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Aprovat en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en 

data 19/3/2015. 

 
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA  22 DE GENER DE 2015 
 
Identificació de la sessió:   
Núm. 1/2015 
Caràcter: Ordinària 
 
 
 
A la Vila de Teià, quan són les 20:33 hores del dia vint-i-dos de gener de dos mil 
quinze, es reuneix a la Sala de Plens de la Casa Consistorial i en primera 
convocatòria, el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de portar a terme la sessió ordinària 
segons convocatòria notificada reglamentàriament. 
 
Presideix l’alcalde, Sr. Josep Botey i Solà, amb assistència dels regidors: Sr. Joan 
Castan Peyron;  Sr. Oriol Ribera i Esplugas, Sra. Maria Teresa Casellas i Abella, 
Sra. Bárbara Furment i Tomás,  Sra. Maria Núria Andinyac Lladó, Sra. Josefina 
Ribas i Paris, Sra. Montserrat Gracia i Escarp, Sr. Francesc Ribas i Paris, Sra. 
Emma Peiró i Sales, Sra. Clara Mir i Aparicio, Sr. Jaume Sabatés i Dueso i la Sra. 
Mª. del Rosario Pérez i Cabello, assistits del secretari de la Corporació Sr. José 
Maria Blanco i Ciurana i de l’interventor Sr. Lluis Viñas Peitabi.  
 
Oberta la reunió s’entra a tractar els punts inclosos dins l’ordre del dia: 
 
 
I.-   PART RESOLUTÒRIA 

1. Aprovació actes 
 
1.1 Esborrany acta sessió ordinària del dia 20 de novembre de 2014 

 
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 20 de novembre de 2014,  
 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió ordinària del dia 20 de novembre de 2014, en la seva redacció 
original, sense efectuar rectificacions. 
 

 
 

1.2 Esborrany acta sessió extraordinària del dia  16 de desembre de  2014 
 

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 16 de desembre de 2014,  
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La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomas manifesta que  no han pogut sentir bé la 
gravació, perquè no se sentia bé i volien  tornar a demanar-la, ja que hi ha un tros 
que troben a faltar quan parla la regidora Sra. Fina Ribas sobre el tema de la paga 
extra, que recorda  la regidora que va comentar alguna cosa, però no se sentia. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda deixar sobre la taula 
l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 16 de 
desembre de 2014, facilitant-se al grup municipal de Gent de Teià una nova còpia 
del CD d’audio de la gravació de la referida sessió, a l’objecte que efectuades les 
corresponents comprovacions es procedeixi a la seva aprovació, si s’escau,  en la 
propera sessió ordinària que es convoqui. 
 

DICTÀMENS  

 

Àrea 1 

 

2 Determinació de retribucions a membre de la Corporació  
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 15 de gener de 2015, en relació 
a la determinació de retribucions a membre de la Corporació. 
 
Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu 
article 75; l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre 
de 1986, en els seus articles 13 i següents, estableixen que els membres de les 
Corporacions locals tenen dret a percebre amb càrrec als seus pressupostos, 
retribucions i indemnitzacions. 
 
Atès que aquesta Alcaldia te delegades a la regidora Sra. Montserrat Gràcia i Escarp 
les competències en matèria d’Hisenda, segons Resolució de l’Alcaldia  637/2013,  
de 25 de novembre. 
 
Atès que la  regidora Sra. Montserrat Gracia i Escarp,  no te reconeguda cap tipus 
de dedicació ni exclusiva ni parcial, percebent únicament les gratificacions que li 
pertoquin per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que 
formi part, en la quantia assenyalada pel Ple de la Corporació. 
 
Atès que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
règim local, determina la competència del Ple de l’Ajuntament per a la determinació 
dels càrrecs que porten aparellada la dedicació parcial i retribució dels regidors. 
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Vis l’informe emès per l’Interventor, núm.  198/2014, de  17 de desembre, amb 
resultat de fiscalització: favorable condicionat a que l’efectivitat de l’acord a partir de 
1 de gener de 2015 estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
per atendre la retribució global i la quota empresarial de la Seguretat Social. El 
projecte de pressupost general de la corporació per l’exercici 2015 aprovat 
provisionalment pel Ple en sessió de 16 de desembre de 2014 contempla 
consignació suficient en les aplicacions pressupostàries de referència –sense 
perjudici de modificacions en la classificació orgànica- per atendre la despesa 
proposada amb efectes 1 de gener. 
 
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.- Reconèixer a  la regidora Sra. Montserrat Gracia i Escarp, una dedicació 
parcial en el desenvolupament del càrrec per ostentar delegacions de l’alcalde, amb 
dedicació de deu hores setmanals, amb una retribució mensual bruta de 500,00 €, a 
abonar en catorze mensualitats  i donar-la d ’alta en el règim general de la Seguretat 
Social, amb efectes des del dia 1  de febrer de 2015,  condicionat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient per atendre la retribució global i la quota empresarial de la 
Seguretat Social.  
 
Segon.- Ordenar la publicació íntegra de l’anterior acord en el Butlletí Oficial de la 
Província i tauler d’anuncis de la Corporació. 
 

 

 

3 Delegació de competència en Junta de Govern Local per a la modificació de 
tarifes dels preus públics. 

 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 15 de gener 2015, referent a la 
delegació de competència a la Junta de Govern Local per a la modificació de tarifes 
dels preus públics. 
 
Vist allò que disposen l’article 47, apartat 1r, del Text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals, aprovat pel RD-Leg. 2/2004, de 5 de març, en connexió amb l’article 23.2.b) 
de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local”, quant a la 
possibilitat que el Ple delegui en la Junta de Govern la competència per aprovar i 
modificar els preus públics, 
 
Vist que l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de reguladora de les bases de 
règim local que, en connexió amb l’apartat 2 lletra d) del mateix article, determina 
que la competència per aprovar ordenances i reglaments correspon al Ple amb 
caràcter indelegable 
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Vist que la periodicitat bimensual de les sessions ordinàries del Ple de la corporació i 
la necessària agilitat en la tramitació dels expedients de modificació de tarifes fan 
aconsellable delegar aquestes facultats en la Junta de Govern, 
 
 
La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás, manifesta el següent: 
“Nosaltres ens abstenim ja que no tenim clar, tal com estan funcionant les coses, que es 
passin per Comissió Informativa abans de la Junta de Govern i demanem que es 
compleixi el Reglament de la Comissió Informativa que es passarien abans per Comissió 
Informativa que per Junta de Govern. En un principi ens abstenim per aquesta raó.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que 
composa la Corporació, el  vot favorable del senyor alcalde-president i sis regidors 
que pertanyen als grups municipals de PSC, ERC i CIU i el vot d’abstenció de sis 
regidors que pertanyen als grups municipals del PPC i Gent de Teià, adopta els 
següents acords:  
 
Primer.- DELEGAR en la Junta de Govern de l’Ajuntament la competència per 
modificar les tarifes dels preus públics, d’acord amb allò previst en els articles 47.1 
del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 8è de l’ordenança general de preus 
públics, sense perjudici de la competència per aprovar les ordenances reguladores 
d’aquests ingressos de dret públic, que de conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local correspon al Ple amb 
caràcter indelegable. 
 
Segon.- DETERMINAR que l’acord de delegació de competències produirà els seus 
efectes des de l’endemà  de la seva adopció i s’entendrà  conferida per temps 
indefinit. 
 
Tercer.- PROCEDIR a la publicació d’edicte en el BOPB i tauler d’anuncis i web 
municipal, amb transcripció de l’acord adoptat, de conformitat amb el que disposa 
l’article 51.2 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de desembre. 
 

 

    PROPOSTES 

4.  Ratificació Resolució Alcaldia  25/2015, d’incoació expedient de 

contractació de la concessió administrativa de la gestió indirecta del servei 

públic de l’Escola Bressol municipal Els Galamons, mitjançant procediment 

obert atenent a diversos criteris de valoració  de les ofertes per a la selecció 

de l’adjudicatari. 

Vista la Resolució d’aquesta Alcaldia núm. 25/2015, de 15 de gener, d’incoació 
expedient de contractació de la concessió administrativa de la gestió indirecta del 
servei públic de l’Escola Bressol municipal Els Galamons, mitjançant procediment 
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obert atenent a diversos criteris de valoració  de les ofertes per a la selecció de 
l’adjudicatari,  que seguidament es transcriu: 
 
 
“” 
Núm.   25/2015 
Assumpte: INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ 

ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI PÚBLIC 
DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS GALAMONS, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT ATENENT A DIVERSOS CRITERIS DE 
VALORACIÓ DE LES OFERTES PER A LA SELECCIÓ DE 
L’ADJUDICATARI. 

 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 109 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, és 
imprescindible iniciar l'expedient de contractació de la concessió administrativa de la 
gestió indirecta del servei públic de l’escola  bressol municipal Els Galamons, 
mitjançant procediment obert  atenent a diversos criteris de valoració de les ofertes 
per a la selecció de l’adjudicatari, atesa la necessitat de dotar d’aquest servei públic 
a la població de Teià, una vegada finalitzada la vigència del contracte formalitzat 
amb SUARA COOPERATIVA. 
 
Atès que de conformitat amb el que determina l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, és 
procedent determinar amb precisió l'objecte del contracte, deixant constància en la 
documentació preparatòria abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva 
adjudicació així com el procediment escollit. 
 
Atès que la disposició Addicional Segona, apartat segon del citat Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, determina la competència del Ple com a òrgan de contractació 
respecte del contracte de gestió de serveis públics quan el seu import  sobrepassi el 
10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, inclosos els de caràcter 
plurianual, quan la seva durada  sigui superior a quatre anys,  i l'import acumulat de 
totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris 
del pressupost del primer exercici. 
 
Atès que l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, determina l’atribució de l’alcalde per a l’exercici d’accions 
administratives de competència del Ple de l’Ajuntament, en cas d’urgència, donant 
compte a aquest en la primera sessió que es convoqui, a l’objecte de la seva 
ratificació. 
 
En ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la legislació vigent, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- INCOAR expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte de 
concessió administrativa de la gestió indirecta del servei públic de l’Escola Bressol 
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municipal Els Galamons, mitjançant procediment obert  atenent a diversos criteris de 
valoració de les ofertes per a la selecció de l’adjudicatari. 
 
Segon.- PROCEDIR a la incorporació a l'expedient de contractació del plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars  que han 
de regir el procediment obert per a l’adjudicació del  referit contracte de gestió de 
servei públic. 
 
Tercer.- SOL·LICITAR de Secretaria i d’Intervenció l'emissió dels informes 
determinats en la Disposició Addicional Segona, apartat 7 i 8 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, a l'objecte de la seva incorporació a l'expedient de contractació per 
a la seva posterior aprovació, disposant l'obertura del procediment d’adjudicació, 
conforme disposa l’article 110 del Reial Decret Legislatiu 3/2011. 
 
Quart.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament d’aquesta Resolució en la propera 
sessió que es convoqui, a l’objecte de la seva ratificació. 
“” 
 
El regidor Sr. Jaume Sabatés i Dueso, en representació del grup municipal PSC, 
manifesta el següent: 
“A favor i una anotació, en Comissió Informativa se’m va pregunta i els vaig dir que 
no tenia idea. Me’n vaig assabentar quan va arribar la Policia a casa quan em va 
portar el Ple, perquè és un tràmit administratiu que va fer directament Secretaria i no 
sabia la data en que es faria, però és únicament de l’obertura del plec, no te res a 
veure ni amb l’expedient ni amb els informes que ha de preparar intervenció ni amb 
els plecs, és únicament la incoació del procediment administratiu. M’he explicat bé 
secretari?”. 
 
 
El secretari de la Corporació, Sr. José M. Blanco Ciurana, manifesta el següent: 
“ Sí, és la incoació, perquè la convocatòria s’ha de fer en un altre Ple. S’aproven els 
plecs i es fa la convocatòria posteriorment.” 

 
La regidora Sa. Maria Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal 
Gent de Teià,  manifesta el següent: 
“”Nosaltres és que tampoc entenem molt bé perquè s’està demorant tant  el tema 
perquè és un tema que corre molta presa, és un tema que jo personalment a totes 
les comissions informatives des de que sóc regidora , si no surt el tema jo 
personalment el pregunto. De fet el dia  18 de novembre  el regidor  ens va enviar 
això a petició nostra, que li vàrem demanar i això és un esborrany dels plecs 
administratius i tècnics, que es va comentar que l’havia fet la Diputació, juntament 
amb una barreja dels plecs i  condicions que actualment tenim als Galamons més els 
de l’escola bressol d’Alella, si no m’equivoco. Llavors amb això la Diputació va 
dissenyar aquest esborrany de plecs tècnics. A cada Comissió Informativa anem 
forçant perquè això surti. El regidor sempre ens diu és a Secretaria, es a Secretaria. 
Clar, nosaltres el que demanem per no causar més perjudici ja i que surti d’una 
vegada aquest concurs, que se li doni una mica més de prioritat.  
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El regidor Sr. Jaume Sabates i Dueso manifesta que la incoació es podia fer o per 
Ple o per Resolució d’Alcaldia. Si es fa  per Resolució d’Alcaldia és per agilitzar el 
tràmit administratiu perquè pugui sortir el més aviat possible.  
 
El secretari de la Corporació, Sr. José M. Blanco i Ciurana manifesta el següent: 
“S’ha passat ja l’informe a intervenció perquè s’ho miri. 
Els plecs tècnics varen estar tancats al voltant de Nadal pràcticament i els administratius 
s’han anat elaborant conjuntament mentre s’estaven elaborant els tècnics, vull dir que ha 
estat un procés laboriós tant per part de la Diputació com per part també nostra i ara 
pràcticament el tema ja està bastant acotat. Ara falta en tot cas  l’informe de fiscalització 
per part d’intervenció i ja pot passar en un proper Ple el tema de la convocatòria.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, acorda: 
 
RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldia núm. 25/2015, de  15 de gener, d’incoació 
expedient de contractació de la concessió administrativa de la gestió indirecta del 
servei públic de l’Escola Bressol municipal Els Galamons, mitjançant procediment 
obert atenent a diversos criteris de valoració  de les ofertes per a la selecció de 
l’adjudicatari. 

 

 

 

5. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 

Els regidors assistents manifesten no tenir mocions d’urgència a presentar en 

aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. 

 

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE  

 

6. Donar compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust 4t 2013 
 
Vist l’informe d’Intervenció, de data 31 de gener de 2014, referent al seguiment del 
Pla d’ajust aprovat i altra informació conforme als apartats 4 i 6 de la disposició 
addicional primera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, corresponent al 4rt trimestre de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 
assabentat  de l’informe d’intervenció sobre seguiment del Pla d’ajust 4rt trimestre 
2013 i altra informació conforme als apartats 4 i 6 de la disposició addicional primera 
de la Llei Orgànica 2/2012. 
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7. Donar compte de l’informe de tresoreria/Intervenció sobre compliment dels 
terminis de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 

Vist l’informe de tresoreria/intervenció, de data 24 de desembre de 2014, ref. 

202/2014 referent al compliment dels terminis de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 

corresponent al 3r trimestre 2014. 

 

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

assabentat de l’informe de tresoreria/intervenció, de data 24 de desembre de 2014, 

referència 202/2014, referent al compliment dels terminis de la Llei 15/2010, de 5 de 

juliol, corresponent al 3r trimestre 2014. 

 

 

 

8. Informació al Ple sobre execució pressupostària i moviments de tresoreria 
3t 2014. 
 

Vist l’informe d’Intervenció, de data 14 de gener de 2014, ref. 3/2015, sobre 

informació periòdica al Ple, en relació a l’execució pressupostària i els moviments de 

tresoreria corresponents al 3r trimestre de 2014, elaborat de conformitat amb el que 

disposa l’article 207 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per RD 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

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

assabentat de l’informe d’Intervenció, ref. 3/2015, sobre  informació periòdica al Ple, 

en relació a l’execució pressupostària i els moviments de tresoreria corresponents al 

3r trimestre de 2014. 

 

 

9. Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: 
9.1 De la núm. 696 a la núm. 855/2014  
9.2 De la núm. 1 a la núm. 31/2015  

Vistes les relacions de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 696 a la núm. 855/2014 

i de la núm. 1 a la núm. 31/2015. 

 

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

assabentat de les referides relacions de Resolucions de l’Alcaldia de  la núm. 696 a 

la núm. 855/2014 i de la núm. 1 a la núm. 31/2015. 
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10. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, de data 16 de 
desembre de 2014, en matèria d’atorgament de subvenció a entitats, 
exercici 2014 
 

Vistos els acords adoptats per la Junta de Govern Local, de data 16 de desembre de 

2014, en matèria d’atorgament de resolucions a entitats, exercici 2014, que a 

continuació es detallen: 

- programa de joventut 

- Gent Gran 

- Programa de Cultura 

- Programa d’Esports 

 

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

assabentat dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, de data 16 de 

desembre de 2014, en matèria d’atorgament de subvenció a entitats, exercici 2014. 

 

 

 

11. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de 
fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, que 
seguidament es detallen: 

- JGL de data 18-11-2014,  Preu públic serveis Casa Cultura 2t 2014 
- JGL de data 25-11-2014, Aprovació nòmina mes de novembre 2014 
- JGL de data 25-11-2014, Relació de factures ADO núm. 32 
- -JGL de data 2-12-2014, Relació 186- ADJ regidoria Joventut 2014 
- JGL de data 9-12-2014, Justificació subvenció Creu Roja del Masnou-Alella-Teià, kits de 

suport social per a persones en situació de carència per a l’any 2013 
- JGL de data 16-12-2014, aprovació nòmina mes de desembre 2014 
- JGL de data 16-12-2014, atorgament subvenció a entitats programa Educació Infantil i 

primària, exercici 2014 

 

Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data 18 i 25 de novembre; 2, 9 i 16 

de desembre de 2014, anteriorment detallats i els respectius informes de fiscalització 

amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, ref. 156/2014, 164/2014, 

165/2014, 167/2014, 172/2014, 190/2014 i 195/2014. 

 

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

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

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

156/2014, 164/2014, 165/2014, 167/2014, 172/2014, 190/2014 i 195/2014. 
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12.  Resolucions de l’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb   reparament no 
suspensiu de l’interventor municipal, que seguidament s’indiquen: 

- R-703,/2014. Relació d’hores personal laboral 
- R-746/2014. Concessió de subvenció econòmica directa a l’Associació GRAM 
- R-748/2014. Concessió de subvenció econòmica directa a l’Associació Esquima 
- R-750/2014. Propostes de despeses de Caixa fixa pagades pendents d’aprovació núm. 

7/2014. JULIOL. 
- R-769/2014. Avançament de la paga extra de Nadal 2015 
- R-774/2014. Relació 221-Personal gratificacions 
- R-797/2014. Concessió de subvenció econòmica directa a l’Agrupació Esportiva Teià 
- R-803/2014. Relació de factures ADO núm. 40 
- R.809/2014. Relació de propostes de despesa AD núm. 37 
- R-818/2014, Aprovació conveni col·laboració amb l’Assemblea Local de Creu Roja a El 

Masnou-Alella-Teià, per la prestació de serveis preventius 2014 
- R-819/2014. Concessió de subvenció econòmica directa a Creu Roja del Masnou-Alella-

Teià. 
- R-820/2014. Concessió de subvenció econòmica directa a la Parròquia Sant Martí de 

Teià. 
- R-826/2014. Relació NPV-J. Exp. 2013000030 
- R-827/2014. Relació NPV-J Exp. 2014000005 
- R-828/2014. Relació NPV-J. Exp. 2014000008 
- R-829/2014. Relació NPV-J. Exp. 2014000006 
- R-832/2014 Relació de factures ADO núm. 41 
- R-836/2014 Relació de documents NPV-J expedient 2014000013 
- R-837/2014 Relació de documents NPV-J expedient 2014000010 
- R-839/2014 Certificació parcial obres núm. 9 projecte Masia Can Llaurador 
- R-840/2014 Relació de documents NPV-J 2014000014 
- R-841/2014 Relació de documents NPV-J expedient 2014000015 
- R-842/2014 Relació de documents NPV-J expedient 2014000023 
- R-843/2014 Relació  de factures ADO núm. 44 
- R-849/2014 Relació de factures ADO núm. 45 
- R- 851/2014 Relació de documents NPVJ  expedient 2014000018 
- R-854/2014 Concessió directa de subvenció a l’Agrupació de Defensa Forestal de Teià. 
- R-13/2015 Aprovació expedient de contractació i obertura del procediment obert per a 

l’adjudicació del contracte del SAD 

 

Vistes les Resolucions de l’Alcaldia 703, 746, 748, 750, 769, 774, 797, 803, 809, 

818, 819, 820, 826, 827, 828, 829, 832, 836, 837, 839, 840, 841, 842, 843, 849, 851,  

854/2014  i 13/2015, a la part expositiva detallades i els respectius informes de 

fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, ref.  163/2014, 

168/2014, 170/2014, 173/2014, 174/2014, 175/2014, 182/2014, 183/2014, 185/2014, 

186/2014,  194/2014, 196/2914, 197/2014,  200/2014, 201/2014, 203/2014, 

204/2014, 206/2014, 207/2014, 209/2014, 212/2014, 213/2014, 214/2014, 215/2014, 

216/2014, 221/2014, 222/2014 i 2/2015. 

 

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

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

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

referenciats. 
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13. SUGGERIMENTS I PREGUNTES. 

13.1 informació de la regidora Sra. Maria Rosario Pérez Cabello, en 
representació del grup municipal PPC 
 
La regidora Sra.  Maria Rosario Pérez Cabello, en representació del grup municipal 
PPC, manifesta  el següent: 
“”Si hi ha alguna persona interessada en les noves deduccions de l’IRPF per a famílies 
nombroses i amb membres amb discapacitat al seu càrrec, que es posin en contacte 
amb nosaltres si és que no troben la forma de fer-ho perquè els indiquem exactament on 
ho han de presentar i com fer-ho i recordo que per a famílies nombroses són 1.200 
€/anuals, 2.400 € si es família de categoria especial, 1.200 euros anuals per cada 
descendent amb discapacitat i 1.200 euros/anuals per cada ascendent amb discapacitat. 
Volia comentar això. Gràcies”” 

 
 
 
13.2 Manifestació de felicitació del regidor Sr. Jaume Sabatés i Dueso, en 
representació del grup municipal PSC 
 
El regidor Sr. Jaume Sabatés i Dueso, en representació del grup municipal PSC, 
manifesta el següent: 
“Felicitar als alumnes de 4rt. de l’Institut de Teià, un centre que sempre ha tingut 
problemes a la seva trajectòria, perquè han participat en un concurs de ràdio per 
aconseguir uns diners per al viatge de final de curs, la qual cosa te diversos objectius, 
posa l’Institut en el lloc que es mereix dintre el poble i entre nosaltres i al mateix temps 
valora la tasca de col·laboració entre els nanos per aconseguir que el viatge de final de 
curs sigui molt més econòmic per a totes les famílies”. 

 
 
 
13.3 Pregunta de la regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella en representació  
del grup municipal Gent de Teià. 
 
La regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella, en representació del grup municipal 
Gent de Teià, formula la següent pregunta: 
“Voldria saber com està el tema de Càrites, que han donat compte d’una subvenció de 
1000 € però tal com vàrem demanar nosaltres en els pressupostos, creiem que era poc 
per la feina que està fent, varen dir que es tindria en compte però com no hi ha partida 
cara al 2015, com han pensat la subvenció per aquest any i si l’augmentaran” 

 
El regidor senyor Francesc Ribas Paris, respon el següent: 
“La intenció  és a l’hora de fer els concerts d’estiu, tornar a dedicar un dels concerts en 
benefici de Càrites Teià i el procediment d’atorgament de subvenció serà modificant el 
pressupost, traient-lo d’una partida.  
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En funció de la recaptació que s’obtingui del concert, en el concert del 2014 es varen 
obtenir nou-cents i escacs d’euros  i es va arrodonir a 1000 euros, és la subvenció que 
s’ha fet aquest any.  
A més a més, com podeu comprovar en el conveni a més de la intenció primera que era 
per la compra d’aliments per la seva distribució social es contempla també que podran 
justificar amb factures de consum d’aigua, de gas que fins ara no hi era- Aquesta 
vegada ja hi és i en principi el 2015, el regidor que li toqui  si vol seguir l’objectiu és 
aquest, tornar a fer un concert en benefici de Càrites per compra d’aliments i pagament 
de subministrament” 

 
 
 
13.4 Pregunta de la regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella, en 
representació del grup municipal Gent de Teià. 
 
La regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella, en representació del grup municipal 
Gent de Teià, formula la següent pregunta: 
“Com està el conveni amb l’ADF?. Sabem que se’ls ha aprovat la subvenció de l’any 
passat però la que va quedar penjada es va dir que s’arranjaria amb un conveni. Volem 
saber com està. 

 
L’alcalde, Sr. Josep Botey i Solà, manifesta el següent: 
“”En el conveni que s’ha fet del 2014 no s’ha afegit el que venia penjant de l’altre any 
2013. En el 2015, inicialment la dotació de subvenció per aquest tema segueix sent el 
mateix i per tant haurem de buscar quines fórmules tenim per poder incloure en el 2015. 
El 2015 malgrat que no està dins del Pressupost, entenem que buscarem la fórmula  per 
poder o bé, segur que no, en sols l’exercici 2015 serà molt difícil, però si en un parell o 
tres d’exercicis poder menjant-se, diguem-ne la proposta que hi havia per al 2013.”” 

 
 
 
 
13.5 Pregunta de la regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella,  en 
representació del grup municipal Gent de Teià. 
 
La regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella, en representació del grup municipal 
Gent de Teià, formula la següent pregunta: 
“Voldríem saber qui ha demanat l’informe de Sanitat dels Comerços i restaurants que ha 

fet la Diputació. Qui va demanar l’informe” 
 
L’alcalde Sr. Josep Botey i Solà manifesta que es va demanar a través de la 
regidoria. 
 
El regidor Sr. Jaume Sabates i Dueso, manifesta el següent: 
“Ja vaig informar-ho en Comissió Informativa que l’havia demanat jo. Ho vaig dir a la 
Comissió Informativa del mes d’octubre, si no m’equivoco, inclús al setembre diria. 
Setembre o octubre.”” 
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13.6 Pregunta de la regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella, en 
representació del grup municipal Gent de Teià. 
 
La regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella, en representació del grup municipal 
Gent de Teià, formula la següent pregunta: 
“Ara ens ha arribat unes preguntes per enviar a un Jutjat, però ens ha estranyat molt 
que ens donin només dos dies de termini per contestar-les. Llavors volíem saber què 
havia passat? Quin havia sigut el procediment? perquè sabem que  normalment el 
Jutjat t’avisa amb molt de temps.”” 
 
L’Alcalde, Sr. Josep Botey i Solà, manifesta el següent: 
“Si nosaltres també ens hem trobat que ha sigut una mesura molt justa.” 
 
El secretari de la Corporació, Sr. José Maria Blanco i Ciurana, manifesta el següent: 
“Vàrem rebre el  comunicat  recentment, el dilluns aquest i precisament nosaltres vàrem 
cursar la notificació el mateix dimarts. La comunicació conforme això s’havia de fer  
mitjançant escrit, mitjançant informe perquè en un principi  havien dit que havien 
acceptat la prova testifical però sense dir si era de forma presencial o mitjançant 
informe. No quedava clar i la comunicació perquè ens havia dit que s’acceptava 
l’interrogatori de preguntes però no es deia de quina manera o no ens ho havien 
comunicat directament a nosaltres a Secretaria i tenint en compte que la propera 
setmana es feia la vista d’aquest procediment, nosaltres ens vàrem posar en contacte 
amb l’advocat de la diputació que porta el tema per aclarir exactament si havíem de 
convocar a la gent per assistència al judici oral per declarar  o què havíem de fer, quina 
gestió o esperar a veure que ens convoqués el Jutjat i ens va contestar que no, que hi 
havia una resolució, el que passa és que aquesta resolució no s’havia fet arribar a 
Secretaria” 
 

La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomas pregunta si havia arribar a l’Ajuntament. 
 
El secretari, Sr. José Maria Blanco i Ciurana, li respon el següent: 
“Ho desconec. A mi m’ho va passar aquest dilluns.  
 
El regidor Sr. Joan Castan Peyron  manifesta el següent: 
“Concretament aquest comunicat a l’Ajuntament no ha entrat en absolut amb anterioritat, 
fins el dia que vostè diu?.”” 

 
Li respon el Sr. José Maria Blanco i Ciurana: 
“No. Els comunicats aquests que fa el  Jutjat van directe a l’advocat i l’advocat ho ha 
de comunicar a l’Ajuntament. 
 
El regidor Sr.  Joan Castan Peyron, manifesta el següent: 
“Cap funcionari de l’Ajuntament tenia constància  d’aquest comunicat i que s’havien 
de fer aquestes declaracions?” 
 
Respon el secretari Sr. Blanco: “A Secretaria no va arribar” 
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El  regidor senyor Castan pregunta: “Cap funcionari de l’Ajuntament?” 
 
El secretari Sr. Blanco, li respon: “Ho desconec, perquè això és cosa de l’advocat. A 
l’advocat jo li vaig dir, escolta, d’això no tinc coneixement. M’ho fas arribar. I ell 
immediatament m’ho va fer arribar i a partir d’aqui. 
 
El regidor Sr. Joan Castan manifesta el següent: 
“Nosaltres amb tota tranquil·litat  podem fer una demanda contra l’advocat de la 
Diputació per haver-se passat aquest temps, sabent que ell ha incomplert amb la seva 
obligació. Pregunto a l’Ajuntament perquè potser ha arribat a Secretaria ara, que no ho 
dubto però potser a l’Ajuntament ho tenia amb anterioritat.  És el que nosaltres tenim 
dubtes  i abans d’actuar en contra de l’advocat de la Diputació perquè és clar, ha estat 
amagant-lo, ha estat rebent una informació aquest senyor perquè això fa mesos que se 
sap, no?  Llavors nosaltres segurament actuarem en contra de l’advocat de la Diputació 
per no haver-nos donat el termini que marca el jutge, perquè dos dies per contestar per 
escrit a unes preguntes que fa el jutge, jo ho he preguntat i m’han dit que no és possible 
això. Aquest comunicat ha d’haver arribat a l’Ajuntament amb anterioritat, que sinó ha 
estat l’advocat de l’Ajuntament que no l’ha enviat a l’Ajuntament, per tant, aquí hi ha 
alguna persona que ha incomplert amb els seus deures.  Si és l’advocat de la Diputació 
per això ho volem aclarir. Ens sabria greu actuar contra l’advocat de la Diputació i  que 
diguessin no no, que nosaltres ho vàrem trametre a l’Ajuntament tal dia o sigui, segur 
que no ha entrat a l’Ajuntament amb anterioritat cap document a l respecte? 

 
El  secretari, Sr. José M. Blanco i Ciurana li respon el següent: 
“El comunicat que ens ho envia, m’ho envia el mateix dilluns, en el qual determina que 
això s’ha de fer mitjançant informe, no mitjançant presencial. Per tant, clar, no s’havia fet 
cap actuació perquè no se sabia exactament de quina manera s’havia de fer. si 
simplement per convocatòria a la gent perquè es personés el dia 26 a aquesta vista oral  
i així és el que va passar. “ 

 
El senyor Joan Castan i  Peyron, manifesta el següent: 
“Hi ha gent que fins i tot no ha pogut respondre, segons tinc entès, a les preguntes.  
perquè no ha tingut temps. Perquè ha estat fora, dos dies, si estàs fora ni t’assabentes.  
És greu això. Aquí hi ha una deixadesa per algun lloc. Alguna persona aquí s’ha guardat 
una informació o s’ha oblidat d’una informació que havia d’haver arribat, no a nosaltres 
que hem contestat a tot però si que he preguntat i hi ha hagut gent que m’ha dit que no 
ha contestat perquè no ha tingut temps o perquè fins i tot ha dit, - jo amb dos dies  he de 
posar-me ara a contestar? No vull-“ 
 

 
La regidora Sra. Emma Peiró consulta si la  pregunta  era a tots els regidors o 
només als portaveus- 
 
El senyor alcalde respon que portaveus i altres 
 
El regidor Sr. Joan Castan  manifesta: 
“Regidors, policies, Junta de Seguretat, hi ha com 50 persones implicades, per tant, la 
retenció d’aquesta documentació a algunes persones li ha afectat. 
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El senyor alcalde indica que seria bo assabentar-se de quan es va cursar això, com 

es va comunicar i a qui es va comunicar. 

 
 
 
 
13.7  Pregunta de la regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella, en 
representació del grup municipal Gent de Teià- 
 
La regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella, en representació del grup municipal 
Gent de Teià,  formula la següent pregunta: 
“”He vist que ja s’ha dictat la Resolució per liquidar el procediment de Gomis-Pou, 
voldríem saber què ha costat tot aquest procediment a l’Ajuntament, ja que a part dels 
interessos s’han hagut de pagar les costes i fa uns anys que dura, ens agradaria que 
se’ns fes saber què ens ha costat exactament.”” 

 
L’alcalde, Sr. Josep Botey i Solà manifesta que en la propera reunió de la Comissió 
Informativa, o abans, li serà resposta la consulta realitzada sobre el referit 
procediment. 
 
 
 

 
 
Sense altres assumptes a tractar, quan són les 21:02 hores del dia al començament 
indicat, el president aixeca la sessió, de la quan estenc, com a secretari, aquesta 
acta. 
 
El secretari 


