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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL  
EFECTUADA EL DIA 17 DE MAIG DE 2018 

 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.:4/2018 
Caràcter: Ordinària 
 
 
A les 20:33 hores, 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. JOSE MARIA BLANCO CIURANA i per la 
interventora accidental, Sra. CRISTINA JIMÉNEZ VICENTE. 
 
Oberta la sessió, s’entra a atractar els temes inclosos a l’ordre del dia i s’adopten els 
següents acords: 
 
 

 
1. Actes pendents d'aprovar 
 

 
1.1 PLE2018/2 Ordinària 15/03/2018 

 

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de març de 2018. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany 
de l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de març de 2018, en la seva versió 
original, sense introduir modificacions. 
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1.2 PLE2018/3 Extraordinària 26/04/2018 

 
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 26 d’abril de 2018. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany 
de l’acta de la sessió extraordinària  del dia  26 d’abril  de 2018, en la seva versió 
original, sense introduir modificacions. 
 
 
   Dictàmens 

 

2. PRP2018/568 Moció per ubicar al municipi de Teià  una  plaça amb el nom 
commemoratiu de "PLAÇA DE L'1 D'OCTUBRE DE 2017". 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data  10 de maig 2018,  referent a 
la ubicació al municipi de Teià d’una plaça amb el nom commemoratiu de “Plaça de 
l’1 d’octubre de 2017” 
 
Vistos els acords aprovats al ple de 26 d’octubre de 2017 relatius a la “Moció de 
condemna de la violència i repressió efectuada per part de la policia el diumenge 1 
d’octubre a Catalunya”: 
   

“PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada 
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres 
pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions 
dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats 
en centres hospitalaris. 
 
“SEGON. Donar tot els recolzament i suport a les persones ferides durant les càrregues 
policials d’ahir a Catalunya.  
 
“TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la 
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en 
un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. 
Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys 
personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió. 
 
“QUART.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de 
terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat 
dins d’urnes requisades. 
 
“CINQUÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 
internacional perquè els catalans tenim dret a decidir el nostre futur. 
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“SISÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al 
costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de 
Catalunya.” 

 
Vistos els acords aprovats al ple de 25 d’octubre de 2017 relatius a la “Moció per 
aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya”, entre els quals: 

 
“Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el 
mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del 
Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la 
República aprovades pel Parlament de Catalunya. 
 
“Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les 
mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions 
catalanes.” 

 
Vistos els acords aprovats al ple de 26 d’octubre de 2017 relatius a la “Moció de 
Manifest de 17/10/2017 sobre empresonament dels presidents d’Òmnium Cultural 
i de l’Assemblea Nacional” i al ple de 23 de novembre de la “Moció de declaració 
institucional per la llibertat de les preses i presos polítics”, en què denunciàvem el 
fet que: “El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant 
l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i 
malversació de fons públics contra el Govern de la Generalitat de Catalunya i contra 
la Mesa del Parlament de Catalunya, per haver dut a terme l’aplicació dels resultats 
de l’1-O“, en la declaració institucional de la qual instàvem a “Rebutjar l’escalada 
repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata de tots els presos 
polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i democràtica, d’acord 
amb el mandat sorgit de les urnes”, a “Expressar el ple suport al Govern legítim de 
la Generalitat de Catalunya, encapçalat pel Molt Honorable president Carles 
Puigdemont i per l’Honorable vicepresident Oriol Junqueras” i “Expressar el ple 
suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist desposseïts de les 
seves competències per l’aplicació indigna de l’article 155 de la CE”. 
 
Vistos els acords de Ple de l’Ajuntament de Teià adoptats abans de la celebració 
del referèndum de l’1 d’octubre de 2017:  

- Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum (Ple 9/2/2017). 
- Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes 

investigats per processos relacionats amb la sobirania (Ple 9/2/2017). 
- Declaració institucional en suport a la realització d’un referéndum sobre el 

futur polític de Catalunya (Ple 27/10/2016) 
- Moció per la defensa de la sobiracia del Parlament de Catalunya i contra els 

atacs a les lleis catalanes. Ple 31/5/2016 
 
I vista la darrera “MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL 
RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA 
I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL”, del passat 26 d’abril de 2018, en què 
s’acordava per unanimitat: 
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“PRIMER. Exigir la llibertat inmediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi 
Cuixart i Jordi Sánchez. 
 
“SEGON. Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles 
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i 
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i 
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 
 
“TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la 
vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un 
estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal”. 

 

 
Tenint en compte els resultats del referèndum a Teià del passat 1 d’octubre de 
2017, amb una àmplia majoria del votants a favor del sí. 
 
Tenint en compte que l’espai de rotonda que conforma la confluència del passeig 
de la Riera amb el passeig del Castanyer, l’avinguda J. Roca Suárez-Llanos i el 
passeig de Massarosa no disposa de nom específic i que el referit espai no té 
assignats números de policia d’habitatges del municipi. 
 
 
Atès que és obligació de l’Ajuntament mantenir actualitzada la nomenclatura i 
retolació de les vies publiques i la numeració dels edificis, i informar d’això a totes 
les Administracions publiques interessades, en virtut del que s’estableix a l’article 
75.1 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
Població i Demarcació de les Entitats Locals. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la denominació de “PLAÇA DE L’1 D’OCTUBRE DE 2017” a 
l’espai circular que conforma la confluència del passeig de la Riera amb el passeig 
del Castanyer, l’avinguda J. Roca Suárez-Llanos i el passeig de Massarosa, 
actualment sense nom específic, pels motius anteriorment exposats i que es tenen 
aquí per reproduïts a tots els efectes. 
 
SEGON.- Encarregar als Serveis municipals l’estudi de la ubicació i oportunament 
encarregar la col·locació d’una o més plaques de nomenclàtor viari al referit espai i 
senyalització vertical que correspongui amb la nova denominació, així com realitzar 
els canvis oportuns en plànols i documents municipals. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Institut Nacional d’Estadística, al Centre de 
Gestió Cadastral i Cooperació Tributària del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, al Registre de la Propietat de Mataró  i a la Societat Estatal de Correos 
i Telégrafos. 
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QUART.- Donar difusió d’aquest acord mitjançant el web municipal. 
 
 

 

 
3. PRP2018/481   Ratificació de  l’acord adoptat per la Junta de Govern 
Local, en sessió de data 12 d’abril de 2018, d’aprovació de les bases 
reguladores del procés de pressupostos participatius de Teià per al 2018,  
 
Vist el dictamen de la Comissió  proposta de l’Alcaldia, de data  18 d’abril de 
2018, referent a la ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en 
sessió de 12/4/2018, d’aprovació de les bases reguladores del procés de 
Pressupostos participatius de Teià per al 2018. 
 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 12 d’abril de 
2018, que seguidament es transcriu: 
 
“” 

PRP2018/422 - Aprovació bases reguladores del procés de pressupostos 
participatius de Teià pel 2018 
Vistes les bases reguladores del procés de pressupostos participatius de Teià 
pel 2018, de data 1 d’abril de 2018, elaborat per la Consultora Civis seguint les 
directrius de la regidoria de Participació Ciutadana, per tal d’impulsar el primer 
pressupost participatiu en què tots els veïns i veïnes podran debatre i decidir 
sobre 100.000,00 € de la partida d’inversions del Pressupost Municipal de 2019. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases reguladores del procés de pressupostos participatius 
de Teià pel 2018, de data 1 d’abril de 2018, elaborat per la Consultora Civis 
seguint les directrius de la Regidoria de Participació Ciutadana. 
 
Segon.- Publicar a la web municipal aquest acord, així com el contingut de les 
bases reguladores i l’obertura de la convocatòria del procés de pressupostos 
participatius de Teià pel 2018. 
 
Tercer.- Autoritzar al senyor Alcalde per a la realització de les actuacions i 
signatura de documents que siguin necessaris en execució dels anteriors acords. 
 
Quart.- Donar compte dels anteriors acords al Ple de l’Ajuntament en la propera 
sessió que es convoqui, a l’objecte de la seva ratificació. 

 
“” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta el 
següent acord: 
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RATIFICAR l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 12 d’abril 
de 2018, d’aprovació de les bases reguladores del procés de pressupostos 
participatius de Teià pel 2018, de data 1 d’abril de 2018, elaborat per la Consultora 
Civis seguint les directrius de la Regidoria de Participació Ciutadana. 

 
 
4. PRP2018/439   Acceptació de cessió de terreny destinat a vialitat en carrer 
Fivaller/carrer Barcelona 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data  9 de maig de 2018, en relació 
a l’acceptació de la cessió de terreny destinat a vialitat en c. Fivaller-c. Barcelona. 
 
Vista l’acta de cessió de terreny destinat a vialitat en carrer Fivaller/carrer 
Barcelona, formalitzada en document administratiu el dia 10 d’abril de 2018, amb el 
Sr. P. S. i Ll.; la Sra. M. Ll. S. F., la Sra. E., la Sra. E. i la Sra.  E. S. S., en relació a 
la finca inscrita en el Registre de la Propietat de Mataró, núm. 1, al tom 3.974, llibre 
124, foli 84, inca 10.707, inscripció 1a, referència cadastral: 
3445202DF4934N0001GT. 
 
Atès que la Sra. M. Ll. S. F., en qualitat de titular del ple domini d’una meitat indivisa, 
i la Sra. E., la Sra. E. i la Sra. E. S. S., en qualitat de titulars de la nua propietat de 
l’altra meitat indivisa i el Sr. P. S. Ll., en qualitat de titular del dret d’usdefruit 
d’aquesta meitat indivisa, cedeixen i transfereixen gratuïtament, amb reserva de 
l’aprofitament que els pogués correspondre per raó de la  seva pertinença al sector 
PPU3 FIVALLER, a l’Ajuntament de Teià la porció de terreny que es descriu a 
continuació, a segregar de la finca inscrita en el Registre de la Propietat de Mataró, 
al tom 3974, llibre 124, foli 84, finca 10.707, inscripció 1a.: 
 

Terreny de forma trapezoïdal, de superfície 107,54 destinat a l’ampliació del carrer 

Fivaller. 

Els seus llindars són: 

Nord: Amb carrer Fivaller, en línia trencada de 12.11 m i 13,69 m. (Total: 25,80 m) 

Sud:   En línia recta amb finca de la qual se segrega en 26,18 m. 

Est:     Amb finca adjacent en 3,52 m 

Oest:   Amb línia recta amb el carrer Barcelona en 4,31 m.  

            Amb línia formant xamfrà amb el carrer Fivaller en 5,27 m 

 
 

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’acta de cessió de terreny destinat a vialitat en carrer 
Fivaller/carrer Barcelona, formalitzat en document administratiu, el dia 10 d’abril de 
2018, amb la Sra. M. Ll. S. F., Sra. E., Sra. E. i Sra. E. S. S. i el Sr. P. S. i Ll.,  en 
qualitat de titulars del dret  
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de plena propietat, nua propietat i d’usdefruit, respectivament, de la finca registral 
10.707, referència cadastral: 3445202DF4934N0001GT. 
 
Segon.- ACCEPTAR la cessió gratuïta amb reserva de l’aprofitament que els hi 
pogués correspondre per raó de la seva pertinença al sector PPU3 FIVALLER, de 
la porció de terreny de forma trapezoidal, de superfície 107,54 m destinats a 
l’ampliació del carrer Fivaller, a segregar de la finca 10.707, inscrita al Registre de 
la Propietat núm. 1 de Mataró, i amb els termenals següents: 
 
Nord: Amb carrer Fivaller, en línia trencada de 12.11 m i 13,69 m. (Total: 25,80 m) 
Sud:   En línia recta amb finca de la qual se segrega en 26,18 m. 
Est:     Amb finca adjacent en 3,52 m 
Oest:   Amb línia recta amb el carrer Barcelona en 4,31 m.  
            Amb línia formant xamfrà amb el carrer Fivaller en 5,27 m 
 
Tercer.- SOL·LICITAR a l’Il·lm. Sr. Registrador de la Propietat de Mataró, la pràctica 
dels assentaments necessaris per a la inscripció plena de domini de la cessió de 
finca realitzada. 
 
Quart.- FACULTAR al senyor alcalde-president la signatura de quants documents 
siguin necessaris per a l’execució  dels anteriors acords. 
 
 

 

 

5. PRP2018/490   Ratificació Resolució Alcaldía 172/2018, d'adjudicació del 
contracte de les obres del projecte de la claveguera del Passeig de la Riera, 
fase primera. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data  9 de maig la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 172/2018, de 12 d’abril, que seguidament es transcriu: 
 
“” 
Assumpte:  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE LA 
CLAVEGUERA DEL PASSEIG DE LA RIERA, FASE PRIMERA. 

 
Antecedents 
 
Per Resolució de l'Alcaldia núm. 902/2017 de 22 de desembre,  es va procedir a 
aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació, per 
procediment obert de les obres del projecte de la claveguera del Passeig La Riera, 
fase 1a. 
 
Publicada la corresponent convocatòria en el  BOPB i DOGC es varen presentar  
12 ofertes, formulades per les següents empreses: 
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1 M i J GRUAS SA  7 EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, 
SA 

2 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
FAUS SA 

 8 GICSA 

3 XAVIER ALSINA SA  9 VIALSER 

4 BIGAS GRUP, SL  10 ASFALTS DEL TORDERA SL 

5 ROMA INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS,  SAU 

 11 ROGASA 

6 HERCAL DIGGERS, SL  12 ARTIFEX 

 
 
Amb data 1 de març 2018, per la Mesa de Contractació es va procedir a l’obertura 
dels sobres 2- Oferta Econòmica, amb el resultat que seguidament es detalla, 
disposant la seva tramesa al Servei Tècnic Municipal, per a l’elaboració  del 
corresponent informe-proposta, que determini la puntuació obtinguda per 
cadascuna dels licitadors, amb el càlcul de si alguna de les ofertes incorre en baixa 
temerària. 
 
PLICA NÚM. 1.- Empresa M. i J. GRUAS, SA,  que xifra la seva oferta en la quantitat de 
667.090,44 €, més IVA  per import de 140.088,99 €. 
Aporta les 6 millores previstes a la clàusula 16 del plec de clàusules que regeixen la 
contractació. 
 
PLICA NÚM. 2.- Empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA,  que xifra la 
seva oferta en la quantitat de 642.636,77 €, més IVA per import de 134.953,72 €. 
Aporta les 6 millores previstes a la clàusula 16 del plec de clàusules que regeixen la 
contractació. 
 

PLICA NÚM. 3.- Empresa XAVIER ALSINA, SA,  que xifra la seva oferta en la 
quantitat de 725.900,00 €, més IVA per import de 152.439,00 € 
Aporta les millores apartats 1, 2 i 3 de les  previstes a la clàusula 16 del plec de 
clàusules que regeixen la contractació, fent constar que a la millora 3 no s’aporta 
l’estudi lumínic. 
 
PLICA NÚM. 4.- Empresa BIGAS GRUP, SLU, que xifra la seva oferta en la quantitat de 
639.567,71 €, més IVA per import de 134.309,22 €. 
Aporta les 6 millores previstes a la clàusula 16 del plec de clàusules que regeixen la 
contractació, fent constar que a la millora 3 no aporta l’estudi lumínic. 
 
PLICA NÚM. 5.- Empresa ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU,  que xifra la 
seva oferta en la quantitat de 680.481,74 €  més IVA per import de 142.901,17 € 
Aporta les 6 millores previstes a la clàusula 16 del plec de clàusules que regeixen la 
contractació. 
 
PLICA NÚM. 6.-Empresa HERCAL DIGGERS, SL, que xifra la seva oferta en la quantitat 
de 661.661,61 €, més IVA per import de 138.948,94 € 
Aporta les 6 millores previstes a la clàusula 16 del plec de clàusules que regeixen la 
contractació, fent constar que a la millora 3 no aporta l’estudi lumínic. 
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PLICA NÚM. 7.- Empresa EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA, que 
xifra la seva oferta en la quantitat de 615.518,61 €, més IVA per import de 129.258,91 € 
Aporta les 6 millores previstes a la clàusula 16 del plec de clàusules que regeixen la 
contractació, fent constar que a la millora 3 no aporta l’estudi lumínic. 
 
PLICA NÚM. 8.- Empresa GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA 
DORADA, SA – GICSA,  que xifra la seva oferta en la quantitat de 625.968,02 €, més IVA 
per import de 131.453,28 € 
Aporta 5 millores.  
No inclou millora d’enllumenat – Millora 3 
 
PLICA NÚM. 9.- Empresa VIALITAT I SERVEIS, SLU, - VIALSER,  que xifra la seva oferta 
en la quantitat de 648.459,07 €, més IVA per import de 136. 176,41 € 
Aporta les 6 millores previstes a la clàusula 16 del plec de clàusules que regeixen la 
contractació, fent constar que a la millora 3 no aporta l’estudi lumínic. 
 
PLICA NÚM. 10.- Empresa ASFALTS DEL TORDERA, SL  - ASFALTOR, que xifra la seva 
oferta en la quantitat de 595.694,45 €, més IVA per import de 125.095,83 € 
Aporta les 6 millores previstes a la clàusula 16 del plec de clàusules que regeixen la 
contractació, fent constar que a la millora 3 no aporta l’estudi lumínic. 
 
PLICA NÚM. 11 – Empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU,  que 
xifra la seva oferta en la quantitat de 662.214,26 €, més IVA per import de 139.065,00 € 
Aporta les 6 millores previstes a la clàusula 16 del plec de clàusules que regeixen la 
contractació, fent constar que a la millora 3 no aporta l’estudi lumínic. 
 
PLICA NÚM. 12.- Empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, SL,  que xifra la seva oferta 
en la quantitat de 601.090,00, més IVA per import de 126.228,90 € 
Aporta les 6 millores previstes a la clàusula 16 del plec de clàusules que regeixen la 
contractació, fent constar que a la millora 3 no aporta l’estudi lumínic. 

 
Amb data, 5 de març 2018, pel Servei Tècnic Municipal,  s’emet l’informe que 
seguidament es transcriu: 
 
“” 
INFORME 

Vist l’acta d’obertura de les pliques presentades per a l’adjudicació per procediment 
obert de les obres del projecte de la claveguera del Passeig de la Riera (fase 
primera), s’ha procedit a:  

1.- A determinar, en primer lloc,  si en base a les ofertes presentades, existeix 
alguna o algunes ofertes que incorren en baixa temerària, d’acord amb el punt 17 
del plec de Clàusules administratives particulars, que a la vegada, ens remet a 
l’article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
publiques (RGLAP).  

Tenint en compte que han concorregut, 12 licitadors, (és a dir, li es d’aplicació el 
punt 4, del mencionat article 85, cas de que  concórrer 4 o més licitadors),  i d’acord 
amb el full de càlcul següent :     
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S’arriba a la conclusió que NO HI HA CAP OFERTA, en consideració d’oferta 

desproporcionada o temerària. 

2.- A efectuar en segon lloc,  el càlcul obtingut per cadascú de les empreses 
licitadores, en base a la oferta  econòmica per fer l’obra i a les millores previstes a 
la clàusula 16 del plec de clàusules, amb el resultat següent:  
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CONCLUSIÓ:  

 L’oferta amb millor valoració es la Plica núm. 10, ASFALTOS DE TORDERA SL-

ASFALTOR, per tant,  es proposa a la mencionada empresa com adjudicatària de les 
obres del projecte de la claveguera del Passeig de la Riera (fase primera). 

“” 

Amb data 8 de març de 2018, reunida novament la Mesa de contractació, acordà 

proposar a  l'òrgan de contractació l'adjudicació del procediment obert tramitat per 

a l’adjudicació de les obres del projecte de la claveguera del Passeig La Riera, fase 

primera,  a favor de l’empresa ASFALTS DEL TORDERA, SL – ASFALTOR, pel 

preu de 595.694,45 €, més IVA per import de 125.095,83 € 

“” 
 
 
Atès que per part de l’empresa ASFALTS DEL TORDERA, SL,  s’ha procedit amb 
data  03/04/2018, a la presentació de la documentació administrativa requerida i a 
la formalització  de la fiança definitiva per import de  29.784,72 €,  segons carta de 
pagament incorporada a l’expedient. 
 
Vist el document comptable, fase “D”, de data 10 d’abril de 2018. 
 
 
En ús de les competències conferides a l’Alcaldia per la legislació vigent, 
RESOLC: 
 
PRIMER.- DECLARAR vàlida la licitació efectuada per a la contractació de les obres 
del projecte de claveguera del Passeig La Riera, fase 1a,  mitjançant procediment 
obert. 
 
SEGON.-  ADJUDICAR el contracte a favor de l’empresa ASFALTS DE TORDERA, 

SL, per ser l’empresa que ha obtingut major puntuació,   pel preu de  595.694,45 €, 

més IVA per import de 125.095,83 €, amb subjecció al projecte i al  plec de clàusules 

administratives particulars  

TERCER.-  REQUERIR a l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils, 
a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta Resolució, procedeixi a la 
formalització del corresponent contracte. 
 
QUART.- DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte de serveis per import 
720.790,28  € , que inclou l'IVA del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
330 1600 6190001 del Pressupost General de Despeses. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta Resolució a l’adjudicatari i a la resta d’empreses 
participants en la licitació, amb oferiment dels recursos pertinents. 
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SISÈ.- PUBLICAR aquesta Resolució en la web municipal – perfil del contractant, 
de conformitat amb el que disposa el TRLCSP. 
 
SETÈ.- NOTIFICAR a Intervenció i a la regidoria d’Obres i Serveis 
 
“” 

 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, informa en relació a l’Audiència Pública 

realitzada el dia 16 de maig explicativa de les obres del clavegueram de la Riera, 

1a fase, manifestant el següent: 

“Les obres han estat adjudicades a l’empresa ASFALTS DEL TORDERA, que és una de 

les dotze empreses que es varen presentar a la licitació i que l’import ha estat de 

720.790,28 €, amb l’IVA inclòs. Ja també ho vàrem explicar a l’audiència pública, on hi 

havia representants dels serveis tècnics i d’una bona representació del govern, també de 

Gent de Teià, dels serveis tècnics com deia, el director de l’obra, que a més a més és el 

redactor del projecte executiu per encàrrec de la Diputació de Barcelona, també hi havia 

els representants de l’empresa adjudicatària. I properament, tot i que ja n’hem informat, 

també a través del web i de les xarxes socials, també en breu n’informarem en el Butlletí 

municipal i en una publicació específica també per a tota la ciutadania.”” 

 
 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents acorda: RATIFICAR la 
Resolució de l’Alcaldia 172/2018, de 12 d’abril, referent a l’adjudicació del contracte 
de les obres del projecte de la claveguera del passeig de la Riera, fase primera, a 
favor de l’empresa ASFALTS DEL TORDERA, SL. 
 

 
6. PRP2018/579   Moció en defensa de l’escola catalana i del professorat de l’institut 
El Palau de Sant Andreu de la Barca 
 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 9 de maig 2018, en relació a la 
Moció en defensa de l’escola catalana i del professorat de l’Institut El Palau de Sant 
Andreu de la Barca. 
 
El model d’escola catalana ha estat una eina per a la qualitat democràtica i 
d’integració clau pel desenvolupament integral de Catalunya, una eina de cohesió 
social i cultural. Des del món local reconeixem que el model d’escola catalana i el 
model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat 
política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les 
famílies i dels ajuntaments. 
 
Des de fa uns anys i, sobretot, des de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució 
Espanyola, s’ha volgut atacar la solidesa del sistema educatiu català posant en risc 
aquest model compromès amb la igualtat d’oportunitats dels infants i amb els valors 
cívics i democràtics de convivència de la nostra societat. S’ha organitzat una 
campanya política i judicial per desestabilitzar la bona praxis a les escoles i reduir 
l’espai públic d’ús del català. 
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El professorat ha esdevingut, en aquest model educatiu, el referent en la lluita 
contra la discriminació i a favor de la construcció d’una societat més igualitària 
acompanyant l’alumnat en el procés d’esdevenir ciutadans i ciutadanes lliures amb 
veu crítica. Aquesta tasca ha estat injustament invisibilitzada i, en moltes ocasions, 
menyspreada per una part de l’opinió pública. En l’actualitat, la pressió cap aquest 
col·lectiu ha augmentat fins el punt que nou professors han estat denunciats per la 
fiscalia per delictes d’odi contra uns alumnes els dies posteriors a l’1 d’octubre de 
2017. 
 
 
La regidora Sra. Núria Andinyac i Lladó, en representació del grup municipal GT,  

manifesta el següent: 

“Estem a favor d’aquesta Moció i voldria afegir que de fet ahir la MUCE que és  el Marc 

Unitari de la Comunitat Educativa publicava un comunicat de premsa sota el títol  “deixeu 

l’educació en pau, volem educar en llibertat”, on, no ho llegiré tot perquè és molt llarg, però 

bàsicament deia que “” davant la campanya judicial i mediàtica contra i les docents de 

diferents centres educatius de Catalunya, els intents de criminalització del professorat, així 

com la instrumentalització i ús partidista de l’activitat educativa, les entitats i organitzacions 

que formen part de la MUCE manifestem el nostre recolzament a totes les persones 

docents afectades, les de Sant Andreu de la Barca i de la Seu d’Urgell que són als jutjats, 

als cinc-cents docents i altres professionals de l’educació amenaçades la setmana passada 

pel Delegat del Govern, Enric Millo”. També diuen “els nostres documents, ho expliquen 

ben clar, a l’escola s’ha de poder parlar de tot i s’ha de parlar de tot, sempre preservant el 

respecte a l’alumnat. Hem de treballar per al desenvolupament de persones lliures, amb 

esperit crític i compromeses, competents també amb les qüestions socials. Denunciem -

diu- la instrumentalització política i ús partidista del cas. Diu: Denunciem la 

instrumentalització mediàtica de la situació. 

També diuen no a la judicalització de l’educació. Reivindiquen la necessària resolució 

positiva dels conflictes i diuen que des de les entitats de la MUCE, Sindicats i moviments 

de renovació pedagògica en particular, també constaten que docents i centres 

s’autocensuren, deixant de realitzar algunes activitats que abans es feien amb tota 

naturalitat per por de crear més conflicte o de no veure-s’hi involucrats. 

També diuen: volem centrar-nos en els problemes reals de l’educació.  

I finalment diuen: Cridar  a donar una resposta unitària, àmplia i transversal  

Diu: Demanem a tota la comunitat educativa que se sumi a aquest suport i a les 

mobilitzacions que convocarem per als propers dies; en els quals hi estaven treballant. De 

fet avui hi ha hagut la primera mobilització que ha convocat la MEMCAT a Mataró i són 

unes de les activitats més que des dels organismes estan reivindicant aquesta pressió que 

hi ha sobre el sistema educatiu. 

 

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

“Gràcies per aquesta intervenció, amb la qual hi estem plenament d’acord i a més a més 

mostrem la indignació i la consternació perquè, deixeu-me parlar ara, més enllà de la meva 

condició d’alcalde, en la meva condició també de docent i és una situació molt, molt, 

preocupant, tal com recull la Moció que passem a aprovació com la declaració que ens 

acabes de fer. Per tant, moltes gràcies. 
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El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del grup municipal PDeCAT, 
manifesta: 
“Jo, en la meva condició de  pare també reivindico que deixin els nostres professors, els 
nostres fills en pau. De mocions com aquesta en tenim un llarg llistat que hem passat per 
aquest Ple municipal, totes aprovades per unanimitat, però no ens hem de cansar d’aprovar 
mocions en aquest sentit perquè no han de quedar en un sac foradat, al contrari, hem de 
continuar perseverant  per la defensa de l’escola pública i de la nostra escola, bona feina i 
a favor.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 
 
Primer. Manifestar el recolzament a l’escola catalana en la seva integritat rebutjant 
qualsevol atac a la immersió lingüística, una de les eines principals de cohesió i 
integració a Catalunya. 
 
Segon. Exigir l’eliminació total de l’aplicació de l’article 155 i invertir les seves 
conseqüències, per garantir l’estabilitat necessària pel bon funcionament del 
sistema educatiu. 
 
Tercer. Donar suport a la tasca dels professionals de l’educació, sobretot als nou 
professors encausats de l’institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, condemnant 
la falta de llibertat de càtedra i la persecució política i mediàtica que estan vivint. 
Entenem aquests fets com una eliminació de drets de tota la comunitat educativa i 
ens solidaritzem amb el patiment professional i personal de tot el claustre. 
 
Quart. Donar trasllat d’aquesta moció al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports del 
Govern de l’Estat Espanyol,  al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats 
municipalistes (ACM i FMC) i al Claustre de l’Institut El Palau de Sant Andreu de la 
Barca. 
 
 

 

 

7. PRP2018/576   MOCIO: En defensa del model sanitari català i la 
universalització de l'atenció sanitària 

 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 9 de maig de 2018, referent a 
la Moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció 
sanitària. 

El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 
9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció 
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut. 



 

15 
 

Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de 
l’Estat que contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la 
voluntat de les catalanes i els catalans representats en el Parlament de Catalunya. 
De fet, el Parlament de Catalunya el que fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010 
com en la citada del 2017, és complir fil per randa el que disposa l’article 23 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: “Totes les persones tenen dret a accedir en 
condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en 
els termes que estableixin les lleis”.  

Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra 
societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen 
la universalització de l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la 
salut de totes les persones està recollit i emparat a la Declaració Universal dels 
Drets Humans i a d’altres resolucions i normes de dret internacional que han estat 
subscrit per l’Estat espanyol i que clarament el posen en evidència pel fet de 
recórrer al Tribunal Constitucional. 

L’aprovació de la Llei 2/2017 va  deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va 
suposar un atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la 
sanitat que no compartim. 

Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema 
Nacional de Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per 
garantir l’accés, la gratuïtat i la universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més 
vulnerables. 

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 el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del 
Govern de l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 
del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb 
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut. 

Segon.- Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb 
la utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania 
de Catalunya expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament 
de Catalunya. 

Tercer.- Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la 
gratuïtat que garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la 
llei recorreguda, al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes 
de dret internacional subscrits per l’Estat espanyol. 

Quart.- Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest 
model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una 
societat oberta, diversa i inclusiva. 

Cinquè.- Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” 
impulsat per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la 
salut. 



 

16 
 

Sisè.- Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del nostre 
país (ACM i FMC) i a la Generalitat de Catalunya, concretament al Departament de 
Salut i CatSalut. 

 

 
8. PRP2018/577   MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES 
VÍCTIMES D’AGRESSIONS SEXUALS 
 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 10 de maig de 2018, referent a 
la Moció per a la defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals, 
 
La sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en relació al 
cas conegut com “La Manada” condemna els cinc membres acusats per abús 
sexual i no per violació els fets que van passar durant les festes dels san Fermines 
del 2016, a Pamplona. La resolució judicial estableix penes de 9 anys de presó per 
abús sexual continuat amb prevalença i a 5 anys de llibertat vigilades després del 
compliment de la pena. El tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual  i 
obvia que es produís cap tipus d’intimidació ni de violència i tampoc no té en 
compte l’agreujant per actuació grupal ni la vulneració de la intimitat. 
 

La sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses 
expertes i experts jurídics l’han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU 
dones i d’Amnistia Internacional, entre altres. La consideració d’abús sexual dels 
fets és un greuge cap a totes les dones i suposa una legitimació de la violació que 
situa en una posició de total desempara a totes les dones supervivents d’aquests 
delictes. La sentència afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un 
missatge de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes 
agressions i les revictimitza. A més, aquest cas posa de manifest com els 
estereotips de gènere influeixen en l’anàlisi dels fets i les conclusions exposades 
pels magistrats, en especial allò que s’expressa al vot particular en què es demana 
l’absolució de totes els acusats a excepció del delicte lleu de furt. 
 
És evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit 
a la llum el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les 
dones. Aquesta sentència crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de 
la víctima posant al centre del debat la forma d’actuació de la dona que pateix la 
violència i no pas de les persones que l’exerceixen. 
 
Per la seva part, les administracions públiques han de continuar portant a terme 
mesures de prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de 
gènere i la prevenció de les relacions abusives. A Catalunya, enguany 
commemorem una dècada d’ençà de l’aprovació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista que garanteix un conjunt de 
drets per restituir el projecte de vida de les dones en situació de violència masclista. 
 
No és No! Només Sí és Sí! 
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Cap violació és justificable o interpretable. 
 

 
La regidora Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó, en representació del grup municipal 
GT, indica el següent: 
“”Nosaltres estem a favor d’aquesta moció lògicament. Només puntualitzar referent al 
cinquè acord, ja ho vaig transmetre en la Comissió Informativa, que entenem que existeix 
un protocol quan s’ha produït ja l’abordatge d’una situació d’assetjament sexual però 
entenem que si s’ha de fer un protocol nou per la prevenció d’aquest assetjament sexual, 
si ho considerem el fem, entenem que podem agafar algun dels que actualment ja existeix. 
He estat mirant per la pàgina web de la Generalitat i Diputació i n’existeixen de fets, però 
més enllà d’això, a la Diputació dins el que és el Catàleg de subvencions que donen, veig 
que també hi ha algun que ens podria servir. Hi ha un dintre la divisió d’Igualtat i Ciutadania, 
dins l’àrea d’atenció a les persones, que justament diu eines per l’abordatge integral de la 
violència masclista i t’ajuden a fer els projectes i els informes. Diem això bàsicament perquè 
creiem que  no hem d’incórrer en una despesa innecessària si ens podem beneficiar 
d’aquestes subvencions que ens pot donar la Diputació o d’altres protocols actualment 
existents.  
Totalment a favor que es faci un protocol per la prevenció, val? Perquè un cop prevenim 
podem estalviar d’haver de lamentar després. Fer aquesta puntualització. “” 

 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:  
“Agraïm el suggeriment i en prenem nota i en seguirem parlant. Malauradament 
n’haurem de parlar en la corresponent Comissió Informativa i tota aportació en la 
línia que defensava la regidora serà ben rebuda i així ho treballarem i ho 
estudiarem. ”  
 
El regidor Sr. Francesc Ribas i París, en representació del grup municipal PDeCAT, 
exposa el següent: 
“També a favor i més avui, no només en violència de gènere home-dona, avui   17 de maig, 
dia internacional contra la Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia estem completament a favor 
d’iniciatives com les que es plantegen en aquesta Moció.” 

 
La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, manifesta que pren nota del que ha 
manifestat la regidora, i que pel proper Catàleg de la Diputació ja es podrà fer feina 
en aquest sentit.  
 
 
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. Manifestar el suport a les dones víctimes d’agressions sexuals. 
 
Segon. Mostrar el rebuig a la sentència i el suport a les dones supervivents de les 
violències masclistes  perquè les dones han de ser lliures, no valentes. 
 
Tercer. Exigir la revisió del Codi Penal perquè s’hi incorpori la perspectiva de 
gènere per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en 
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estereotips de gènere,  que acaben portant a sentències amb un clar biaix 
masclista. 
 
Quart. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia 
dels drets de les dones. 
 
Cinquè. Fer un protocol municipal per a la prevenció i l’abordatge de situacions 
d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure i vetllar pel compliment dels 
protocols d’atenció a les dones víctimes de violència masclista, treballant de 
manera coordinada amb tots els agents implicats i les entitats de dones. 
 
Sisè. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la 
ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar especialment a 
l’adolescència i jovent del municipi. 
 
Setè. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, als grups polítics 
al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes. 
 

 

 
           Propostes 

 
9.     PRP2017/575 MOCIÓ: DECLARACIO DE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ PER UN CICLE 

SOSTENIBLE DELS ALIMENTS. Del Malbaratament a l’Aprofitament 
 

Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 2018/575, de data 4 de maig, referent a  la 
declaració per un cicle sostenible dels aliments, que no ha estat dictaminada per la 
Comissió Informativa corresponent per haver estat elaborada amb posterioritat a la 
convocatòria de la sessió, amb caràcter d’extraordinària de la Comissió del mes de 
maig. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels senyors regidors assistents, i amb el 
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres que composen la 
Corporació, acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia 
núm. 2018/575  de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF. 

** 
 
A les llars, els restaurants i els comerços de Catalunya llencem cada dia 720.000 
kg de menjar, que cobririen les necessitats alimentàries de 500.000 persones. 
 
Els beneficis ambientals de l’aprofitament alimentari són importants: menor 
generació de residus, ús eficient dels recursos naturals i l’energia, i estalvi 
d’emissions.  
 
Els ODS, el paquet d’economia circular de la Comissió Europea i el Programa 
general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya han fixat per als 
propers anys l’objectiu de reduir a la meitat el malbaratament alimentari. 
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En una economia circular, els aliments no són residus, i els residus orgànics són 
fertilitzants naturals que tanquen el cicle del carboni i substitueixen els adobs 
sintetitzats amb combustibles fòssils. 
 
Els ens locals poden actuar sobre els productors, els consumidors i les diverses 
etapes del cicle alimentari, especialment en els menjadors dels equipaments 
públics. I els consumidors han de ser sensibles i conscients de l'impacte del seu 
consum i han d’actuar en conseqüència i participar en el procés. 
 
El malbaratament alimentari supera l’àmbit ambiental i s’endinsa en qüestions 
socials com ara l’exclusió, la pobresa alimentaria i la malnutrició. Els serveis socials 
alimentaris no sempre resolen el problema i poden ser percebuts pels beneficiaris 
com a estigma. 
 
Cal posar en valor experiències com els horts socials, que tenen un gran potencial 
de sostenibilitat, creen infraestructures verdes i serveis ecosistèmics, i que 
afavoreixen la inclusió, l’apoderament individual i comunitari, la coresponsabilitat i 
la cohesió social. 
 
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.- DISSENYAR les polítiques públiques vinculades al cicle dels aliments 
prenent en consideració totes les seves etapes i problemàtiques, ambientals i 
socials. 
 
Segon.- PRIORITZAR l’economia circular i el consum responsable i local com a 
primera fase del cicle dels aliments, i prestar suport als productors i al comerç local 
per tal d’afavorir aquestes estratègies.  
 
Tercer.- PROMOURE accions per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre el cicle 
dels aliments i esdevenir exemple, com a prescriptors, de bones pràctiques als 
menjadors escolars i als equipaments. 
 
Quart.- SUPERAR els plantejaments assistencials, promoure l’apoderament i 
transitar de la prevenció del malbaratament  a l’aprofitament alimentari. 
 
Cinquè.- FACILITAR les iniciatives que tanquin el cicle dels aliments i l’aprofitament 
dels residus orgànics a través d’actuacions com l’autocompostatge de la matèria 
orgànica, la recollida selectiva, la donació i els espigolaments. 
 
Sisè.- IMPULSAR els horts municipals ambientals i socials com a promotors de la 
sostenibilitat, la inclusió social, l'apoderament i la sobirania alimentària. 
 
Setè.- FOMENTAR les mesures reguladores i fiscals que estiguin al nostre abast 
per assolir els objectius d’aprofitament alimentari i de prevenció del malbaratament. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR  aquest acord a la presidència de la Xarxa.  



 

20 
 

 
 

 

 
10 .- PRP2018/578 MOCIO EN SUPORT A LA LLEI CATALANA DE CANVI CLIMÀTIC 

 
Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 2018/578, de data 4 de maig, referent a Moció 
en suport a la Llei catalana de canvi climàtic, que no ha estat dictaminada per la 
Comissió Informativa corresponent per haver estat elaborada amb posterioritat a la 
convocatòria de la sessió, amb caràcter d’extraordinària de la Comissió del mes de 
maig. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels senyors regidors assistents, i amb el 
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres que composen la 
Corporació, acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia 
núm. 2018/578,  de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF. 

** 
 
Vist l’acord adoptat per l’Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, de data 1 de març de 2018, de suport a la Llei catalana de canvi 
climàtic, que en la seva part expositiva, fa constar el següent: 
 

El Parlament de Catalunya va aprovar el 27 de juliol del 2017 la LLEI 16/2017, del canvi 
climàtic, amb 122 vots a favor, 11 abstencions i cap vot en contra. 

La Llei adoptava les bases de la legislació comunitària i tenia com a finalitat reduir les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i la vulnerabilitat als impactes del canvi 
climàtic, afavorir la transició cap a una economia neutra en emissions, competitiva, 
innovadora i eficient en l’ús de recursos, i contribuir al paper decisiu que vol jugar Europa 
per afrontar el repte del canvi climàtic.  

I posem tots els verbs en pretèrit perquè l’acord del Consell de Ministres del 3 de 
novembre de 2017 en va presentar recurs d’inconstitucionalitat i va acordar impugnar i 
suspendre quinze articles de la Llei que per a l'Executiu envaeixen les competències de 
l'Estat en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica 
i del règim miner i energètic i de la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient*. 

Posteriorment, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs del govern espanyol 
i haurà de prendre una decisió definitiva en un termini no superior a cinc mesos. 
Mentrestant, la llei queda congelada*.  

* (A l’annex es poden consultar el text de l’acord del Consell de Ministres i els preceptes concrets suspesos) 

Des de la Xarxa destaquem que els articles suspesos corresponen a actuacions que els ja 
s’estan posant en pràctica o són d’utilitat i interès per als nostres municipis, i entre altres: 

▪ La provisió d’informació objectiva i avaluable sobre el canvi climàtic ‒‒com ara els 
estudis i informes del Servei Meteorològic de Catalunya, del CADS i de l’Oficina 
Catalana de Canvi Climàtic elaborats amb el món de la recerca.  

▪ Tots els articles del capítol I sobre mitigació, que inclouen: els objectius de reducció 
d'emissions, que coincideixen amb l’objectiu 40/30 i la visió de neutralitat climàtica pel 
2050 del Pacte dels alcaldes pel clima i l’energia; el marc estratègic de referència de 
mitigació, en el qual s’emmarca el Pla de l'energia i el canvi climàtic de Catalunya 2012-

http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/140_llei_16-2017_de_l1_dagost_del_canvi_climatic.pdf
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2020, que proposa un nou Pacte nacional per la transició energètica; i l’Estratègia 
catalana d’adaptació al canvi climàtic, la proposta de pressupostos de carboni i 
l’inventari d'emissions a l'atmosfera i d'embornals de CO2 de Catalunya.  

-Els criteris sobre adaptació al canvi climàtic que han de tenir en compte els instruments 
de planificació i programació (art.11). 

- Aspectes relatius a la planificació del cicle de l’aigua i l’energia, i sobre els objectius per 
reduir la dependència dels combustibles fòssils en el sector del transport. 

- I en el camp de la fiscalitat, la suspensió de l’impost sobre les emissions de diòxid de 
carboni dels vehicles de tracció mecànica i la suspensió del fons climàtic, aspectes que 
havien generat molt interès municipal de cara a finançar projectes derivats dels Plans 
d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima.  

 

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, manifesta el vot a favor, formulant la petició 

que s’inclogui  enviar-la a Brussel·les també i a Berlin. 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, indica que es farà  per manera de fer-los-

ho arribar. 

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.- Donar suport a la Llei catalana de canvi climàtic en els termes aprovats 
originalment i instem el Govern espanyol i el Tribunal constitucional a respectar 
l’acord majoritari del Parlament de Catalunya. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Teià,  com a entitat vinculada al Pacte d’Alcaldes pel Clima 
i l’Energia i als seus compromisos assumim com a propis els objectius i marcs 
estratègics de mitigació i adaptació al canvi climàtic proposats per la Llei. 
 
Tercer.- Manifestar la necessitat de disposar de recursos econòmics per finançar 
les accions locals sobre mitigació i adaptació i la idoneïtat d’una fiscalitat ambiental 
i un fons climàtic a tal efecte. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, la Generalitat de 
Catalunya, el Govern espanyol i el Tribunal constitucional. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
 
Sisè.- Fer difusió de l’acord a través dels mitjans de comunicació  
 
 

 

11. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 

Els regidors manifesten no tenir mocions d’urgència per tractar en aquesta sessió 
ordinària. 
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I.  CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE 

 
12. Donar compte de la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 120 a 
la número 222/2018. 
 
Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la número 120   a la número 
222/2018. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 
assabentat de la referida relació de Resolucions de l’Alcaldia. 
 
 
13. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de 
fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, que 
seguidament es detallen: 

Informe Data acord Junta 
de Govern 

Detall 

22 22/02/2018 ADO nòmina febrer 

23 22/02/2018 ADO 22/02/2018 

33 08/03/2018 ADO 08/03/2018 

45 15/03/2018 ADO 15/03/2018 

48 22/03/2018 ADO nòmina març 

52 19/04/2018 ADO 05/04/2018 

56 19/04/2018 ADO 12/04/2018 

 
Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data 22 de febrer, 8, 15 i 22  de març i 
19 d’abril, anteriorment detallats i dels informes de fiscalització amb resultat d’objecció 
fiscal de la interventora municipal, ref. 22, 23, 33, 45, 48, 52 i 56. 
 
El regidor Sr. Abel Ballesteros i Monferrer, en representació del grup municipal GT, 
manifesta que es donen per assabentats però que els agradaria tenir la relació de les 
factures ADO, que no s’inclou a l’ordre del dia que ens han enviat. 
 
El regidor Sr. Santiago Albert i Seseña indica que en té tot el dret, que de fet hauria de 
succeir automàticament i que si no està passant, tindràs el que necessitis, 
 
La interventora manifesta que en pren nota. 
 
 
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. 22, 23, 33, 45, 48, 52 i 56. 
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14. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització 
amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, que seguidament 
es detallen. 

Informe Resolució Detall 

47 148/2018 ADO – complements extres nòmina març 

69 198/2018 ADO – complements extres nòmina abril 

 
Vistes les resolucions de l’Alcaldia núm. 148 i 198/2018,  anteriorment detallades i els 
informes de fiscalització amb resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref. 47 i 
69. 
 
La regidora Sra. Teresa Casellas Abella, manifesta que és el mateix cas d’abans, que no 
les tenim, confiem que ens les feu arribar i la propera vegada poder tenir-les abans. 
 
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. 47 i 69. 

 
 
 
 
15. Suggeriments i preguntes 
 

15.1 Manifestacions del regidor Sr. Oriol Ribera Esplugas, en representació 

del grup municipal GT: 

15.1. a) Felicitació  adreçada a les entitats esportives en relació a 

l’organització dels Campus Esportius. 

El regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas, formula la següent felicitació:  

“Bona nit, jo es que portava avui donant-li voltes a un fet, si s’havia de felicitar a la 

regidoria d’Esports o a l’Ajuntament, però penso que a qui s’ha de felicitar pel tema 

que ara comentaré, és a les entitats esportives que després d’una reclamació 

històrica de molts anys, per fi tenen Campus Esportiu. Ja ens ho van demanar a 

Gent de Teià quan érem al govern al 2012 i llavors no va ser possible, per una sèrie 

de coses que tots sabem que varen passar  i ara l’any 2018, dues  entitats 

esportives aquest any, sembla ser que podran fer un campus esportiu, aleshores 

volem felicitar sobre tot a la perseverança que han tingut les entitats esportives a fi 

d’aconseguir els seus objectius que finalment s’han dut a terme, no?. Volia fer 

aquest apunt. “ 

 

 

15.1.b) Suggeriment en relació a la informació de l’audiència pública 

El regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas, manifesta el següent: 

“I després, també, voldria fer un apunt o suggeriment, de veure si hi hauria manera 

que la informació sobre una cosa tan important com l’audiència pública, aquest petit 

prospecte, a moltes cases va arribar entre dilluns i dimarts tinc entès, i la informació, 

jo he mirat avui i  potser m’equivoco, però s’ha penjat molt tard a les xarxes socials. 
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Hem de mirar d’una cosa tant important com una audiència pública referida a un 

tema tant transcendental com aquest, que es miri d’informar amb més antelació que 

la que s’ha produït. 

Jo a l’anterior audiència pública no me’n vaig ni assabentar, i aquesta amb molt 

poc.., jo he de reconèixer que vaig rebre-ho divendres a casa, però divendres eren 

cinc dies abans de l’audiència, però es que tinc entès que hi ha  molta gent que ho 

va rebre entre dilluns i dimarts, a veure si això es pot millorar a nivell que puguin 

anar-hi més gent, es tingui la informació abans i es pugui assistir-hi.  

Això només.” 

 

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

“A veure, pel que fa referència a la difusió de l’Audiència pública. És correcte, vàrem 

anar amb  un termini no molt extens de fer el repartiment, també certament hem 

volgut perquè era prou important, si també bústies una informació en concret en 

molt poc marge de temps també és una cosa que queda en l’oblit. Perdó en molt 

marge de temps queda en l’oblit i llavors té l’efecte contrari, la gent s’oblida o passa 

per alt, per tant el que buscàvem era un punt entremig. Sí que és cert que dilluns 

em consta que va haver-hi unes cases que es va repartir,  la previsió era que 

diumenge s’acabés i per unes reunions externes a l’Ajuntament no es va poder 

acabar de repartir el diumenge, es va acabar-se de repartir el dilluns, però l’objectiu 

era que diumenge estigués repartit, ja també perquè tothom de cara a la setmana 

pogués plantejar d’assistir en això. Llavors de cara a xarxes, entenc que tothom ho 

rebria a la seva bústia, l’objectiu era fer un recordatori en el moment que això 

hagués acabat d’estar bustiat, per això  també la raó d’això. I se’n van fer dos 

recordatoris a través de xarxes. Per tant aquest era l’objectiu i una mica el 

funcionament que es va prendre. Segurament tot és millorable i sóc el primer que 

agraeixo els comentaris de millora però també rau l’explicació en aquest aspecte, 

és a dir, d’intentar ser el més efectius i arribar casa per casa d’aquesta manera. 

Segurament hagués sigut molt millor bustiar ja el tríptic però també la informació la 

vàrem rebre de l’empres, etc. etc., en breus terminis i estem treballant contra-

rellotge perquè tothom tingui amb el mínim temps possible  la informació, de fet ara 

m’acaben de passar una mostra del programa, per tant estem treballant contra 

rellotge per anar amb la màxima antelació perquè tothom tingui la informació. 

Segurament tot és millorable, és evident, però estem treballant, penso que amb uns 

objectius i terminis més que acceptables. 

 

El regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas manifesta el següent: 

“Evidentment tot són criteris no? Jo no sé, la gent no està a casa esperant aviem si 

l’Ajuntament ha passat a deixar alguna cosa. La gent tenim coses a fer, aleshores 

rebent en molt poc temps d’antelació una cosa,  i  igual ja t’has organitzat aquell 

dimecres o aquell dijous per fer coses i això t’ho impedeix. Penso jo que està molt 

bé un recordatori tres o quatre dies abans, això em sembla perfecte, però que la 

informació de quan serà aquesta audiència es doni bastant abans, també permet a 

molta gent que ens puguem organitzar les nostres vides. 

 

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



 

25 
 

“El que és evident és que el gruix del repartiment, el dissabte havia d’estar fet i que 

la major part em consta que va ser així, per tant sí que hi ha casos de tot, tenim un 

municipi que té bastants disseminats i tenim un repartiment que és com és, però el 

gruix principal em consta que dissabte ja estava fet i jo també em vaig anar fixant 

també quins trams i bona part estava feta en aquest moment.” 

 

El regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas, indica el següent: “Són formes de veure-ho. 

Jo ho hagués fet abans, una mica abans o potser dues vegades fins i tot, encara 

que tingui un cos... no ho sé... és una forma de veure-ho, no sé.” 

 

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

“Prenem nota del teu suggeriment i ho tindrem en compte per futures convocatòries. 

De fet l’assistència, hi havia també la presència de la portaveu del Grup Municipal 

de Gent de Teià, l’assistència va ser força concorreguda, ara jo no sé dir quantes 

persones hi havia, però sens cap mena de dubte l’audiència amb més assistència 

de públic i bé, no serà l’últim forum informatiu, perquè ja ahir precisament vàrem 

comentar perquè hi havia també assistència de comerços i empreses, i que en 

convocaríem una de, ja la vam anticipar d’específica, que aquesta no serà 

convocatòria general sinó que convocarem específicament als comerços i a les 

empreses el dia 30 de maig a les vuit del vespre, aquí a la sala de Plens, i després, 

que anirem fent convocatòries, per tant també bustiades, també veïnals a mesura 

que anem avançant en les diverses fases de l’obra, per tant doncs hi haurà altres 

bustiades que haurem de fer, ja procurarem doncs sincronitzar els terminis, eh, amb 

prou garantia.” 

 

 

 

15.2 Pregunta de la regidora Sr Maria Núria Andinyac i Lladó, en representació 

del grup municipal GT, adreçada al regidor de Cultura. 

La regidora Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó pregunta al regidor de Cultura si tenim  

pla B per la Festa Major? 

 

El regidor de Cultura, Sr. Francesc Ribas i Paris li respon el següent: 

“Tenim pla A. El pla B teòricament, la Festa Major, si els terminis de l’obra 

s’executen tal com estan previstos, es possible que la Festa Major l’haguem de 

desplaçar de poble avall, perquè tal i com vagi, si acaba el 31 d’octubre, oli en un 

llum! Perquè a més a més, podrem fer el pregó en mig de la riera acabada d’asfaltar. 

El que passa és que comentàvem ahir a l’audiència pública que una obra saps quan 

comença, però quan acabes.. poden sortir mil imprevistos, tema arbrat, tema que 

hi hagi baixades de riades importants que ho endarrereixin. De fet hi ha convocada 

la primera reunió de Festa Major en un primer quadrant, que segurament s’anirà 

movent amunt i avall en funció de com vagi evolucionant l’obra, pel dia 4 de juny. 

Us anirem informant en comissió com sempre.” 

 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, indica: 
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“Hem d’esperar, perquè el ritme dependrà doncs amb el què ens anem trobant, eh! 

Tot i que l’empresa adjudicatària ja ha manifestat que si no hi ha grans sorpreses, 

doncs els terminis es podran mantenir, però be, com també depenem, en algun 

punt també dependrem mínimament de la climatologia, com que hem d’aixecar el 

que sabem que hem d’aixecar, i les rases que han d’aixecar esperem no trobar-nos 

cap sorpresa. L’obra és complexa i els terminis doncs. S’ha planificat de manera 

que comencem ara al juny, ahir ho dèiem a l’audiència pública, s’ha planificat per 

començar al juny, precisament perquè juliol i agost es manté el ritme de treball, que 

sobretot l’agost és un mes en què hi ha poc moviment en el nostre municipi i que 

per tant doncs una acceleració al mes d’agost és una dada important i per això vam 

decidir doncs, juntament amb el director de l’obra, serveis tècnics i l’empresa 

adjudicatària, doncs de començar, un cop ja vam formalitzar el contracte, que de 

fet el contracte no fa pas masses dies que el vam subscriure, no fa ni un mes que 

vam subscriure el contracte, per tant diguem-ne que hem accelerat tan com hem 

pogut els terminis per això, per guanyar aquest temps i perquè l’empresa ens 

garanteix una feina plenament efectiva els mesos de juliol i agost, la qual cosa ens 

anirà molt bé.”” 

 

 

15.3  Consulta-Suggeriment que formula el regidor Sr. Abel Ballesteros 

Monferrer, del grup municipal GT 

 

15-3 a) En relació a la Festa de l’Esport 

Fa unes setmanes s’havia de realitzar el Consell Municipal d’Esports que es va 

suspendre per tema de personal i es va convocar pel dimecres vinent, no? Llavors, 

veig un correu respecta a la festa de l’esport que està prevista pel tres de juny i veig 

que el tècnic d’esports diu que davant de la dificultat de posar-nos d’acord per 

buscar un espai comú per tots, això és referent a les entitats, no!???   Si s’ha de 

contactar amb elles abans?   

 

El regidor d’Esports, Sr, Jordi Casanovas i Garcia, respon el següent: 

“Havia casos que s’havia parlat de fer una festa en conjunt i buscar un espai públic 

per habilitar, per poder fer les mostres esportives de cadascuna de les entitats i això 

era difícil de trobar un espai on tots cohesionéssim , es a dir patinatge no li anava 

be fer-ho conjunt, l’altre no li anava be fer no sé què, llavors és que és difícil buscar 

un espai públic en mig del poble que és el què buscàvem, per practicar tots el seu 

esport en aquell moment. 

 

El regidor Sr. Abel Ballesteros indicar que el correu que es va enviar ahir, parla del 

3 de juny i s’envia a les entitats... 

 

El regidor Sr. Jordi Casanovas, indica que el 3 de juny, perquè és el cap de setmana 

que sempre s’ha fet. 
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El regidor Sr. Abel Ballesteros manifesta el següent; “ si, si, però no se si s’ha 

contactat amb les altres entitats i  ja són coneixedores d’aquestes dates perquè es 

demana iniciatives 

 

El regidor d’Esports, Sr. Jordi Casanovas, manifesta el següent: 

“Les entitats saben que el cap de setmana és aquest des de fa molt temps però no 

n’hem parlat recentment, i una mica el que sí es posava en relleu era en el Consell 

Municipal d’Esports però es va suspendre fa un parell de setmanes i ara l’hem 

endarrerit una setmana més, però ells són coneixedors que el cap de setmana del 

2, 3,  és la setmana que cada any es fa la Festa de l’Esport, el que passa es que 

fins ara ho fèiem al Poliesportiu, i el que ha passat es que a l’intentar portar-ho al 

poble per poder fer mostres de cada una de les entitats i vincular-ne una mica més 

al poble perquè la gent ho vegi.. 

 

El regidor Sr. Abel Ballesteros formula la següent pregunta: O sigui, no està previst 

que facin activitats ? o si? 

 

El regidor d’Esports, Sr. Jordi Casanovas, respon el següent: 

Està previst que si volen fer-les, les puguin fer.  Això és una mica el club que s’ha 

de parlar quina disponibilitat i quina opció tenen, per exemple el bàsquet, molta 

cosa no volia fer, volia fer el seu torneig i a la seva pista,  patinatge voldrien fer 

alguna cosa al mig del poble però no trobem un espai on ells puguin practicar el 

patinatge còmode. Doncs és una mica a veure què és el que volen fer i si no se’ls 

pot permetre, que és un mica el que aquí es descriu, que hi participin a través 

d’estands i que puguin fer una mica la mostra de l’enitat. 

 

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

“l’Escola se n’ha negat a realitzar petits tallers? Jo també l’he rebut i m’he sorprès 

perquè l’escola és un equipament municipal.” 

 

El regidor Sr. Abel Ballesteros Monferrer indica:  Parla de l’espai, després la 

negativa par part de l’escola de realitzar petits tallers en horari escolar. 

 

La regidora d’Ensenyament, Sra. Montserrat Riera indica que en horari escolar és 

lògic.  

 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch, manifesta: Clar, és que en horari escolar es lògic no 

fer activitats i menys en aquestes dates que són final de trimestre. 

 

La regidora Sra. Núria Andinyac Lladó, indica: “L’Escola, jo crec, que està  totalment 

oberta, perquè és un espai municipal, però és clar posa això, a mi  quan l’he rebut 

m’he sorprès i m’he dit això ho rep qualsevol i diu  “però l’escola? L’escola es nega 

a realitzar  activitats, sap? Per això era la pregunta. 

 

El regidor d’Esports. Sr. Jordi Casanovas i Garcia, exposa el següent: De fet 

l’escola es nega a realitzar activitats en el sentit de quan alguna entitat ha demanat 
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d’anar allà a fer alguna participació o alguna mostra i una mostra diguem que 

disponibilitats, L’Escola ha rebutjat fer un accés  a aquest nivell, el que diu és, si 

vols, que vinguin els “crius" al poliesportiu o on estigui l’entitat i que ho vegin, però 

no permets que la l’entitat vagi ella a fer la mostra. 

 

La regidora Sra. Núria Andinyac Llado, indica el següent: Val, però puntualitzo un 

moment, perquè quan fem la festa de l’Amistat justament, truquem a totes les 

entitats, a totes, perquè si us plau, vinguin a fer una demostració perquè creiem que 

és el moment on hi ha totes les famílies de l’escola i s’han negat sempre totes, 

aquest és el primer any que el Judo diu que vindrà   a fer una exhibició 

 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch puntualitza que a la Festa de l’Amistat 

 

El regidor d’Esports, Sr. Jordi Casanovas Garcia manifesta el següent: Somreia 

perquè sorprèn, perquè les entitats ens reclamen això i pel que em dius l’escola ho 

demana i no s’aconsegueix.  

 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda manifesta el següent: Si us sembla, ho 

acabeu de comentar, el que passa és que jo entenc perfectament que en aquestes 

dates, perdoneu desconec diguem-ne la qüestió que plantegeu, per tant jo m’he de 

refiar ara de la informació ... però és comprensible que amb dates com las que 

estem ara, a final del tercer trimestre, l’escola no tingui disponibilitat en horari 

escolar per fer, no aquesta proposta sinó cap proposta perquè tenen els horaris 

absolutament calibrats, mesurats  i crèdit de síntesi i tota la pesca, vull dir que és 

normal eh!. 

 

 

 

15.3.b) Sobre tancament de l’exercici 2017 – inversions pendents d’incorporar 

El regidor Sr. Abel Ferrer Monferrer, exposa el següent: 

“Ja que estem a punt, ens ha informat el Iago en  la Comissió d’Hisenda,  de tancar 

l’exercici del 2017, i es genera un romanent i dius perfecte, no?  Més que res perquè 

dintre  de les inversions que van quedar pendents d’incorporar quan es tingués el 

romanent, no? la pista de l’A. E. Teià, es pot iniciar? O sigui, si tinguéssim els diners 

avui, per dir alguna cosa, podríem iniciar tot el tema de les obres o està pendent ? 

 

El secretari de la Corporació, Sr. José Maria Blanco, respon indicant que l’Entitat 

ha de portar una documentació a la notaria, i estem pendents d’això, perquè el 

Notari ho té ja tot preparat. 

L’entitat ha de portar documentació que acredita els acords i en quant als 

representants i les persones que han de signar el document. 

 

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

“Bé, per tant, des de un punt de vista administratiu, estem pendents d’això, recordeu 

que ja havíem dit que una cosa era l’acord de ple però que això derivaria desprès 

amb tota la tramitació fins arribar a l’escriptura pública i el registre corresponent, 
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però és evident que hauríem en la mesura que ens sigui possible i en això vam 

estar d’acord tots els grups municipals d’aprofitar la incorporació de romanents per 

poder executar aquesta obra, per tan això ho acabeu de comentar tant  en la 

Comissió informativa d’Hisenda con en la Comissió informativa de Territori, és a dir 

per part nostra si es pot fer, ja sabeu que endavant i per tant ens hi vam 

comprometre que ho faríem si els recursos amb la incorporació de romanents ho 

permetien, per tant quan estigui fet aquest tràmit, l’únic que caldrà és, que això ja 

em consta que des del Servei Tècnic ja s’hi està treballant de començar a preveure 

el projecte executiu que necessitaríem per, recordeu que teníem una memòria 

valorada però que ara el  que havíem de redactar és un projecte executiu per acabar 

de calibrar exactament quin és el cost que vam estimar i quina és l’actuació 

executiva concreta, doncs amb això ja hi treballarem per guanyar temps i ja tindrem 

doncs, si tot va be aquest exercici per poder-ho tirar endavant. 

 

 

 

15.4 Proposta de la regidora Sra. Maria Teresa Casellas Abella, del grup 

municipal GT en relació als passos de vianants del Pg. La Riera 

La regidora Sra. Maria Teresa Casellas  i Abella, formula la següent proposta: 

“Jo voldria fer una proposta, que consti doncs aquí, que ja la vaig fer en els Serveis 

Tècnics, que es que ja que fem les obres de la Riera i donat que després s’haurà 

de repintar tots els passos de vianants encara que sé que estaran més il·luminats i 

tenint en compte que hi ha molta gent que no els té en compte, o sigui que corre 

molt i que no s’atura de vegades, doncs de si més no, buscar alguna, sinó tots, fer 

alguna prova pilot amb pintura com la que vam veure que era que simulava que fos 

en relleu però que era tot en pintura, també he vist que al Masnou la ratlla que no 

és blanca és de colors, de diferents colors perquè cridi més l’atenció, o sigui sé que 

estaran més il·luminats però d’alguna manera a veure si podríem, si no tots, fer 

alguna proba, perquè de totes maneres es pintaran, doncs si, que es tingui en 

compte.” 

 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, respon en els següents termes: 

“Sí, prenem nota. De fet el que estem esperant precisament sobre aquesta qüestió 

específica és que l’empresa adjudicatària ha de presentar-nos també d’acord amb 

el plec de clàusules, la proposta concreta d’il·luminació que era una de les sis 

millores que es comprometien, és a dir l’empresa adjudicatària es comprometia a 

fer totes sis millores que constaven en el plec de clàusules, si bé en aquest punt 

específic dels passos de vianants, no hi havia el desenvolupament o descripció de 

la proposta concreta i això és el que ha de fer ara, per tant i haurà temps de veure 

quina és la proposta que ens fan i entre tots ho podrem acabar de calibrar i valorar, 

perquè a data d’avui aquesta proposta no la tenim, per tant tenim temps encara 

d’acabar-ho de valorar entre tots, entre Servei Tècnic i tots nosaltres.” 

 

La regidora Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó, del grup municipal GT, manifesta el 

següent: 
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“ Volia fer una puntualització respecta a l’obra aquesta del clavegueram que quan 

es facin les vies alternatives quan tinguem les obres, que més que res per les vies 

per on passin els nanos per anar a l’escola, per anar a l’institut.. que sobre tot que 

es prenguin mesures a nivell de velocitat i visibilitat, perquè passaran molts cotxes 

i que ho tinguin en compte.” 

 

 

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

“ Sí, sí, ahir va ser també un dels punts que va sortir en la part de preguntes del 

públic, la part de senyalització, i l’empresa ja, per la pròpia adjudicació de l’obra ja 

té en el seu contracte la senyalització oportuna, no únicament de la zona de treball, 

sinó també de tota l’afectació i això es complementarà amb un seguiment també 

per part de la Policia Local. Anirem seguint tots aquests punts perquè són 

importantíssims, evidentment, perquè es clar això serà durant cinc mesos, un 

trasbals.” 

 

 

 

15.5 Agraïment que formula el regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en 

representació del grup municipal PDeCAT en relació a les entitats participants 

a la Setmana Cultural. 

El regidor de Cultura i portaveu del grup municipal PDeCat, manifesta el següent: 

“”Be, som ja al mes de maig, en primavera, d’alguna manera el poble es torna com 

boig i comencen totes les activitats, un reconeixement i un agraïment a totes les 

parts implicades en la setmana cultural que acabem que finiquitar, i a més a més 

que ha comptat amb la participació tant d’entitats com de tots els equipaments 

municipals que han estat coordinats amb una programació de moltes disciplines; hi 

ha participat la Biblioteca, entitats con Òmnium, La Flor de la Palma, el concurs 

Maria Canals, que volem agrair la seva aposta novament per fer l’aportació de 

pianos al carrer i esperem que l’any que bé hi tornin a apostar i en definitiva des de 

l’àrea de cultura ens sentim ben orgullosos d’una setmana cultural ben lluïda. “ 

 

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

“Doncs molt be. Certament va ser ben lluïda i com alcalde me’n vaig sentir com 

sempre molt orgullós i satisfet de participar-hi, no en totes les activitats perquè la 

setmana cultural nostre que es coordina des de la Regidoria de Cultura i amb la 

col·laboració d’altres Regidories i Entitats, com deia el Regidor, més que una 

setmana cultural és un mes cultural, i per tant és el mes cultural de Sant Jordi i a 

més a més amb propostes molt participatives i de molta qualitat, per tant, 

l’enhorabona i seguim treballant en aquesta línia i subscriure doncs que aquesta 

aposta del concurs internacional de Maria Canals és un encert que el tinguem a 

Teià dos anys consecutius, aquest any també va ser especialment sentit, pel fet 

que vam poder homenatjar la Maria Canals enterrada al cementiri de Teià i això va 

permetre que tinguéssim una doble possibilitat de gaudir del concurs internacional, 

per tant felicitats també al regidor de Cultura i a tots els qui ho han fet possible.” 
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15.6 Manifestació de l’alcalde, en relació al II Maridatge dels Sentits. 

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

“Aprofito l’avinentesa per convidar-vos, si no ho heu fet, a participar i a inscriure-us 

a tots els actes que pugueu, parlo a tots el regidors i regidores de la Corporació 

municipal, al públic que ens assisteix i al públic que ens escolta, doncs d’acabar 

d’inscriure-us a les activitats, tallers, maridatges i activitats que aniran succeint-se  

 

 

 

 

a partir d’aquest divendres i, vaja, que tots plegats en puguem gaudir novament 

d’aquest “II maridatge dels sentits””. 

 

 

 
 
 
 

 
Sense altres assumptes a tractar, quan són  les 21:40  hores del dia al començament 
indicat, el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta que  
llegida i conforme, signaran l’Alcalde i el Secretari, que ho certifica. 
 
El Secretari 
 

 


