sr. Jaume Sabatés Dueso, en representació del grup municipal PSC, 

manifesta el següent: 

“”L'objecte del plec de contractació que es presenta és la gestió indirecta de l'explotació 

del servei públic de l'Escola Bressol Municipal Els Galamons, servei principal i serveis 

complementaris que li són propis, sota la modalitat de concessió administrativa.  

L'Escola Bressol Municipal Els Galamons presta el seu servi des del curs 2007-2008 i 

neix per donar cobertura pública a la primera etapa de l'educació infantil. 

L'educació infantil és d'una importància cabdal pel desenvolupament de les capacitats 

de l'infant durant els seus primers anys de vida en relació amb el seu procés 

d'aprenentatge. És un cicle que permet prevenir o compensar a temps algunes de les 

situacions que s'originen en les desigualtats socials, econòmiques i culturals de les 

famílies i en les condicions de discapacitat dels infants, que, amb posterioritat, poden 

obstaculitzar el desenvolupament dels processos d'aprenentatge de l'alumne o 

l'assoliment d'un adequat rendiment escolar.  

A l'hora l'Escola Bressol Municipal els Galamons és un instrument social que permet 

conciliar la vida laboral amb la primordial responsabilitats dels pares, de les mares o dels 

tutors en la criança i en l'educació dels seus fills i filles. Abans quan hem llegit el 

manifest del dia internacional de la dona hem remarcat que la cura dels infants continua 

sent una tasca fonamentalment femenina, doncs be la escola bressol és un instrument 

que facilita la incorporació de la dona al mon laboral.  

L'Escola Bressol Municipal Els Galamons és, doncs, un servi educatiu bàsic amb una 

funció educativa i una funció social. 

La gestió d'aquest servei es va subscriure l'any 2007 per 2 anys prorrogables 2 anys 

més fins un màxim de 4. Doncs bé doblat aquest termini, ara fa 8 anys que es va 

subscriure aquest contracte.  
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Les causes d'aquest endarreriment són varies: l'acomiadament del Tècnic Municipal en 

educació, la inestabilitat política d'aquest mandat (3 regidors d'educació en 4 anys no 

han ajudat) , els endarreriments i descens en les aportacions econòmiques de la 

Generalitat, l'incompliment del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya de la llei d'Educació de Catalunya i les incerteses jurídiques que suposa 

LRASAL.  

No ha estat un procés fàcil i avui prenem una decisió jurídica complexa com ens 

recordar l'interventor en el seu informe. Perquè el Departament d'Ensenyament defuig 

de signar un conveni amb l'ajuntament per la delegació d'aquesta competència malgrat 

que tenim delegades  les competències en el procés de preinscripció i admissió d'infants 

i les relacionades amb el consell de participació. Sempre que hem parlat amb el 

departament d'aquest tema el silenci ha estat la seva resposta.  

Hem de valorar en justa mesura que s' ha liquidat el deu que la Generalitat tenia subscrit 

amb aquest ajuntament pel curs 2011-2012 i s'ha arribat a un acord  amb  Diputació de 

Barcelona perquè assumeix per de la responsabilitat econòmica del Departament 

d'Ensenyament.  

Per aquestes incerteses jurídiques i per poder permetre una major facilitat a l'hora de 

planificar la política educativa el proper contracte és de 2 anys més un possible de 

pròrroga. 

La gestió d'aquest servei públic d'acord amb els Plecs Tècnics i Administratius que 

s'adjunten comprèn: 

El servei educatiu (docència) 

L'acollida i permanència dels infants, fora de l'horari educatiu  

La gestió administrativa del servei 

L'organització, control i gestió  tècnica i econòmica del servei 

El servei de menjador 

El manteniment del centre 

La neteja del centre 

Els subministraments (electricitat, aigua i gas) i comunicacions (telèfon i dades) 

La reposició de béns mobles.  

La memòria econòmica , que s'adjunta als plecs tècnics, en relació amb la contractació 

de la Gestió del Servei Municipal de l'escola Bressol s'ha confeccionat a partir de la 

realitat contractual i d'explotació del servei de l'Escola Bressol Municipal els Galamons i 

de la comparativa amb els costos de les escoles bressols municipals de la comarca del 

Maresme.  

D'acord amb l'oferta de places per la capacitat de l'escola, les tarifes vigents pel curs 

2014-2015 i la previsió de despeses confeccionada a partir de la liquidació del serveis 

dels cursos 2012-2013 i 2013-2014 el preu màxim del contracte pel curs 2015-2016 és 

de 270.341,90 i 278.085,57 pel curs 2016-2017. 

El cost màxim d'una plaça de l'Escola Bressol Municipal Els Galamons es situa en 

5.006€ pel curs 2015-2016 amb 54 alumnes i 4.558 pel curs 2016-2017 amb 61 alumnes 

Uns costos que estan a la mitjana dels costos de les escoles bressol municipals de 
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Catalunya (situat aproximadament en torn dels 5000 € en funció de les activitat 

lliurades).  

En el cas de l'Escola Municipal Els Galamons  l'aportació municipal (on s'inclou 

l'aportació de la Generalitat o Diputació) es situa en el 43% i la de les famílies entorn del 

57%, aportació que és  superior a la mitjana de la província de Barcelona i als principis 

que es recollien en la memòria de constitució del servei. La causa del desequilibri entre 

l'aportació familiar i l'aportació municipal es conseqüència directa de la crisis econòmica 

municipal i de la reducció sistemàtica de les aportacions econòmiques del Departament 

d'Ensenyament que han passat dels 1800€ plaça en els primers cursos de funcionament 

de l'EBM Els Galamons fins els actuals 875€ plaça, aportats en els darrers cursos per la 

Diputació de Barcelona.   

Podem concloure: 

1. L'escola Bressol Municipal Els Galamons en els seus anys de funcionament s'ha 
convertit en un servei educatiu i social bàsic, cobrint una demanda educativa i 
sent instrument per a la conciliació de la vida laboral i familiar de les joves 
famílies de Teià.   

2. Que és un servei d'acord amb la Llei d'educació de Catalunya compentencialment 
compartit amb la Generalitat de Catalunya qui ha de subvencionar, la creació, la 
consolidació i el sosteniment de places per infants de zero a tres anys . 

3. El seus cost econòmic es sostenible pel municipi de Teià malgrat les dificultats en 
la corresponsabilització del seu finançament de la Generalitat de Catalunya 
d'acord l'informe emès per la intervenció municipal. 

4. La durada del contracte de 2 anys mes un prorroga màxima d'un any  s'ha fet per 
adaptar la realitat contractual a la realitat econòmica i demografia dels propers 
anys.   

Finalment , deixem explicar una petita anècdota.  L'altre dia en un centre escolar 

municipal em vaig ensopegar amb un text d'en Joan Manel del Pozo. Amic, filòsof, 

professor de la universitat de Girona i el consell d'Educació que va promoure el marc 

legislatiu que va permetre el desenvolupament de les escoles bressols municipals. Vaig 

llegir el text i vaig pensar que m'agradaria tancar aquesta intervenció amb les seves 

paraules . 

Educar és nodrir per fer créixer. 

Pensar l'educació com un compromís, sentir-la com un gust. Pensar-la amb la ment , 

sentir-la amb el cor.   

L'aliment indispensable per a fer créixer una persona és l'amor. Amb amor tota educació 

és possible sense amor hauríem de parlar d'instrucció, ensenyament o ensinistrament 

però no d'educació. 

Votin allò que pensin que sigui just, estic segur que els plecs presentant son millorables. 

Només els hi demano una cosa estimin els equipaments educatius municipals perquè a 

través d'ells estimaran a qui educa i a qui és educat. “” 

 

 

La regidora Sra. Núria Andinyac i Lladó, en representació del grup municipal GT, 

manifesta el següent: 
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“”Voldria dir que atenent el que li deia abans el senyor alcalde al regidor Sr. Joan 
Castan, que li deia que si hagués presentat la seva proposta a una Comissió 
Informativa, l’haguessin tingut en compte i també el que deia la Clara que les propostes 
s’han de presentar potser en Comissió Informativa. Cadascuna te la seva forma de fer. 
Sóc una persona que  a les Comissions Informatives pregunto, plantejo i quasi que parlo 
més que tu, a vegades, Jaume, però si que és veritat en aquest tema dels plecs que 
finalment ja han sortit, si que he de dir que realment no s’ha tingut en compte cap de les 
propostes que en certa forma vaig plantejar i per dos motius bàsicament, el primer és 
que les condicions de contractació que es plantegen per aquest servei i això també 
redunda una mica en les condicions dels plecs que varen sortir l’altre dia dels casals 
d’estiu, i que una mica limita el que és l’accés de la gent, les empreses emprenedores 
que volen créixer, que volen entrar, que volen treballar en aquest tipus de projectes; els 
hi limitem l’entrada, o sigui, posant com a condició que han de tenir una experiència 
acreditada i que evidentment que n’estem per una solvència, però no amb valor 
econòmic anual d’ics. Penso que si nosaltres ens afegim a la Casa del Marquès a 
Masnou, que si nosaltres anem l’altra dia a la inauguració  d’ENLAIRE’T, doncs que hem 
d’estar a favor d’això, hem d’estar a favor de tota la gent que està desocupada que hi 
puguin accedir. Hi ha gent boníssima, amb moltes ganes de fer coses, que són gent 
súper vàlida  que els estàndards de qualitat que poden oferir, tant per els casals d’estiu 
com per aquest cas l’escola bressol,  jo  crec que poden ser iguals o millors que el que 
estem limitant ara que siguin empreses grans, val?,  que puguin acreditar no només 3 
anys sinó que potser tenen més de 25 anys d’experiència en això. Llavors era un dels 
punts que si que una mica m’ha defraudat igual que als casals d’estiu  i que dintre del 
possible si que m’agradaria que en els següents concursos que sortissin que això es 
contemplés. Sóc conscient que hi ha plecs que si que s’ha d’exigir  un mínim de 
coneixement segons el que vagis a fer perquè evidentment coses molt tècniques has de 
tenir un coneixement però en aquestes coses que a més subrogues el personal, és a dir 
que el personal te el coneixement suficient per desenvolupar la seva tasca, has de 
subcontractar la neteja, has de subcontractar el menjador.  Doncs la meva opinió és que 
crec que s’hagués pogut donar entrada  i no limitar-ho a empreses amb experiència. 
I el segon punt és un tema econòmic, la nostra percepció és que el preu és car. Això 
també ja t’ho vaig transmetre, fins i tot vàrem tenir una altra reunió que també va venir la 
Clara, hi era la Fina i va venir la Bárbara que és l’especialista que tenim al grup en tema 
numèric, perquè realment no obstant que sempre hem demanar que se’ns oferís els 
informes econòmics en base al qual surten aquests números finals del preu màxim de 
concessió del concurs, mai hem tingut aquest números, llavors nosaltres sí que hem 
anat fent estudis, hem anat fent anàlisi en base a altres escoles bressol que tenim els 
números i una mica la percepció que tenim és aquesta, de dir creiem que el preu és car, 
jo perquè tinc els pressupostos dels dos anys anteriors de l’empresa gestora actual i els 
he analitzat però no ens hem de limitar en aquest dos pressupostos tancats, sinó que ha 
de ser  com està els voltants que dius que ho heu tingut en compte, però clar nosaltres 
tampoc realment ho hem pogut veure per analitzar-ho i llavors el tema també que clar 
estem en una situació que com molt bé deies, les aportacions també són més baixes i 
per tant també considero que potser el preu màxim hagués hagut de ser més baix, 
d’acord?. Llavors, no et puc dir de quant, haguéssim hagut de veure-ho, analitzar-ho i 
tenir al menys la comparativa per poder dir val, doncs, sí, creiem que la comparativa que 
tenim, aquest és un preu just i ja està, però personalment es que tampoc el tenim.  
Llavors, sí que he de dir que el cert és que això ha de tirar endavant  perquè portem 
molts anys, que a mi em defrauda una mica aquests dos punts i que els volia deixar 
palesos i que em aquest cas ens abstenim.” 
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El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que 

composa la Corporació, el vot favorable del  senyor alcalde-president i de sis 

regidors que pertanyen als grups municipals PSC, ERC i CIU, i el vot d’abstenció de 

6 regidors que pertanyen als grups municipals PPC i GT, adopta els següents 

acords: 

 

PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de  

La concessió administrativa de la gestió indirecta del servei públic de l’Escola 

Bressol Municipal Els Galamons, mitjançant procediment obert atenent a diversos 

criteris de valoració de les ofertes per a la selecció de l’adjudicatari- 

 

SEGON.- APROVAR els plecs de clàusules administratives particulars, que 

juntament amb el de prescripcions tècniques,  han de  regir el procediment obert per 

a l’adjudicació del referit contracte de la concessió administrativa de la gestió 

indirecta del servei públic de l’Escola Bressol Municipal Els Galamons.  

 

TERCER.- APROVAR la despesa de l’esmentat contracte de gestió de servei públic 

que puja la quantitat de 232.981,51 €,  IVA exempt, efectuant la seva autorització 

amb càrrec a la partida 430 3230 22799.00 del Pressupost General de Despeses, en 

la següent forma: 

Exercici 2015:    38.979,55  € 

Exercici 2016: 116.640,05  € 

Exercici:2017                    77.361,91  € 

 

Condicionant aquesta autorització a l’existència de consignació pressupostària, de 

conformitat amb el que preveu l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març. 

 

QUART.- DISPOSAR l’obertura del procediment obert per a l’adjudicació del referit 

contracte de serveis, disposant la publicació del corresponent anunci de 

convocatòria de licitació del contracte en el  BOPB, DOGC, web municipal – perfil de 

contractant i tauler d’edictes de la Corporació, concedint un termini de 15 dies 

naturals a partir de l’última  publicació de l’anunci al BOPB o al DOGC, per a la 

presentació de proposicions. 

 
 
 

7 MOCIONS D’URGÈNCIA 
 

7.1 Expedient 1/2015 de reconeixement extrajudicial de crèdits 
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Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 20/2015, de  17 de març, d’aprovació de 

l’expedient núm. 1/2015 de reconeixement extrajudicial de crèdits, que no ha estat 

dictaminada per la Comissió Informativa corresponent. 

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 declarar la urgència de la proposta de l’Alcaldia núm. 20/2015, 
no inclosa a l’ordre del dia, de conformitat amb el que disposa l’article 83 del ROF. 
 

*** 

 

Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 20/2015, de  data 17 de març, d’aprovació de 
l’expedient núm. 1/2015 de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
Vista la provisió d’inici d’expedient núm. REC 001/2015, de la regidora d’Hisenda, de 
data 16 de març, referit al reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 
100.631,87 €. 
 
Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació, núm. 13/2015 de data 17 de març 
2015.  
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, núm. 53/2015, de data 17 de març de 
2015, en el qual es fan constar els següents extrems: 
 
“” 
PRIMER.- La normativa aplicable ve definida per: 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), articles 163, 173.5 i 176. 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer 
del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora d’Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos, articles 25, 26 58, 59 i 60.2 

- Bases d’execució el pressupost, article 24. 
 

SEGON.- 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). 
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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. 

Aquest precepte és un dels que en la nostra legislació consagra el principi d’anualitat, en 

relació, en concret, amb una de les fases del pressupost: l’execució; acotant un àmbit 

temporal per “contraure” o “reconèixer” obligacions de despesa que es realitzin en el mateix 

exercici pressupostari, establint-se les excepcions que es contenen en l’apartat 2n transcrit. 

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 adquirit 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.- La majoria de les despeses contingudes en la relació no foren aplicades al 

pressupost de l’exercici en què es realitzaren per problemes administratius, principalment: 

factures per despeses que no tenien proposta de despesa prèvia i que no foren degudament 

conformades i aprovades dins l’exercici, i factures sense proposta de despesa prèvia 

entrades al registre després de 31 de desembre.  

En altres casos, en canvi la despesa es realitzà sense crèdit adequat i suficient a nivell de 

bossa de vinculació, per la qual cosa cal fer constar que es va incomplir allò que estableixen  

la normativa pressupostària i de contractació. 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. 
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CINQUÈ.- En el pressupost de l’exercici 2015 existeix crèdit adequat i suficient a les 

aplicacions pressupostàries de referència, a nivell de vinculació jurídica, per aplicar el 

reconeixement extrajudicial de crèdits. Consten en l’expedient les corresponents retencions 

de crèdit (documents RC). 

SISÈ.- Les factures que són objecte de reconeixement extrajudicial de crèdits han estat 

degudament conformades pel tècnic responsable. No obstant, no consten els informes 

previstos en article 24.3 BEP. 

SETÈ. D’acord amb l’article 60.2 RD 500/1990, la competència per aprovar el reconeixement 

extrajudicial de crèdits és del Ple. 

Per tot això es fiscalitza amb OBJECCIÓ FISCAL pels incompliments assenyalats en els 

apartats quart, segon paràgraf, i sisè. 

Aquest informe constarà i formarà part de l'Informe que sobre la liquidació del pressupost 

d'aquest exercici ha d'emetre la Intervenció en aplicació de l'article 191.3 TRLHL i 

s'incorporarà, addicionalment, l'expedient que sobre el Compte General ha de formar i 

redactar aquesta Intervenció en aplicació de l'article 212.2 TRLHL. 

“” 
 
Atès que l’article 26, en relació a l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril i article 176.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per la qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, determina que 
amb càrrec als crèdits de l’estat de despesa de cada Pressupost, només es poden 
contreure obligacions derivades d’adjudicacions, obres i altres prestacions o 
despeses que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari i que 
excepcionalment es poden imputar al pressupost en vigor obligacions corresponents 
a exercicis anteriors, previ reconeixement extrajudicial d’aquests i l’adopció del 
corresponent acord. 
 
Vist el que disposa l’article 24 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per 
a l’exercici 2015, en relació a la tramitació dels expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per actes de convalidació administrativa.  
 
Atès que l’article 67 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, determina que 
l’Administració podrà convalidar els actes anul·lables, esmenant els vicis dels quals 
pateixen.  
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 
 
PRIMER .- Aprovar l’expedient núm.001/2015, de reconeixement extrajudicial de 
crèdit per actes de convalidació administrativa,  per despeses realitzades en 
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l’exercici 2014, i no contretes al seu moment, per import de 100.631,87 €, segons 
detall que apareix a l’annex. 
 
SEGON.- Aplicar amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament de  de l’exercici 
2014 els crèdits, per un import de  euros amb càrrec de les aplicacions 
pressupostàries que figuren en l’annex.  
 
TERCER.- Que es procedeixi per part de la Intervenció General a la seva 
comptabilització. 
 
 

 

7.2 Proposta per reclamar la responsabilitat de la Generalitat en el 

manteniment del servei públic de les escoles bressols municipals 

 

Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 21/2015, de  18 de març, referent a reclamar la 

responsabilitat de la Generalitat en el manteniment del servei públic de les escoles 

bressols municipals, que no ha estat dictaminada per la Comissió Informativa 

corresponent. 

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 declarar la urgència de la proposta de l’Alcaldia núm. 21/2015, 
no inclosa a l’ordre del dia, de conformitat amb el que disposa l’article 83 del ROF. 

 

*** 

Vista la proposta de l’Alcaldia 21/2015, de 18 de març, en la qual es fa constar la 

següent, 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 

El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 no contempla 

cap partida destinada al finançament de les escoles bressol municipals. 

 

Al respecte, l’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys a Catalunya el 

desenvolupen dues lleis aprovades pel Parlament: la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de 

qualitat i la Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació, en els quals es regula la plena 

responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles bressol 

municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels equipaments i la 

gestió d’aquest servei públic.  

 

A Catalunya són 546 els ajuntaments que compten amb aquest servei educatiu públic 

oferint a les famílies més de 57.000 places (en 929 centres) per atendre aquesta etapa 

educativa tan cabdal per al desenvolupament personal i per a l’èxit de l’infant en el seu 

posterior ensenyament obligatori, així com conciliar la vida laboral amb la primordial 
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responsabilitat dels pares, de les mares o dels tutors en la criança i en l'educació dels 

seus fills i filles.  

 

És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i la 

coresponsabilitat de totes les administracions públiques, respecte a aquesta etapa 

educativa. Per responsabilitat de país, no s’hi val a deixar aquesta etapa educativa 

solament en mans de les administracions locals o a la lliure competència del mercat. 

L’administració educativa del nostre país -el Departament d’Ensenyament- no pot restar 

al marge d’aquesta qüestió si no vol incórrer en una inacció sobre una de les seves 

competències directes. 

 

El compromís històric de la Generalitat amb el món local, per al sosteniment de les 

escoles bressol de titularitat municipal, existia molt abans dels acords parlamentaris. Així 

l’any 2001 la Conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600.-€  i, posteriorment, va 

signar amb les Entitats Municipalistes tres Acords Marcs per formalitzar la contribució 

econòmica amb tots els municipis per un igual, en funció d’uns mòduls econòmics per 

cada plaça: Acord Marc de 21 de gener de 2002 (1.400.-€/plaça/funcionament/any), 

Acord Marc de 14 de febrer de 2005 (1.800.-€/plaça/funcionament/any i 5.000.-

€/plaça/creada) i Acord Marc de 19 de novembre de 2010 (1.800.-

€/plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre de 2011. 

 

Ha estat en aquests darrers anys, a partir del 2012, quan el Departament 

d’Ensenyament va decidir reduir un 51% la seva aportació.  

 

Aquesta realitat es contradiu amb els acords parlamentaris ja que els Pressupostos 

aprovats pel Parlament de Catalunya hi ha anat constant, al llarg dels darrers anys, una 

partida finalista destinada a les “llars d’infants de titularitat municipal”. Així, el pressupost 

2012 es va aprovar amb una partida de 47M d’euros, el 2013 es va prorrogar el 

pressupost (per tant, amb el mateix import de 47M d’euros) i al 2014 el Parlament va 

destinar 45M d’euros per a les places de les escoles bressol dels ajuntaments.  

 

El regidor d’Educació, Sr. Jaume Sabatés i Dueso, manifesta el següent: 

“”Presentem aquesta moció per reclamar la responsabilitat de la Generalitat en el 
manteniment del servei públic de les escoles bressol. 
Aquesta moció és important perquè reclama un posicionament del Departament en 
l’assumpció de les seves competències en el tema de les escoles bressol en tres 
vessants:  la competencial, l’econòmica i la política. 
Al no contemplar en els pressuposts del 2015 cap partida destinada al finançament de 
les escoles bressol municipals el Departament d’Ensenyament defuig de la competència 
que l’Estatut li dona en matèria educativa i deixa, com avui hem comprovat, a les 
administracions locals sense paraigües jurídic davant de LRSA. 
També defuig de la seva competència econòmica que deixa en mans de les Diputacions 
i  administracions locals. 
Finalment,  defugit de la seva competència política.  
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Quan moltes vegades es diu que govern nou que entra govern nou que modifica les lleis 
educatives, quan la ciutadania reclama un consens en aquesta matèria, quan ha 
Catalunya havíem aprovat per una amplia majoria del Parlament de Catalunya la Llei 
d’Educació ara traïm aquest consens   i el trenquem en un dels pilars de la LEC el 
reconeixement de la importància educativa  i social de la primera etapa de l’educació 
infantil (0 a 3 anys) Perquè cal recordar que la LEC indica que les competències 
educatives son de la Generalitat i insta a la subscripció de convenis amb l’administració 
local per explorar una competència educativa compartida que tant de bons resultats ha 
donat en altres països. 
Tots sabem de les dificultats econòmiques de la Generalitat de Catalunya. Les mateixes 
que teníem fa dos anys i l’any passat i en els dos exercicis es va crear una partida per 
les escoles bressol.  Podem acceptar la participació econòmica de la Diputació fins que 
la situació financera de la Generalitat millori , No podem acceptar que no es signin el 
convenis competencials i es deixi als ajuntaments sense l’aixopluc de la principal 
institució del país.“” 

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

PRIMER.-Instar al Govern de la Generalitat amb competència plena en matèria 

d’educació al manteniment de l’actual xarxa pública de llars d’infants municipals tot 

desenvolupant la xarxa de llars d'infants de titularitat pública creada per la Llei 5/2004 de 

9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat. 

 

SEGON.- Demanar al Govern de Catalunya  la restitució de la partida pressupostària 

finalista del Departament d’Ensenyament per al finançament del servei públic d’escoles 

bressol municipals. 

 

TERCER.- Establir un conveni marc amb el món local per al finançament estable 

d'aquest servei, sota els criteris de coresponsabilitat, qualitat i equitat. 

 

QUART.- Incloure una clàusula de garantia de compliment dels compromisos de 

pagament a càrrec del Departament d'Ensenyament en els acords de delegació de 

competències i convenis de col·laboració, tant en els que s'hagin signat com en els de 

nova creació 

 

CINQUÈ.-Sol·licitar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment de la convocatòria de 

beques amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei. 

 

SISÉ.-Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats 

de les despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa que 

correspon a la Generalitat.  
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SETÉ.-Instar al Departament a estudiar i acordar, si escau, la proposta d'establir els 

preus de les llars d'infants  en funció de la renda de les famílies i la tarifació social a les 

llars d'infants, amb respecte, en qualsevol cas, al principi d'autonomia local. 

 

VUITÈ.-Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del 

Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del 

país, les associacions educatives i AMPA de l'Escola Bressol Municipal Els Galamons. . 

 

 

 

7.3 Modificació dels criteris de baremació relacionats amb el procés de 

preinscripció i admissió d’infants de l’Escola Bressol Municipal Els 

Galamons. 

 

Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 22/2015, de  18 de març, de modificació dels  

criteris de baremació relacionats amb el procés de preinscripció i admissió d’infants 

de l’Escola Bressol Municipal Els Galamons, que no ha estat dictaminada per la 

Comissió Informativa corresponent. 

 

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 declarar la urgència de la proposta de l’Alcaldia núm. 22/2015, 

no inclosa a l’ordre del dia, de conformitat amb el que disposa l’article 83 del ROF. 

*** 

 

Vista la proposta de l’Alcaldia, nú. 22/2015, de 18 de març, en la qual es fa constar 

la següent: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 

Vist l'acord pres en el Consell Escolar dels Galamons en data 16 de març de 2014, 

que seguidament es transcriu: 

 

S'acorda en consell escolar amb data 16 de març de 2015 el següent: 

1. Procés de pre- inscripció i matrícula 

1. Dates i criteris de baremació. : Es fa repàs dels criteris de baremació i 

s’afegeix el següent criteri complementari :  

1. Si els germans han estat escolaritzats, a la mateixa Escola 

Bressol Municipal Els Galamons : 5 punts. 

 

 
El regidor d’Educació, Sr. Jaume Sabatés i Dueso, manifesta el següent: 
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“”L’acord va sorgir en el darrer consell escolar dels Galamons  per donar valor  a 

aquelles famílies que en l'educació del seu segon o tercer fill apostaven per la  

continuïtat pedagògica i educativa.“” 

 
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  Modificar el criteris de baremació en l'apartat de Criteris Complementaris 

afegint el següent Punt 

 

- Si els germans han estat escolaritzats a la mateixa Escola Bressol Municipal els 

Galamons:  5 punts.  

 

SEGON: Que aquesta modificació entri en vigor per la matriculació del  proper curs 

2015-2016 

 

TERCER :  Notificar aquest acord al Consell Escolar de l'escola bressol Els 

Galamons i a la seva direcció. 

 

 

 

 

          II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE  

 

8 Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: 
         De la núm. 32  a la núm.  179/2015 

 

Vista la relació  de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 32 a la núm. 179/2015 

 

La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella en representació del grup municipal GT, 

manifesta el següent: 

“En donem per assabentat però referent a la Resolució 80 del 2015, en Comissió 
Informativa el regidor Sr. Joan Castan, vaig preguntar com és que s’havia comprat el  
camió en dues fases, o sigui per una banda un camió i per l’altra banda una ploma. 
Llavors es va dir per part del senyor alcalde que és el que havia demanar la brigada, el 
regidor Sr. Joan Castan li va dir que això no era cert, que la brigada el que demanava 
era exactament un camió de 8000 kg. equipat amb una ploma i amb caixa bolquet per 
poder donar més agilitat i ser més efectius en la nostra feina. El senyor alcalde va dir 
que esbrinaria aquest tema i voldria saber que m’expliqués com està això, com ha 
quedat.” 
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L’alcalde, Sr. Josep Botey i Solà, manifesta el següent: 

“En principi els tècnics són qui, ho han dit vostès mateixos en la seva intervenció quan 
parlàvem de les escombraries, que són els tècnics qui fan les peticions, les pliques i 
sobretot qui fan els informes tècnics de les necessitats que te cada àrea. En aquest 
sentit en el moment en que es va fer la petició  és cert que el cap de manteniment va dir 
que els serveis de manteniment necessiten un vehicle de càrrega de més de 3.500, que 
inclogués bolquet i una ploma, que seria l’ideal, també és cert que en resposta a aquest 
correu jo mateix li dic: “Gràcies Quico, a veure què et diuen aquesta casa comercial  i ho 
tirem endavant. No m’ha quedat clar si és de segona ma o no”, deia jo, “també haurem 
de negociar la possibilitat de tenir-ho fins a final d’any en lloguer o no lloguer”. Per tant, li 
passàvem diguem a ell la possibilitat de poder estudiar bé quin era aquest vehicle que 
demanava i que necessitava i finalment hi ha un correu de l’empresa que diu: “Según 
conversación telefònica con Francesc (és el cap de manteniment) hemos podido 
encontrar este camión grua (del que estem parlant avui) de carnet de primera para 
vosotros. Te paso fotos e información del vehiculo” . Es aquest que  nosaltres vàrem 
aprovar. Aquest correu  diu según conversación telefònica con Francesc hemos podido 
encontrar este camión grua de carnet de primera para vosotros. Te paso estas fotos e 
información del vehiculo. Evidentment nosaltres entenem que l’empresa i el cap de 
manteniment s’han posat d’acord amb quin és el tipus de vehicle i és el que ens 
presenten i és el que nosaltres tirem endavant, sense que a posteriori hi hagi cap 
reclamació per part del servei de manteniment. Sí que és cert que aquest camió o 
vehicle no disposa de bolquet amb la conseqüència de funcionament que això  pot 
comportar, el que passa que aquest camió està preparat per afegir-hi el bolquet  o sigui 
que en qualsevol moment l’Ajuntament, el Consistori o Manteniment, si ho demana,  s’hi 
podria afegit el bolquet, tal com demanava el propi cap de manteniment.  Però sí és cert, 
ell ho va demanar, però també és cert segons tots aquests correus  que ja us he 
informat, doncs nosaltres vàrem obrar com s’obra, una vegada amb el vistiplau del cap 
de manteniment, tirar-ho endavant. “ 

 

La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, en representació de grup municipal GT, 

manifesta el següent: 

“”A banda de que segons l’interventor s’ha fet d’una manera que no era la correcta 
perquè  passa dels divuit mil euros, i hauria d’haver anat d’una altra manera, tots sabem 
que quan es fa una compra de segons quin producte per més de divuit mil euros s’ha de 
fer concurs, a banda d’això, jo tinc entès que no, que no és el camió que volien i no se 
l’esperaven, però bueno, així m’assegura que s’hi pot afegit el sistema perquè sigui 
bolquet?  Perquè això no és que sigui un inconvenient, es que representarà moltes 
hores de ma d’obra de la brigada perquè una vegada carregat  amb la sorra de la riera 
s’hagi de descarregar a palades, llavors el que suposarà és un cost econòmic. 

 

L’alcalde, Sr. Josep Botey i Solà, manifesta el següent: 

“”Això dependrà de si realment al final el servei de manteniment creu convenient i 

necessari aquest estri del vehicle.” 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 

assabentat de la relació de Resolucions de l’Alcaldia de  la núm. 32 a la 

núm.179/2015. 
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9 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de 
fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, que 
seguidament es detallen: 
Data Junta Detall  

27/01/2015 Aprovació nòmina del mes de gener Informe  15/2015 

10/02/2015 Aprovació relació ADO-J 01 Informe  28/2015 

17/02/2015 Ajuts socials per formació del personal al servei de 

l’Ajuntament 

Informe 38/2015 

17/02/2015 Bestreta de personal Informe  31/2015 

24/02/2015 Aprovació nòmina febrer 2015 Informe 42/2015 

24/02/2015 Relació factures ADO 03 Informe 43/2015 

 
 

Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data  27 de fener, 10, 17 i 24 de 

febrer de 2015, anteriorment detallats i els respectius informes de fiscalització amb 

reparament no suspensiu de l’interventor municipal, ref. 15/2015, 28/2015. 38/2015, 

31/2015, 42/2015 i 43/2015. 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acordar donar-se per 

assabentat dels acords de la Junta de Govern Local, anteriorment detallats i dels 

informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, ref.  

15/2015, 28/2015. 37/2015, 31/2015, 42/2015 i 43/2015. 

 

 

 

10 Resolucions de l’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb   reparament no 
suspensiu de l’interventor municipal, que seguidament s’indiquen: 
 

Núm. 

Resolució 

Data Detall  

49/2015 27/01/2015 Relació quilometratge Informe 9/2015 

50/2015 27/01/2015 Gratificacions extraordinàries personal Informe 10/2015 

51/2015 27/01/2015 Gratificacions extraordinàries personal 

Policia per assistències a judicis 

Informe 11/2015 

52/2015 27/01/2015 Hores personal Informe  12/2015 

56/2015 27/01/2015 Gratificacions extraordinàries Informe  14/2015 

80/2015 30/01/2015 Adquisició camió brigada i muntatge 

grua 

Informe  18/2015 

93/2015 09/02/2015 Aprovació expedient de contractació de 

la prestació dels serveis 

d’assessorament d’enginyeria mitjançant 

procediment negociat sense publicitat 

Informe  19/2015 

Informe   20/2015 

114/2015 16/02/2015 Relació de personal hores núm. 09 Informe  35/2015 

116/2015 16/02/2015 Relació de personal quilometratge 06 Informe  34/2015 
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129/2015 19/02/2015 Relació de personal. Hores núm. 10 Informe 39/2015 

132/2015 20/02/2015 Relació de personal núm. 13 Informe 40/2015 

138/2015 25/02/2015 Informe d’intervenció en relació a l’ordre 

de pagament del 25% restant de 

subvenció a entitats 2013 

Informe 44/2015 

 

Vistes les Resolucions de l’Alcaldia, 49, 50, 51, 52, 56, 80, 93, 114, 116,129, 132 i 

138, a la part expositiva detallades i els respectius informes de fiscalització amb 

reparament no suspensiu de l’interventor municipal, ref.  9/2015, 10/2015, 11/2015, 

12/2015, 14/2015, 18/2015, 19/2015, 20/2015, 35/2015. 34/2015, 39/2015, 40/2015 i 

44/2015. 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 

assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia anteriorment detallades i dels informes 

de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal anteriorment 

referenciats. 

 

 

 

11 SUGGERIMENTS I PREGUNTES. 
 

 

11.1 Suggeriment de la regidora Sra. Bárbara Furment i Tomas 
 
La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás, en representació del grup municipal 
Gent de Teià, formula el següent suggeriment: 
“En referència a l’escrit emès per l’alcalde el dia 10 de març en resposta a la sol·licitud 
de Gent de Teià  d’aclariment dels fets sobre els pasquins enganxats en diferents 
parts de municipi de Policia en lluita per unes condicions laborals dignes. El nostre 
suggeriment és que quedi constància a l’acta de la següent declaració sobre les 
incongruències i mentides que apareixen en ell. Començarem pel final. Vostès 
rebutgen del nostre escrit la manca de confiança amb la nostra Policia Local i que 
posem en dubte la seva professionalitat a l’hora de respondre davant cap conflicte o 
problema i que insinuem que no han complert amb el seu deure professional. Bé, 
Gent de Teià, no posa en dubte la professionalitat de tots els agents igual que els 
pasquins de la Policia en lluita tampoc engloba a tots els agents, com s’ha fet saber 
mitjançant una carta que varen entrar ahir uns quants policies. Del seu escrit el que sí 
que podem concloure és que hi ha algun agent del que si que podem dubtar com 
també dubtem de la transparència i la professionalitat de l’equip de govern a l’hora 
d’emetre aquest informe . Analitzarem algun dels punts de l’informe: Diuen que els 
agents que estaven de torn aquella nit es varen reunir amb l’alcalde i varen fer unes 
declaracions, en l’escrit que ens trameten diuen que els agents declaren que no 
saben on estan les claus de l’Ajuntament i vostès s’ho creuen, no? Perquè clar això 
és una manca de professionalitat molt greu, que agents que porten més de quatre 
anys treballant en aquest municipi no sàpiguen on son les claus de l’Ajuntament  quan 
la custòdia dels edificis municipals  pertany a la Policia.  Menys mal que no hi va 
haver cap fuita d’aigua  quan estava aquesta gent de servei. Saben que correspon, 
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una d’aquestes declaracions,  saben que correspon  a una iniciativa feta per la Secció 
de Policia del Sindicat de Comissions Obreres, em sembla bastant coherent ja que un 
dels agents que prestaven servei aquella nit és el secretari de Comissions Obreres en 
aquest Ajuntament. El següent punt que analitzarem és que tenen constància visual 
dels pasquins però entenen que no hi ha cap infracció ja què estan enganxats en les 
cartelleres destinades a aquest fi.  
L’informe que emet el cap de la Policia  diu que els pasquins afectava gran part de la 
població tan a  l’entrada de comerços, façanes, immobles i taulers  municipals, una 
altra cosa que s’ometeix a la carta que ens envien i estan en façanes d’immobles, vol 
dir que hi ha una infracció de l’article 50 de les ordenances municipals, que en el seu 
punt segon diu: “Es prohibeix especialment a fixar cartells a les façanes d’edificis, ja 
siguin públics o privats.” 
A l’escrit també fan constar  que en l’esmentat informe, el que va fer el cap de la 
policia, conclou que uns dies més tard es trobés una fotocòpia d’un document 
personal d’un Policia  en una de les fotocopies, sense concloure a què treu cap 
aquesta inclusió no demanada.  Nosaltres tampoc ho vàrem demanar  eh? a l’escrit, 
però ens ho colen per allà, però bueno, el que sí que tinc entès que l’informe que fa el 
cap de la Policia posava fotocopia ..... Que la fotocòpia correspon al Policia xxx,, 
també posa en l’informe que ens han enviat, bé, mai hi ha hagut cap policia en aquest 
Ajuntament  que es digui xxxx, igual estan parlant del Sr. xxxx, no?. Bueno, una cosa 
més que hi ha per aquest informe. Que una de les fotocòpies per error va ser dirigida 
a la impressora de registre i vostès s’ho creuen. Devem tenir el sistema de xarxa més 
increïble que hi ha a la capa de la terra. He estat consultant  amb tècnics informàtics 
de fotocopiadores i és impossible que una fotocopia surti per una altra fotocopiadora. 
No se. Dintre de tot aquest misteri li podem afegir que la Comissió de Seguiment del 
dia 4 de desembre es demanen explicacions sobre l’aparició d’una fotocopia particular 
d’un agent de Policia dintre una fotocopiadora de registre, com també es demanen 
explicacions sobre les amenaces que va fer un dels agents a dues administratives 
d’aquest Ajuntament per haver fet arribar la fotocòpia en color al cap de la Policia 
accidental. Aquest agent entra la instància el mateix dia de la Comissió a les 21:00 
hores, dient que s’ha assabentat que hi ha persones que han demanat al govern que 
s’investiguin unes suposades fotocòpies realitzades, que es facin públics els resultats 
i en cas que sigui negatiu, s’incoï un  
expedient disciplinari a les persones que han intentat incriminar a persones innocents.  
Com és que jo que vaig assistir a aquella Comissió de Seguiment, a data d’avui 
encara no tinc l’acta i aquest senyor a les 21:00 hores sabia el què s’havia parlat a la 
Comissió de Seguiment?.  
Després en el mateix escrit  que ens dirigeix l’alcalde a Gent de Teià,  ens 
requereixen a la identificació, junt amb la constatació raonada i justificada que acrediti 
que tenim constància que amb anterioritat a l’enganxada  aquests  pasquins havien 
estat  divulgats  alguns d’ells per un agent d’aquesta Policia.  Bé, jo tinc això que es 
un whatsapp  que va rebre un agent  el dia 7 de novembre, l’enganxada de pasquins 
va ser el dia 21 i li va enviar a un altre agent,  si el voleu veure, vosaltres mateixos. 
Aquests pasquins van ser divulgats pel secretari general (....) de CCOO el dia 7 de 
novembre mitjançant whatsapp  a l’agent que va entrar de servei el dia 21  de 
novembre, el dia després  posterior  a l’enganxada de pasquins, a les 6 del matí, ell 
mateix va retirar els pasquins perquè ell no es considera en lluita i m’ha dit que no te 
cap problema amb  ensenyar-lis el missatge rebut l’original, perquè bueno com ens 
reclamen  que ho acreditem, jo ho acredito i us ho ensenyo aquí, públicament no diré  
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el nom de la persona que dellonsis, però vostès poden saber-ho perfectament bé 
mitjançant els quadrants, no? 
Com ja he dit això no cal que em contestin és una cosa que vull que quedi constància 
de les incongruències que surten i que bueno que han trigat més de tres mesos en 
contestar-nos.”” 

 
  

11.2 Pregunta de la regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás 
 
La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás, en representació del grup municipal GT, 
formula la següent pregunta. 
“La pregunta que tinc és que a la instància que va entrar Gent de Teià demanàvem 
explicacions sobre l’ús il·legal de l’escut de la Policia. En aquest escrit surt un moment  un 
tros de que demanem això  però no se’ns diu res i ara que tenen clar qui són els que 
estan fent servir l’escut il·legalment, la meva pregunta és si es prendran mesures al 
respecte.” 

 
L’alcalde, Sr. Josep Botey i Solà, manifesta el següent: 
“Els Policies que vaig citar varen ser els dos que el cap de la Policia em va dir en el seu 
informe, per això els vaig citar  evidentment, i varen declarar el que varen declarar i el que 
te vostè i el que te el sindicat és l’informe del que varen declarar, em pugui agradar a mi, 
no li pugui agradar a vostè, és igual, però el cert és que és el que varen declarar. Si ells 
varen declarar que no sabien on eren les claus doncs evidentment jo tenia que especificar 
que ells varen declarar que no sabien on eren les claus. Van declarar moltes altres coses, 
lògicament, i aquesta és una d’elles. Evidentment, jo ho tenia que posar. A partir d’aquí si 
vostè dedueix que una fuita d’aigua i coses així, doncs bé deduïm el que vulguem, però la 
qüestió és que aquí es transmet allò que varen declarar, ni més ni menys, com toca fer en 
qualsevol informe dirigit en aquest sentit. Si hi ha un error en el nom és correcte, podria 
ser en aquest cas error meu i per tant, ho assumeixo. 
Bé, dir que vostès no recordo ara perquè vostès ho tenen a ma i jo no el tinc, en certa 
manera estic en indefensió perquè no tinc el meu escrit davant  i puc dallonses, vostès 
diuen que no dubten de la Policia, etc. etc, i en canvi estan fent unes preguntes sobre els 
policies que estaven en aquell moment de servei, però és clar, aquestes preguntes estem 
fent-les sobre la Policia, perquè aquest servei i aquests dos Policies estan formant part 
d’un cos policial  i vostès diuen on estaven els agents de servei?, per tant, estan dubtant 
de que no estiguessin en el seu lloc i en el lloc corresponent. Quins serveis tenien?  Es 
podien haver comès delictes més greus a la mateixa hora sense assabentar-se la Policia- 
O sigui estem fent un judici dient que aquests senyors perquè estaven distrets o estaven 
en un altre lloc o estaven fent un cigarro doncs podien haver altres coses que podien ser 
delictives  i que ells evidentment no atenguessin perquè estaven fent una altra cosa. Si 
això no és posar en dubte l’eficiència de la Policia, evidentment com a Policies pot passar 
que estiguin avui en un lloc i hi hagi un delicte o hi hagi qualsevol incidència en un altre 
lloc, només són dos i per tant pot ser que no passi, com acostuma a passar, que passen 
incidències en un altre lloc i hi ha d’anar, però això no vol dir que la Policia no estigui al 
cas, que la Policia pugui deixar passar els delictes com vostès insinuen aquí i per això jo 
els hi comento.  
Vostè deia que com és que aquest Policia sabia 24 hores després d’un acte, no se de què 
parlem,  però hauríem de preguntar-li a ell, jo no en tinc ni idea de per què sabia o no 
sabia res. 
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El que si li podria preguntar  en tot cas també és com és que vostè sabia que hi havia 
fotocòpies, que havien trobat una fotocòpia a la fotocopiadora i tal i ni la regidora ni jo ho 
sabíem.  
Entra dintre d’aquesta nebulosa que vostè voluntàriament ha deixat caure aquí  
Tres mesos per contestar. Bé, s’ha contestat perquè s’han hagut de fer informes des del 
tècnic de comunicació pel tema de les fotocòpies, va haver de parlar amb l’empresa. Vam 
demanar informe al cap de la Policia. Vàrem tenir les entrevistes amb els agents i vàrem 
contestar en primer lloc perquè va arribar en aquest ordre  al Sindicat de Policies i aquest 
que tenen vostès aquí, pràcticament, és la mateixa resposta que vàrem donar al Sindicat. 
Per això potser que hi hagi algunes coses que vostès diguin a què ve això. És la mateixa 
perquè és l’informe que  vàrem fer a resultes de tota la investigació que vàrem treure en 
aquest moment.  
El que sí està clar és que si hi ha connotacions entre agents i sindicats, hi poden ser, no 
és cap delicte ser d’un sindicat, no es cap delicte recolzar les accions d’un sindicat  i jo no 
estic dient, perquè com us podeu imaginar com a govern no ens agrada en absolut que hi 
hagi pasquins enganxats de Policia en lluita, però un sindicat, com pot ser, faig el salt, 
com pot ser una entitat d’aquí que pengi la seva propaganda en cartelleres, dons a veure, 
ni és cap delicte, ni la Policia te perquè fer menció d’aquestes coses. “” 
 

 
En relació a la pregunta sobre les mesures de l’ús il·legal  de l’escut de la policia, 
l’alcalde, Sr. Josep Botey Solà, manifesta que es mirarà quins són els preceptes legals  
que ho poden englobar o contenir i sobre això ho faran i que en tot cas cal veure qui 
és que ho ha enganxat. 
 
 
 
11.3 Pregunta del Sr. Joan Castan Peyron 
El regidor Sr. Joan Castan Peyron, en representació del grup municipal Gent de Teià, 
manifesta el següent: 
“El 19 de maig, Gent de Teià presenta una instància número de registre 01985 sol·licitant 
còpia entre altres, de l’escrit amb registre de sortida 907. Aquest escrit resulta ser una 
resolució de l’Alcaldia que diu aprovació rectificació del projecte de reparcel·lació voluntari per 
compensació bàsica del polígon núm. 1 i de la modificació puntual  del PG1. Bé, nosaltres 
aquest epígraf a nosaltres és lògic que ens passi desapercebut, ja li he dit abans a la meva 
intervenció que nosaltres no tenim els mateixos mitjans de què vostès disposen, nosaltres 
anem rebent molta documentació i l’anem revisant. Bé una vegada tenim aquesta Resolució 
de l’Alcaldia ens donem compte que aquesta Resolució de l’Alcaldia el que fa és aprovar una 
forma de pagament dels 189.000 € que encara ens deu Zyland, la qual cosa vostè ho aprova, 
perquè tenim l’acta notarial i tenim el seu decret conforme aprova això, per tant queda ben 
clara que si aprova un deute del 2006, aquest deute existeix. Gent de Teià no diu mai 
mentides, sí que diem, tornem a repetir que des del  2006 aquests diners no s’han ingressat 
hores d’ara a l’Ajuntament. És l’únic que hem dit i d’això vostè el que fa és reafirmar aquesta 
postura quan es posa en contacte amb Zyland  i d’una manera que jo considero personalment, 
que Gent de Teià considera personalment  que no és la correcta, és a través d’uns advocats. 
Aquests advocats es posen la motxilla i arriben als acords que arriben. Bé, Zyland a partir 
d’aquell moment, entra una instància amb registre d’entrada  i tinc la instància i tinc el registre 
d’entrada, en el qual els  proposa a vostès,  a l’equip de govern o a vostè,  li proposa, pagar 
aquests 189.000 € a càrrec de les 5 cases que ara per ara estan en construcció a Folch i 
Torres i estan abandonades, etc. etc. 
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Vostè valent, valent, sense fer partícip a l’oposició, sense fer partícip a ningú, decideix que 
això és correcte. Vol cobrar això a través de cases, això li diuen vostès transparència? li diuen 
participació? en això vostès li diuen consens?. A això jo li dic treballar d’esquenes al poble, 
això és el que jo li dic. 
Vostè fa aquest decret i aleshores nosaltres mirant aquest decret  i estudiant-lo creiem en 
principi que si vostès que són unes persones que sempre han predicat el consens  i tot això, 
aquest tema és suficientment important com per tenir  un consens i explicar-ho, però crec que 
el que han intentat és anar-ho tapant, anar tirant que passés el temps  a veure què passava- 
Recordi que l’any que ve això vencia i si Gent de Teià això no ho fa aflorar aquests diners 
s’haguessin perdut, perquè vostès s’han mogut a raó de la denúncia que Gent de Teià ha fet 
al Tribunal de Cuentas. És més amb aquesta Resolució de l’Alcaldia tenim dubtes de la 
legalitat o de la il·legalitat o de l’al·legalitat, perquè nosaltres hem estat buscant la 
documentació i hem trobat a faltar un informe del secretari, que sabem que no és preceptiu, ho 
dic des d’ara, un informe del secretari que l’assessorés legalment del que estava fent, ja dic 
que no és preceptiu. Però en canvi també hem trobat a faltar un informe de l’interventor en el 
que digués que això que vostè estava fent era correcta o no correcta, i aquest informe sí que 
és preceptiu abans que vostè faci l’aprovació, si que necessita legalment acompanyar. Per  
això dic que vostè ho ha fet a pit descobert, sense un informe del secretari, sense un informe 
de l’interventor ha dit, escolti miri, aquest deute que ens deuen en diners Zyland a l’Ajuntament 
des de l’any 2006 jo personalment la trasllado a compte de les set  cases que estan per 
acabar, que estan per construir en un estat d’abandono. Però no és això lo greu, encara  
venen coses més greus que aquesta valentia de vostè acceptant una cosa que no es pot 
acceptar perquè l’únic que es pot acceptar són els diners que ens deuen des del 2006 perquè 
són diners del poble, són diners de tots els que estem aquí i no són diners perquè vostè jugui,  
bé, un altre problema i és que vostè accepta aquesta operació i avui en dia Zyland ha 
traspassat totes les  qüestions, totes les cases i tots edificis a una empresa que es diu Solvia i 
fixis vostè, Zyland li diu miri jo li carrego això que li tindria que pagar  però no se perquè vostè 
ho accepta a compte de les 7 cases, quina cosa més rara. Vostè ha de cobrar aquests diners 
que va vendre una parcel·la a aquests senyors, ha de cobrar aquests diners i no els cobra, 
accepta que vagi a càrrec d’aquesta parcel·la i resulta que mentre vostè està acceptant això 
Zyland està preparant els papers per passar les pertinències a Solvia que no ens oblidem que 
Solvia és una sucursal del Banc de Sabadell que tenen tots els pisos. Què vol dir això, 
resumint, miri, li diré ben clar, no ens agrada això, no ens agrada ni a nosaltres ni a Gent de 
Teià. Penso que Gent de Teià es mereix que vostès cobrin el deute, cobrin el deute en 
metàl·lic i cobrin el deute, el poble ho mereix i cobrin el deute en metàl·lic  i cobrin el deute fins 
i tot amb interessos perquè resulta que nosaltres sí estem pagant  alguna factura amb 
interessos, si que ens les fa pagar algun jutja alguna factura amb interessos. Per tant nosaltres 
reclamem exactament per Teià el mateix tracte, que cobrin el deute. No sabem si es cobrarà 
perquè a més hi ha un agravant, que és que amb l’acta notarial el que diuen és que la posen a 
compte d’aquestes 7 cases i que si passats 5 anys més no han venut aquestes cases, que no 
les hauran venut, segur, perquè estan en un estat de deterioro total, si passats aquests 5 anys 
no han venut les cases començaran a devengar interessos, però en  cap moment diuen com 
pagaran aquest 180.000 euros, en cap moment ho diuen, s’ho callen i vostès ho accepten i 
precisament tot això que estic dient, aquesta pèrdua de diners, aquesta manera d’actuar a la 
senyora regidora Emma li fa molta gracia perquè se’n  riu. Clar  és aquest el sistema que 
vostès tenen de treballar, se’n riuen de tot. Se’n riuen hasta del poble, se’n riuen dels regidors 
que estan posant aquí temes importants com són una quantitat de diners. És aquesta la 
manera d’actuar de vostès. És aquesta la manera d’actuar de la Sra. Emma que  tot el rato 
amb rialletes i tot, suposo que amb l’objecte de posar-me a mi en ridícul o de ridiculitzar-me o 
de posar-me nerviós. Miri la veritat és la veritat. Hi ha un deute pendent que es va generar el 
2006 quan l’alcalde era el Sr. Andreu Bosch, d’Esquerra Republicana, mentre aquest senyor 
va generar aquest deute, al mateix temps es va vendre 3 milions més de patrimoni en 
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parcel·les i els va cobrar tots, a més de tot això va pujar el 25 i aquest senyor no va cobrar 
aquest deute. Després d’aquest temps Gent de Teià ha fet surar això i els hi recordo  

 
L’alcalde Sr. Josep Botey i Solà  manifesta que això és mentida 
 
El regidor Sr. Joan Castan i Peyron manifesta el següent: “El senyor alcalde m’ha dit 
mentider”. 
 
L’alcalde, Josep Botey i Sola, manifesta el següent: 
No.“He dit que és una mentida, que no és el mateix.  
 
El regidor Sr. Joan Castan i Peyron demana que li deixi acabar. 
 
L’alcalde, Sr. Josep Botey i Solà, manifesta el següent: 
“Faci-ho ràpid,  perquè els discursos electorals ja vindran en el seu moment.” 
 
El regidor Sr. Joan Castan, del grup municipal GT, manifesta el següent: 
“El senyor alcalde s’atreveix a dir al senyor regidor quan està defensant els interessos del 
poble, quan està defensant quasi 200.000 euros, quan està dient la veritat de que aquest 
deute està pendent de cobrament del 2006, quan estic dient la veritat que ell ara diu això i 
miri si vostè diu mentida que vostè en unes actes que nosaltres li vàrem presentar, en una 
instància que li vàrem presentar  li vàrem preguntar en una primera instància, les tinc aquí li 
donaré les dades, vostè les sap, en una primera instància li vàrem preguntar sobre el 
conveni urbanístic del 2006. Vostè a bon criteri, que bé, ho podem admetre,  ens va 
contestar  que no era suficient la informació. Li he de dir que en el 2006 es varen fer molts 
pocs convenis d’aquest tipus, podia haver-se vist, però bé, té raó, la informació no era 
correcta, vàrem fer una segona acta i li vàrem demanar el conveni urbanístic amb Zyland i 
vostè ens va contestar que no existia cap conveni urbanístic amb Zyland i ara m’està dient 
vostè que jo sóc mentider per dir que vàrem ser nosaltres que vàrem reclamar que es 
cobrés. Precisament a partir d’aquí és quan vostès comencen a interessar-se per aquest 
tema quan reben i a nosaltres ens diuen mentida i el pitjor del cas, miri, li diré, no se si val la 
pena, el poble ja ho sap, no val la pena. 
Miri si és veritat que vostès a raó d’aquesta segona instància que vostès ens contesten que 
no tenen cap referència, que no existeix, vostès a través d’un bufet d’advocats, no 
directament sinó a través d’un bufet d’advocats, que es diu si no recordo malament Milà, diré 
el nom i tot, a través d’aquest bufet d’advocats vostès  es poden en contacte amb Zyland, 
quan el lògic hagués estat que vostè, l’alcalde, s’hagués posat mitjançant un document 
públic, però no, ho volen amagar i ho fan a través d’un gabinet d’advocats, clar, nosaltres 
quedem al marge perquè clar com que ja no tenim referències, però quina casualitat, resulta 
que en aquell moment Zyland i tenim també l’acta notarial els hi respon a vostès que sí que 
li deuen això i li proposen com ho han de pagar. no diguin vostès que jo estic dient mentides, 
no diguin vostès que jo no estic donant una informació perquè tota aquesta informació com 
sempre ha fet Gent de Teià està documentada, data, dies, instàncies, hores i persones que 
han parlat perquè fins hi tot tenim referència de les converses que vostès han tingut. Per 
tant, per favor, ja n’hi ha prou, contesti’m al que li he dit i no em contesti que és mentida. 
Contesti quan cobraran, com cobraran  i en quina data cobraran aquest deute que és el que 
veritablement interessa al poble. Quan cobrarà  i com la cobrarà. Això és el que tenen que 
contestar vostès i deixar d’amagar-se i de dir tonteries i de dir coses que no són veritat  per 
tapar errors, i dic errors, que no dic mala fe, que algunes altres persones poden pensar que 
hi ha mala fe,  jo no, en cap moment Gent de Teià ha dit, ha dit han estat errors i continuo 
dient-ho, però són errors que han perjudicat i s’han de denunciar. Efectivament errors que 
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han perjudicat al poble i s’han de denunciar perquè la gent no pot pretendre governar a base 
d’errors que perjudiquen l’economia del poble. La gent no ho pot entendre, quan un ve a 
governar ha de governar en conseqüència. “ 

 
L’alcalde, Sr. Josep Botey i Solà, manifesta el següent: 
“En tot cas, dic que no és cert que vostès ho varen descobrir per un motiu molt clar, perquè 
és cert que l’any 2006 no es va inscriure raonablement la càrrega que hi havia d’aquest 
188.000 euros en el projecte de reparcel·lació i és cert que en aquest temps no s’ha cobrat. 
Quan ha sortit?  No ha sortit quan vostès ho han vist, ni molt menys, ha sortit quan a raó de 
la denúncia de Sant Berger contra l’institut  i tot el pla que hi havia allà i a resultes de la 
sentència del jutge on diu s’ha de tirar enrere el Pla  parcial que hi havia en el seu moment i 
refer-lo, i refer-lo, és aleshores quan la persona encarregada de refer-lo i és el Miquel 
Pigem, no Milà, Miquel Pigem, que és qui s’ha encarregat de fer la reparcel·lació, quan te la 
reparcel·lació feta diu ara anem a inscriure la càrrega que ell suposava pagada  i és en el 
moment, quan es busca  i es comprova que aquesta càrrega no estava encara liquidada. És 
aleshores que surt  i surt arrel de la reparcel·lació , no surt per cap vareta màgica de Gent 
de Teià, ja se que vostès voldrien que fos així, però no és així. Les coses són com són i arrel 
de la denúncia, arrel de refer tot el Pla urbanístic, evidentment, s’havia de comptar  amb la 
càrrega dels 188.000 euros,  i és quan aflora el tema de la manca d’això. A continuació, 
nosaltres el primer que fem és contactar amb Zyland, trucar-los i dir-los “Senyors, ens deuen 
això” . en el meu despatx- “ens deuen aquests 188.000 euros perquè en el seu moment  no 
es varen liquidar”. La primera resposta de l’empresa va ser “voleu dir?, voleu dir, perquè 
d’això ja fa temps, segur que sí que està pagat? . No. Mireu si-us-plau, a nosaltres no ens 
consta, intervenció ja havia fet tot el seu treball, a nosaltres no ens consta, mireu que així 
estigui pagat i liquidat i si ho està ens ho confirmeu.  
Segona reunió al meu despatx amb Zyland: “no hem trobat res, no hem trobat res  i hem vist 
que no hi ha ni transferències ni pagament ni res,  per tant donem per no pagat aquesta 
quantitat tal com nosaltres els hi havíem dit i tal com havia sorgit de la reparcel·lació del Pla. 
És a les hores quan nosaltres els hi diem, doncs bé, senyors, han de pagar i és aleshores 
quan Zyland diu: “nosaltres estem en concurs de creditors, l’empresa va malament, no tenim 
aquests diners  i busquem la fórmula perquè aquests diners doncs realment estiguin tal com 
haurien d’haver estat. És cert, hi ha aquest error. En el seu moment haurien d’haver estat 
inscrits en el Registre de la Propietat, etc. no?, per tant, anem-ho a fer ara perquè també el 
Pla surt nou i per tant, estem fent el que correspondria a aquest Pla, malgrat que això ja 
hauria d’haver estat liquidat de l’anterior Pla. Doncs anem-ho a fer ara. Doncs bé, es fa el 
projecte de reparcel·lació, es presenta al Notari, es fa l’escriptura i a l’escriptura s’inclou 
aquesta quantitat com una càrrega del que queda per vendre, que em sembla que són 6 o 7 
cases, per tant, queda com una càrrega del que queda per vendre, imposada a cadascuna, 
no en general, no que un cop venguin totes sinó que queda imposada a cadascuna. Per 
tant, la primera que venguin, sigui quina sigui, d’elles, hauran de liquidar aquesta quantitat a 
l’Ajuntament perquè està ja posada. Per tant, no és una quantitat perduda com vostès han 
fet córrer, no és una quantitat que no se sàpiga on està, no, ve d’aquí, està localitzada i ara 
està harmonitzada i per tant, queda tancat i estem a l’espera. És cert que ara en aquest 
moment, s’ha venut, vull dir, no és cap maniobra de Zyland, que mentre vostès, dellonces, 
no, és una transferència normal i corrent. Nosaltres ja sabíem que hi estaven negociant. ara 
evidentment, al canviar de propietari, això ha estat fa una setmana, deu dies, al canviar la 
titularitat, nosaltres el primer que farem és reclamar a Solvia aquests 188.000 €. Ja ens diran 
si ens ho paguen, si no ens ho paguen, o si tal com diu l’escriptura ens ho paguen en la 
càrrega de la primera de les finques que van vendre. Per tant, no hi ha res amagat. No hi ha 
cap contuberni com sembla que vostès vulguin presentar. Hi ha errors? si i vostès ho han dit 
que hi poden ser, hi ha uns errors que potser no havien d’haver sigut, uns errors que si no hi 
hagués hagut aquesta nova reparcel·lació hagués pogut ser greu perquè no se quan 
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haguessin aflorat, però bé, ha estat gràcies a la reparcel·lació al nou Pla que han sortit  
aquests 188.000 euros” 
 

 
La regidora Sra. Clara Mir i Aparicio, en representació del grup municipal ERC, 
manifesta el següent: 
“Només vull aclarir  algunes coses que potser són una mica complicades i a vegades, jo no 
vull entrar en molts detalls, però vull que s’entengui més o menys com ha anat. 
L’any 2006 es fa aquesta reparcel·lació  i hi ha uns terrenys que passen de no urbanitzables 
i un que augmenta el sostre edificable. Per la llei de llavors l’empresa ha de pagar el 10% 
d’aprofitament mig. Això que queda taxat en aquests 188.000 euros que parleu, no es pot 
donar en terrenys i s’arriba a l’acord que es faci a través d’un pagament, que és del que 
parleu vosaltres. Aquest pagament és un ingrés atípic, per tant d’aquí certament després 
podem  deduir que hi ha hagut un error, però no tot el que vosaltres dieu.  Aquí no s’ha  
descobert el cas Watergate, vaja. A partir de llavors aquests 188.000 € que s’han de pagar  
es fa una acta notarial que en aquell moment no era ni  Zylant era una altra empresa, en la 
qual reconeix que es deuen aquests diners. A partir de llavors es dona per bo això i s’inscriu 
al Registre de la Propietat sense carregar aquest deute i l’error és que no s’inscriu el deute 
en el Registre de la Propietat. A partir d’aquí la cosa queda aturada, ningú no s’adona que 
aquest ingrés no ha entrat a l’Ajuntament perquè no està inscrit. Segons les paraules de 
l’advocat que ho ha portat, deia “de debò que és un error humà” i ens ho explicava així, per 
això us ho explico. A partir de llavors, arran, tal com ha explicat l’alcalde, de la sentència 
amb l’Institut, es torna a fer un altre cop la reparcel·lació d’aquella zona i quan l’advocat 
comença a recollir tota la informació per enviar un altre cop la Modificació a la Comissió 
d’Urbanisme i que l’aprovi, demana el certificat de pagament d’aquests diners. Comencem a 
buscar, que a més,  més o menys en l’època que vosaltres vàreu demanar què era això, 
vam començar a buscar i no vàrem trobar res, per tant, aquests ingressos no s’havien fet.  A 
partir de llavors, nosaltres ens posem en mans d’aquest advocat i aquest advocat ens diu 
què és el que creu que és millor, perquè a més aquesta empresa està en concurs de 
creditors i per tant és una situació complicada perquè ha de reconèixer ràpid que te aquest 
deute perquè sinó el que ho agafi no ho assumirà. Aconseguim que aquesta empresa 
reconegui el deute, es torni a inscriure en el Registre de la Propietat el deute, de manera 
que realment a hores d’ara no hi ha cap perjudici per a la hisenda pública perquè, de fet, la 
càrrega del deute existeix i per tant, es deu, aquests diners es deuen a l’Ajuntament. Per 
tant, entenc que hi pot haver un error humà però que no hi ha hagut cap mala fe. Després el 
senyor Castan diu “nosaltres no diem mentides”. Algunes sí perquè vostè diu que compra  
Zyland a l’Ajuntament, per 188.000 € aquell terreny. Allò és una ganga. Una ganga per 
188.000 €. Això era la taxa d’aprofitament mig. Es va comprar entre dos particulars, que no li 
diré el nom, no ho van comprar a l’Ajuntament i això és el que posa a la seva revista, que 
precisament ho poso aquí en gran perquè ho pugui veure. Simplement perquè a vegades és 
millor parlar les coses i parlar amb claredat  i honestedat  i no intentar buscar les tres potes 
al gat, perquè no hi són. 
 
 
El regidor Sr. Joan Castan Peyron, en representació del grup municipal Gent de Teià, 
manifesta el següent: 
“En tot moment Gent de Teià ha parlat amb honestedat. Mai ha dit que havia estat fet amb 
mala fe, sinó al butlletí es pot llegir que es disbauxa econòmica, disbauxa a la gestió, el que 
vostè ha dit, precisament Gent de Teià  el que ha dit en el butlletí és el que vostè ha dit. Que 
hi ha un descuit importat de 200.000 euros.  
Vostè ha dit que no era Zyland l’empresa que va, be això si que  jo prego que s’ho miri, jo no 
li diré que és mentida, però jo tinc aquí l’acta notarial, Barcelona a 29 de Julio del 2006, en 
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nombre y representación como apoderada mancomunado de la mercantil (etc, etc) de 
Zyland, SL 

 
La regidora Sra. Clara Mir i Aparicio, en representació del grup municipal ERC, 
puntualitza el següent: 
“El que he dit és que els terrenys no han estat propietat de l’Ajuntament, sinó que la Societat 
Isaura Dos SA n’efectua la compra, em referia a això. Després Zyland fa el...” 
 

El regidor Sr. Joan Castan i Peyron, en representació del grup municipal GT, 
manifesta el següent: 
“Miri, en tot moment és Zyland la que en realitat fa la reparcel·lació. En tot moment Zyland 
ha de fer la cessió del 10% d’aprofitament mig a l’Ajuntament. Aquest 10% d’aprofitament 
mig a l’Ajuntament està valorat pels propis tècnics d’aquí de l’Ajuntament, que són 
exactament sostre màxim que li correspon d’edificació són tres mil i pico de metres que li 
correspon una parcel·la de 300 m, 300 i pico i total el 10% d’aprofitament està tot edificat i 
l’acta diu segons l’anterior equivalent econòmic del 10%  d’aprofitament urbanístic que ha de 
pagar el promotor a l’Ajuntament de Teià. O sigui que el promotor ho ha de pagar a 
l’Ajuntament de Teià. Per tant sí que és Zyland, sí que hi ha aquest deute pendent, sí que 
aquest deute pendent de cobrar són aquests diners, sí que s’haguessin hagut de cobrar en 
metàl·lic; si que no s’han cobrat en metàl·lic després de 9 anys, sí que aquests diners estan 
posats a compte d’unes obres, d’unes empreses que no sabem quan s’acabaran, ni si 
s’acabaran,  que no es segur que es cobrin. Ara vostès començaran gestions per assegurar-
se, perfecte  i jo estic molt conforme i molt agraït que ho facin perquè el poble ho necessita i 
a més és la seva obligació”” 

 
 
 

 
 
Sense altres assumptes a tractar, quan són les 22:56  hores del dia al començament 
indicat, el president aixeca la sessió, de la quan estenc, com a secretari, aquesta 
acta. 
 
El secretari 


