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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL  
EFECTUADA EL DIA 21 DE MARÇ DE 2019 

 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.:   2/2019 
Caràcter: Ordinari 
 
 
A les 20:36 hores, del dia 21 de març de 2019, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una 
sessió ordinària, que presideix l’Alcalde, Sr.  Andreu Bosch i Rodoreda 
 
 
Hi assisteixen els regidors: 
Sra. Montserrat Riera i Rojas 
Sra. Silvia Marcos i Llagostera 
Sr. Santiago Albert Seseña 
Sr. Jordi Casanovas i Garcia 
Sr. Andreu Porta i Espelt 
Sr. Oriol Ribera i Esplugas 
Sra. Maria Teresa Casellas i Abella 
Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó 
Sr. Abel Ballesteros i Monferrer  
Sr. Alex Castan i Delshorts 
Sr. Francesc Ribas i Paris 
Sra. Gemma Rosell i  Duran 

 
Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr. José Maria Blanco Ciurana i per la interventora 
municipal, Sra. Anna Moreno Castells. 
 
Oberta la sessió, s’entra a atractar els temes inclosos a l’ordre del dia i s’adopten els següents 
acords: 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. PLE2019/1 Ordinària 24/01/2019 
 
Vist l’esborrany de l’acta de la reunió ordinària del dia 24 de gener de 2019. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,  acorda la seva aprovació en el 
redactat original, sense introduir rectificacions. 

 

 

 
1.2. PLE2018/10 Extraordinària 18/12/2018 
 
Vist l’esborrany de l’acta de la reunió extraordinària del dia 18 de desembre de 2019. 
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,  acorda la seva aprovació en el 
redactat original, sense introduir rectificacions. 

 

 
2. Dictàmens 

 
2.1. Ensenyament 

 

2.1.1. PRP2019/269   Aprovació conveni de col·laboració amb el Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya en relació amb el projecte de Servei 
Comunitari per la creació d'una comissió impulsora. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data  14 de març de 2019, referent a 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya en relació amb el projecte de Servei Comunitari per la creació 
d'una comissió impulsora. 
 
Atès que el conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya té com objectiu promoure el desenvolupament de projectes de Servei 
comunitari en el municipi, avaluats pel Consell escolar del centre i la participació dels 
alumnes autoritzada pels seus pares, mares o tutors. Per al disseny i el seguiment del 
servei comunitari es crearà una comissió impulsora del servei comunitari, la qual serà 
presidida  pel director/a dels Serveis Territorials d’Educació, essent vicepresident 
l’alcalde. Es determina una vigència fins al 31 de desembre de 2020, podent-se 
prorrogar fins a un màxim de quatre anys. 
 
Vist  l’esborrany del conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya en relació amb el projecte de Servei comunitari per a la 
creació d’una Comissió impulsora. 
 
Vist el que disposen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament  d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, en relació als convenis 
de col·laboració entre administracions públiques. 
 

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

PRIMER.- APROVAR l’esborrany de conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament i 

el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en relació amb el projecte 
de Servei comunitari per a la creació d’una Comissió impulsora, que s’acompanya com 
annex a aquest acord, formant-ne part a tots els efectes legals. 
 

SEGON- AUTORITZAR al senyor alcalde-president per a la signatura del referit conveni de 
col·laboració i de quants documents siguin necessaris en execució dels anteriors acords. 

 
TERCER.- TRAMETRE certificació dels acords adoptats i còpia del conveni de col·laboració 
a La Direcció General d’Administració Local del  Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, als efectes previstos a l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
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QUART.- NOTIFICAR aquest acord al  Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, per al seu coneixement i als efectes pertinents. 

 

 
2.2. Gestió econòmica 
 
2.2.1. PRP2019/334   Aprovació expedient 2/2019 de reconeixement 
extrajudicial de crèdits 
 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 14 de març de 2019, referent a 
l’aprovació de l’expedient 2/2019 de reconeixement extrajudicial de crèdits.  
 
Vista la provisió d’inici de l’expedient núm. 2/2019  de la regidoria d’Hisenda, de data 
12 de març de 2019, referit al reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 
20.759,85  euros. 

 
Vist l’informe de la interventora municipal 051/2019, de data 11 de març de 2019, en 
el qual es fa constar els següents extrems: 
“” 
PRIMER.- La normativa aplicable ve definida per: 

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

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

- Bases d’execució el pressupost, article 24. 
 
SEGON.- El principi d’anualitat referit a l’execució del Pressupost apareix consagrat a l’article 34 de la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i, respecte de les entitats locals, als articles 
163 TRLHL, que estableix que “l’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural i a ell s’imputaran 
[...] b) les obligacions reconegudes durant el mateix”, i 176.1 TRLHL, que estableix que “ Amb càrrec 
als crèdits de l’estat de despeses de cada Pressupost només es podran contraure obligacions derivades 
d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin en l’any natural 
del propi exercici pressupostari.  
Com a excepcions al principi d’especialitat temporal, l’apartat 2n de l’article 176 TRLHL estableix que 
“s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions 
següents://a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percebi les 
seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’entitat local; // b) Les derivades de 
compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors, prèvia incorporació dels crèdits 
en el supòsit establerts en l’article 182.3 [crèdits per despeses amb finançament afectat]”. 
De conformitat amb allò assenyalat en l’article 26 RD 500/1990,  

“Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada Pressupost només es podran contraure 
obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que 
es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari (art. 163 y 176 TRLRHL). 

No obstant allò disposat en l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el 
moment del seu reconeixement, les obligacions següents: 

a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percebi les seves 
retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’entitat local (art. 176.2.a) TRLRHL). 

b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors. En 
el supòsit establert en l’art. 47.5 es requerirà la prèvia incorporació dels crèdits corresponents. 

c) Les obligacions procedents d’exercicis anteriors a que es refereix l’art. 60.2 del present Reial 
Decret.” 
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Per la seva banda, l’article 60.2 del Reial Decreto 500/1990, de 20 de abril, estableix: 
“2. Correspondrà al Ple de l’Entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no 

existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de quita i espera.” 
Correspon, per tant a l’alcaldia, quan existeix dotació pressupostària. 
TERCER.- De conformitat amb el principi d’anualitat, l’aplicació de despeses procedents de l’exercici 
anterior al pressupost vigent té caràcter excepcional, per la qual cosa s’han d’adoptar les mesures 
oportunes per reduir el seu import al mínim imprescindible: 

- Respecte de les despeses degudament adquirides (art. 26.2.b) RD 500/1990), les mesures 
estaran encaminades a que, a més de que la prestació realitzada ho sigui en l’exercici econòmic 
corresponent, la comptabilització de la despesa es produeixi en el mateix exercici en el què es 
realitza la prestació. A aquests efectes, assenyalar que, en general, es considera que la 
despesa està degudament adquirida quan, en el moment de realitzar-se, existeix consignació 
adequada i suficient, té competència l’òrgan que dicti l’acord i es realitza el procediment de 
contractació corresponent. 

QUART.- Aquesta intervenció considera que la lletra b) de l’article 176.2 TRLHL i 26.1 RD 500/1990, i 
l’article 33, 2n paràgraf BEP (incorporacions de romanents de crèdit) es refereix a aquells supòsits en 
què, a 31 de desembre de l’any anterior, el creditor ja havia realitzat la prestació al seu càrrec o, en els 
supòsits d’obligacions recíproques, ja havia nascut el dret del creditor, de conformitat  amb els acords 
que en els seu dia van autoritzar i comprometre la despesa però que, per motius de diversa naturalesa 
no estaven reconeguts en dita data per l’òrgan competent de l’entitat local. D’aquesta manera, encara 
que la despesa degudament compromesa correspongui a un exercici anterior, la seva correlativa 
obligació s’imputarà, en el moment del seu reconeixement, als crèdits del pressupost vigent, prèvia 
modificació pressupostària en la modalitat d’incorporació de romanents, la qual en el cas dels crèdits 
amb finançament afectat, té caràcter obligatori. 
L’excepció al principi d’anualitat pressupostària consistent en el reconeixement extrajudicial de crèdits 
quedaria circumscrita a despeses realitzades en exercicis anteriors per les quals, a 31 de desembre, 
no s’hauria pogut aplicar al pressupost cap de les tres fases del procediment de despesa: autorització, 
disposició i reconeixement de l’obligació. El reconeixement extrajudicial de crèdits, quina aprovació 
correspon al Ple, constitueix una via de convalidació administrativa orientada a evitar un enriquiment 
injust de l’administració en detriment del proveïdor. 
CINQUÈ.- En el pressupost de l’exercici 2019 existeix crèdit adequat i suficient a les aplicacions 
pressupostàries de referència, per aplicar el reconeixement extrajudicial de crèdits.  
SISÈ.- Les factures que són objecte de reconeixement extrajudicial de crèdits han estat degudament 
conformades pel tècnic responsable.  
SETÈ. D’acord amb l’article 60.2 RD 500/1990, la competència per aprovar el reconeixement 
extrajudicial de crèdits és de l’alcalde. 
Per tot això es fiscalitza amb FAVORABLE. 

 
Vist l’informe de la interventora municipal 051/2019, de data 11 de març de 2019, en 
el qual es fan constar els següents extrems: 
“” 
PRIMER.- La normativa aplicable ve definida per: 

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

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

- Bases d’execució el pressupost, article 24. 
SEGON.- El principi d’anualitat referit a l’execució del Pressupost apareix consagrat a l’article 34 de la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i, respecte de les entitats locals, als articles 
163 TRLHL, que estableix que “l’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural i a ell s’imputaran 
[...] b) les obligacions reconegudes durant el mateix”, i 176.1 TRLHL, que estableix que “ Amb càrrec 
als crèdits de l’estat de despeses de cada Pressupost només es podran contraure obligacions derivades 
d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin en l’any natural 
del propi exercici pressupostari.  
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Com a excepcions al principi d’especialitat temporal, l’apartat 2n de l’article 176 TRLHL estableix que 
“s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions 
següents://a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percebi les 
seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’entitat local; // b) Les derivades de 
compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors, prèvia incorporació dels crèdits 
en el supòsit establerts en l’article 182.3 [crèdits per despeses amb finançament afectat]”. 
De conformitat amb allò assenyalat en l’article 26 RD 500/1990,  

“Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada Pressupost només es podran contraure 
obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que 
es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari (art. 163 y 176 TRLRHL). 

No obstant allò disposat en l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el 
moment del seu reconeixement, les obligacions següents: 

a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percebi les seves 
retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’entitat local (art. 176.2.a) TRLRHL). 

b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors. En 
el supòsit establert en l’art. 47.5 es requerirà la prèvia incorporació dels crèdits corresponents. 

c) Les obligacions procedents d’exercicis anteriors a que es refereix l’art. 60.2 del present Reial 
Decret.” 

Per la seva banda, l’article 60.2 del Reial Decreto 500/1990, de 20 de abril, estableix: 
“2. Correspondrà al Ple de l’Entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no 

existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de quita i espera.” 
Correspon, per tant a l’alcaldia, quan existeix dotació pressupostària. 
TERCER.- De conformitat amb el principi d’anualitat, l’aplicació de despeses procedents de l’exercici 
anterior al pressupost vigent té caràcter excepcional, per la qual cosa s’han d’adoptar les mesures 
oportunes per reduir el seu import al mínim imprescindible: 

- Respecte de les despeses degudament adquirides (art. 26.2.b) RD 500/1990), les mesures 
estaran encaminades a que, a més de que la prestació realitzada ho sigui en l’exercici econòmic 
corresponent, la comptabilització de la despesa es produeixi en el mateix exercici en el què es 
realitza la prestació. A aquests efectes, assenyalar que, en general, es considera que la 
despesa està degudament adquirida quan, en el moment de realitzar-se, existeix consignació 
adequada i suficient, té competència l’òrgan que dicti l’acord i es realitza el procediment de 
contractació corresponent. 

QUART.- Aquesta intervenció considera que la lletra b) de l’article 176.2 TRLHL i 26.1 RD 500/1990, i 
l’article 33, 2n paràgraf BEP (incorporacions de romanents de crèdit) es refereix a aquells supòsits en 
què, a 31 de desembre de l’any anterior, el creditor ja havia realitzat la prestació al seu càrrec o, en els 
supòsits d’obligacions recíproques, ja havia nascut el dret del creditor, de conformitat  amb els acords 
que en els seu dia van autoritzar i comprometre la despesa però que, per motius de diversa naturalesa 
no estaven reconeguts en dita data per l’òrgan competent de l’entitat local. D’aquesta manera, encara 
que la despesa degudament compromesa correspongui a un exercici anterior, la seva correlativa 
obligació s’imputarà, en el moment del seu reconeixement, als crèdits del pressupost vigent, prèvia 
modificació pressupostària en la modalitat d’incorporació de romanents, la qual en el cas dels crèdits 
amb finançament afectat, té caràcter obligatori. 
L’excepció al principi d’anualitat pressupostària consistent en el reconeixement extrajudicial de crèdits 
quedaria circumscrita a despeses realitzades en exercicis anteriors per les quals, a 31 de desembre, 
no s’hauria pogut aplicar al pressupost cap de les tres fases del procediment de despesa: autorització, 
disposició i reconeixement de l’obligació. El reconeixement extrajudicial de crèdits, quina aprovació 
correspon al Ple, constitueix una via de convalidació administrativa orientada a evitar un enriquiment 
injust de l’administració en detriment del proveïdor. 
CINQUÈ.- En el pressupost de l’exercici 2019 existeix crèdit adequat i suficient a les aplicacions 
pressupostàries de referència, per aplicar el reconeixement extrajudicial de crèdits.  
SISÈ.- Les factures que són objecte de reconeixement extrajudicial de crèdits han estat degudament 
conformades pel tècnic responsable.  
SETÈ. D’acord amb l’article 60.2 RD 500/1990, la competència per aprovar el reconeixement 
extrajudicial de crèdits és de l’alcalde. 
Per tot això es fiscalitza amb FAVORABLE. 

“” 
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Atès que l’article 26, en relació a l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, i l’article 
176.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, determina que amb càrrec als crèdits de l’estat 
de despesa de cada Pressupost, només es poden contraure obligacions derivades 
d’adjudicacions, obres i altres prestacions o despeses que es realitzin en l’any natural 
del propi exercici pressupostari i que excepcionalment es poden imputar al pressupost 
en vigor obligacions corresponents a exercicis anteriors, previ reconeixement 
extrajudicials d’aquests i l’adopció del corresponent acord. 
 
Vist el que disposa l’article 24 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per 
a l’exercici 2019, en relació a la tramitació dels expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per actes de convalidació administrativa. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient número 2/2019, de reconeixement extrajudicial de 
crèdits per actes de convalidació administrativa, per despeses realitzades en l’exercici 
2018, i no contretes al seu moment, per import global de 20.759.85 euros, segons el 
detall que apareix a la relació 8 de factures extrajudicials març, de data 7/03/2019. 
 
SEGON.- Aplicar amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici 2019 
els crèdits, per un import de 20.759,85 euros amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries que figuren a la referida relació 8  de factures extrajudicials març, de 
7/03/2019. 
 
TERCER.- Que es procedeixi per part de la Intervenció, a la seva comptabilització.  
 

 

 

 

2.2.2. PRP2019/335.   Aprovació expedient 3/2019 de reconeixement extrajudicial 
de crèdits 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 14 de març de 2019, referent a 
l’aprovació de l’expedient 3/2019 de reconeixement extrajudicials de crèdits. 
 
Vista la provisió d’inici d’expedient núm. REC 003/2019 de la regidoria d’Hisenda, de 

data 12 de març de 2019, referit al reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 

1.923,90 euros. 

Vist l’informe de la interventora municipal 050/2019, de data 11 de març de 2019, en 

el qual es fa constar els següents extrems: 

“” 

PRIMER.- La normativa aplicable ve definida per: 
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- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Hisendes Locals (TRLHL), articles 163, 173.5 i 176. 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de 

la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora d’Hisendes Locals, en matèria de 

pressupostos, articles 25, 26 58, 59 i 60.2 

- Bases d’execució el pressupost, article 24. 

 

SEGON.- El principi d’anualitat referit a l’execució del Pressupost apareix consagrat a l’article 34 de la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i, respecte de les entitats locals, als articles 
163 TRLHL, que estableix que “l’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural i a ell s’imputaran 
[...] b) les obligacions reconegudes durant el mateix”, i 176.1 TRLHL, que estableix que “ Amb càrrec 
als crèdits de l’estat de despeses de cada Pressupost només es podran contraure obligacions derivades 
d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin en l’any natural 
del propi exercici pressupostari.  

Com a excepcions al principi d’especialitat temporal, l’apartat 2n de l’article 176 TRLHL estableix que 
“s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions 
següents://a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percebi les 
seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’entitat local; // b) Les derivades de 
compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors, prèvia incorporació dels crèdits 
en el supòsit establerts en l’article 182.3 [crèdits per despeses amb finançament afectat]”. 

De conformitat amb allò assenyalat en l’article 26 RD 500/1990,  

“Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada Pressupost només es podran contraure 
obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que 
es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari (art. 163 y 176 TRLRHL). 

No obstant allò disposat en l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el 
moment del seu reconeixement, les obligacions següents: 

a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percebi les seves 
retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’entitat local (art. 176.2.a) TRLRHL). 

b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors. En 
el supòsit establert en l’art. 47.5 es requerirà la prèvia incorporació dels crèdits corresponents. 

c) Les obligacions procedents d’exercicis anteriors a que es refereix l’art. 60.2 del present Reial 
Decret.” 

Per la seva banda, l’article 60.2 del Reial Decreto 500/1990, de 20 de abril, estableix: 

“2. Correspondrà al Ple de l’Entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no 
existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de quita i espera.” 

Correspon, per tant a l’alcaldia, quan existeix dotació pressupostària. 

TERCER.- De conformitat amb el principi d’anualitat, l’aplicació de despeses procedents de l’exercici 
anterior al pressupost vigent té caràcter excepcional, per la qual cosa s’han d’adoptar les mesures 
oportunes per reduir el seu import al mínim imprescindible: 

- Respecte de les despeses degudament adquirides (art. 26.2.b) RD 500/1990), les mesures 

estaran encaminades a que, a més de que la prestació realitzada ho sigui en l’exercici econòmic 

corresponent, la comptabilització de la despesa es produeixi en el mateix exercici en el què es 

realitza la prestació. A aquests efectes, assenyalar que, en general, es considera que la 

despesa està degudament adquirida quan, en el moment de realitzar-se, existeix consignació 

adequada i suficient, té competència l’òrgan que dicti l’acord i es realitza el procediment de 

contractació corresponent. 

QUART.- Aquesta intervenció considera que la lletra b) de l’article 176.2 TRLHL i 26.1 RD 500/1990, i 
l’article 33, 2n paràgraf BEP (incorporacions de romanents de crèdit) es refereix a aquells supòsits en 
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què, a 31 de desembre de l’any anterior, el creditor ja havia realitzat la prestació al seu càrrec o, en els 
supòsits d’obligacions recíproques, ja havia nascut el dret del creditor, de conformitat  amb els acords 
que en els seu dia van autoritzar i comprometre la despesa però que, per motius de diversa naturalesa 
no estaven reconeguts en dita data per l’òrgan competent de l’entitat local. D’aquesta manera, encara 
que la despesa degudament compromesa correspongui a un exercici anterior, la seva correlativa 
obligació s’imputarà, en el moment del seu reconeixement, als crèdits del pressupost vigent, prèvia 
modificació pressupostària en la modalitat d’incorporació de romanents, la qual en el cas dels crèdits 
amb finançament afectat, té caràcter obligatori. 

L’excepció al principi d’anualitat pressupostària consistent en el reconeixement extrajudicial de crèdits 
quedaria circumscrita a despeses realitzades en exercicis anteriors per les quals, a 31 de desembre, 
no s’hauria pogut aplicar al pressupost cap de les tres fases del procediment de despesa: autorització, 
disposició i reconeixement de l’obligació. El reconeixement extrajudicial de crèdits, quina aprovació 
correspon al Ple, constitueix una via de convalidació administrativa orientada a evitar un enriquiment 
injust de l’administració en detriment del proveïdor. 

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

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

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

Per tot això es fiscalitza amb FAVORABLE. 

“” 

 

Atès que l’article 26, en relació a l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, i l’article 
176.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, determina que amb càrrec als crèdits de l’estat 
de despesa de cada Pressupost, només es poden contraure obligacions derivades 
d’adjudicacions, obres i altres prestacions o despeses que es realitzin en l’any natural 
del propi exercici pressupostari i que excepcionalment es poden imputar al pressupost 
en vigor obligacions corresponents a exercicis anteriors, previ reconeixement 
extrajudicials d’aquests i l’adopció del corresponent acord. 
 

Vist el que disposa l’article 24 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a 
l’exercici 2019, en relació a la tramitació dels expedients de reconeixement extrajudicial 
de crèdits per actes de convalidació administrativa. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient número 3/2019, de reconeixement extrajudicial de 
crèdits per actes de convalidació administrativa, per despeses realitzades en l’exercici 
2018, i no contretes al seu moment, per import global de 1.923,90 euros, segons el 
detall que apareix a la relació  00088 de factures extrajudicials. 
SEGON.- Aplicar amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici 2019 
els crèdits, per un import de 1.923.90 euros amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries que figuren a la indicada relació 00088. 
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TERCER.- Que es procedeixi per part de la Intervenció, a la seva comptabilització.  
 

 

 
2.2.3. PRP2019/362   Ampliació de l'edat de la subvenció de la T10 de Teià de 
18 a 25 anys 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 14 de març 2019, referent a 
l’ampliació de l’edat de la subvenció de la T10 de Teià de 18 a 25 anys. 
 

Exposició de la realitat actual 

Des de l’Ajuntament de Teià es vol seguir treballant per a l’ús del transport públic i 
la inclusió de la població més vulnerable, fomentant l’ús de les línies regulars que 
creuen el municipi (C-15, C-8 i N81). 

Per aquest motiu es va iniciar la venda de la targeta bonificada de 10 viatges a 8,25 
Euros per a majors de 65 anys i per a menors de 18. Amb aquesta proposta es 
segueix treballant en aquest procés i així poder integrar tota la població jove en 
aquest abonament. 

Segons el Pla Local de Joventut de Teià la majoria de joves (sobretot majors d’edat) 
fan un ús pràcticament exclusiu del cotxe. És així com el 92% del jovent només 
utilitza el transport privat i la resta (8%), només utilitzen el transport públic els caps 
de setmana o quan es desplacen fora de la zona d’influència (Teià- Masnou-Alella). 

Des de la corporació local i seguint el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, la Llei 
de Joventut de Catalunya (33/2010) i el pacta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
s’entén la joventut de manera àmplia i és per això que es proposa els 25 (inclosos) 
com la màxima per aconseguir aquesta tarifa, igualant el servei a d’altres targetes 
com la T-Jove. 

Seguint amb els motius, la venda de targetes a menors de 16 anys és pràcticament 
nul·la, ja que els adolescents d’entre 12 i 16 anys tenen una targeta gratuïta (T16) i 
molts dels joves fins als 18 anys no coneixen aquest recurs. 

Per aquest motiu es vol emmarcar aquesta acció en una campanya de promoció del 
transport públic per mostrar a la població les avantatges que té i difondre les 
diferents opcions tarifàries que existeixen, aprofitant l’augment d’edat de les 
targetes. 

 

Estudi d’impacte econòmic 

L’estudi d’impacte econòmic assegura que si totes les targetes venudes l’any passat 
(758 unitat) van ser comprades per persones de més de 65 anys, i el municipi té 
1244 persones grans (Idescat), trobem que es van vendre 0,6 targetes per persona. 

Tenint aquesta dada, veiem que el públic potencial jove està entre els 16 i els 25 anys 
i això significa 520 persones (Idescat). Utilitzant la mateixa ràtio que les targetes 
venudes l’any passat veiem que l’increment de targetes seria de 312 com a màxim, 
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ja que hi ha moltes persones d’aquesta edat que ja tenen la T-Jove de dues zones 
per anar a Barcelona o Mataró o a la UAB. 

 

Tenint en compte que la subvenció per targeta és de 1,95 Euros l’increment de 
pressupost municipal serà de 608,4 Euros. Per tant el total de la subvenció serà de 
2086,05 Euros. 

Per no desquadrar el pressupost municipal es recomana situar un topall de 
targetes venudes a 1100 unitats l’any. 

Vista la reserva de pressupost de la partida 2019 / 300 / 4410 / 2279900 / 01 de 9075 
Euros en un acord d’intervenció de 26 de febrer de 2019 amb número d’assentament 
de 553 adjuntada a l’expedient 2019/274. 

 

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.- AUTORITZAR l’augment de 18 a 25 anys com edat límit per poder 
comprar abonaments integrats de transport públic de 10 viatges d’una zona amb 
preu subvencionat. 

SEGON.- COMUNICAR a l’empresa concessionària del servei aquest canvi. 

TERCER.- AUTORITZAR al senyor alcalde-president per signar quants documents 
siguin necessaris per a l’execució dels anteriors acords. 

 

 

 
2.3. Governació 

 
2.3.1. PRP2019/324   Moció per fer front a l'alarma social dels robatoris en 
cases habitades 
 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 14 de març de 2019, en relació a 
la Moció per fer front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades. 
 
Atès l’alarma social que està generant a molts municipis del nostre país l’increment 
dels robatoris en domicilis en els darrers mesos. 
 
Atès que els efectius policials que tenim assignats per a la prevenció i investigació 
d’aquest tipus de delinqüència es mostren clarament insuficients per a prevenir i 
resoldre aquest increment de robatoris. 
 
Atès que l’actual legislació i l’aplicació que en fan jutges i fiscals no és un element 
dissuassori per als delinqüents, ja que la poca penalització de la reincidència i la 
llibertat provisional són vistos en benefici dels delinqüents i no en benefici d’una 
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societat més segura que respecti la llibertat i la propietat privada dels qui pateixen 
aquests delictes, 
 
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.- Mostrar la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat ciutadana 
que es concreta amb els robatoris, alguns amb força, en domicilis del nostre municipi 
i a la nostra comarca. 
 
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat per tal què, compartint aquesta 
preocupació i d’una manera concertada amb els Ajuntaments, s’impulsin les 
actuacions policials necessàries i coordinades per resoldre aquesta problemàtica. 
 
TERCER.-  Instar a la Fiscalia general de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia 
per tal que en els seus respectius àmbits de decisió siguin amatents en les fases de  
graduar les peticions de pena, de les sentències i de considerar la reincidència. 
 
QUART.- Davant d’aquest augment de robatoris en domicilis, fer arribar també als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats aquesta 
preocupació perquè se sol·liciti una modificació del Codi Penal per elevar les penes 
per aquesta tipologia de delictes. 
 
CINQUÈ.- Reclamar al Govern de l’estat espanyol els més de 800 milions d’euros que 
es deuen a la Generalitat per tal que puguin ser revertits en una millora dels recursos 
materials i humans de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 
 
SISÈ.- Instar al govern municipal a signar el conveni amb el Departament d’Interior 
per instal·lar lectors de matrícules als accessos del municipi en caràcter immediat que 
ajudin a la prevenció i persecució d’aquest tipus de delicte. 
 
SETÈ.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament 
d’Interior, a la Diputació, al Govern de l’Estat, als grups del Parlament i del Congrés 
de Diputats, i al Consell Comarcal als efectes oportuns, tot palesant la preocupació 
del nostre municipi. 
 
 
 

2.3.2. PRP2019/363   Aprovació del PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA DE 

TEIÀ 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 14 de març de 2019, en relació a 
l’aprovació del Pla Local de Seguretat Viària. 
 
Vist el conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit  i l’Ajuntament 
de Teià en matèria de seguretat viària i l’Annex 1 referent a la col·laboració  per a la 
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redacció d’un Pla de Seguretat Viària per a l’Ajuntament de Teià, formalitzat el 26 de 
novembre de 2018. 
 
Vist el Pla de Seguretat Viària de Teià, de data octubre de 2018, elaborat amb el suport 
de l’equip tècnic d’INTRA, el qual té com objectiu la consolidació de la baixa 
accidentabilitat amb víctimes en zona urbana del municipi, la prevenció de sinistres i 
l’assoliment dels objectius del Pla en els anys 2019-2022, període de vigència del Pla. 
 
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 el Pla Local de Seguretat Viària de Teià, de data octubre de 
2018, elaborat amb el suport de l’equip tècnic d’INTRA. 
 
SEGON.- ORDENAR la publicació del Pla Local de Seguretat Viària de Teià al  web 
municipal. 
 
 

 
2.4. Medi Ambient 
2.4.1. PRP2019/305   PROPOSTA PER DECLARAR EL MUNICIPI LLIURE DE 
GLIFOSAT 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 12 de març de 2019, en relació a 
la proposta per declarar el municipi lliure de glifosat. 
 
Nombroses administracions locals fan servir herbicides d’acció ràpida per eliminar 
herbes adventícies (denominades “males herbes”) sobretot per a la neteja de carrers, 
jardins i parcs. Però l'ús d'herbicides químics pot plantejar riscos molt seriosos. 
Diferents estudis demostren que el glifosat i altres herbicides emprats tenen efectes 
perjudicials sobre la salut i el medi ambient. 
 
El glifosat, un herbicida sistèmic no selectiu que s'empra per matar herbes i arbustos, 
s'infiltra al sòl, és molt soluble en l'aigua, i persistent al medi. Contamina els aqüífers, 
és tòxic per a la fauna aquàtica, els animals domèstics o el bestiar.  
 
El glifosat ha estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a 
probablement cancerígen per als humans. Existeixen estudis científics que relacionen 
l'ús del glifosat amb afeccions i malalties. Entre els efectes adversos s'han descrit: 
toxicitat subaguda i crònica, danys genètics, és mutagènic, provoca trastorns 
reproductius, augmenta la freqüència d’anomalies espermàtiques, i carcinogènesi. 
 
A més, cada preparat d’herbicida que conté glifosat ve acompanyat d’altres 
substàncies que multipliquen la seva toxicitat. Entre aquests ingredients trobem el N-
nitrós que, com altres compostos nitrogenats, és cancerigen. Quan es degrada el 
glifosat allibera formaldehid, compost també cancerígen. 
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Les aigües de Catalunya estan greument contaminades. Molts freàtics tenen 
concentracions mitjanes de glifosat al llarg de l’any superiors a 0’1 μg/l, valor màxim 
admès per la normativa europea per aigües subterrànies (Directiva 2006/118/EC). 
Aquest mateix nivell és el màxim permès per aigües de consum humà (D.UE 
98/83). No menys important és el paper que estan jugant aquest herbicides en la mort 
massiva d’abelles arreu del món. 
 
El Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) ha manifestat (Maig 2015) que 
sempre ha de prevaldre el “Principi de Precaució”, amb els herbicides que puguin tenir 
components cancerígens i que els legisladors no ho regulen pels interessos de les 
multinacionals.  
 
La Directiva marc (2009/128/CE) per a un ús sostenible dels plaguicides, aprovada pel 
Parlament Europeu el 13 de gener de 2009, els objectius són "La reducció dels riscos 
i els efectes de l'ús de els plaguicides a la salut humana i el medi ambient, i el foment 
de l'ús de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatius 
com les alternatives de índole no química als plaguicides ", en el capítol IV, articles 11 
i 12, exposa que: 
 
 "Els Estats membres, tenint degudament en compte les mesures apropiades per a la protecció 
del medi aquàtic l'aigua potable i els requisits necessaris d'higiene i salut pública i la biodiversitat, 
o els resultats de les avaluacions de risc pertinents, han de vetllar perquè es minimitzi o prohibeixi 
l'ús de plaguicides en les següents zones específiques: Al llarg de les carreteres [...], en els espais 
utilitzats pel públic en general, o per grups vulnerables, com els parcs, jardins públics, camps 
d'esports i àrees d'esbarjo, recintes escolars i camps de joc i els espais propers als centres 
d'assistència sanitària". 

 

Aquesta Directiva ha estat transposada en el Reial Decret 1311/2012, de 14 de 
setembre, que estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels 
productes fitosanitaris, i que té com a objectiu la reducció dels riscos i els efectes de 
l'ús dels productes fitosanitaris en la salut humana i el medi ambient i el foment de la 
gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatius, com ara els 
mètodes no químics. 
 
Aquest Reial Decret preveu que les disposicions “són o s’entenen sense perjudici que 
l’Administració competent en cada cas pugui aplicar el principi de cautela limitant o 
prohibint l’ús de productes fitosanitaris en zones o circumstàncies específiques.” 
 
 
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.- L’erradicació de l’ús del glifosat i altres herbicides igualment tòxics, al 
nostre municipi per part del servei de manteniment, trobant alternatives ecològiques 
més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i del medi ambient en 
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l’àmbit i competència municipal, ja sigui directament per l’ajuntament o per les 
empreses que es contractin. 
 
SEGON.- L'ús d'herbicides serà substituït per mètodes no contaminants que no danyin 
a la salut ni el medi ambient. 
 
TERCER.- Que es doni resposta a totes les preguntes i instàncies formulades tant per 
entitats com per particulars, referents a l’aplicació del glifosat i d´altres herbicides, 
reconeixent així el dret a la informació i a la participació pública per tenir accés a la 
justícia en matèria mediambiental. 
 
QUART.- Es fomentarà l’erradicació de l’ús d’aquest tipus de productes perjudicials 
en jardins privats, vivers de plantes i zones de titularitat no municipal.  
 

 

 

 
2.5. Serveis socials 
2.5.1. PRP2019/165   Moció de declaració institucional per garantir la 
continuïtat dels Centres Especials de Treball a Catalunya 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 13 de febrer 2019,  en relació a 
la Moció de declaració institucional per garantir la continuïtat dels Centres Especials 
de Treball a Catalunya. 
 
Davant la proposta d’increment del salari mínim interprofessional del Gobierno de 
España, son moltes les entitats del tercer sector que es veuen sotmeses en una 
situació sobrevinguda.  
 
Malgrat representa una notícia positiva, aquest increment té una repercussió directe 
cap a aquelles entitats que treballen sense ànim de lucre en promoure centres 
especials de treball (CET) per a persones amb diversitats funcionals, discapacitats o 
malalties mentals i que tenen com a sou referència el Salari Mínim Interprofessional.   
 
Els Centres Especials de Treball (CET) són entitats que ocupen persones amb 
discapacitat i diversitat funcional. Aquests organismes tenen com a objectiu la inclusió 
laboral de les persones amb diversitat funcional física o psíquica. A Catalunya hi ha 
uns 47.000 ciutadans i ciutadanes amb discapacitat, dels quals 16.000 treballen a 
Centres Especials de Treball i, per tant, reben una subvenció parcial del salari mínim. 
 
Aquestes entitats, es veuran obligades a assumir part de l’increment del salari en els 
nòmines d’aquest any 2019 per tal d’aplicar aquest nou Salari Mínim Interprofessional. 
Aquest fet, i un estancament del finançament per part de les administracions en relació 
a aquestes entitats, pot posar en perill la viabilitat econòmica de molts d’aquests CET. 
 
Les entitats del tercer sector, fa anys que es veuen abocades a una situació 
d’infrafinançament, serveixi d’exemple que des de fa 10 anys els mòduls econòmics 
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dels serveis a persones amb discapacitat intel·lectual estan congelats. Cal trobar 
solucions conjuntes a curt, a mig termini i llarg termini per millorar i estabilitzar la 
situació econòmica de les entitats del tercer sector i així seguir potenciant el seu treball 
comunitari i assegurar la viabilitat dels projectes, en especial els centres especials de 
treball (CET). 
 
A Catalunya hi han diferents entitats del tercer sector que tenen una implicació dels 
seus membres en el mercat laboral o pre-laboral i que per tal es veuen afectats per 
tots els dèficits esmentats anteriorment i la decisió d’incrementar el Salari Mínim 
Interprofessional i que per tant es poden trobar en una situació de risc de perdre el 
seu lloc de treball. 
 
Des dels Ajuntaments hem de vetllar per la sostenibilitat de les entitats del tercer sector 
i dels centres de treball i pre-laborals, on a part de realitzar un excel·lent treball 
comunitari, son part activa i motor de la vida de molts dels nostres veïns i veïnes que 
hi formen part. 
 
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: 
 

1. Instar al Govern de l’Estat a que augmenti els recursos necessaris per garantir 
la subvenció del SMI als treballadors i treballadores dels Centres Especials de 
Treball. 

 
2. Instar al Govern de la Generalitat a incrementar els recursos propis destinats 

als Centres Especials de Treball de Catalunya per tal de garantir la seva viabilitat 
econòmica. 

 
3. Instar a establir mitjançant un acord entre les entitats del tercer sector i les 

administracions, un pla a curt i mig termini per garantir la sostenibilitat de les 
entitats del tercer sector i del seu finançament. 

 
4. Fer arribar aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de 

Catalunya, al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’entitat per a la Discapacitat Intel·lectual a Catalunya (DINCAT) , al Comitè 
Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), al  Comitè 
Català de Representants de Persones amb Discapacitat  (COCARMI), l’Associació 
Empresarial d’Economia Social (Dincat), a la Taula d’entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya, i a les entitats socials del municipi que treballen amb i per a 
les persones amb diversitat funcional. 

 
 

 
3.  MOCIONS D’URGÈNCIA  
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Els regidors manifesten no tenir mocions d’urgència per presentar en aquesta sessió 
ordinària. 

 

4. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia 2019/61,  de nomenament de 
personal eventual. 

Es dona compte al Ple de la Resolució  de l’Alcaldia núm. 2019/61, de 4 de febrer, de 
nomenament de personal eventual de confiança o d‘assessorament de suport 
administratiu a Alcaldia. 

El Ple de l’Ajuntament acorda donar-se per assabentat del contingut de la Resolució 
de l’Alcaldia núm. 2019/61. 

 

5. Donar compte de la Relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 27 a la 
núm. 169/2019 

Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 27 a la núm. 169/2019. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorden donar-se per 
assabentats de la relació de resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 27 a la 169 de 2019. 
 
 

6. Donar compte  dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de 
fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal, que 
seguidament es detallen: 

Informe Data acord Junta 
de Govern 

Detall 

22/2019 31/01/2019 Relació O amb AD 2018 

31/2019 14/02/2019 Relació ADO exp. 2019/181 

Vistos  els acords de la Junta de Govern Local de data 31 de gener 2019 i 14 de febrer 
2019,   anteriorment detallats i els informes d’Intervenció amb reparament no 
suspensiu núm.  22 i 31 de 2019. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per assabentat 
dels acords de la Junta de Govern Local de data 31 de gener 2019 i 14 de febrer 2019,   
anteriorment detallats i els informes d’Intervenció amb reparament no suspensiu núm.  
22 i 31 de 2019. 
 
 

7. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb 
reparament no suspensius de la interventora municipal, que seguidament es 
detallen: 

Informe Resolució Data Detall 

16/2019 2019/41 25/01/2019 Nòmines gener 2019 
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27bis/19 2019/101 14/02/2019 Aprovació quitança  

28/2019 2019/81 11/02/2019 Aprovació quitança 

40/2019 2019/118 25/02/2019 Complements nòmina febrer 2019 

41/2019 2019/120 25/02/2019 Nòmina febrer 2019 

 
Vistes les Resolucions de l’Alcaldia núm. 41, 81, 101, 118 i 120 de 2019, anteriorment 
detallades  i els informes d’Intervenció amb reparament no suspensiu núm.  16, 27 bis, 
28, 40 i 41. 
  
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per assabentat 
de les Resolucions de l’Alcaldia núm. 41, 81, 101, 118 i 120 de 2019, anteriorment 
detallades  i els informes d’Intervenció amb reparament no suspensiu núm.  16, 27 bis, 
28, 40 i 41. 
 
 

8. SUGGERIMENTS I PREGUNTES 

8.1 Manifestació de l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda 
L’Alcalde, manifesta el següent: 
“”Abans de passar la paraula als grups municipals, en tot cas només comentar que en la 
propera sessió plenària que ja serà l’ultima, serà la ordinària, el 16 de maig, que de fet 
ordinària serà l’última,  informar simplement que d’acord amb el Reglament que es va aprovar 
de participació ciutadana i que ha anat complint tots els tràmits d’aprovació, tramitació amb 
l’aprovació definitiva i la publicació corresponent, i si no vaig errat, en la sessió plenària del 16 
de maig, sí que ja es podrà convocar l’audiència pública prèvia al Ple que consta en el 
Reglament de Participació Ciutadana, perquè ara l’únic tràmit que ens queda pendent, ja s’ha 
aprovat definitivament i està pendents de publicació l’edicte d’aprovació als diaris oficials, un 
cop complert aquest tràmit ja podrem fer la primera audiència prèvia al Ple i per tant encara 
que serà l’última i com a mínim ja haurem d’alguna manera assentat les bases amb el 
Reglament de Participació Ciutadana que es va aprovar per unanimitat en el Ple de 
l’Ajuntament de Teià, doncs un nou mecanisme de participació ciutadana. 
Vam poder recollir la setmana passada crec que va ser, amb el regidor de Comunicació el 
Segell d’ lnfoparticipa 2018 a la qualitat i la transparència de la Comunicació Pública Local 
que la UAB atorga des de fa diversos anys al mon local en general, no només Ajuntaments, 
també Consells Comarcals i altres administracions públiques i és una bona noticia perquè fa 
dos anys recordem que vam obtenir una menció i ara doncs ja hem obtingut el primer segell 
InfoParticipa 2018, i és una bona noticia perquè vol dir que en la matèria que ens ocupa en la 
qualitat i la transparència de la comunicació publica local, ens anem posant al dia de tot, felicito 
en aquest cas al regidor de comunicació molt especialment, felicito també a la tasca de 
Secretaria, perquè Secretaria juntament amb la Regidoria de Comunicació i el tècnic de 
comunicació J.B. anem complint amb tots el passos que marca la Llei de transparència i de 
ben segur que en aquesta qüestió hauríem de fer extensius molts altres agraïments però en 
aquest cas crec que els necessaris i imprescindibles són aquests, no?! 
Bé, ara sí que passo la paraula al grup municipal de Gent de Teià per als suggeriments i 
preguntes. “” 

 
 
8.2 Pregunta de la regidora Sra. Núria Andinyac i Lladó,  en relació al Pla de 
Mobilitat. 
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La regidora Sra. Núria  Andinyac i Lladó, del grup municipal Gent de Teià, formula la 
següent pregunta: 
“”Volia saber com està el Pla de la prova pilot al costat dels voltants de l’escola i l’accés a 
l’escola i al carrer Fivaller, si aquest Pla al final es podrà dur a terme o no, o si be un cop es 
faci la diagnosi, sobre el nou Pla de mobilitat això s’incorporarà i llavors s’haurà de fer, perquè 
realment es un problema i s’ha de buscar una solució, i en les dates que ho hem anat 
comentant veig que està embussat, per un costat o per altre i no sé “. 

 
La regidora Sra. Silvia Marco i Llagostera, respon el següent: 
“No he tingut encara temps de treballar a fons el Pla aquest de Seguretat,  però justament 
coincideix una mica amb la resolució que s’havia plantejat de fer la rotonda justament a dalt 
de Fivaller per millorar la circulació, jo crec que aquí s’ha de treballar a partir d’aquest Pla que 
no acaba de resoldre tot el tema de Fivaller però si que ja apunta maneres allà dalt  i llavors 
amb la mobilitat acabar de fer un tipus de solució allà. 

 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, indica el següent: 
Aquí, precisament, es cert si no s’havia desenvolupat aquesta prova pilot precisament era pel 
desacord que hi havia també amb el cap de la Policia Local en aquesta matèria, no acabàvem 
de veure-ho de la mateixa manera i per  tant el que vam fer,  vam demanar al Pla Local de 
Seguretat Viaria, inclogués aquest punt perquè des d’una auditoria externa i especialista en 
matèria de mobilitat i de seguretat vial com és la Direcció General de Trànsit, administració 
competens, ens fes doncs una diagnosi, una proposta, per tant aquí ja  sabeu que hi ha un 
apartat dedicat precisament a aquest punt que afecta d’una banda aquest tram de la rotonda 
de Josep Puigoriol a la cruïlla Migjorn fins a la confluència amb Fivaller, i en la confluència 
amb Fivaller hi ha una proposta com la que apuntava ara la Regidora de Participació 
Ciutadana i que era, ja sabeu que era una de les propostes que de fet nosaltres volíem 
implementar  i  hi ha una segona proposta colateral que es amb la confluència del carrer dels 
Pins, amb el ben entès que també això en el futur el carrer del Pins ja sabeu que, d’acord amb 
el POUM nou quan tiri endavant el Pla Parcial Portal Urbà, una de les càrregues urbanístiques 
precisament és aquesta l’obertura del carrer Dels Pins fins a Puigoriol, be en tot cas en la 
comissió informativa corresponent doncs podem analitzar la proposta que ens fa la Direcció 
General de Trànsit. 
Precisament quan els tècnics de la DIBA ens van venir a presentar  la consultoria que 
elaborarà el Pla de Mobilitat els hi vam parlar en seguida d’aquest document, que ja els hi 
hem enviat perquè ho tinguin en compte, perquè ja es feina feta, parcialment, ells ens van fer 
una mica d’enquesta sobre qüestions que s’havia de tenir en compte i que l’empresa 
consultora havia de tenir en compte. I vam insistir molt en què els punts claus és, no només 
aquest tram si no que la mobilitat a l’entorn de l’escola i a l’entorn de l’entrada i sortida de 
l’horari escolar s’havia de resoldre i per tant enteníem que d’aquest document i del Pla de 
Mobilitat n’ha de sortir la solució que hem d’implementar. 
 

La regidora Sra. Silvia Marcos i Llagostera, afegeix el següent: 
“També surt d’aquí, i això si que està ja previst que s’elevarà el pas de vianants de davant de 
l’escola, És també un tema de seguretat per millorar la seguretat en la sortida de la canalla 
allà, i això no sé si està previst per Setmana Santa o l’estiu ? Setmana Santa i ja és un posar 
en mans mesures de Seguretat aquest Pla.” 

 
 
8.3 Pregunta de la regidora Sra. Maria Teresa Casellas i Abella 
La regidora Sra. Maria Teresa Caselles i Abella, del grup municipal Gent de Teià, 
formula la següent pregunta: 
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“He vist que es van  aprovant habitatges d’ús turístic i volia saber si teniu pensat, perquè de 
moment no ho he sabut trobar, que estiguin penjats al web o hi hagi una relació, perquè no 
tenim cap fonda ni cap hotel a Teià i si hi ha 7 o 8, doncs que hi hagi una relació que la gent 
que vingui a Teià sàpiga que pot dormir a Teià, no sé si s’ha pensat penjar-ho, però sino 
proposaria que es fes, en tots els pobles es fa, normalment en tots els pobles es penja en els 
restaurants, hotels, però també es penja els habitatges d’ús turístic perquè si un vol passar un 
dia allà doncs sàpiga on pot dormir o on pot trucar per passar una setmana, un dia, dos o els 
que siguin, i en principi era un però ara ja n’hi ha 8 o 9.” 

 
L’Alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, respon el següent: 
Si en els darrers tres mesos , sé que n’hi ha hagut 2 o 3, perquè fins i tot l’empresa que hi ha 
al darrera les darreres peticions , no sé si totes, em va demanar hora per parlar amb mi perquè 
precisament volien poder oferir també als possibles clients, visites de tipus cultural i per tant 
jo vaig fer-los una relació de qüestions de relacionades amb promoció de Turística, 
enoturística , amb la promoció cultural del municipi, valem parlar de poder oferir visites a 
l’església, al campanar de l’església que esta museïtzat amb la parròquia, que això més 
endavant ho podem acabar de sistematitzar, però també del celler romà del celler enoturístic 

arqueològic i si que va quedar sorpresa de l’equipament i per tant ho incorporaven com 
informació.” 
 
El regidor de Comunicació, Sr. Andreu Porta indica que és una de les coses que s’ha 
de veure com promocionar, que s’està desenvolupant no en la web actual sinó en la 
nova que estem preparant, que es pugui incloure de la millor manera i que sigui fàcil i 
que no comporti informació enganyosa. 
 

El senyor alcalde manifesta que de tota manera també s’haurà de preservar, de posar-
nos en contacta amb aquestes empreses pel tema de protecció de dades també. 
 
 
 
8.4 Proposta de la regidora Sra. Teresa Casellas i Abella 
 
La regidora Sra. Maria Teresa Caselles i Abella, del grup municipal Gent de Teià, 
formula la següent proposta: 
“A la nostra Comissió no ho vaig comentar, però sí crec que l’Abel, que el Pla de Seguretat 
Vial, suposo que es podrà ampliar, o sigui afegir-hi coses, perquè, per exemple,  jo m’he fixat 
que, lo que dèiem aquell dia, quan arriba al Pla de Can Godó  ja no contempla cap més  pas 
de vianants, i no n’hi ha cap en tota la Riera i s’hi haurien d’afegir. Clar,  no hi ha tant de trànsit 
com aquí a baix, però sí que hi ha gent que travessa la riera i crec que n’hi haurien d’haver.” 

 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch, respon el següent: 
“Sí, es que en parla eh! també, parla de tot el passeig de La Riera fins al cap d’amunt, és un 
document que es una diagnosi, doncs a data d’avui, que fa una diagnosi de tots aquests 
aspectes de senyalització vertical i horitzontal. 

 
La regidora Sra. M. Teresa Caselles, indica el següent: 
“ De fet no m’he llegit tot això, però vaig mirar-me el planell aquell de la Comissió, vaig  trobar 
molt bé tots els canvis de passos de vianants, perquè realment  el que fem la gent és a la 
cantonera tirar recta, o ho fèiem, jo ara m’ho miro molt però ho he fet moltes vegades. I em va 
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semblar molt bé, però penso que falten ampliar zones on, potser perquè no hi havia res, com 
és  allà a dalt, doncs tampoc s’ho han estudiat.” 
 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
“ No,  ells en el plànol en la descripció si que està, analitzen, fan una diagnosi de la 
senyalització vertical i horitzontal, si que ho fan, fan esment a les millores i algunes deficiències 
per tant és per això que dic que és un document que ens compromet, i ens compromet per als 
propers exercicis, de fet la pròpia Direcció General tal com diu el conveni, doncs també  farà 
un seguiment, per tant doncs periòdicament ens anirem trobant amb la Direcció General per 
fer un seguiment del grau d’execució de les propostes que fa el document, i en el seu moment, 
el propi conveni ja diu que després s’ha de fer una addenda del conveni per continuar 
treballant-hi. 

 
 
8.5 Manifestació del regidor de Cultura, Sr. Francesc Ribas i Paris 
El regidor de Cultura, Sr. Francesc Ribas i Paris, del grup municipal PDeCAT, 
manifesta el següent; 
“Aprofitar el moment per fer difusió de l’Agenda cultural que s’enceta amb la primavera i ens 
omple d’activitats el poble, començant per  la Setmana Cultural i en concret arrenca en força 
el proper dia 5 d’Abril, que tenim el goig d’acollir la 4a Edició de La Nit de les Lletres 
Maresmenques, un acte organitzat per Òmnium Cultural amb el suport de l’Ajuntament de 
Teià enguany, i tot el reguitzell d’activitats que van entorn de la Setmana Cultural i que 
finalitzarà amb el lliurament dels premis de la Mostra Literària i el concert de la Coral Sant 
Jordi  a l’Església Sant Martí de Teià. Hi esteu convidats.” 

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


