
 

 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 20  DE JULIOL DE 2017 
 
Identificació de la sessió: 

Núm.  4/2017 

Caràcter:  Ordinària 

 

 
 
A la Vila de Teià, quan són les 20:34 hores del dia 20 de juliol de dos mil disset, es 

reuneix a la Sala de Plens de la Casa Consistorial i en primera convocatòria, el Ple 

de l’Ajuntament a l’objecte de portar a terme la sessió ordinària, segons convocatòria 

notificada reglamentàriament. 

 

Presideix l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, amb assistència dels regidors:  

Sra. Montserrat Riera i Rojas, Sra. Silvia Marcos i Llagostera, Sr. Santiago Albert 

Seseña, Sr. Andreu Porta i Espelt, Sr. Oriol Ribera i Esplugas, Sra. Maria Teresa 

Casellas i Abella, Sra. Bárbara Furment i Tomás,  Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó, 

Sr. Abel Ballesteros i Monferrer i Sr. Francesc Ribas i Paris i Sra. Gemma Rosell 

Duran, assistits del secretari de la Corporació Sr. José M. Blanco i Ciurana  i de la 

interventora, Sra. Anna Moreno i Castells.  

 

El regidor Sr. Jordi Casanovas i Garcia ha excusat la seva assistència per motiu de 

vacances, sent a l’estranger. 

 
Oberta la reunió, s’entra a tractar els temes inclosos a l’ordre del dia d’aquesta 
sessió ordinària, i es prenen els següents acords: 
 

I.-   PART RESOLUTÒRIA 

 

1. Aprovació esborrany acta sessió ordinària del Ple del dia  18 de maig de 
2017 

 

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 18 de maig de 2017. 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany de 

l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 18 de maig de 2017, en la seva redacció 

original, sense fer rectificacions. 

 

 

 

DICTÀMENS 

 
Àrea 1 
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2. Imposició de multa per infracció greu Ordenança municipal reguladora de la 
tinença d’animals. 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data  8 de juny de 2017, en relació a 

la imposició de multa per infracció greu ordenança municipal reguladora de la 

tinença d’animals. 

 

Resultant que per acord de la Junta de Govern Local, de data 16 de febrer de 2017, 

s’ordenà la incoació d’expedient sancionador a J.O.O.M. per a determinar la 

responsabilitat administrativa en què pogués incórrer com a propietari de gos de 

raça perillosa, per vàries infraccions a la normativa reguladora de la tinença 

d’animals potencialment perillosa, detallats a l’informe de la Policia Local, de data 15 

de febrer de 2017. 

 

Resultant que nomenat instructor i secretari, sense que, notificat l’inculpat, 

promogués recusació, es va instruir el corresponent expedient per a l’esclariment 

dels fets. 

 

Resultant que formulat el corresponent Plec de càrrec, l’inculpat no ha realitzat 

al·legacions en la seva contra. 

 

Resultant provat i així es declara que J.O.O.M. no va adoptar les mesures 

necessàries per evitar que el gos de la seva propietat de raça perillosa, fora trobat a 

la via pública sense lligar i sense morrió, el passat 11 de febrer de 2017, segons 

consta a l’informe emès per la Policia Local, de data 15 de febrer de 2017, fent 

constar que en el moment d’aquests fets, el propietari no tenia contractada pòlissa 

d’assegurances, ni tenia el gos inscrit al registre municipal. 

 

Resultant que per Resolució de l’Alcaldia núm. 107/2017, de data 22 de febrer, es va 

disposar concedir la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos al 

Sr. J.O.O.M, en relació al gos mascle, mestís, amb número de xip 

941000021084709, de nom Tanke, ordenant la seva inscripció al Registre Municipal 

d’Animals potencialment perillosos. 

 

Considerant que els fets declarats provats són constitutius d’una infracció greu de 

l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’Animals, prevista a l’article 62.28, 

per no adoptar les mesures necessàries per evitar que el gos de la seva propietat de 

raça perillosa, fos trobat a la via pública sense lligar i sense morrió, el passat 11 de 

febrer de 2017, essent responsable en qualitat d’autor J. O. O. M., que apareix 

sancionat a l’article 66.2.b) de la referida Ordenança, amb multa de 151,00 € a 

1.500,00 €. 
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Considerant que la gravetat amb que la infracció afecta els interessos protegits per 

l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’Animals, l’existència 

d’intencionalitat i la naturalesa dels perjudicis ocasionats, la inscripció al Registre 

Municipal de gossos perillosos i la contractació d’una pòlissa d’assegurances de 

responsabilitat civil, procedeix graduar la sanció en la quantia mitjana. 

 

Atès que notificada a l’interessat la corresponent proposta de resolució de la instructora 

de l’expedient sancionador, en data 28 d’abril de 2017, l’inculpat no ha realitzat cap 

al·legació en la seva contra. 

 

Considerat que correspon al Ple de l’Ajuntament la competència per a la imposició 

de sancions derivada de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’animals, 

per a les accions u omissions tipificades com a infraccions greus relatives a la 

tinença de gossos potencialment perillosos. 

 

Considerant que en la tramitació d’aquest expedient s’han observat les prescripcions 

legals, en especial la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, la instructora que subscriu eleva al 

Sr. Alcalde la següent, 

 

La regidora Sra. Barbara Furment Tomas, en representació del grup municipal GT, 

manifesta el següent: 

“”Pel que veig a  aquest noi se li va comunicar el 15 de febrer i el 22 estava tot arranjat per 
Junta de Govern, no? O sigui que en una setmana ho va arranjar tot, llavors arribar a una 
sanció d’aquests imports, aquest animal va fer mal a algú?. Considero que és una 
normativa, que a més no és a tot arreu aquesta normativa d’aquests graus ... i la trobo una 
mica excessiva la multa. O sigui, si no hagués fet cas, però veig que en una setmana ho va 
arranjar, llavors la trobo una mica excessiva. “” 

 

El regidor  Sr. Santiago Albert Seseña, indica que la sanció màxima que contempla 

l’Ordenança són 1.500 euros i que s’està aplicant la sanció en grau mitjà i que  la 

mínima  són 151 €. 

 

La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomas, indica: 

“Si la persona ha complert amb els terminis bastant ràpid perquè en menys d’una setmana 
s’aprova per la Junta de Govern, la qual cosa vol dir que la Junta és dijous i dilluns o dimarts 
ho devia entrar per registre, estem parlant de quatre, cinc dies. Ho aprovem perquè ho hem 
parlat, però nosaltres ho trobem una mica excessiu.” 
 

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

“La infracció ja s’ha produït i a més a més és una raça perillosa. Per tant,  la seguretat dels 
ciutadans va per endavant i la tolerància d’aquest govern amb aquesta matèria s’ha acabat. 
No cal que esperem que un gos mossegui a algú o mossegui un altre animal. És a dir 
aquesta persona sap que hi ha una ordenança, sap  que hi ha una llei a complir i una 
normativa a complir i aquesta persona l’ha incomplert i el seu gos no només ha incomplert 
aquesta normativa ell com a propietari d’aquest animal, sinó que com a raça perillosa aquest 
animal va lliure pel carrer. Escolteu-me, com alcalde crec que ja hem de dir prou a aquests 
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tipus d’actituds. Tolerància zero. Perquè ens hi juguem la seguretat de les persones, de les 
criatures, de la gent gran i acabem de tenir fa molts pocs mesos un accident provocat per un 
gos que va travessar la riera lliure. S’ha acabat. No hi esteu d’acord amb aquesta sanció. 
Doncs nosaltres sí i prou si us plau, no en parlem més. Ja ho heu dit, heu demostrat la 
vostra disconformitat”.  

 

La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomas, manifesta el següent: 

“La disconformitat ve perquè si hi ha una sèrie de nivells i aquesta persona, a veure, que se 
t’escapi un gos, tothom que te gos li pot passar, el que no estigui assegurat doncs val que hi 
hagi una sanció, però si existeix una sanció mínima i aquesta persona ha fet cas en el 
moment. Votem a favor tot remarcant la nostra disconformitat amb l’import perquè creiem 
que aquesta persona ha actuat ràpidament. Creiem també que s’ha de fer un seguiment, 
que hi hagi una seguretat, que hi hagi una sèrie de coses i amb això no estem disconformes, 
sinó que estem a favor, el que no estem a favor és que tenint vàries opcions dintre de les 
sancions es vagi a la mitja, perquè és la mitja pràcticament,  quan se’ls podria sancionar 
amb una altra.” 

 

El regidor Sr. Santiago Albert indica el següent: 

“ Aquí hi ha diversos criteris que són sancionables no un de sol, no te assegurança, no està 
registrat, és raça perillosa, està solt pel carrer, no porta morrió. Són moltes coses que estan 
acumulades. Si fos una sanció, ostres no estava registrat i l’hem enxampat, podríem fer una 
consideració de sanció mínima, però en aquest cas són moltes coses i a més a més és un 
gos de raça perillosa.  
 

La regidora Sra. M. Teresa Casellas Abella, portaveu del grup municipal GT, manifesta 
el següent: 
“Teníem aquestes reticències però estaríem d’acord, el que passa és que  si que 
m’agradaria que s’actués sempre amb el mateix perquè el de raça perillosa,  mira a totes les 
autonomies no es consideren els mateixos gossos raça perillosa, per exemple hi ha gossos 
que aquí ho són, que a Aragó no i a la resta d’Espanya tampoc.  Llavors depèn del gos. Hi 
ha gossos que estan considerats raça perillosa i no fan mai mal a ningú i hi ha d’altres que 
no ho són i empipen molt i poden produir un accident, el que diu ell i un es pot trencar la 
cama o poden fer mal, que a aquest també se’ls multi, que no només sigui perquè aquest 
està catalogat, que sigui amb tots. Llavors perfecte. Que ens posem seriosos, perfecte, però 
amb tothom.” 

 

El regidor Sr. Oriol Ribera Esplugas, del grup municipal GT, exposa el següent; 

“Aprofitant aquesta aposta del govern de multa així forta, impactant una miqueta diguéssim, 
s’ha pensat en publicitar-ho en el butlletí per d’alguna manera perquè la gent és conscienciï 
aprofitant l’avinentesa de que aquests van en serio. Hi ha alguna idea en aquest sentit?” 

 

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

“Recentment hem fet una campanya també de tinença d’animals en relació als excrements a 

la via pública i hem tornat a recordar via butlletí, via web, l’Ordenança. Ho podem tornar a 

fer.  

Ho vàrem fer ara no recordo en quin butlletí municipal en relació als abocaments a la via 
pública també, que també darrerament la tolerància ja és zero si aneu seguint els acords de 
Junta de Govern Local amb els abocaments incívics o il·legals en la zona de contenidors . Hi 
ha d’haver un moment que el comptador ha d’estar a zero i en aquest cas jo insisteixo 
perquè és que com he hagut de parlar moltes vegades amb una família que malauradament 
per culpa d’un animal deslligat al Passeig de La Riera ha estat pràcticament cinc mesos 
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hospitalitzat. En aquest cas malauradament no hem pogut localitzar el propietari d’aquest 
animal, ni hem pogut localitzar l’animal en el mateix moment i la regidora ho sap perquè hi 
va ser a prop, no ho va veure sinó que ho va veure a prop després de l’accident. La societat 
ens demana als ajuntaments que actuem davant d’aquests tipus d’actituds perquè es que 
ens hi juguem la seguretat, més enllà que és perillosa o no, però que a més a més si és 
perillosa i incompleix tot el que està incomplint o tot el que ha incomplert, doncs ..” 
 

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal PDeCAT, 

manifesta el següent: 

“Nosaltres votem a favor i recolzem la iniciativa. No és que vulgui ser una sanció exemplar, 
però a vegades la manera de fer publicitat que realment anem seriosament en quant a 
compliment de les ordenances és publicitar que hi ha una sanció d’aquest tipus i més quan 
es tracta d’un animal perillós. A més a més, el propietari d’aquest gos no ha incomplert la 
sanció des del dia que va ser localitzat el gos fins el dia que va regularitzar la situació, no, 
des del moment en que va adquirir aquest gos ha estat tot aquest temps incomplint sense 
assegurança, sense portar-lo lligat, ni amb morrió, ni amb la seguretat que li escau per ser 
una raça perillosa i perquè l’Ordenança de tinença d’animals així ho diu. Votem a favor i 
esperem que sigui l’última perquè la gent compleixi amb l’Ordenança.” 

 

 

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: 

 

IMPOSAR A J.O.O.M., la sanció de SIS-CENTS SETANTA-CINC (675) Euros de 

multa, com a autor de la infracció greu de l’Ordenança Municipal Reguladora de la 

Tinença d’Animals, per no adoptar les mesures necessàries per evitar que el gos de 

la seva propietat de raça perillosa, fos trobat a la via pública sense lligar i sense 

morrió, el passat 11 de febrer de 2017, prevista i sancionada als articles 62.28 i 

66.2.b) de la referida Ordenança Municipal. 

 
 
 
 

3. Moció referent a la reinversió del superàvit a l’Administració Local per a la 
millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data  14 de juliol 2017, amb 

referència a la moció referent a la reinversió del superàvit a l’Administració Local per 

a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries, la part expositiva 

de la qual, seguidament es transcriu: 

 

“” 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera va suposar per als municipis una evident pèrdua 
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d’autonomia en la gestió dels seus recursos. D’una banda l’estabilitat pressupostària, 

entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no financers, va suposar una forta 

restricció en els primers anys de consolidació dels comptes municipals. D’altra 

banda, la prioritat absoluta del pagament d’interessos i deute públic, derivada d’una 

modificació de la Constitució que posava els interessos dels bancs per davant de 

l’interès públic. Finalment, una vegada consolidat l’equilibri pressupostari i la 

reducció de l’endeutament, els ajuntaments es troben amb la restricció de la regla de 

la despesa que limita l’increment dels pressupostos municipals al creixement de 

l’economia en termes de PIB, malgrat que la pròpia evolució de l’economia ha 

provocat un increment d’ingressos que podrien ser retornats a la ciutadania. 

 

Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta 

norma com una eina que permet acumular superàvits en etapes de creixement 

econòmic per utilitzar-los en etapes de recessió, entenem que la recuperació 

macroeconòmica en termes de PIB no s’ha vist reflectida a les economies 

domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem de seguir aportant 

recursos per donar resposta a les nombroses necessitats socials existents, així com 

a la implementació de polítiques de foment de l’ocupació i l’activitat econòmica. 

 

D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic sense 

considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells 

d’administració, resultant aquesta distribució clarament injusta amb les comunitats 

autònomes i amb els municipis. En el cas dels ajuntaments s’autoritza dèficit zero, 

però a la pràctica l’aplicació de la regla de la despesa provoca que acumulin 

superàvits estructurals que després serveixen per compensar l’incompliment dels 

objectius de dèficit del propi Estat espanyol. 

 

La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius 

acumulant superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé 

tenir-los aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit de les administracions locals va 

ser 7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB. La suma dels superàvits dels cinc 

darrers exercicis és gairebé de 26.000 milions. 

 

El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell 

de Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals, 

conservant només el petit marge per a inversions financerament sostenibles i amb 

l’agreujant que no serà d’aplicació fins que no s’aprovi de manera definitiva el 

pressupost, previsiblement al mes de juny. 

 

Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat 

pressupostària per evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que 

aquestes normes han de ser proporcionades i coherents amb la situació 

econòmica de cada ajuntament. En aquest sentit, reivindiquem que els 



7 

 

ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria d’endeutament i tinguin 

romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus superàvits i 

posar-los a disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials, 

promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme aquelles inversions necessàries 

per al municipi. 

 

Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 

milions d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits. 

Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu volum 

d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero. 

 

Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora 

canvis en la destinació del superàvit de les administracions locals i que el marge per 

a destinar a inversions financerament sostenibles es veurà molt condicionat per 

l’endarreriment en l’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Estat. 

 

“” 

 

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. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els 

ajuntaments puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la 

liquidació del pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs per 

al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària. 

 

Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio 

d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de 

tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin en 

els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària, 

computant només la previsió de despesa estructural que pugui comportar la inversió. 

 

Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en 

forma de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de 

les finances municipals. 

 

Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a 

l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la 

Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
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4. Modificació del règim retributiu de l’alcalde 
 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de dat  14 de juliol de 2017, en relació a 

la modificació del règim retributiu de l’alcalde. 

 

Vista la instancia presentada per l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, de data 21 

de juny de 2017, registre d’entrada núm. 2017/4560, en la qual manifesta que per 

motius laborals i professionals el proper curs 2017-2018 no pot acollir-se a la 

reducció del 50% de la jornada laboral docent al Departament d’Ensenyament, 

concretament a l’INS Maremar  del Masnou, com havia fet els dos darrers cursos 

d’ençà que va ser escollir alcalde. Per la qual cosa sol·licita al Ple de l’Ajuntament 

acordi el nou règim retributiu, a efectes de 15 de setembre de 2017, a través del 

règim d’indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats, tal com preveuen les 

Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent. 

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 1 de juliol de 2017, va 

reconèixer a l’alcalde, Sr. Andreu Bosch Rodoreda, una dedicació parcial en el 

desenvolupament del referit càrrec, amb dedicació de vint hores setmanals, amb una 

retribució bruta de 1.589 €/mes, més dues pagues a l’estiu i al Nadal. 

 

Atès que l’article 27 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per al present 

exercici, aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, de 21 de 

desembre de 2016, determina les indemnitzacions per assistència a òrgans 

col·legiats dels membres d’aquesta Corporació, establint el següent: 

 

“” 

1.- Els membres de la Corporació sense dedicació exclusiva o parcial, percebran 

indemnitzacions per assistència a les sessions dels órgans col·legiats d’acord amb 

les quanties següents: 

 Import percepció per assistència 

 Alcalde Regidors 

Ajuntament Ple 362,66 € 291,35 € 

Junta de Govern 240,00 € 200,00  € 

Comissions 

informatives 

71,10 € 71,10 € 

Junta de Portaveus 71,10 € 71,10 € 

Altres comissions 71,10 € 71,10 € 

 

2.- L'acreditació de l'assistència als òrgans col·legiats serà expedida pel secretari  de 

l’òrgan corresponent. 

 

“” 
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La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomas, en representació del grup municipal Gent 

de Teià, exposa el següent: 

“”Des de Gent de Teià no entenem que el mes de desembre quan es va fer els pressupostos 
es parlés que igual a partir de setembre passaria a plena dedicació exclusiva pel tema de la 
sobrecàrrega de feina que suposaria la supervisió de les obres de clavegueram i una altra 
sèrie de coses que crearia el projecte i que ara es demani el no tenir, que no dubtem que 
tingui la seva dedicació, perquè no la dubtem, però que ara es decideixi per això perquè 
llavors, qui assumirà aquesta sobrecàrrega de feina que havia d’assumir l’alcalde?. Volíem 
fer aquesta pregunta.” 

 

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

“En relació a l’aprovació dels pressupostos de 2017, crec que va quedar molt clar que era 
una previsió per si es produïen les circumstàncies que tinguéssim la dotació pressupostària. 
Sense entrar en detalls que afecten a la meva vida laboral i professional si dic que per raons 
professionals i laborals ja no puc acollir-me a la reducció del 50% de la meva dedicació al 
Departament d’Educació i per tant m’he de reincorporar, és perquè la meva reincorporació a 
temps complert al Departament d’Ensenyament i  a la meva plaça de professor és una 
decisió que l’he de prendre per raons laborals. Sí,  l’he de prendre, l’he de prendre perquè 
m’afecta la meva vida laboral i he optat per aquesta solució. La meva dedicació, ja sé que no 
la poseu en dubte, perquè, vaja, treballem tots plegats en el Consistori. La meva dedicació 
serà la màxima que la meva jornada diària em permeti, sempre compatibilitzant-ho amb 
l’horari de l’Institut. Que això vol dir que hauré d’utilitzar moltes més tardes que no pas fins 
ara? Sí,  també vol dir això i que vol dir que la meva agenda del matí serà més complicada? 
També. Però el meu grau de compromís i el meu grau de dedicació jo crec que no canviarà, 
vaja, aquest és el meu compromís; però no és el meu compromís ara, és el meu compromís 
també quan vaig ser escollit alcalde.” 
 
“Sobre una possible reorganització de tasques dins el govern municipal i de càrregues, bé, 
diguem que ara no és el moment, ho valorarem, en parlarem i si s’ha de prendre una decisió 
en aquest sentit, us ho comunicarem.” 
 
 

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.- DEIXAR sense efecte, a partir del dia 15 de setembre de 2017, el  

reconeixement de la dedicació parcial de vint hores setmanals de l’alcalde, Sr. 

Andreu Bosch i Rodoreda, amb retribució bruta de 1.589 €/mes, amb dues pagues 

extres, acordada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària  de 1 de juliol de 

2015. 

 

Segon.- DETERMINAR que amb efectes del dia 15 de setembre de 2017, l’alcalde, 

Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, passi a cobrar les indemnitzacions per assistència a 

òrgans col·legiats, determinades per l’article 27 de les Bases d’Execució del 

Pressupost Municipal del present exercici. 
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Tercer.- ORDENAR la publicació íntegra d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la 

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

 

 
 

5. Creació de l’Ordenança Fiscal núm. 60, reguladora de la taxa per a la inserció 
de publicitat en el Programa de Festa Major. 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de dta 14 de juliol 2017,  en relació a la 

creació de l'Ordenança fiscal núm.  60 reguladora de la taxa per a la inserció de 

publicitat en el programa de Festa Major.  

 

Vista l'Ordenança fiscal núm.  60 reguladora de la taxa per a la inserció de publicitat en 

el programa de Festa Major.  

 

Vist l’estudi econòmic de costos de l'Ordenança fiscal núm. 60, reguladora de la  taxa 

per a la insercio de publicitat en el Programa de Festa Major, així com l’informe 

d’Intervenció de data  10  de juliol de 2017, núm. 155 /2017. 

 

Vista la legislació vigent continguda en els articles 20 a 27 de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004. 

 

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 

per a la imposició i ordenació dels tributs locals. 

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 

d’activitats administratives de competència local, que s’imposen, l’import de la 

recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 

activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals. 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 

absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 

següents acords: 

 

Primer.-  APROVAR amb carácter provisional l’establiment de la taxa per a la inserció 

de publicitat en el programa de Festa Major i l’aprovació provisional de l’Ordenança 

fiscal núm. 60 corresponent, el text de la qual es recull a l’annex.  

 

Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord, així 

com l'expedient complet de l'Ordenança  durant el termini de trenta dies hàbils, 
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comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí 

Oficial de la Província. 

 

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe, 

podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.  

 

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 

els acords adoptats passaran a definitius. 

 

 

Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius que, una 

vegada transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com el text 

íntegre de l'ordenança aprovada. 

 

 

 
 

6. Expedient MC/06/2017, de suplement de crèdit i crèdits extraordinaris 
finançat amb romanent de tresoreria 

Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 10 de juliol de 2017,  referent a l’expedient de 

MC/06/2017,  de suplement de crèdit i crèdits extraordinaris finançat amb romanent de 

tresoreria. 

Vist l’informe emès per la interventora, ref. 154/2017, de data 10 de juliol de 2017, en relació 

a la tramitació de l’expedient de modificació pressupostària núm. MC/006/2017, en el qual es 

fan constar els següents extrems: 

“” 
A la vista de la provisió d’incoació del regidor d’Hisenda, Santiago Albert Seseña, de modificació pressupostària 

mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, amb el següent 

contingut: 

SUPLEMENTS DE CRÈDITS 

 Partides que incrementen 

 APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

320 1532 6190001 Arranjament vies públiques 174.000,00 € 

210 3320 6250000 Mobiliari 21.000,00 € 

320 9330 6220001 Edificis i altres construccions 25.000,00 € 

330 1600 6190001 Clavegueram 227.000,00 € 

320 1623 2279901 Altres treballs realitzat per altres empreses 61.022,43 € 

400 3110 4800000 DANA 1.350,00 € 

410 2313 2279900  Altres treballs realitzat per altres empreses 2.407,59 € 

320 9330 2120000 Edificis i altres construccions 1.470,59 € 
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160 9200 2030000 Lloguer maquinària 124,45 € 

300 4410 2279900 Altres treballs realitzat per altres empreses 18.750,35 € 

101 9200 2260400 Jurídics, contenciosos… 4.938,88 € 

110 1330 2279900 Altres treballs realitzat per altres empreses 1.656,73 € 

430 3230 2279900 Altres treballs realitzat per altres empreses 4.374,93 € 

210 3332 2279900 Altres treballs realitzat per altres empreses 4.074,06 € 

240 3400 2279900 Altres treballs realitzat per altres empreses 10.599,94 € 

120 4300 2269900 Altres despeses diverses 108,90 € 

Partides d'ingrés 

  APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

87000 Romanent de tresoreria amb finançament general 557.878,85 € 

GENERACIÓ DE CRÈDITS 

 Partides que incrementen 

 APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

330 1500 2700000 Despeses imprevistes 30.000,00 € 

Partides d'ingrés 

  APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

87000 Romanent de tresoreria amb finançament general 30.000,00 € 

D’acord amb allò previst en l’article 177.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, la interventora habilitada de 

l’Ajuntament de Teià, té a bé emetre el següent: 

INFORME 

PRIMER.- La normativa aplicable ve fonamentalment definida per: 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLHL), article 177. 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en 
matèria de pressupostos, articles 35 a 38. 

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la 
seva aplicació a les entitats locals. 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos 
de les entitats locals. 

- Bases d’execució del pressupost, exercici 2016, articles 9 a 12. 

SEGON.- Segons es desprèn de l’article 35 RD 500/1990, que desenvolupa l’article 177 TRLHL, els suplements 

de crèdits són “aquelles modificacions del Pressupost de despeses en els que s’assigna crèdit per la realització 

d’una despesa específica i determinada que no es pot ajornar fins a l’exercici següent, i en relació a la qual  el 

crèdit  previst resulta insuficient.” 

TERCER.- D’acord amb l’article 36, apartat 1r, del RD 500/1990, i sense perjudici de les especialitats 

contingudes en els apartats 2 i 3r del mateix article, “els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es 

podran finançar, indistintament amb algun o alguns dels següents recursos: 
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a)– Amb càrrec al Romanent Líquid de tresoreria [...] 

b)-Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun 
concepte del pressupost corrent 

c)- Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent no 
compromeses, quines dotacions s’estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.” 

En l’expedient que es sotmet a aprovació, l’assignació de crèdit es finança mitjançant la baixa en 
altres crèdits de despesa, sense que suposi pertorbació del servei, i amb romanent líquid de 
tresoreria. 

QUART.- L’article 37 RD 500/1990 regula l’elaboració dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de 

crèdit en els següents termes:  

“1.  Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit seran incoats, per ordre del 

President de la Corporació, i, en el seu cas, dels Òrgans competents dels Organismes autònoms 

dependents de la mateixa, en les unitats que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin 

responsables dels corresponents programes. 

2. A la proposta s’haurà d’acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat de la mesura que haurà de 

precisar la classe de modificació a realitzar, les partides pressupostàries a les quals afecta i als mitjans o 

recursos que han de finançar-la, havent d’acreditar-se: 

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar  i la impossibilitat de posposar-la a exercicis 

posteriors. 

b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a  aquesta finalitat específica, en 

el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, 

en cas de suplement de crèdit. 

Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit s’haurà de verificar en el nivell en que estigui establerta la 

vinculació jurídica. 

c) Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o majors ingressos sobre els previstos, que la resta de 

los ingressos es venen efectuant amb normalitat llevat que aquells tinguin caràcter finalista. 

[...] 

3. La proposta de modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel President a l’aprovació del 

Ple de la Corporació.  

En el cas de l’expedient que ens ocupa, la memòria justificativa acredita de manera suficient el caràcter específic 

i determinat de la despesa a realitzar, així com la inexistència de crèdit destinat a aquesta finalitat específica a 

nivell de vinculació.  

CINQUÈ.- Pel que fa a l’aprovació dels expedients de crèdit extraordinari o suplements de crèdit l’article 38 RD 

500/1990, estableix: 

“1. L’aprovació dels expedients pel Ple es realitzarà amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els 

Pressuposts, havent de ser executius dins del mateix exercici en què s’autoritzin. 

2. En la tramitació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdit seran 

d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables a l’aprovació dels Pressupostos 

de l’Entitat a que es refereixen els articles 20 i 22.  

3. Igualment seran aplicables les normes referents als recursos contenciós-administratius contra los 

Pressupostos de l’Entitat a que es refereix l’article 23. 

4. Els Acords de les Entitats locals que tinguin per objecte la concessió de crèdits extraordinaris o 

suplements de crèdit, en casos de calamitat pública o de naturalesa anàloga, d’excepcional interès general 

seran immediatament executius sense perjudici de les reclamacions que contra els mateixos es promoguin. 

Aquestes reclamacions s’hauran de substanciar dins dels vuit dies següents a la seva presentació, 

entenent-se denegades de no notificar-se la resolució a l’interessat dins d’aquest termini”. 

SISÈ.- La elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afecten les despeses o 

ingressos de les entitats locals, s’ha de realitzar en un marc d'estabilitat pressupostària coherent amb la 
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normativa europea, de conformitat amb allò previst en els articles 3,11 i 12 LOEPSF. Segons disposa l'article 16 

RD 1463/2007, l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i regla de la despesa correspon a l’Interventor 

municipal, que elevarà al Ple un informe, amb caràcter independent, que s'incorporarà als previstos als articles 

168.4, 177.2 i 191.3 TRLHL, i en el qual detallarà els càlculs efectuats i els ajustos practicats d’acord amb el 

Sistema Europeu de Comptes. No obstant això, l’article 177.2 TRLHL només fa referència als crèdits 

extraordinaris i els suplements de crèdit, de manera que es podria entendre que l’informe d’avaluació no és 

preceptiu per les altres modalitats de modificació pressupostària. D’altra banda, la Intervenció General de l’estat, 

en resposta a reiterades consultes del Col·legi de Secretaris i Interventors d’Administració Local, ha sostingut 

que les obligacions d’informació trimestral sobre execució pressupostària previstes a l’article 16 de l’Ordre EHA 

2105/2012, substitueixen l’obligació de realitzar informe per cada modificació pressupostària. 

SETÈ.- La disposició addicional noranta sis de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat 

per a l’any 2017 prorroga l’aplicació de la disposició addicional sisena per al 2016. 

 “En relació amb el destí del superàvit pressupostari de les entitats locals corresponents a l’any 2016 es prorroga 

per al 2017 l’aplicació de les regles contingudes en la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 

27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, pel que s’haurà de tenir en compte la disposició 

addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març.” 

De conformitat amb allò que disposa l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), en redacció donada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de 

desembre, de control del deute comercial en el sector públic: 

“1. En el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de 

l’Estat, Comunitats Autònomes, i Corporacions Locals, a reduir el nivell d’endeutament net sempre amb el 

límit del volum d’endeutament si aquest fos inferior a l’import del superàvit a destinar a la reducció de deute. 

[..] 

3. A efectes d’allò previst en aquest article s’entén per superàvit la capacitat de finançament segons el 

sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic a efectes del procediment de dèficit excessiu 

tal i com es defineix en la normativa europea.” 

El precepte transcrit ha necessitat d’aclariment per part del Ministeri, aclariment que s’ha realitzat mitjançant 

l’addició de la Disposició addicional sisena (regles especials per al destí del superàvit pressupostari) en 

l’esmentada LOEPSF, mitjançant la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre. 

“1. Serà d’aplicació el disposat en els apartats següents d’aquesta disposició addicional a les Corporacions 

Locals en les que es donin aquestes dues circumstàncies:: 

a) Compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les Hisendes Locals en matèria 

d’autorització d’operacions d’endeutament.  

b) Que presentin en el exercici anterior simultàniament superàvit en termes de comptabilitat nacional i 

romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, una vegada descomptat l’efecte de les mesures 

especials de finançament que s’instrumenten en el marc de la disposició addicional primera d’aquesta Llei. 

2. Durant l’any 2014, a efectes de l’aplicació de l’article 32, relatiu al destí del superàvit pressupostari, es 

tindrà en compte el següent: 

a) Les Corporacions Locals hauran de destinar, en primer lloc, el superàvit en comptabilitat nacional o, si fos 

menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals a atendre les obligacions pendents d’aplicar al 

pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior en el compte de proveïdors per 

operacions pendents d’aplicar al pressupost”, o equivalents en termes establerts en la normativa comptable i 

pressupostària que resulta de l’aplicació, i a cancel·lar, amb posterioritat, la resta d’obligacions pendents de 

pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de l’exercici anterior.  

b) En el cas de que, ateses les obligacions dites en la lletra a) anterior, l’impost senyalat en la lletra a) anterior 

es mantingués amb signe positiu i la Corporació Local optés a l’aplicació de l’establert en la lletra c) següent, 
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s’haurà de destinar, com a mínim, el percentatge d’aquest saldo a amortitzar operacions d’endeutament que 

estiguin vigents que sigui necessari per a que la Corporació Local no caigui en dèficit en termes de 

comptabilitat nacional de l’exercici 2014. 

c) Si complert el previst en les lletres a) i b) anteriors la Corporació Local tingués un saldo positiu de l’import 

assenyalat en la lletra a), aquest es podrà destina a finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de 

la inversió aquesta sigui financerament sostenible.  A aquests efectes la llei determinarà tant els requisits 

formals com els paràmetres que permetin qualificar una inversió com financerament sostenible, pel que es 

valorarà especialment la seva contribució al creixement econòmic a llarg termini.  

Per aplicar el previst en el paràgraf anterior, a més a més serà necessari que el període mig de pagament a 

proveïdors de la Corporació Local, d’acord amb les dades publicades, no superi el termini màxim de 

pagament previst en la normativa sobre morositat. 

3. Excepcionalment, les Corporacions Locals que en l’exercici 2013 compleixin amb el previst en l’apartat 1 

respecte de la liquidació del seu pressupost de l’exercici 2012, i que a més a més en l’exercici 2014 

compleixin amb el previst en l’apartat 1, podran aplicar en l’any 2014 el superàvit en comptabilitat nacional o, 

si fos menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació de 2012, conforme 

a les regles contingudes en l’apartat 2 anterior, si així ho decideixen per acord del seu òrgan de govern.  

4. L’import de la despesa realitzada d’acord amb el previst en els apartats dos i tres d’aquesta disposició no 

es considerarà com a despesa computable a efectes de l’aplicació de la regla de despesa definida en l’article 

12. 

5. En relació amb els exercicis posteriors al 2014, mitjançant Llei de Pressupostos Generals de l’Estat es podrà 

habilitar, atenent a la conjuntura econòmica, la pròrroga del termini d’aplicació previst en aquest article.” 

Romanent de tresoreria per despeses generals (I-II-III) 1.851.611,15 

Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament 1.217.288,43 

  -OPA -100.741,52 

  -AD -24.122,66 

  - Obligacions pendents de pagar -1.055.197,75 

 

37.226,50 

Dels suplements a arranjament vies públiques de 174.000 es considera 38.563,98 euros del Mur d’afectació del 

Torrent de Casa Bru amb Josep Sabatés, la inversió financerament sostenible per a complir amb la disposició 

addicional sisena.  

CONCLUSIONS 

En conseqüència, s’informa de forma FAVORABLE la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació número 

006/2017, sota la modalitat de suplement de crèdits i crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria 

per a despeses generals. 

“” 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 

absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 

següents acords: 

 

Primer.-  Aprovar l’expedient de modificació pressupostària núm. MC/006/2017 de 

suplement de crèdit i crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria, en 

el Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2017, de la següent forma: 
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SUPLEMENTS DE CRÈDITS 

 Partides que incrementen 

 APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

320 1532 6190001 Arranjament vies públiques 174.000,00 € 

210 3320 6250000 Mobiliari 21.000,00 € 

320 9330 6220001 Edificis i altres construccions 25.000,00 € 

330 1600 6190001 Clavegueram 227.000,00 € 

320 1623 2279901 Altres treballs realitzat per altres empreses 61.022,43 € 

400 3110 4800000 DANA 1.350,00 € 

410 2313 2279900  Altres treballs realitzat per altres empreses 2.407,59 € 

320 9330 2120000 Edificis i altres construccions 1.470,59 € 

160 9200 2030000 Lloguer maquinària 124,45 € 

300 4410 2279900 Altres treballs realitzat per altres empreses 18.750,35 € 

101 9200 2260400 Jurídics, contenciosos… 4.938,88 € 

110 1330 2279900 Altres treballs realitzat per altres empreses 1.656,73 € 

430 3230 2279900 Altres treballs realitzat per altres empreses 4.374,93 € 

210 3332 2279900 Altres treballs realitzat per altres empreses 4.074,06 € 

240 3400 2279900 Altres treballs realitzat per altres empreses 10.599,94 € 

120 4300 2269900 Altres despeses diverses 108,90 € 

Partides d'ingrés 

  APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

87000 Romanent de tresoreria amb finançament general 557.878,85 € 

 

GENERACIÓ DE CRÈDITS 

 Partides que incrementen 

 APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

330 1500 2700000 Despeses imprevistes 30.000,00 € 

Partides d'ingrés 

  APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 
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87000 Romanent de tresoreria amb finançament general 30.000,00 € 

 

Segon.- Que l’expedient núm.  MC/006/2017, de suplement de crèdit i crèdits 

extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria, sigui exposat al públic durant el 

termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci públic en el tauler d’anuncis i en el 

Butlletí Oficial de la província, podent els interessats examinar l’expedient i presentar 

les reclamacions que estimin oportunes. 

En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament 

l’expedient de modificació pressupostària  núm. MC/006/2017  de suplement de 

crèdit i crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria en el Pressupost 

de l’Ajuntament de 2017. 

 

 

  Àrea 2 
 

7. Determinació de les Festes Locals per a l’any 2018 
 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 2 de juny de 2017,  en relació a la 

determinació de les Festes Locals per a l’any 2018. 

Vista l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018. 

Atesa la conveniència de la formulació de proposta de les festes locals per a l’any 

2018,  a l’objecte de poder-ho comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies, per a la seva posterior aprovació per Ordre del Conseller d’Empresa i 

Ocupació. 

 

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.- Proposar les dues festes locals d’aquest municipi per a l’any 2018, segons 

s’indica a continuació: 

21 de maig 

12 de novembre 

 

Segon.- Donar trasllat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva aprovació, de conformitat amb el que 

estableix la normativa vigent. 
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8. Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2017-2020 
 
Vist el Pla Local de Joventut 2017-2020, elaborat per la Regidoria de Joventut, el 

qual aspira a ser la guia de les polítiques de joventut de Teià durant els propers 

anys, incidint en la realitat del jovent promovent una visió d’emancipació i 

participativa.  

 
 

El regidor de Joventut, Sr. Andreu Porta i Espelt, exposa el següent: 
“Avui és la primera part formal d’aprovació del Pla Local de Joventut. En primer lloc ja 
començo amb una autocrítica. És a dir, no és el procés que ens hagués acabat d’agradar 
fer, hem fet un Pla participatiu on el document resultant ens hagués agradat que fos vist, 
esmenat i  criticat pel conjunt de joves del municipi, tot i això per altra banda tenim la 
urgència degut a un tema de subvencions amb la Direcció General de Joventut i això ens fa 
que ens hàgim de cenyir a un calendari que primer pensàvem que no arribaríem, però si 
forçàvem la màquina vàrem veure que podíem arribar-hi i hem optat doncs que podíem 
obtenir una xifra considerable de diners per fer polítiques de Joventut, per tant hem preferit 
posar l’accelerador. Dit això, en primer lloc també agrair als tècnics del Casal, en Marc, la 
Chantal i en David per tota la feina que han fet amb el Pla, ja sigui organitzant el procés 
participatiu, ja sigui en la redacció o fent el diagnosi, etc. etc., així com a tothom que hi ha 
participat des dels regidors del conjunt del Consistori, com Entitats, tothom, hem intentat fer 
una diagnosi molt, molt, amplia i treballada. Per tant podem considerar que la primera part 
de la diagnosi és un clar reflex del jovent de Teià i també de bona part de la comarca però 
sobretot del municipi i que preveiem un Pla que tingui una durada de tres anys. Amb el 
jovent, tres anys és molt de temps i molt de temps vol dir que hem de ser flexibles. Per tant 
és un Pla que constantment s’ha de poder anar renovant. O sigui, el nostre objectiu és que 
no es quedi allà estancat i que allò  sigui un document que hem de seguir durant els tres 
propers anys, sinó que és viu i que l’hem d’anar modificant constantment. 
L’objectiu que ens plantejàvem amb aquest Pla Local és que Teià pugui continuar sent un 
municipi viu i actiu. Llavors per això ho plantegem des d’unes polítiques de joventut de 
caràcter emancipatori i el que entenem és l’Ajuntament, la regidoria hem de posar el màxim 
de facilitats perquè els joves puguin desenvolupar-se durant aquest cicle vital i fer el pas 
des de la infantesa cap a l’edat adulta d’una manera activa i que això pugui millorar la seva 
trajectòria vital. No obstant això aquest Pla també intenta enfocar diverses problemàtiques 
juvenils. Entenem que les polítiques de joventut no són només polítiques d’oci, sinó són 
polítiques transversals que donen tots els àmbits de la vida des d’habitatge, educació, salut, 
etc. etc. Què entenem també? Que el jovent és bona part del motor d’aquest municipi és a 
dir els joves son el futur de Teià i entenem que hem de mantenir que estiguin actius i puguin 
desenvolupar-se dins de Teià, dins  el municipi, cosa que amb la diagnosi que hem anat 
fent estem detectant que no passa. Som realistes i com que som realistes entenem que 
aquest document no és la panacea ni ens solucionarà tots els problemes d’avui per demà, 
però sí que el que volem començar és a revertir algunes dinàmiques que fa uns anys, per 
diversos motius s’han imposat. Sabem que no és una feina fàcil i doncs fent la formigueta 
intentar incidir en la realitat que per això hi som. I bé, dir això, que el futur de Teia passa 
pels joves, els joves no en el sentit que són els joves d’ara sinó els joves que demà seran 
adults i que hem d’aconseguir que puguin desenvolupar la seva activitat vital a Teià, fent 
que s’estimin el municipi i que trobin tot el que vulguin per viure”. 

 
 
El regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas, del grup municipal GT, manifesta el següent: 
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“Gent de Teià evidentment votem a favor del Pla. Aquest sí que es veu treballat, no com el 
Pla anterior que va ser tombat una mica perquè no s’havia treballat com calia amb les 
conseqüents pèrdues  de les opcions a les subvencions. Aquest dèiem que si que es veu 
treballat i que de ben segur que tira endavant. Les aportacions que dèieu que potser 
faltaven o que s’hagués volgut treballar més amb el jovent, bé, s’entén que de cara a optar 
a subvencions hagi d’anar així. Un cop estigui el Pla aprovat, en dur-lo a terme ja podrà 
participar-hi tothom. És important que el jovent se senti partícip perquè si no se sent 
partícip, si no veu resultats, si no es veu participatiu,  no s’impliquen. Bé, de fet és una 
continuïtat dels plans anteriors amb el handicap que bona part d’aquesta feina, per raons 
que ja sabem tots, es va anar perdent a l’anterior legislatura i a l’altra anterior hi havia molt 
jovent que formava part d’aquesta vida social de Teià,  més de cent  joves  entre 
corresponsals, la Comissió Jove, és bo treballar en el sentit i incidir en recuperar  una mica 
això que hi havia i s’està treballant perquè sigui possible, no? Els objectius en habitatge, 
transport, treball, tot això, també ens semblen correctes. És, no és que sigui utopia, ni molt 
menys, la feina nostra és molt important, el que passa és que no és una tasca gens fàcil. 
Tan de bo els pisos d’habitatge dels mestre es pugui convertir en  pisos de protecció oficial 
per joves perquè això segurament  seria un cop d’efecte per als joves perquè es vegi que 
surten les coses. És important també la implicació dels joves a Teià a nivell d’entitats, 
moltes de les quals tenen una mancança de relleu generacional. Els joves són els futurs 
que dirigiran les entitats, els futurs regidors, els futurs alcaldes, els futurs científics, 
economistes, etc. Si tot es pot quedar aquí  i podem treballar amb això, evidentment és la 
feina que s’ha de fer i no es pot perdre més temps. Gent de Teià no tenim més aportacions, 

ja les hem anat fent al llarg del temps i bé el nostre vot és favorable.” 
 
La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, portaveu del grup municipal CaT+ERC, 
manifesta el següent: 
“Voldria felicitar-nos per l’elaboració d’aquest Pla Local de Joventut, tan necessari per posar 
en valor les polítiques de joventut del municipi i entenent que, com ha dit el regidor, serà un 
Pla participatiu i obert i que donarà respostes a la realitat de la gent jove del poble. Agrair 

als tècnics de Joventut la feina feta amb aquesta rapidesa i evidentment votem a favor.” 
 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
“Subscric tots aquests agraïments per part de tots els tres grups municipals i us encoratjo a 
continuar treballant en aquesta direcció, amb tantes complicitats com es pugui i recollint tots 
aquest suggeriments i detalls que ens facin caminar en la direcció que apunta el Pla. Moltes 
gràcies a tots per les aportacions  i molt especialment al regidor per la seva coordinació.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 

absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 

següents acords: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Local de Joventut, elaborat per la Regidoria de 

Joventut d’aquest Ajuntament, amb una vigència de 2017 a 2020. 

 

Segon.- Exposar al públic el Pla Local de Joventut 2017 a 2020, pel termini de trenta 

dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci d’exposició en el 

DOGC o en el BOPB, durant els quals totes les persones interessades podran 

examinar l’expedient i formular les al·legacions pertinents. Finalitzat el període 
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d’exposició pública, sense haver-se presentat al·legacions, l’acord adoptat quedarà 

definitivament aprovat, sense més  tràmits. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Joventut del Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i al Consell 

Comarcal del Maresme, per al seu coneixement i als efectes pertinents. 

 

Quart.- Autoritzar al senyor alcalde-president per a la realització de les gestions que 

siguin necessàries en execució dels anteriors acords. 

 

 
  PROPOSTES 
 

9. Reglament de la distinció “TEI DE PLATA” 
 

Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 17 de juliol de 2017, en relació al Reglament 

de la distinció “TEI DE PLATA”, que no ha estat dictaminada per la Comissió 

Informativa corresponent, per haver estat elaborada la proposta amb posterioritat a 

la data de la Comissió. 

 

La regidora de Participació, Sra. Silvia Marcos i Llagostera, justifica la urgència de 

passar la proposta per aquest Ple de juliol. 

 

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. 34/2017, de conformitat 

amb el que disposa l’article 82.3 del ROF. 

 

*** 

 

Atès que l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim Local, 

estableix que en la seva qualitat d’administracions públiques de caràcter territorial i 

dintre l’esfera de les seves competències, correspon als municipis la potestat 

reglamentària i de la seva auto-organització. 

 

Atès que l’article 25,2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, determina la competència dels 

seus municipis per dictar Reglaments per a la regulació d’activitats i promoció de la 

cultura, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes. 

 

Vist el projecte de Reglament de la distinció “TEI DE PLATA” . 
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Atès que l’aprovació dels Reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple 

de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 22,2, d) de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril. 

 

La regidora Sr. M. Teresa Casellas Abella, portaveu del grup municipal GT, manifesta 

el següent: 

“”Votem a favor. No era el que volíem en un principi, però realment hem vist que després hem 
treballat en conjunt, han tingut en compte totes o gairebé totes les coses que demanàvem i em 
sembla molt més participatiu en una Comissió Informativa plenària que no pas  com es feia fins 
ara i votem a favor.“” 
 

EL regidor Sr. Francesc Ribas Paris, portaveu del grup municipal PDeCAT, manifesta 

el següent: 

“Estem a favor. Només que posar negre sobre blanc el que estava fent durant tots aquests 
anys però ens agrada tenir-ho escrit i ordenat i a més a més arrel de l’ordenament del Tei de 
Plata s’ha suggerit la possibilitat de la distinció que ofereix aquest Consistori com a Teianenc de 
l’Any que implicarà més la participació ciutadana.“ 

 

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

“”Reitero l’agraïment a la tasca de coordinació de la regidora de Participació Ciutadana i 
naturalment totes les aportacions de tots tres grups municipals. Agraïment que faig extensiu i 
no repetiré en el punt núm. 10 que tot seguit discutirem. “” 

 

 

 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 

absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 

següents acords: 

 

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de la distinció “TEIA DE PLATA”, segons el 

text que s’uneix a aquests acords. 

 

Segon.- Sotmetre a informació pública aquests acords i el text del Reglament de la 

distinció “TEIA DE PLATA”, pel termini de trenta dies hàbils a l’objecte que es puguin 

presentar al·legacions i reclamacions mitjançant la inserció dels anuncis corresponents 

en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al 

Diari El Punt, Web municipal  i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de 

l’anunci en el BOP. 

 

Tercer.- Disposar que si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 

d’informació pública el Reglament de la distinció “TEIA DE PLATA” quedarà aprovat 
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definitivament sense necessitat de cap tràmit posterior i es procedirà directament a la 

publicació del seu text íntegre en el BOPB. 

 

Quart.- Trametre a la Subdelegació del Govern a Catalunya i al Departament del 

Govern de la Generalitat de Catalunya, còpia de l’expedient tramitat i  del text íntegre 

del Reglament  de la distinció “TEIA DE PLATA”., una vegada s’hagi produït la seva 

aprovació definitiva. 

 

 
 

10. Reglament de la distinció d’”EL TEIANENC DE L’ANY” 
 

Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 17 de juliol de 2017, en relació al Reglament 

de la distinció d’ ”El Teianenc de l’any”, que no ha estat dictaminada per la Comissió 

Informativa corresponent, per haver estat elaborada la proposta amb posterioritat a 

la data de la Comissió. 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la majoria 

absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, acorda ratificar 

la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia núm. 33/2017, de conformitat 

amb el que disposa l’article 82.3 del ROF. 

 
*** 

 

Atès que l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim Local, 

estableix que en la seva qualitat d’administracions públiques de caràcter territorial i 

dintre l’esfera de les seves competències, correspon als municipis la potestat 

reglamentària i de la seva auto-organització. 

 

Atès que l’article 25,2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, determina la competència dels 

seus municipis per dictar Reglaments per a la regulació d’activitats i promoció de la 

cultura, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes. 

 

Vist el projecte de Reglament de la distinció “TEIANENC DE L’ANY” . 

 

Atès que l’aprovació dels Reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple 

de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 22,2, d) de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril. 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 

absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 

següents acords: 
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Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de la distinció “TEIANENC DE L’ANY”, 

segons el text que s’uneix a aquests acords. 

 

Segon.- Sotmetre a informació pública aquests acords i el text del Reglament de la 

distinció “TEIANENC DE L’ANY”, pel termini de trenta dies hàbils a l’objecte que es 

puguin presentar al·legacions i reclamacions mitjançant la inserció dels anuncis 

corresponents en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, al Diari El Punt, Web municipal  i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de 

l’anunci en el BOP. 

 

Tercer.- Disposar que si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 

d’informació pública el Reglament de la distinció “TEIANENC DE L’ANY” quedarà 

aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit posterior i es procedirà 

directament a la publicació del seu text íntegre en el BOPB. 

 

Quart.- Trametre a la Subdelegació del Govern a Catalunya i al Departament del 

Govern de la Generalitat de Catalunya, còpia de l’expedient tramitat i  del text íntegre 

del Reglament  de la distinció “TEIANENC DE L’ANY”, una vegada s’hagi produït la seva 

aprovació definitiva. 

 

 

 
11. MOCIONS D’URGÈNCIA 

 
Els membres de la Corporació manifesten no tenir mocions d’urgència que presentar 
en aquesta sessió plenària. 
 
 

 
     II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE  

 
12. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia  314/2017, d’aprovació de la 

liquidació del Pressupost exercici 2016. 
 
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 314/2017, de 15  de maig de 2017, d’aprovació 
de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, exercici 2016, en la qual es disposa 
el següent: 
 
“” 
Assumpte: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2016 

Considerant que l’article 191.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que el Pressupost de cada exercici 

es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de Desembre de l’any 
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natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, 

segons les seves respectives contraccions. 

Considerant que el mateix article 191 afegeix que les obligacions reconegudes i liquidades no 

satisfetes l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre 

configuraran el romanent de tresoreria i que la seva quantificació haurà de realitzar-se tenint en 

compte els possibles ingressos afectats i minorant d’acord amb el que reglamentàriament s’estableixi 

els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació. 

Considerant que la liquidació del Pressupost ha de confeccionar-se abans del dia primer de març de 

l’exercici següent, corresponent la seva aprovació a aquesta Alcaldia, previ informe de la Intervenció 

municipal. 

Considerant que l’article 93.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en 

matèria de Pressupostos, estableix que la liquidació del Pressupost posarà de manifest respecte del 

pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves 

modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 

reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats. I respecte del pressupost 

d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions 

definitives els drets reconeguts i anul·lats així com els recaptats nets. 

Considerant que l’article 93.2 del Reial Decret 500/1990, estableix que com a conseqüència de la 

liquidació del Pressupost hauran de determinar-se: els drets pendents de cobrament i les obligacions 

pendents de pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de 

crèdit i el romanent de tresoreria, tot això en els termes regulats als articles 94 a 105 del Reial Decret 

500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos que ens ocupa. 

Considerant que l’article 3.1 en concordança amb l’article 2.1.c) de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 

d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que l’elaboració, aprovació i 

execució dels Pressupostos i resta d’actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les Entitats 

Locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea, 

entenent l’estabilitat pressupostària com la situació d’equilibri o superàvit estructural. 

Considerant que l’article 4 de la mateixa Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 

20 desembre, de control del deute comercial en el sector públic, afegeix que les actuacions de les 

Administracions Públiques també estaran subjectes al principi de sostenibilitat financera, entenent 

com a tal la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de 

dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, conforme a allò establert a aquesta Llei i a la 

normativa europea. 

Considerant que l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 

reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, 

en la seva aplicació a les entitats locals, que la Intervenció municipal elevarà al Ple un informe sobre 

el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus Organismes i Entitats 

dependents. L’informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos a l’article 191.3 

del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals. 
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Vist l’informe emès per La Intervenció Municipal sobre la liquidació del Pressupost Municipal núm. 

91/2017 i sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, núm. 90/2017, d’11 de maig 

de 2017. 

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

RESOLC: 

PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2016 en els termes que consten 

a l’expedient i de conformitat amb allò exposat a l’informe de la Intervenció municipal, les dades de la 

qual més significatius són: 

Resultat pressupostari ajustat de l’exercici 

_Conceptes 

Drets 

reconeguts 

nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Ajustaments 

Resultat 

pressupostari 

ajustat 

a. Op. Corrents. (Cap. 1 al 5) 7.337.062,81 5.639.278,59 

 

1.697.784,22 

b. Altres op.no finan.(Cap. 6 a 7) 58.111,95 495.164,55 -437.052,60 

1. Total Op. no Financeres (A+B) 7.395.174,76 6.134.443,14 1.260.731,62 

2. Actius financers (Cap. 8) 0 0 0 

3. Passius financers (Cap. 9) 74597,19 499.461,41 -424.864,22 

I.-Resultat Pressupostari de l’exercici 

(1+2+3) 
7.469.771,95 6.633.904,55 835.867,40 

II.-Ajustaments   

4.Crèdits gastats finançats amb RLT per a Despeses Generals 0,00 

  5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 296.501,50 

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 17.565,81 

III.-RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+4+5-6) 1.114.803,09 

 

ROMANENT DE TRESORERIA DE L'EXERCICI 2016 

1. Fons líquids   2.295.902,29 € 

2. Drets pendents de cobrament   1.974.162,39 € 

  + del pressupost corrent 685.095,49 €   

  + de pressupostos tancats 1.265.577,14 €   

  + d'operacions no pressupostàries 23.489,76 €   
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3.Obligacions pendents de pagament     1.055.197,75 € 

  + del pressupost corrent 593.027,85 €   

  + de pressupostos tancats 13.336,11 €   

  + d'operacions no pressupostàries 448.833,79 €   

3.Obligacions pendents de pagament     45.238,59 € 

   - cobraments pendents d'aplicació definitiva 47.585,36 €   

   + pagaments pendents d'aplicació definitiva 92.823,95 €   

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)   3.260.105,52 € 

II. Saldo de dubtós cobrament   1.078.699,16 € 

III. Excés de finançament afectat   329.795,21 € 

IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I-II-III) 1.851.611,15 € 

 

SEGON.- Donar compte de la Resolució a l’Ajuntament Ple, i a la Junta de Govern Local, en la 

primera sessió que celebrin. 

TERCER.- Remetre còpia de la liquidació a la Comunitat Autònoma i al Ministeri d'hisenda i 

Administracions Públiques. 

“” 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 
assabentat de la Resolució de l’Alcaldia núm. 314/2017, d’aprovació de la liquidació 
del Pressupost de l’Ajuntament, exercici 2016. 

 

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

313 a  la núm. 503/2017 
 
Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la número  313 a la número 
503/2017. 
 

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

assabentat de la referida relació de Resolucions de l’Alcaldia. 

 
 
 
14. Donar compte  de l’informe 4/2017 de la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya, de Gestió Recaptatòria en municipis d’entre 5000 i 20000 
habitants, exercici 2013. 
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Es dona compte al Ple de l’informe 4/2017 de la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya, de Gestió Recaptatòria en municipis d’entre 5000 i 20000 habitants, 

exercici 2013. 

 

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat del referit informe. 

 

 

 

15. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia amb informes de fiscalització 
amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, que 
seguidament es detallen: 

Resolució Detall Informe 

356/2017 Relació despeses quilometratge  23/05/2017 108/2017 

437/2017 Relació despeses quilometratge 20/06/2017 140/2017 

466/2017 Caixa fixa – 1r trimestre 2017 145/2017 

493/2017 Caixa fixa - 2n trimestre 2017 149/2017 

 
Vistes les resolucions  de l’Alcaldia núm. 356, 437, 466 i 493 i  els informes de 
fiscalització amb resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref.  108, 140, 
145 i 149/2017 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 
assabentat de les resolucions  de l’Alcaldia núm. 356, 437, 466 i 493 i  els informes 
de fiscalització amb resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref.  108, 
140, 145 i 149/2017. 
 
 
 
16. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb 

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

Data Junta Detall Informe 

11/05/2017 Relació 60 factures ADO 88/2017 

18/05/2017 Relació factures ADO 65 95/2017 

25/05/2017 Relació factures 72 i Obligacions 73 98/2071 

25/05/2017 Aprovació nòmina maig 111/2017 

01/06/2017 Relació 85 factures ADO 117/2017 

01/06/2017 Relació 83 – Compte Justificatiu Manteniment 118/2017 

01/06/2017 Relació 82 – Compte justificatiu 1a fira 

maridatge 

119/2017 

08/06/2017 Justificant NPV-J Festa Major 4/2017 

08/06/2017 Nòmina extra, juny 123/2017 

15/06/2017 Justificació NPVJ pessebre artístic 2/2017 

15/06/2017 Justificació NPVJ – Delegació Massarosa 

“Maridatge” 

131/2017 

15/06/2017 Justificació NPV-J Fira Maridatge 133/2017 

22/06/2017 Justificació parcial subvenció ADF en matèria 137/2017 
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de prevenció i extinció incendis, 2016 

22/06/2017 Aprovació nòmina mes de juny 2017 142/2017 

29/06/2017 Relació factures ADO (29/06/2017) 144/2017 

06/07/2017 Relació factures ADO /6/7/2017) 147/2017 

 

Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data  11, 18 i 25 de maig;  1, 8, 15, 
22 i 29 de juny i 6 de juliol 2017, anteriorment detallats i dels informes de fiscalització 
amb resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref. 88, 95, 98, 111, 117, 
118, 119, 4, 123, 2, 131, 133, 137, 142, 144 i 147/2017. 
 

La regidora Sra. Núria Andinyac i Lladó, del grup municipal GT, en relació a l’informe 

131/2017 pregunta a la interventora  respecta als 367,80 € de la delegació 

Massarosa – Fira Maridatge,  si estan  imputats a Alcaldia. 

S’indica a la regidora que per la Interventora se li donarà resposta a la pregunta. 

 

La regidora Sra. Núria Andinyac i Lladó formula la següent pregunta: 

“Sobre la delegació de Massarosa del Maridatge, ho preguntava perquè a la comissió 
d’agermanament, que no se si és comissió o grup de treball, és va dir que s’imputava els 
900 euros de la despesa que havia implicat la delegació de Massarosa a la Comissió perquè 
no es podia imputar a un altre lloc” 

 

L’alcalde Sr. Andreu Bosch Rodoreda, aclareix que a la Comissió no, que a la 

partida d’agermanament, que en el Pressupost hi ha una partida d’agermanament.  

 

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

“Jo fins ara tenia entès que les Comissions tenen un pressupost. Per exemple la Comissió 
de Cooperació te un pressupost. Ho pensava però ara la Montse em diu que tampoc.” 

 

La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, indica: “És la partida que te el Pressupost, no 
la Comissió. La Comissió treballa amb un pressupost que te en la partida de Participació en 
aquest cas o de Cooperació.” 

 
 

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

“Ho dic perquè veig molta diferència entre com es treballa a les Comissions i és per jo 
entendre-ho. És a dir, a la Comissió de Cooperació per exemple entre tots debatem si ens 
sembla bé destinar una part a una ONG o a una causa, o el que sigui i clar el que vull saber 
és si a la Comissió d’Agermanament, perquè a la d’Educació, per exemple veig que també 
funciona així, llavors en aquest cas concret pel tema del maridatge jo li deia a la Silvia que 
això s’hagués hagut de destinar a la partida de la Fira, de l’organització de la Fira del 
Maridatge, llavors ella em va dir que no que això era agermanament i jo li deia, ja, però si 
tenim una Comissió no hagués estat millor debatre-ho entre  la Comissió de destinar 
aquests diners allà, perquè clar si en teoria l’agermanament te 1.500 euros i es destina 
aleatòriament sense que els membres de la Comissió puguem expressar on volem, ja no 
invertir, però destinar aquests diners, doncs penso que quin sentit te una mica la Comissió 
apart de debatre temes o  d’engegar iniciatives. Penso que o és tot que es debat i es 
consulta o és només una part o si hi ha algun reglament intern que reguli cada comissió. És 
només per jo tenir-ho clar perquè com pertanyo a tres comissions i les tres veig que van 
diferent, doncs per jo entendre-ho.” 
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La regidora de Participació, Sra. Silvia Marcos i Llagostera, respon el següent: 

“”Aquesta Comissió arrenca tot just i que és el primer any que s’ha creat i que nosaltres el 
que vàrem entendre des del primer moment és que la visita de Massarosa era fruit de 
l’agermanament, vull dir que el fet que vingués al Maridatge era una mica justament perquè 
estant en agermanament. Això no treu, que crec que així ho vàrem expressar en una reunió 
que vàrem tenir de la Comissió,  que la Comissió pugui aportar i pugui dir, amb la partida 
pressupostària que hi ha, els projectes que es volen endegar. En cap moment una cosa va 
en detriment de l’altra. En tot cas és un criteri administratiu, a nosaltres ens va semblar més 
transparent, més clar, més pulcre, que el fet que hi hagués una dotació per Massarosa, si 
els senyors de Massarosa venien, es poses aquí. És un punt administratiu que a més a més 
vàrem comentar amb Intervenció i que ho trobaven que estava correctament 
administrativament i a nivell de les accions que pot fer la Comissió, jo crec que estan 
emergents, acabem de començar, la Comissió ha d’acabar de rutllar, hem fet tres reunions 
únicament i una era la constitutiva. Cert és que es va informar de la visita de Massarosa, no 
del detall de la despesa, però sí de la visita, i el detall de la despesa es va informar en 
Comissió Informativa i si que és veritat, jo crec que hi ha bases per fer moltes coses. Vam 
dotar una partida mínima aquest any, però en funció de com creixin els projectes tenim el 
pressupost del 2018 aquí i òbviament el dimensionarem en funció de com vagin els 
projectes que empeny la pròpia Comissió.” 

 

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

“Jo subscrit cent per cent la resposta del que comentava la regidora. Jo crec que són 
complementàries les dues observacions i crec que la pregunta que formulaves ha estat 
resposta, crec que satisfactòriament en el que tu demanaves. És a dir serà la pròpia 
Comissió la que elaborarà o proposarà projectes d’intercanvi i en funció d’això es modularan 
les properes partides pressupostàries. En teníem una de 1.500 euros de l’exercici que en el 
Pressupost apareixia per primera vegada, agermanament 1.500 euros. La vàrem dotar 
mínimament, per què? Perquè no hi havia feina encara realitzada de la ma de la Comissió, 
la regidora sap perfectament que en aquest moment s’està treballant en intercanvis 
escolars. És una qüestió que dins la Comissió es va parlar, es va parlar amb l’alcalde de 
Massarosa, precisament en aquesta sala, que era objectiu prioritari aconseguir aquests 
intercanvis. Darrerament hem tingut una resposta de la responsable en matèria educativa de 
les escoles de Massarosa, que la regidora us ha fet saber, precisament en aquesta direcció 
perquè els intercanvis en matèria educativa i escolar puguin anar endavant. Som a les 
basseroles i hem d’anar treballant.” 

 

La regidora Sra. Núria Andinyac Llado, indica el següent: 

“Només qüestiono el procediment, no qüestiono la gestió, qüestiono l’ordre. És a dir, jo estic 
convençuda que si a la Comissió li haguessin dit mireu ve la Comissió de Massarosa i això 
implicarà una sèrie de despeses i s’imputarà en aquesta Comissió. Perfecte però no a la 
inversa.” 

 

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

“No s’imputa a la Comissió, perdoneu, s’imputa a la partida pressupostària d’agermanament. 
Però insisteixo la Comissió decidirà, consensuarà projectes d’intercanvi amb els nostres 
germans de Massarosa i a partir d’aquí dimensionarem les partides pressupostàries dels 
propers exercicis en funció dels projectes, sinó hi haurà una dotació mínima, però com que 
hi ha d’haver projectes, esperem que els projectes sigui perquè generin noves expectatives i 
iniciatives, s’adequaran a les necessitats pressupostàries.” 
 



30 

 

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal PDeCAT, 

manifesta el següent: 

“Com a membre també de la Comissió, ja vàrem tenir aquesta discussió a la darrera reunió i 
si que és veritat que hi ha diferents maneres de veure-ho. Hem de començar dient que és 
una Comissió que s’està gestant, que encara no sabem ben ve com anirà, però un dels 
punts que sí que hauríem d’arribar a un acord si aquesta és una Comissió executiva o sigui 
què pot decidir allà on van els diners, cosa que nosaltres en som partidaris tal com 
funcionen altres Comissions, com la Comissió d’Exposicions i més quan hi participen agents 
externs a l’Ajuntament, que hem de trucar a la porta d’algú que estigui en contacte amb els 
joves, que estigui en contacte amb la Cultura, amb Gegants, amb manifestacions artístiques 
i culturals, susceptibles de ser transportades allà i de fer intercanvi, que de fet el que es 
tracta és d’enriquir-nos mútuament, doncs quan són Comissions d’aquest estil que hi 
conviuen representants dels grups municipals, la regidora de Participació, com a presidenta i 
agents externs quan s’ho fan seu és quan poden decidir si els diners van a portar els 
dimonis allà a fer un petit correfoc, que és una fal·lera meva o portar uns musics de Pisa que 
vinguin aquí a fer-nos un concert per la Remor, per exemple. Aquest és el punt que 
desllorigarà tot l’entrellat de la Comissió, si la fem executiva i participen tots, doncs crec que 
s’enriquirà molt més que si no pas decidim des de govern on van aquests diners.” 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 
assabentat dels acords de la Junta de Govern Local, anteriorment detallats i dels 
informes de fiscalització amb resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal,  
ref. 88, 95, 98, 111, 117, 118, 119, 4, 123, 2, 131, 133, 137, 142, 144 i 147/2017. 
 
 
 

 

17. .- SUGGERIMENTS I PREGUNTES 

 

17.1 Agraïments del senyor alcalde 

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

“Abans de passar la paraula als portaveus i als grups municipals, heu anat veient que he anat 
mirant el mòbil de tant en tant perquè estem en una situació encara de pre-alerta arran de 
l’incendi que es va produir a Teià aquest dimarts i amb la Policia Local estem en contacte 
permanent perquè hi ha hagut alguna soca que aquest matí i aquesta tarda s’ha hagut de 
remullar i estava esperant la confirmació que tot era correcte i finalment ara ja tot torna a estar 
controlat i tranquil. 
Aprofito l’avinentesa d’aquesta sessió plenària i no únicament perquè consti en acta sinó 
perquè des de l’Ajuntament de Teià fem arribar els oportuns agraïments a tots els Cossos i 
Institucions que han fet possible que l’incendi d’aquest dimarts, malauradament provocat per 
una negligència o per una imprudència temerària, quan se’ns confirmi tots els detalls de la 
investigació de Mossos d’Esquadra i dels Agents Rurals, doncs no va tenir les conseqüències 
greus que hauria pogut tenir, que n’ha tingut, naturalment, quant al patrimoni natural, però 
l’actuació va ser una actuació d’una excel·lent coordinació i ho vull posar de manifest i per tant 
agraeixo, jo ja ho he fet públicament, però també ho hem fet des de l'Ajuntament i des de les 
xarxes socials i des del web municipal, especialment al Cos de Bombers, per la seva ràpida 
actuació i per les dotacions terrestres i aèries que varen fer possible una actuació ràpida, al 
Servei d’Emergències, el SEM, a La Creu Roja de Teià Alella, El Masnou  que en tot moment 
varen estar donant suport i cobertura en previsió d’acord amb el Pla d’Actuació Municipal, el 
Cos d’Agents Rurals que també es va desplaçar a Teià per participar de l’operatiu i també per 
les investigacions de les causes de l’incendi, a l’Agrupació de Defensa Forestal de Teià i a totes 
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les altres Agrupacions de Defensa Forestals de la Federació d’ADF del Maresme que inclou 
també les del Vallès i per tant també hi varen participar, Policia Local de Teià i dels municipis 
veïns, molt especialment d’Alella i Vallromanes, el Cos de Mossos d’Esquadra, que potser ja 
l’he dit, i tots els voluntaris, tots els serveis de manteniment municipals des de totes les 
regidories que hi ha participat per activació del Pla d’Actuació Municipal, molt especialment 
agraeixo aquí la tasca de la primera tinent d’alcalde i regidora de Medi Ambient per la 
coordinació amb l’alcalde en l’activació del Pla d’Actuació Municipal i també de la tasca de 
comunicació realitzada pel regidor de Comunicació per atendre tots els mitjans que varen venir 
a Teià per fer el seguiment de l’incendi i naturalment doncs tot el govern municipal que en tot 
moment l'hem tingut al costat donant el suport convenient i també naturalment als regidors i 
regidores de l’oposició. Agrair les mostres de compromís, de solidaritat, d’ajuda, us en citaria 
moltes i me’n deixaria moltes, però en vull citar algunes, des de tota la família de ca l’Uriac, la 
família Mateu-Ramentol, en un lloc molt proper a l’inici del foc i per tant amb una presència de 
bombers de més de 24 hores varen estar donant aliment, aigua, entrepans, fruita als bombers 
que estaven actuant damunt del terreny, és per citar un exemple, però com aquest n’hi ha molts 
altres i per tant és impossible que pugui ara citar totes les persones que voluntàriament hi han 
contribuït d’una manera o una altra. Des de la Biblioteca mateix, com que el Cos de Bombers 
va centralitzar el centre de comandament al Parc de Can Llaurador, doncs la Biblioteca també 
va servir perquè els Bombers i totes les persones que formaven part d’aquest Comandament 
poguessin  entrar als lavabos de la Biblioteca. Fins avui, l’ADF de Teià, fins aquesta tarda, ha 
estat també acudint a remullar soques de la ma de la Policia Local, en alguns casos amb 
intervenció complementària de Bombers, en altres casos directament. No ho se, diguem-ne que 
quan es produeix una desgràcia d’aquesta naturalesa és important agrair que no hagi anat a 
més i que s’hagi pogut sufocar aquest incendi de la manera que s’ha fet i per tant crec que és 
important, deixar constància d’aquests agraïments i sobretot a aquestes Institucions o aquests 
Cossos que hi ha participat doncs perquè per operatiu d’emergències els pertoca, els enviarem 
un agraïment derivat d’aquesta sessió plenària i acabo, vull també felicitar, ho he fet també 
públicament, però per exemple és quan valores les accions de prevenció d’incendis, valores 
tota la feina que fa l’ADF de Teià i que han fet  les ADF de tot arreu, però en el cas de Teià amb 
el desplegament del PPI  del Pla de Prevenció d’incendis de la ma de la Diputació de Barcelona 
i del propi Ajuntament i de la regidoria de Medi Ambient i PPIs anteriors o tasques anteriors i 
mireu, el fet que tinguem el dipòsit del Coll de Can Gurguí que és gestionat per l’ADF i construït 
per l’ADF en el seu moment, doncs va permetre que els helicòpters tinguessin subministrament 
d’aigua a menys d’un quilòmetre i que això contribuís a sufocar l'incendi de manera més ràpida, 
més enllà dels hidroavions que també s’hi varen desplaçar per part de Bombers. Després 
també tenint en compte el lloc on es va produir l’incendi, més enllà d’aquest fet que ja hem 
comentat que s’està investigant per part dels Agents Rurals i per  Mossos d’Esquadra i que va 
comportar una detenció per aquesta presumpta imprudència temerària, en la zona on es va 
produir l’incendi i tal com va evolucionar l’incendi, en tot moment patíem per la proximitat de 
sectors d’urbanització com La Molassa o com Les Delícies, Santa Fe-Assumpció-Paradís, 
afortunadament en cap moment va caldre d’acord amb el Pla d’Actuació Municipal, evacuar cap 
habitatge, però sí que s’ha notat i així m’ho han fet saber naturalment el Cos de Bombers, que 
hi ha hagut bona gestió forestal per part del municipi i aquí vull agrair també la coordinació de la 
regidora de Medi Ambient en tasques de prevenció d’incendis en la delimitació de les franges 
de La Molassa, de les tres urbanitzacions perimetrals, l’actuació també que es va fer justament 
a la zona del Cau de la Guineu de la ma de l’Associació de Propietaris Forestals i de la 
Diputació de Barcelona per l’actuació contra el tomicus que va comportar en aquella zona 
precisament una reducció de fusta morta o de massa arbòria important, veníem també d’una 
actuació de la ma de la Diputació de Barcelona de condicionament del tram Nord del camí de la 
Serra, precisament una de les zones on van actuar els mitjans terrestres de bombers, de 
condicionament del camí i això és una actuació recent que ha vingut de la ma de la Diputació 
de Barcelona, de l’Àrea d’Espais Naturals i que ha vingut també coordinada amb el Consorci 
del Parc de la Serralada Litoral. Bé, amb així acabo. Vull destacar també i agrair aquesta 
qüestió i aquesta tasca en matèria de prevenció d’incendis perquè els resultats després, tot i 
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que no són palpables, quan es produeix un accident o un incendi com el que hem tingut ajuden 
que les conseqüències no hagin estat més greus i per tant volia fer constar aquest agraïment, 
perdoneu per l’extensió però han estat dies de tensió i nerviosisme i els agraïments han d’anar 
per endavant.” 

 
 

 

17.2 Pregunta del regidor Sr. Abel Ballesteros Monferrer  

El regidor Sr. Abel Ballesteros Monferrer, del grup municipal GT, formula la següent 

pregunta: 

“Aprofitant avui  que hem aprovat el Pla de Joventut i estem tenint reunions del Pla de  
Participació i que aquesta setmana  en vàrem fer una dimarts, dintre del Pla de Participació, en 
la reunió de presentació de conclusions  es va comentar per la noia de l’empresa que ha 
elaborat  el  Pla de Participació, que lligat al Pla de Participació era imprescindible tenir un Pla 
de Comunicació. Llavors la meva pregunta és per al regidor de Comunicació, ara que ens ha 
presentat ja el de Joventut, com tenim el Pla de Comunicació?. 

 

El regidor de Comunicació, Sr. Andreu Porta i Espelt, respon el següent: 

“Pel Pla de Comunicació abans hi ha una feina prèvia que és el conèixer tot l’ecosistema 
que tenim a nivell comunicatiu que com vosaltres sabeu és molt divers. Llavors el que estem 
fent ara, ja hi portem un temps, és mirar primer de tot que cada canal tingui l’ús que se li ha 
de donar. És a dir, què volem comunicar a cada lloc i a partir d’aquí dotar quin és el millor 
canal. Un cop tinguem això fet; és a dir mirar de racionalitzar tot el que és la comunicació 
d’aquesta casa, establir qui són cada responsable etc. etc. i tenir-ho tot sistematitzat, i en 
això estem a la fase final, passarem a fer el Pla de Comunicació diguéssim amb tots els ets i 
uts. No obstant això sí que hi ha diversos documents de manera informal, que no estan 
aprovats, que sí que ens indiquen com hem de funcionar. Per exemple, quan hem de fer 
segons quin tipus d’informació fem només un post al facebook, però clar és un document 
diguéssim d’ús intern de funcionament normal. Quin és l’objectiu, què volem difondre de 
Teià, tot això, correspon diguéssim a una part d’un treball previ que fins ara calia posar-nos 
a punt per fer aquest salt i vinculat amb això i ara ho avanço el que també estem començant 
a fer ara és la revisió del web municipal. A Comunicació hi ha un problema i és que el dia a 
dia se’t menja les feines de llarg abast i quan surt una notícia, com és actualitat, sempre 
passa davant d’actualitzar la informació diguéssim més o menys estàtica o d’anar fent la 
revisió, però ens hem marcat aquests deures de que a mig termini de cara al curs vinent 
puguem tenir aquesta informació actualitzada. Per tant hi estem, però primer s’havia de fer 
la posta a punt a nivell general.” 

 

 

 

17.3 Suggeriment i pregunta de la regidora Sra. Bárbara Furment 

La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomas, del grup municipal GT, formula el 

següent suggeriment  al regidor de Governació: 

“Va passar en un Ple i es va felicitar per la decisió de crear la plaça de caporal, amb una 
persona que s’ho mereix molt, el que em sap molt de greu és  que per falta de no se per 
quina història, ja ha passat més d’una vegada, per comunicació, el que sigui, a aquesta 
persona no se li va fer el reconeixement que tocava, o sigui no es va avisar als companys, 
no es va avisar als regidors de l’oposició, els de l’equip de govern no se si ho sabien o no, 
sé que hi havia voluntat per avisar-nos en el moment que se li fes el reconeixement, però hi 
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ha algun fallo perquè no és el primer moment que no se’ns comuniquen les coses quan 
toquen i penso que aquesta persona no s’ho mereixia, no es mereixia que no poguéssim 
venir tots a felicitar-lo per  aquesta cosa que ha aconseguit i ho ha aconseguit ell perquè 
s’ho ha merescut. Llavors el meu suggeriment és que es creï  alguna cosa perquè puguem 
assabentar-nos d’aquestes coses perquè varen venir dos companys seus que estaven 
treballant perquè tampoc es varen assabentar. El meu suggeriment és aquest. Tot i que em 
vares reconèixer que era culpa teva i tot això, però penso que no és el primer cop que hi ha 
una error d’aquests. El suggeriment és aquest. 
 
 
I després la pregunta adreçada a la regidora d’Habitatge, que parlant del tema de Joventut 
ha comentat l’Oriol que els pisos que hi ha dels mestres per transformar-los, voldria saber 
com està el tema dels pisos de gent jove i els altres perquè tinc coneixement que hi ha 
alguns  pisos que porten més d’un any i mig buits. Llavors podem gestionar el fer uns altres 
pisos nous de gent jove, però si no tenim pressió per poder tenir els que tenim plens i que 
pugui ser de gent de Teià, no cal que imaginem fer més pisos. Es veure com està el tema de 
la gestió aquesta dels pisos, si saben la quantitat de pisos que estan buits, quan s’ompliran, 
com estan les llistes d’espera i tot això.   
 

El regidor de Governació manifesta que pren nota del suggeriment formulat. 
 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
“Vull afegir, el regidor ja em va fer constar oportunament que us havia demanat disculpes 
per no haver-vos convocat, no era un reconeixement, sinó que era pròpiament un 
nomenament com a caporal que es va fer en aquesta Sala de Plens. Si que jo he de dir en 
favor de la secretaria d’Alcaldia i de la persona que a mitja jornada o mitja dedicació porta la 
secretaria d’Alcaldia, crec que la Marta realment fa un gran esforç per notificar a l’oposició, 
que procura que l’oposició i tots els regidors estiguin assabentats de tots els actes 
protocol·laris, tots els actes en que es requereix una presència dels regidors de l’oposició. 
Pot ser que en alguna ocasió hi hagi alguna disfunció. Com hem dit les coses com les hem 
dites, que això ja ha passat alguna altra vegada, simplement vull insistir no com a replica 
sinó deixar molt clar que tant la secretaria d’Alcaldia, com el propi alcalde, quan es tracta de 
qüestions de caràcter protocol·lari, ens podem equivocar en alguna ocasió, però crec que 
els portaveus municipals i tots els regidors de la Corporació reben informació força 
exhaustiva.” 
 
La regidora, Sra. Bárbara Furment, manifesta el següent: 
“Em sembla que el senyor Albert sap una mica per on anava jo en aquest sentit. És un tema 
de coses més cap a ell  que no unes altres persones. 

 

El regidor de Joventut, Sr. Andreu Porta i Espelt, manifesta el següent: 

“Un matís perquè no es visualitzi que el Pla Local diu que als pisos dels mestres farem pisos 
per joves. Per aclarir-ho per no generar equívocs. Dins el Pla Local detallem diverses 
propostes d’acció, aquesta n’és una però sempre subjecte a quina serà la realitat, igual que 
hi ha altres propostes  que no només depenen de nosaltres però que nosaltres entenem, per 
exemple la línia de bus nocturn que pugui connectar amb  Mataró, podem treballar això, no 
obstant això no depèn només de nosaltres. Sobre tot aclarir això.” 

 

La regidora  d’Habitatge, Sra. Silvia Marcos i Llagostera, respon el següent: 

“Primer matis, nosaltres no tenim la gestió del parc d’habitatges que tenim a Teià, des de la 
Plana, passant per Can Bassols, tant com  els de la Plaça Catalunya són de titularitat i 
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correspon a Habitatge de la Generalitat. Dit això,  nosaltres aquí l’únic que podem fer és el 
que tu dius, una mica estar a sobre i supervisar, llavors es donava el cas que en els de la Pl. 
Catalunya quan es va fer la regulació d’atorgament dels pisos en aquests es va poder 
incloure una clàusula de priorització en l’adjudicació i afegir un requisit que era que havia de 
ser de Teià o potser per un tema de raons socials  que també se n’estan adjudicant alguns a 
traves d’un procediment que es diu la mesa d’urgència i això ja depèn de Serveis Socials i te 
un protocol totalment diferent i llavors pot ser que algun pis que s’hagi llogat per aquest 
sistema, per sort nostra, perquè vol dir que no és la persona de Teià diguéssim la que està 
en una situació crítica, pot ser que no sigui teianenc. 
Respecte les altres dues promocions, ara mateix és una bossa única. No hi ha pisos de gent 
jove ni res, és una bossa única. que a més a més és bossa i era bossa única del parc de 
pisos de la Generalitat de Catalunya. Llavors el que vàrem fer justament és modificar 
aquesta situació anòmala que nosaltres vàrem entomar i els hi vàrem demanar el mateix 
tracte que tenen els pisos de gent gran i per tant s’ha inclòs, esmenat i ara mateix a 
l’adjudicació torna a haver-hi aquesta clàusula de prioritat de la Gent de Teià.  
Pisos buits. Si hi ha realment una situació que algú creu que, no un rumor, si algú creu que 
hi ha un pis buit, nosaltres el que fem és denunciar-ho a Habitatge.” 

 

La regidora Sra. Bárbara Furment  i ¨Tomás,  indica el següent: 

“Estic parlant d’una persona que fa un any i mig va morir i aquest pis continua buit, Està buit 
per defunció. 
El que penso és que aquí hi ha uns terrenys que es varen cedir des de l’Ajuntament, per 
això es va aconseguir que ho va aconseguir un regidor de Gent de Teià de tenir prioritat, per 
portar una mica de control dels pisos de Gent Gran, també s’ha reclamat durant molt de 
temps quan varen començar els pisos de baix també es portava el control des d’aquí i de 
cop i volta, ja entenc que no estàveu vosaltres dintre del govern, hi havia unes altres 
persones i es va deixar de controlar una miqueta i penso que és important el començar un 
altre cop a controlar i saber al menys, que ens passin un llistat dels que estiguin buits, de les 
llistes d’espera que hi ha, quantes persones hi ha,  si  els estan omplint, una mica de control 
ja que són uns terrenys cedits per l’Ajuntament. No ho sé, em dona la sensació que com ho 
porta la Generalitat, penso que tenim una mica de força per fer pressió, tot i que dius això 
d’haver-se aconseguit tenir la prioritat de Teià, però poder tenir un major control o informació 
sobre aquests pisos  perquè no en tenim cap. I la gent pregunta i ho intenta.” 

 

La regidora d’Habitatge, Sra. Silvia Marcos i Llagostera, manifesta el següent: 

“Hi ha un altre matís que potser no t’he explicat abans que és que els pisos de La Plana 
durant un temps hi havia les llistes d’adjudicació que es varen fer en el seu moment i llavors 
el fet que quan es va acabar i exhaurir el termini d’aquestes llistes és el que ens va aixecar 
la llebre aquesta  de la clàusula de prioritat i és quan vàrem començar a parlar amb 
Habitatge.  
A nivell de en quina posició està cada ciutadà respecte les adjudicacions és com molt difícil 
això, el que tenim són números quan els hem demanat, generals, globals, per com per dir el 
senyor “fulanito” està en el lloc tretzè, no ho sabem.” 

 

La regidora Sra. Bàrbara Furment i Tomàs, indica el següent: 

“Està clar, però saber que hi ha tants pisos buits, tantes persones a les llistes d’espera. Com 
pot ser que estigui des de l’abril de 2016, un pis buit per defunció aquest,  tenen 
coneixement no?  des d’Adigsa o la Generalitat d’aquest pis que està buit i com pot ser que 
encara no s’hagi donat quan hi ha persones aquí Teià que estan demanant pisos i estan 
presentant la documentació per entrar als pisos, o ho diuen, doncs saber si realment hi ha 
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persones a la llista d’espera de gent que viu a Teià, perquè igual ho està dient tothom i no és 
veritat i no hi ha ningú de Teià a la llista d’espera. “ 

 

La regidora d’Habitatge, Sra. Silvia Marcos i Llagostera, manifesta el següent: 

“A mi em consta que hi ha gent apuntada perquè com a regidora d’Habitatge, han vingut i hi 
ha gent apuntada amb sol·licitud i això és segur. 
Cada vegada que tenim referències que hi ha pisos buits, passem la llista i ens diuen en 
quin estat estan, si estan en reformes abans d’atorgament, si estan en procés d’atorgament, 
en tot cas prenc nota d’aquest que dius, si tens clar quin és, reviso si aquest  s’ha notificat i 
ho demanem.” 

 

 

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

“Algunes vegades he acompanyat, altres hi ha anat la regidora directament, hem estat a 
Habitatge de la Generalitat precisament per tractar totes aquestes qüestions, hi estem 
treballant, no hem defallit, quedi clar que no és que haguem perdut el control, és que la 
normativa ha canviat i per tant la borsa d’habitatge ja no depèn d’una oficina municipal sinó 
que depèn d’Habitatge directament i dels criteris d’assignació d’habitatge i no a Teià sinó a 
qualsevol altre municipi de Catalunya. Malgrat tot, fem totes les gestions possibles, quan 
vam saber que hi havia llista d’espera que tenia una caducitat, doncs de seguida la regidora 
va aconseguir que d’alguna manera es pogués rehabilitar aquesta llista, pensant 
precisament que hi havia persones del municipi que estaven a l’espera d’una possible 
assignació i sempre tal com deia la regidora, hi ha una situació de necessitat i emergència 
social, que aquesta en cap cas depèn de nosaltres i que en tot cas es gestiona de manera 
coordinada amb els Serveis Socials Bàsics del nostre municipi, però en molts casos la 
regidora ho comenta, si sabem de l’existència d’algun pis ho comuniquem, però després 
Habitatge directament diu “és que aquest s’ha de reformar”, “aquest s’ha de fer una 
intervenció”, “no tenim encara les claus”, clar ens pensem que el procés és senzill i són 
processos també administratius i a vegades jurídics, no sempre són senzills. Ara que des del 
govern hi estem amatents, segur perquè ens hi hem reunit més d’una vegada amb ells 
directament per aclarir totes aquestes qüestions. Ara sobre aquest cas concret, insisteixo, si 
és un cas amb aquesta informació doncs si li passeu a la regidora farà una consulta sobre 
aquest habitatge, com a vegades que teníem indicis d’algun habitatge amb un ús irregular, 
presumptament i ho hem comunicat a la Generalitat perquè ho investiguin”. 

 

 

 

17.4 Reflexió de la regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup 

municipal GT 

La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, formula la següent reflexió sobre el règim 

retributiu dels membres de la Corporació: 

“Gent de Teià sempre ha sigut molt respectuosa amb el que ha triat cada regidor, tant si va per 
assistències o si va per dedicació. Fins ara crec que tots eren amb dedicació menys un per 
assistències i ara és dos. Ha sigut molt respectuosa perquè nosaltres defensàvem el mateix 
quan vàrem entrar. El que sí m’ha estranyat és que membres del PDeCAT ho hagin trobat 
perfecte, potser és que amb el temps se n’aprèn, perquè quan nosaltres vàrem intentar triar 
com volíem anar, els que treballaven volien anar a assistències,  els que no tenien feina, com 
jo, volia anar a dedicació perquè a més tenia dedicació complerta, m’havien demanat dedicació 
complerta, de cap manera s’acceptava. És més, es va arribar a dir que l’alcalde era un 
desprestigi que no tingués un sou que anar per assistències volia dir que se li donava poc valor 
a la figura de l’alcalde i llavors veig que avui s’ha trobat molt bé, em sembla perfecte perquè és 
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el que hem defensat sempre  i crec que l’alcalde és prou responsable per dedicar-hi totes les 
hores que pugui i més, potser el que ho patirà serà ell que no podrà dormir, però penso que en 
aquell moment tant els que hi havia d’ERC que ara no hi són i no els hi puc dir, els demès no hi 
eren,  però al membre del PDeCAT sí que te’n recordaràs que hi va haver molta trifulga amb 
aquest tema i es va menysprear molt que algú  triés anar per dedicació o un triés anar per 
assistències. Llavors, m’alegro que hagis canviat d’opinió. Ho havia de dir, ho sento, però ha 
canviat molt la cosa.” 

 

 

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal PDeCAT, respon 
el següent: 
“No he canviat de parer. El que no estàvem disposats a consentir en aquell moment és que 
del tema d’anar per assistències i no anar per sou se’n fes bandera i com que suposava un 
inferior cost per a l’Ajuntament. Si anava per assistències és perquè realment li interessava 
perquè la persona en qüestió que era l’alcalde, J.C., no li interessava anar a sou perquè ja 
cotitzava el màxim i tenia el màxim de jornada i per tant li interessava anar per assistència, 
perquè cobrava més, no perquè ell triés aquella opció per benefici del poble i que el poble 
tingués un cost inferior en seguretat social, era per un interès personal i que sigui un interès 
personal i que sigui l’opció que ell tria, per què?  Doncs perquè la seva feina ja cobreix el 
cent per cent de cotització i aquí anar per assistències, continua percebent per haver assistit 
a les Comissions Informatives, Juntes de Govern, una decisió totalment personal i molt 
legítima; el que no toleràvem és que d’això se’n fes arma política i de propaganda dient que 
allò suposava una menor despesa per a l’Ajuntament. Aquesta era la qüestió. El parer del 
PDeCAT i de Convergència d’aquell moment, no ha canviat. 
Els companys de Convergència en aquell moment no són aquí, sóc jo el que he de donar la 
cara i estic segur que compartirien les paraules que estic dient jo, perquè aquest era el 
nostre argumentari en aquell moment i el mantenim en aquest moment també” 

 
La regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella, indica el següent: 
“Jo el que et dic és que no ho dius bé per una raó, perquè en principi podríeu argumentar 
que es va dir que costaria menys diners, sí, però és que tots els altres companys tenien la 
seva feina  i evidentment, com ara els que tenen la seva feina hi poden dedicar les hores 
que s’hi poden dedicar. Si a la seva feina cotitzen 8 hores al dia, no pots cotitzar-ne que en 
fas el doble perquè no és així. Llavors si ells triaven anar per assistències era legítim. En el 
cas de l’única que estava a l’atur que sí que havia de dedicar tota la jornada, em vàreu 
obligar a estar per assistències perquè no vàreu deixar que es fes un contracte. Si que és 
així i m’alegro que hagis canviat d’opinió. Veig que ara ha canviat i es veu d’un altre color les 
coses” 
 

 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
“Perdoneu, però jo diria que ara repassar una qüestió. Crec que ara cadascú ha donat el seu 
punt de vista, però no se a què treu cap ara aquesta qüestió, entre altres coses perquè jo el 
que em sobte ara, arribat aquest punt, en tot cas jo recordo i sinó m’ho rectifiqueu des del 
grup municipal de Gent de Teià, que quan el plenari de juliol d’aquesta legislatura es varen 
aprovar els règims de dedicacions parcials dels regidors, incloent-hi l’alcalde, Gent de Teià 
hi va votar en contra d’aquesta decisió . Hi va votar en contra.. I tant, hi va votar en contra, i  
ara com que fem referència a les hores de dedicació doncs ara jo vull trencar una llança en 
favor d’aquestes hores de dedicació i els meus companys de govern m’ho han sentit dir 
molts cops. Els meus companys de govern, a excepció del regidor d’Hisenda i Governació 
que fins a la data d’avui ha estat retribuït per assistència a òrgans col·legiats, els altres 
regidors han tingut una retribució per dedicació de 15 hores. Doncs bé, després de 2 anys, 
jo crec que aquesta dedicació de 15 hores està per sota de la dedicació que tots ells 
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dispensen a les seves responsabilitats i regidories, el que passa és que sabem que aquí hi 
ha un topall retributiu i en cap cas volem anar més enllà d’aquest topall retributiu, però els 
meus companys i ara ho dic públicament perquè s’està parlant d’una qüestió que crec que 
és bo que ho digui, és una retribució que no s’adequa al nombre d’hores, a la quantitat 
d’hores que hi dediquen tots els meus companys de govern. I no estic parlant de la meva 
persona, estic parlant dels meus companys de govern “” 

 
 
 
17.5 Agraïments del regidor Sr. Francesc Ribas - incendi 

 

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal PDeCAT, manifesta 

el següent;  

“Afegir-nos als agraïments que s’han fet per activa i per passiva de tot l’incident de l’incendi 
de dimarts, agrair la feina que s’ha fet prèviament a aquest malaurat esdeveniment, la feina 
que s’ha fet des de la regidoria de Medi Ambient, la regidoria de Serveis, totes les forces 
que hi ha participat, ADFs, tots els que ja ha fet esment l’alcalde i esperar que tota aquesta 
feina es continuï fent, són uns diners que sovint no es veuen invertits però quan passa una 
cosa com aquesta, un tràgic accident com l’incendi de dimarts,  es veu que són uns diners 
molt i molt ben invertits. Enhorabona a tots plegats.” 

 

 
 
 

 
Sense altres assumptes a tractar, quan són les  22:15 hores del dia al començament 
indicat, el president aixeca la sessió, de la quan estenc, com a secretari, aquesta 
acta. 
 
El secretari  



38 

 

Annex 1.- 
Reglament de la distinció  “TEI DE PLATA” 
 
 
Art. 1r.- El Tei de Plata: 
 
El Tei de Plata és la màxima distinció que atorga l’Ajuntament de Teià i té per 
objectiu distingir aquelles persones o entitats que al llarg de la seva vida hagin 
destacat pels seus extraordinaris mèrits personals o col·lectius i hagin contribuït al 
desenvolupament cultural, educatiu, esportiu, participatiu, del medi ambient o social 
en benefici de la nostra vila. 
 
Art. 2n.- Atorgament: 
 
Es podrà atorgar el Tei de Plata a la persona o persones nascudes a Teià que 
visquin o hagin viscut d’una manera prolongada a Teià i a les entitats de Teià, tant si 
desenvolupen la seva activitat a Teià com fora de Teià. 
 
El Tei de Plata no es podrà atorgar a l’Alcalde o l’Alcaldessa, ni als regidors i 
regidores, ni al personal de l’Ajuntament de Teià mentre es trobin en l’exercici del 
seu càrrec.  
 
El Tei de Plata es podrà atorgar excepcionalment a títol pòstum sempre que no 
hagin transcorregut més de 18 mesos des de la mort de la persona guardonada.  
 
El Tei de Plata podrà ser revocat si les persones o entitats que en són titulars fan 
actes o manifestacions contraris als motius que van justificar la seva concessió. 
 
El Tei de Plata només es podrà atorgar una única vegada per persona o entitat. 
 
Art. 3r.- Procediment de concessió: 
 
Els possibles candidats hauran de ser presentats a la Comissió Informativa 
Plenària a partir de l’1 de maig i fins a 3 mesos abans del seu lliurament. Podran 
presentar les candidatures l’Alcalde o Alcaldessa, qualsevol membre del consistori i 
també podrà presentar candidatures la ciutadania. Les propostes de la ciutadania es 
podran presentar a l’Ajuntament a través d’una instància o enviant un correu 
electrònic a h adjuntant la documentació acreditativa de la candidatura. 
 
Les propostes hauran d’anar acompanyades de: 
 

• Memòria acreditativa en què es motivin les causes i circumstàncies de la 
candidatura. 

• Currículum vitae del candidat o candidata proposat, fotografia i/o memòria 
d'activitats. 

• Qualsevol altra documentació complementària que la persona proposant 
consideri  
convenient, a l’efecte d’obtenir més informació de la proposta de candidatura. 
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La Comissió Informativa Plenària valorarà les candidatures presentades amb els 
següents criteris d’avaluació: 

• Per la seva trajectòria, que la persona candidata hagi participat activament en 
la vida cultural, educativa, esportiva, participativa, del medi ambient o social 
en benefici de la nostra vila. 

• Pel seu compromís amb la nostra vila i els seus vilatans. 
 
Per valorar  les candidatures i decidir la persona o entitat mereixedora del Tei de 
Plata de l’any en curs, es convocarà una Comissió Informativa Plenària amb la 
presencia de tots els regidors i regidores del consistori que dictaminaran la 
candidatura escollida.  
 
L´alcalde ostentarà la presidència d´aquesta Comissió Informativa Plenària, podent 
delegar-la en qualsevol tinent d´alcalde. 
 
La vàlida celebració de les sessions requerirà la presència de la majoria absoluta del 
nombre de membres que integren aquesta Comissió. 
 
Els dictàmens s´aprovaran sempre per majoria simple dels presents, decidint els 
empats el president amb vot de qualitat. 
 
El dictamen de la Comissió Informativa Plenària, haurà de ser ratificat i aprovat 
definidament pel Plenari de l´Ajuntament amb posterioritat al dia del seu lliurament. 
L’adopció de l’acord requerirà el quòrum de la majoria absoluta del nombre de 
membres que integrin la Corporació. 
 
L’elecció del Tei de Plata és confidencial i secreta i es mantindrà amb aquest 
caràcter per part de totes les persones vinculades al procés d’elecció, inclòs el 
personal de l’ajuntament que puguin tenir accés a la informació fins la data del seu 
lliurament. 
 
Art. 5è.- Dotació i lliurament: 
El Tei de Plata no té cap dotació econòmica, és una peça de plata acreditativa de la 
distinció amb la inscripció del nom i una síntesi del mèrits del guardonat. 
L’entrega al guardonat de la distinció del Tei de Plata es durà a terme en un acte 
públic de lliurament del Tei de Plata el dia de Sant Martí , 11 de novembre, en el 
marc de la Festa Major. En la cerimònia de lliurament del Tei de Plata es requerirà la 
presència de tots els regidors i regidores del consistori. 
 
 
Art. 6è.- Registre del Tei de Plata: 
Tots els guardonats amb el Tei de plata seran inscrits per ordre cronològic 
d’atorgament en el Llibre de Registre del Tei de Plata i en l’apartat de Distincions i 
Honors de la web de l’Ajuntament de Teià. 
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Annex 2 
REGLAMENT DE LA  DISTINCIÓ D’ “EL TEIANENC DE L’ANY“ 
 
 
Art. 1r.- El Teianenc de l’Any 
 
El TEIANENC DE L’ANY neix amb la voluntat de crear una nova distinció per 
reconèixer públicament un teianenc o teianenca que durant el darrer any hagi 
destacat per algun acte concret o un fet extraordinari en l’àmbit social, cultural, 
esportiu o científic i que serà escollit per votació popular. 
 
Per poder fer l’elecció del Teianenc de l’Any per votació popular,  s’elabora la 
present normativa: 
 
Art. 2n.- QUI POT SER CANDIDAT A TEIANENC DE L’ANY ? 
 
Qualsevol teianenc o teinenca que en el darrer any hagi destacat per algun acte 
concret o un fet extraordinari en l’àmbit social, cultural, esportiu o científic. 
 
Es consideren teianencs i teianenques les persones nascudes a Teià, les persones 
que visquin o hagin viscut d’una manera prolongada a Teià o bé les persones que la 
seva vinculació amb Teià pugui ser acreditada. 
  
Els càrrecs polítics en actiu poden ser proposats sempre i quan el fet pel què se’ls 
proposa no estigui relacionat amb la seva activitat política. 
 
Si el candidat a Teianenc de l’Any és menor d’edat per acceptar la candidatura es 
requerirà l’autorització dels seus tutors. 
 
Si hi ha alguna proposta mereixedora de la menció però que no compleix els 
requisits, la Comissió de Garanties decidirà si s’accepta la candidatura. 
 
 
Art. 3r.-QUI I COM PROPOSA CANDIDATS ? 
 
Totes les persones majors de 16 anys empadronades a TEIÀ podran formalitzar la 
seva proposta de candidats de manera presencial mitjançant una papereta 
“PROPOSTA DE CANDIDATURA” en la qual es farà constar el nom del candidat o 
candidata, el fet pel qual se’l proposa i el nom i cognom, el número de DNI i l’adreça 
electrònica o telèfon del proposant.  Les propostes també es podran fer via online 
omplint un formulari amb les mateixes dades de la papereta. 
 
Cada persona podrà proposar només 1 candidat o candidata. 
 
Les propostes presencials es podran fer a l’OAC de la Ajuntament, a la CMC  la Unió 
i a la Biblioteca de Can Llaurador. Les propostes online es podran fer a la web de 
l’Ajuntament. 
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El termini d’aquesta fase de propostes serà d’un mínim de 3 setmanes a partir de la 
publicació de les bases a la web de l’Ajuntament. 
 
Art. 4t.- VOTACIONS 
 

Les votacions es faran seguint el mateix procediment que en la fase de propostes, 
de manera presencial o de manera online. Només es podrà emetre un vot per 
persona.  
 
Fase 1:  
 
Hi haurà una primera fase de votacions de les candidatures presentades.  
El termini per a aquestes votacions serà d’un mínim de 3 setmanes partir de la 
publicació de les candidatures i passaran a la següent fase els tres candidats més 
votats. 
  
Les candidatures i els finalistes seran publicats a la web de l’Ajuntament. 
 
Fase 2:  
Votació final i elecció del guanyador. 
  
El termini per a les votacions dels finalistes serà d’un mínim de 3 setmanes a partir 
de la publicació del nom dels tres finalistes a la web de l’Ajuntament .  
 
Les votacions es faran via online i presencial.  
 
Cada persona major de 16 anys podrà emetre 1 vot final. 
 
Art. 5è.- RESOLUCIÓ 
Entre totes les propostes dipositades a les urnes i les rebudes al web, els membres 
de la Comissió de Garanties del Teianenc de l’Any faran el recompte de vots i el que 
n’hagi obtingut el major nombre serà el guanyador. En cas d’empat, valdrà el vot de 
qualitat la Comissió de Garanties. 
En cas d’absència de candidatures la Comissió de Garanties del Teianenc de l’Any 
pot declarar deserta la distinció. 
 

Art. 6è.- LA DISTINCIÓ DEL TEIANENC DE L’ANY (DOTACIÓ I LLIURAMENT) 
El Teianenc de l’Any no té cap dotació econòmica. El guardonat rebrà una placa 
acreditativa de la distinció acompanyada d’un diploma del fet meritat. 
 
El lliurament de la distinció es durà a terme en la mateixa cerimònia que el lliurament 
del Tei de Plata el dia de Sant Martí, 11 de novembre, en el marc de la Festa Major. 
 
El Teianenc de l’Any formarà part de la comissió de garanties del Teianenc de l’Any 
de l’any següent. 
El Teianenc de l’Any serà inscrit en el Llibre de Registre d’El Teianenc de l’Any i en 
l’apartat de Distincions i Honors de la web de l’Ajuntament. 
 
Art. 7è.- COMISSIÓ DE GARANTIES 
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La comissió de garanties del TEIANENC DEL L’ANY estarà formada per la Regidora 
de Participació Ciutadana, un tècnic o tècnica de l’Ajuntament, el Teianenc de l’any 
de l’edició anterior (en la 1ª edició cobrirà aquesta plaça el Tei de Plata del 2016) i 
un representant de la ciutadania. 
Art. 8è.- BASE DE DADES DEL PROCÉS PARTICIPATIU 
Per dur a terme aquest procés participatiu l’Ajuntament de Teià crearà una base de 
dades específica per a aquest procés, de la qual en cap cas se cedirà la seva 
explotació a tercers i serà destruïda en el moment que no se’n faci més ús seguint 
l’estàndard normatiu de la LOPD. Totes les persones que participin en l’elecció del 
Teianenc de l’Any seran degudament informades dels seus drets de rectificació i 
cancel·lació tal com fixa la Llei 15/1999. 
 
 
 


