Aprovat en sessió ordinària del l’Ajuntament en
data 25/11/2015

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2015
Identificació de la sessió:
Núm. 11/2015
Caràcter: Ordinària

A la Vila de Teià, quan són les 20:33 hores del dia vint-i-vuit de setembre 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. Andreu Bosch i Rodoreda, amb assistència dels regidors:
Sra. Montserrat Riera i Rojas, Sra. Silvia Marcos i Llagostera, Sr. Santiago Albert i
Seseña, Sr. Jordi Casanovas i Garcia, Sr. Andreu Porta i Espelt, Sr. Oriol Ribera i
Esplugas, Sra. Maria Teresa Casellas i Abella, Sra. Bárbara Furment i Tomás,
Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó, Sr. Abel Ballesteros i Monferrer, Sr. Francesc
Ribas i Paris, assistits del secretari de la Corporació Sr. José M. Blanco i Ciurana
i de la interventora, Sra. Anna Moreno i Castells.
Oberta la reunió s’entra a tractar els punts inclosos dins l’ordre del dia d’aquesta
sessió ordinària:

I.- PART RESOLUTÒRIA
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Aprovació esborranys actes:

1.1 Sessió ordinària del dia 16 de juliol de 2015
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 16 de juliol de 2015,
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents acorda aprovar l’esborrany
de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 16 de juliol de 2015, en la seva
redacció original, sense efectuar rectificacions.
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1.2 Sessió extraordinària del dia 1 de setembre de 2015
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 1 de setembre de
2015,
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents acorda aprovar l’esborrany
de l’acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 1 de setembre de 2015, en la
seva redacció original, sense efectuar rectificacions.

2 Presa de possessió de la regidora Sra. Gemma Rosell Duran com a
regidora de l’Ajuntament de Teià.
El secretari de la Corporació dona compte de la rebuda de la credencial expedida
per la Junta Electoral de Zona de Mataró, que conté la designació de la Sra.
Gemma Rosell Duran com a regidora de l’Ajuntament de Teià, per estar inclosa
dintre de la llista de candidats de Convergència i Unió, en les eleccions locals de
24 de maig de 2015, en substitució per renúncia de la Sra. Anna Maria Aparicio
Schwab.
Es fa constar que amb data 24 de setembre de 2015 s’ha procedit per la Sra.
Gemma Rosell Duran a presentar la declaració de béns patrimonials i la
declaració sobre causa de possibles incompatibilitat i activitats, en els termes
establerts a l’article 75.7 de la Llei de Bases de Règim Local, modificat per la Llei
Orgànica 1/2003, de 10 de març, registres d’entrada 1621 i 1622.
A continuació la Sra. Gemma Rosell Duran, manifesta l’acceptació al càrrec com a
regidora de l’Ajuntament de Teià, del qual pren possessió, prèvia promesa per
imperatiu legal de complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat.
Seguidament, després d’haver formulat promesa d’acatament a la Constitució, la
Sra. Gemma Rosell Duran realitza la següent manifestació política:
““Vull manifestar que defensaré el dret a l’autodeterminació del poble català per poder
aconseguir la República Catalana lliure i socialment justa.”
“Em dirigeixo a tots vosaltres, alcalde, regidors, regidores i persones que esteu aquí a la
Sala. Avui comença una nova etapa per a mi, on tinc la sort i l’oportunitat de fer aquesta
presa de possessió com a regidora d’aquesta Ajuntament i formar part d’aquest Consistori.
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És per a mi un orgull i sobretot una responsabilitat, responsabilitat que vaig assumir quan
vaig acceptar la proposta d’en Francesc Ribas de formar part de la seva candidatura. Aquí i
ara vull tenir un record molt entranyable per a l’Anni que ha estat una gran companya i
amiga en tot moment i que per raons de salut ha hagut de deixar aquest càrrec que ara jo
ocuparé. Des d’aquí li vull desitjar molta sort i molts ànims. De ben seguir que aviat ens
retrobarem treballant plegades per Teià. Vull donar també el meu agraïment a les persones que en el
dia a dia em mostreu el vostre suport i estima, principalment a la meva família i amics.

Moltes gràcies”.

El senyor alcalde-president, en representació de tot el Consistori, manifesta la
seva felicitació a la Sra. Gemma Rosell Duran, pel seu nomenament de regidora
de l’Ajuntament, donant-li la benvinguda, fent-li lliurament d’un pin d’argent.
La regidora Sra. Maite Casellas i Abella, en representació del grup municipal Gent
de Teià, manifesta el següent:
“”Gent de Teià voldria donar la benvinguda a la Gemma Rosell, malgrat sigui en aquestes
circumstàncies, ja li vàrem dir a l’Anni que ens sabia greu, però estem contents de tenir-te
aquí.”

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del grup municipal
Convergència i Unió, manifesta el següent:
“Donar-li oficialment la benvinguda com a regidora que ja ha promès el seu càrrec i agrair
a l’Anni que hagi vingut a aquesta presa de possessió i veure que està ja plenament
recuperada, al menys així ho aparenta i encoratjar la Gemma, la nova regidora, a fer una
bona feina, que ja porta dies en la clandestinitat però ja treballant en les comissions
informatives. Endavant. Moltes gràcies.”

La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, en representació del grup municipal
CaT+ERC, manifesta el següent:
“”També donar-te la benvinguda, ara ja oficialment, ja fa temps que estàs treballant amb
nosaltres com si fossis una regidora més, però ara ja amb totes les de la Llei. I agrair a
l’Anni la seva presència i comptem amb ella també.”

DICTÀMENS
Àrea 1
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Compte General de l’exercici 2014

3

Vist el Compte General format i informat per la Intervenció en data 17 de juliol de
2015.
Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes de data 30 de juliol de
2015, en el qual es va acordar:
“”PRIMER.- INFORMAR FAVORABLEMENT el Compte General de l’any 2014.
SEGON.- EXPOSAR al públic el Compte General de l’exercici 2014, juntament amb
aquest informe, per termini de 15 dies, durant els quals i 8 més els interessats podran
presentar reclamacions, objeccions o esments, o observacions.
TERCER.- DISPOSAR que en cas de presentar-se reclamacions, reparaments o
observacions, la Comissió Especial de Comptes es reunirà de nou per al seu examen i
comprovació, emetent un nou informe.
QUART.- DISPOSAR que en cas que durant el termini d’exposició pública no es presentin
reclamacions, reparaments o observacions, sotmetre a l’aprovació del Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR el Compte General d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici
2014.
Segon.- Rendir el Compte General aprovat a la fiscalització externa de la Sindicatura
de Comptes, de conformitat amb el que estableix l’article 223 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals,.
“”

Atès que l’expedient del Compte General de l’exercici 2014 ha estat sotmès al
tràmit d’informació pública mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de data 11 d’agost de 2015, al tauler i al web municipal, durant el
termini de QUINZE dies, o sigui des del dia 12 d’agost i que durant aquest termini
i vuit dies més no s’ha formulat cap mena de remarques ni observacions.
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 el Compte General d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici
2014.
Segon.- Rendir el Compte General aprovat a la fiscalització externa de la
Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que estableix l’article 223 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals,.
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Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 624/2015, d’incoació
expedient de contractació del servei de manteniment enllumenat públic
i control energètic del terme municipal de Teià, mitjançant procediment
obert atenent a diversos criteris de valoració de les ofertes per a la
selecció de l’adjudicatari.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 22 de setembre de 2015, de
ratificació de la Resolució 624/2015.
Vista la Resolució d’aquesta Alcaldia núm. 624/2015, de 15 de setembre,
d’incoació expedient de contractació del servei de manteniment enllumenat públic
i control energètic del terme municipal de Teià, mitjançant procediment obert
atenent a diversos criteris de valoració de les ofertes per a la selecció de
l’adjudicatari, que seguidament es transcriu
“”
Assumpte:

INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC I CONTROL ENERGÈTIC DEL
TERME MUNICIPAL DE TEIÀ, 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 del Servei de manteniment enllumenat
públic i control energètic del terme municipal de Teià, mitjançant procediment obert
atenent a diversos criteris de valoració de les ofertes per a la selecció de l’adjudicatari,
atesa la necessitat de cobrir aquest servei, una vegada finalitzi la vigència del contracte
formalitzat el dia 19 d’octubre de 2005 amb l’empresa Sociedad Española de
Construcciones Eléctricas, (SECE) al no haver autoritzar la prorroga el Ple de
l’Ajuntament en sessió de data 20 de novembre de 2014.
Atès que de conformitat amb el que determina l’article 22 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, és
procedent determinar amb precisió l'objecte del contracte, deixant constància en la
documentació preparatòria abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació
així com el procediment escollit.
Atès que la disposició Addicional Segona, apartat segon del citat Reial Decret Legislatiu
3/2011, determina la competència del Ple com a òrgan de contractació respecte del
contracte de serveis 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.
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Atès que l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, determina l’atribució de l’alcalde per a l’exercici d’accions administratives de
competència del Ple de l’Ajuntament, en cas d’urgència, donant compte a aquest en la
primera sessió que es convoqui, a l’objecte de la seva ratificació.
En ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la legislació vigent,
RESOLC:
Primer.- INCOAR expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte del servei de
manteniment enllumenat públic i control energètic del terme de Teià, 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.
Tercer.- SOL·LICITAR de Secretaria i d’Intervenció l'emissió dels informes determinats en
la Disposició Addicional Segona, apartat 7 i 8 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, a
l'objecte de la seva incorporació a l'expedient de contractació per a la seva posterior
aprovació, disposant l'obertura del procediment d’adjudicació, conforme disposa l’article
110 del Reial Decret Legislatiu 3/2011.
Quart.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament d’aquesta Resolució en la propera
sessió que es convoqui, a l’objecte de la seva ratificació.

“”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació,
adopta els següents acords:
RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldia núm. 624/2015, de 15 de setembre,
d’incoació expedient de contractació del servei de manteniment enllumenat públic
i control energètic del terme municipal de Teià, mitjançant procediment obert
atenent a diversos criteris de valoració de les ofertes per a la selecció de
l’adjudicatari.
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Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels
conflictes armats a la Mediterrània.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 22 de setembre de 2015, de
suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la
Mediterrània.
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Vista la Moció subscrita pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya, de
suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la
Mediterrània, de data setembre de 2015.
Atès que el món local català manifesta la seva preocupació per la crisi
humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la
guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta
que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i
es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada
per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de
Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més
desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels
ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i
especialment en la postemergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport
a la població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des
de llavors, amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
 Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu
article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser
respectada i protegida.
 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14
que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne,
a qualsevol país.
 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen
que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut
preveu.
 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans
per la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
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 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang
superior.
 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions
d'asil i només 28 places d'acollida.
 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre
solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels
Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets
humans i el desenvolupament.
 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a
què donin resposta a la situació dels refugiats.

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del grup municipal CiU,
manifesta el següent:
“De fet el que està expressant aquesta Moció no fa res més que definir trets,
característiques que ha de complir el dret de refugiats que ja està contemplat en
la Convenció i l’Estatut de Refugiats del 1951 que era un protocol del 67 i que
conté drets tan generals i tan bàsics i que avui en ple segle XXI no ens hauria de
sorprendre com són el dret de no ser expulsat excepte determinades condicions,
a no ser castigat per l’entrada il·legal en el territori d’un estat contractant, el dret a
tenir una feina remunerada, el dret a la vivenda, el dret a l’educació pública,
llibertat de religió, accés als tribunals, a llibertat de circulació dintre el territori, a
admetre documents d’identitat i de viatge. De fet el que està fent aquí és donar
aval a aquest Estatut dels refugiats de 20 de juny de 1951, i el protocol del 67 en
el qual hi ha 147 estats signants i compromesos, entre els quals Hungria, que
sembla hagi fet cas omís al que aquesta convenció els hi deia. Per tot això votem
a favor”.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació,
adopta els següents acords:
Primer. Instar el Govern espanyol a:





Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic,
assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes
perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió
descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària
per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de
les persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada
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persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els
drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:





Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la
situació actual i assegurar-ne el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que
s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els
drets de totes les persones.

Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans
d'acollida municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per
acollir les persones sol·licitants.
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de
les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament
amb vocació transformadora.
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons
Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:





Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya
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Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat
de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat
espanyol.
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Expedient 012/2015- Crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat
amb romanent de tresoreria i baixa de crèdits i transferència de crèdit
entre partides,

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 24 de setembre de 2015, en
relació a l’aprovació de l’expedient 012/2015, de crèdit extraordinari i suplement
de crèdit finançat amb romanent de tresoreria i baixa de crèdits i transferència
entre partides
Vista la provisió d’inici i memòria justificativa, subscrita pel regidor d’Hisenda, de
data 23 de setembre de 2015 en relació a l’expedient de MC 012/2015, de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria i baixa de
crèdits i transferència de crèdit entre partides.
Vist l’informe emès per la interventora, ref. 143/2015, de data 24 de setembre de
2015, en relació a la tramitació de l’expedient de modificació pressupostària núm.
MC/012/2015, en el qual es fan constar els següents extrems:
“”
A la vista de la provisió d’incoació del regidor d’Hisenda, Santiago Albert Seseña, de
modificació pressupostària mitjançant crèdit extraordinari finançat amb romanent de
tresoreria per a despeses generals i baixes en crèdits i suplement de crèdit finançat amb
romanent de tresoreria per a despeses generals, amb el següent contingut:
Suplements de crèdits
Partides que incrementen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

101 9200 2260400

Jurídics, contenciosos

5.445,00 €

110 1320 2210400

Vestuari

5.480,79 €
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653,40 €

120 4931 2279900

Contracte Serveis oficina consumidor

130 4910 2160000

Reparació, manteniment i conservació
d'equips per a processos d'informació

150 9200 1620500

Assegurances del personal

200 3372 2269900

Altres despeses diverses

3.630,00 €

210 3383 2269900

Altres despeses diverses

386,17 €

240 3400 2279900

Altres treballs realitzats per empreses i
professionals (Poliesportiu)

8.939,98 €

300 4410 2279900

Altres treballs realitzats per empreses i
professionals (Conveni Transport)

37.126,53 €

320 1532 2100000

Reparació, manteniment i conservació
d'infraestructures i béns naturals

10.802,61 €

320 1623 2279900

Recollida selectiva de residus

39.074,98 €

320 9330 2120000

Reparació. manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions

22.494,72 €

410 2313 2279900

Altres treballs realitzats per empreses i
professionals (teleassistència)

720,15 €

410 2310 4800001

Conveni Creu Roja

430 3231 2279900

Altres treballs realitzats per empreses i
professionals

160 9340 3520000

Interessos de demora

5.000,00 €

150 2310 1300200

Altres remuneracions

2.628,09 €

150 3400 1300200

Altres remuneracions

1.216,05 €

150 1530 1300200

Altres remuneracions

4.510,85 €

150 9200 1300200

Altres remuneracions

1.624,00 €

150 3370 1300200

Altres remuneracions

485,63 €

150 3230 1300200

Altres remuneracions

329,98 €

150 3300 1300200

Altres remuneracions

477,41 €

150 3320 1300200

Altres remuneracions

830,44 €

150 1630 1300200

Altres remuneracions

1.527,69 €

150 9310 1300200

Altres remuneracions

829,46 €

150 9320 1300200

Altres remuneracions

395,86 €

150 1500 1300200

Altres remuneracions

914,74 €

150 3330 1300200

Altres remuneracions

539,14 €

150 1320 1300200

Altres remuneracions

444,95 €

150 9200 1200900

Altres remuneracions

3.241,18 €

150 1500 1200900

Altres remuneracions

1.413,50 €

150 1320 1200900

Altres remuneracions

6.026,98 €

150 9310 1200900

Altres remuneracions

1.339,25 €

150 9320 1200900

Altres remuneracions

1.074,92 €

150 9340 1200900

Altres remuneracions

716,23 €

3.290,42 €
405,16 €

1.010,12 €
466,00 €

175.492,38 €

TOTAL
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Ingressos
APLICACIÓ
87000

DESCRIPCIÓ

Modificació

Romanent de Tresoreria per a despeses
175.492,38 €
generals
175.492,38 €

TOTAL

Crèdits extraordinaris
Partides que es creen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

330 1500 2700000

Despeses imprevistes

410 2310 4890000

Conveni Càrites

Modificació
369.534,53 €
1.500,00 €

371.034,53
€
Ingressos
APLICACIÓ
87000

DESCRIPCIÓ

Modificació

Romanent de Tresoreria per a despeses
generals

369.534,53 €
369.534,53 €

TOTAL

Partida que disminueix
APLICACIÓ
410 2312 2260900

DESCRIPCIÓ

Modificació
1.500,00 €

Activitats culturals i esportives

1.500,00 €

TOTAL

Transferències de crèdit
Partides que augmenten
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

10.000,00 €

210 3380 2269900

Altres despeses diverses

320 1532 2100000

Reparació.
Manteniment
i
d'infraestructures i béns naturals

430 3260 467000

Aportació
lingüística

al

consorci

Modificació

de

conservació

30.000,00 €

normalització

200,00 €

Partides que augmenten
APLICACIÓ
160 9290 5000000

DESCRIPCIÓ
Fons
de
pressupostària

contingència

Modificació
d'execució

40.200,00 €

D’acord amb allò previst en l’article 177.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, la
interventora habilitada de l’Ajuntament de Teià, té a bé emetre el següent:

INFORME
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PRIMER.- La normativa aplicable ve fonamentalment definida per:

-

-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), article 177.
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei
d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos, articles 35 a 38.
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament
de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura
dels pressupostos de les entitats locals.
Bases d’execució del pressupost, exercici 2014, articles 9 a 12.

SEGON.- Segons es desprèn de l’article 35 RD 500/1990, que desenvolupa l’article 177
TRLHL, els crèdits extraordinaris són “aquelles modificacions del Pressupost de
despeses en els que s’assigna crèdit per la realització d’una despesa específica i
determinada que no es pot ajornar fins a l’exercici següent, i en relació a la qual no
existeix crèdit”.
TERCER.- D’acord amb l’article 36, apartat 1r, del RD 500/1990, i sense perjudici de les
especialitats contingudes en els apartats 2i 3r del mateix article, “els crèdits extraordinaris
i els suplements de crèdit es podran finançar, indistintament amb algun o alguns dels
següents recursos:
a)– Amb càrrec al Romanent Líquid de tresoreria [...]
b)-Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos
en algun concepte del pressupost corrent
c)- Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost
vigent no compromeses, quines dotacions s’estimin reduïbles sense pertorbació
del respectiu servei.”
En l’expedient que es sotmet a aprovació, l’assignació de crèdit es finança mitjançant la
baixa en altres crèdits de despesa, sense que suposi pertorbació del servei, i amb
romanent líquid de tresoreria.

QUART.- L’article 37 RD 500/1990 regula l’elaboració dels expedients de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en els següents termes:
“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit seran incoats, per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas,
dels Òrgans competents dels Organismes autònoms dependents de la
mateixa, en les unitats que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin
responsables dels corresponents programes.
2. A la proposta s’haurà d’acompanyar una Memòria justificativa de la
necessitat de la mesura que haurà de precisar la classe de modificació a
realitzar, les partides pressupostàries a les quals afecta i als mitjans o
recursos que han de finançar-la, havent d’acreditar-se:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat
de posposar-la a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a
aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència
del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, en cas de
suplement de crèdit.
Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit s’haurà de verificar en el nivell
en que estigui establerta la vinculació jurídica.
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c) Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o majors ingressos sobre
els previstos, que la resta de los ingressos es venen efectuant amb normalitat
llevat que aquells tinguin caràcter finalista.
[...]
3. La proposta de modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa
pel President a l’aprovació del Ple de la Corporació.
En el cas de l’expedient que ens ocupa, la memòria justificativa acredita de manera
suficient el caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar, així com la
inexistència de crèdit destinat a aquesta finalitat específica a nivell de vinculació. No
obstant això, caldria motivar de manera suficient la impossibilitat de posposar la
subvenció a Càrites a exercicis posteriors.
CINQUÈ.- Pel que fa a l’aprovació dels expedients de crèdit extraordinari o suplements
de crèdit l’article 38 RD 500/1990, estableix:

“1. L’aprovació dels expedients pel Ple es realitzarà amb subjecció als
mateixos tràmits i requisits que els Pressuposts, havent de ser executius dins
del mateix exercici en què s’autoritzin.
2. En la tramitació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i
dels suplements de crèdit seran d’aplicació les normes sobre informació,
reclamacions i publicitat aplicables a l’aprovació dels Pressupostos de l’Entitat
a que es refereixen els articles 20 i 22.
3. Igualment seran aplicables les normes referents als recursos contenciósadministratius contra los Pressupostos de l’Entitat a que es refereix l’article
23.
4. Els Acords de les Entitats locals que tinguin per objecte la concessió de
crèdits extraordinaris o suplements de crèdit, en casos de calamitat pública o
de naturalesa anàloga, d’excepcional interès general seran immediatament
executius sense perjudici de les reclamacions que contra els mateixos es
promoguin. Aquestes reclamacions s’hauran de substanciar dins dels vuit dies
següents a la seva presentació, entenent-se denegades de no notificar-se la
resolució a l’interessat dins d’aquest termini”.
SISÈ.- L'article 16.1 apartat 1 in fine i apartat 2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre,
disposa que en motiu de la modificació del pressupost mitjançant crèdit extraordinari o
suplement de crèdit la Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de
l'objectiu d'estabilitat, que tindrà caràcter independent i s'incorporarà al previst a l’article
177.2 TRLHL. L’interventor haurà de detallar en el seu informe els càlculs efectuats i els
ajustos practicats sobre la base de les dades dels capítols d'1 a 7 dels estats de
despeses i ingressos pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional. No obstant
això, en resposta a consultes el Col·legi de secretaris i interventors d’administració local,
la Intervenció General de l’Estat ha considerat que l’obligació d’emetre aquest informe ha
quedat substituïda per l’obligació de remissió d’informació trimestral sobre execució
pressupostària prevista a l’article 16 de l’Ordre EHA 2105/2012, de 1 d’octubre.
SETÈ.- La modalitat de modificació pressupostària emprada és la transferència de crèdit,
que d’acord amb l’article 40, apartat 1r, del RD 500/1990, es defineix com “aquella
modificació del pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar la quantia total
del mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries
amb diferent vinculació jurídica.”
VUITÈ.- Segons estableix l’article 40, apartats 2n i 3r, RD 500/1990, les Bases d’execució
del pressupost hauran d’establir el règim d’aquestes modificacions i l’òrgan competent per
autoritzar-les en cada cas, respectant en tot cas la competència del Ple de la corporació
per aprovar les transferències de crèdit entre diferents grups de funció [actualment i
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segons classificació de l’OEHA 3565/2008, “àrees de despesa”], excepte quan afectin a
crèdits de personal. L’article 12 BEP 2015 estableix que correspon a l’Alcalde l’aprovació
de les transferències de crèdit que no siguin competència del Ple.
Tractant-se d’una transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa,
cal entendre que l’òrgan competent és el Ple.
NOVÈ.- Les disminucions de crèdits amb les quals es proposa finançar les transferències
no estan afectades per limitacions previstes en l'article 41 RD 500/1990, de 20 d'abril, que
estableix que aquestes modificacions:
a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.
b) No es podran minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats
com conseqüència de romanents no compromesos procedents de Pressupostos
tancats.
c) No incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències, hagin
estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdit de personal.
Aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin als
programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti de
transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.
DESÈ- L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que
afecten les despeses o ingressos de les entitats locals, s’ha de realitzar en un marc
d'estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea, de conformitat amb allò
previst en els articles 3,11 i 12 LOEPSF. Segons disposa l'article 16 RD 1463/2007,
l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i regla de la despesa correspon a
l’Interventor municipal, que elevarà al Ple un informe, amb caràcter independent, que
s'incorporarà als previstos als articles 168.4, 177.2 i 191.3 TRLHL, i en el qual detallarà
els càlculs efectuats i els ajustos practicats d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes.
No obstant això, l’article 177.2 TRLHL només fa referència als crèdits extraordinaris i els
suplements de crèdit, de manera que es podria entendre que l’informe d’avaluació no és
preceptiu per les altres modalitats de modificació pressupostària. D’altra banda, la
Intervenció General de l’estat, en resposta a reiterades consultes del Col·legi de
Secretaris i Interventors d’Administració Local, ha sostingut que les obligacions
d’informació trimestral sobre execució pressupostària previstes a l’article 16 de l’Ordre
EHA 2105/2012, substitueixen l’obligació de realitzar informe per cada modificació
pressupostària.
CONCLUSIONS
En conseqüència, s’informa de forma FAVORABLE la proposta d'aprovació de l'expedient
de modificació número 012/2015, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançada
mitjançant baixes en crèdits de despesa, romanent de tresoreria per a despeses generals
i suplement de crèdits finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals,
sense perjudici de l’observació formulada en l’apartat Quart, darrer incís.

“”
La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás, en representació del grup municipal
Gent de Teià, manifesta el següent:
“”Primer tenim una esmena que hi ha un error en el document on posa partides que
s’augmenten després de contingència, hauria de posar que disminueix. Que quedi
constància i ja està.
Gent de Teià considerem que el tema d’extrajudicials, nosaltres mai ho havíem agafat de
romanent de tresoreria, trobem que no és incorrecte, és una cosa que cada interventor o
cada equip de govern fa el que troba oportú. Nosaltres no ho fèiem, creiem que és una
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manera d’augmentar el pressupost, però dintre del que cap no hi ha cap error que
puguem dir sinó simplement que no ens acaba d’agradar del tot.
Per una altra part el tema de la transferència que hi ha de crèdit des del fons de
contingència, el tema de reparació i manteniment, si és per comprar la maquinària i
realment és per unes millores pel poble, ho trobem correcte, el que no trobem correcte és
que a la partida de Cultura per tercer any consecutiu, sempre es menja pressupost de la
resta, no?. Llavors penso que és una cosa que s’hauria de controlar perquè és molt fàcil
gastar sense tenir un control. Tots tenim un pressupost o tots els regidors que esteu al
govern teniu un pressupost i sempre la regidoria de Cultura es passa de pressupost. Hi
ha ingressos per 1000 euros però el que augmentem són 10.000, i menjar-se el fons de
contingència per augmentar perquè no hi ha hagut un control, doncs trobem que no és
correcte.
També volem dir que estem molt contents que s’hagi fet la partida de Càrites, que la
regidora ja ho va demanar quan es va fer el Pressupost en aquell moment, la regidora
Teresa Casellas, i en un principi, no podem votar a favor per unes coses, crec que
tampoc és tan greu com per votar en contra, i ens abstindrem.”

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del grup municipal CIU,
manifesta el següent:
“”Respecta als 1000 euros és que a 31 de juliol els ingressos ja estan 1000 euros per
sobre i encara hi ha tota la Festa Major per venir que suposarà uns ingressos, que potser
no arribarem als 10.000, però ens hi aproximarem. I com a segon tema, des que sóc
regidor de Cultura, fa poc més de 4 anys, any rere any, culpa de qui sigui eh?, la
Cultura, penso que és culpa de la humanitat sencera, la Cultura sempre és la que paga
els plats trencats i quan hi ha retallades de Pressupost les partides que sempre pateixen
més són les de Cultura. Per què? Doncs perquè no es pot deixar d’escombrar el carrer,
no es pot deixar de prestar segons quins serveis i en canvi la Cultura és el primer que es
te en compte l’hora de reduir despesa. Però jo a això no m’hi avinc, intento potenciar la
Cultura, penso que l’activitat cultural d’aquests darrers quatre anys ha anat en
creixement, també els ingressos i lògicament també una mica les despeses. Que és un
hàbit que no s’hauria d’aprofundir i enquistar, si, és cert. Però el poble mereix una cultura
com cal i també cal dir que en el Pressupost d’aquest any de Festa Major no es fa res
més del que s’hagi de fer estrictament. Una vegada comptabilitzades les activitats que
estrictament fa les entitats, sense contractar cap espectacle extern, ni cap orquestra, que
al final l’orquestra també s’ha de posar perquè una Festa Major sense un ball doncs
sembla que no sigui festa major, orquestra i teatre, només amb les activitats que
organitzen les entitats del poble, ja cobria el pressupost que hi havia per festa major. Això
què vol dir?. Doncs que el pressupost que vàrem fer a l’anterior govern del qual jo també
formava part va pressupostar a la baixa i d’això ho assumeixo jo en aquest moment la
responsabilitat perquè sóc l’únic que estava en el govern d’aquell moment. “”

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“”Dos matisos. Com a responsable del nou govern municipal des de fa tres
mesos, naturalment que assumim un pressupost en estat d’execució per tant, sí
que el regidor de Cultura, com ha dit i expressat, formava part de l’anterior equip
de govern i va elaborar conjuntament amb altres companys i altres regidors i
regidores el pressupost, en qualsevol cas, aquest és un nou govern municipal que
es troba amb un pressupost 2015 en execució, en què s’ha ajustat conseqüència
del Pla de l’execució i el control del Pla de Sanejament, un pressupost molt
ajustat que preveu fins i tot per quadrar la incorporació de l’ingrés dels 128.000
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Euros de la renúncia de la urbanització del c. Victor Font Gual que hi ha un ingrés
per destinar a despesa ordinària que per quadrar el pressupost es va haver de
contemplar aquesta partida d’ingrés que tot just hem pogut confirmar ara, que és
una partida que no era del tot certa que es pogués ingressar. En relació als
extrajudicials, precisament per aquesta raó que nosaltres ens incorporem en un
pressupost en estat d’execució, creiem que per no desvirtuar un pressupost 2015
que ja ha estat ajustat molt a la baixa, com també expressava el regidor de
Cultura i el regidor d’Hisenda, doncs, creiem oportú incorporar aquests
extrajudicials a compte del romanent 2014, precisament per no distorsionar les
partides en qüestió, que han estat minorades sobre la base de facturació de
2014.”
La regidora Sra. Núria Andinyac i Lladó, en representació del grup municipal Gent
de Teià, manifesta el següent:
“Voldria fer una puntualització respecte a Cultura. Fa dos anys la Festa Major va
costar 53.000 € i el pressupost de l’any passat que es va presentar, són
aproximadament uns 35 o 38 i nosaltres a la primera Comissió Informativa que hi
va haver el què vàrem explicar o manifestar és que aquest pressupost estava molt
per sota i que sí que estava bé anar retallant però que no era la realitat del què
passava i ja en anys anteriors sempre havia passat el mateix, que en el
pressupost sempre era molt inferior i després sempre havia acabat sent molt
superior. Una simple puntualització a veure si de cara a 2016, quan fem el
pressupost, ho podem ajustar a la realitat dels darrers anys i si realment les
despeses s’han d’incrementar perquè la cultura és més cara, doncs incrementarho amb el tant per cert que es correspongui. Simplement aquesta puntualització.
La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás, en representació del grup municipal
Gent de Teià, manifesta el següent:
“”Estan parlant que hi ha els 128.000 euros de Victor Font Gual, també ampliats, però el
que ens hem de fer càrrec i a la idea és que és el pressupost que tindrem a partir d’ara.
Llavors el fer servir l’excusa de “ no és que és molt just i per això l’ampliem, no se que,
per mi no és, És que realment ens hem de fer a la idea que el pressupost real que
tindrem ara és aquest i no l’excusa que tenim poc, és el que hi ha, i a partir d’aquí
desenvolupar el pressupost””

El Ple de l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
membres que composa la Corporació, el vot favorable del senyor alcalde i set
regidors que pertanyen als grups municipals de Compromís amb Teià+ERC i CIU i
l’abstenció dels cinc regidors del grup municipal de Gent de Teià, adopta els
següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostària núm. MC/012/2015,
de crèdit extraordinari i suplement de crèdits finançat amb romanent de
Tresoreria, baixa de crèdits i transferència de crèdit entre partides, en el
Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2015, de la següent forma:
Suplements de crèdits
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Partides que incrementen
APLICACIÓ
101 9200 2260400
110 1320 2210400
120 4931 2279900

150 9200 1620500

DESCRIPCIÓ
Jurídics, contenciosos
Vestuari
Contracte Serveis oficina consumidor
Reparació, manteniment i conservació
d'equips per a processos d'informació
Assegurances del personal

200 3372 2269900

Altres despeses diverses

210 3383 2269900

160 9340 3520000
150 2310 1300200
150 3400 1300200

Altres despeses diverses
Altres treballs realitzats per empreses i
professionals (Poliesportiu)
Altres treballs realitzats per empreses i
professionals (Conveni Transport)
Reparació, manteniment i conservació
d'infraestructures i béns naturals
Recollida selectiva de residus
Reparació. manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
Altres treballs realitzats per empreses i
professionals (teleassistència)
Conveni Creu Roja
Altres treballs realitzats per empreses i
professionals
Interessos de demora
Altres remuneracions
Altres remuneracions

150 1530 1300200

Altres remuneracions

4.510,85 €

150 9200 1300200

Altres remuneracions

1.624,00 €

150 3370 1300200
150 3230 1300200
150 3300 1300200
150 3320 1300200

Altres remuneracions
Altres remuneracions
Altres remuneracions
Altres remuneracions

485,63 €
329,98 €
477,41 €
830,44 €

150 1630 1300200

Altres remuneracions

1.527,69 €

150 9310 1300200
150 9320 1300200
150 1500 1300200
150 3330 1300200
150 1320 1300200

Altres remuneracions
Altres remuneracions
Altres remuneracions
Altres remuneracions
Altres remuneracions

829,46 €
395,86 €
914,74 €
539,14 €
444,95 €

130 4910 2160000

240 3400 2279900
300 4410 2279900
320 1532 2100000
320 1623 2279900
320 9330 2120000
410 2313 2279900
410 2310 4800001
430 3231 2279900
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Modificació
5.445,00 €
5.480,79 €
653,40 €
3.290,42 €
405,16 €
3.630,00 €
386,17 €
8.939,98 €
37.126,53 €
10.802,61 €
39.074,98 €
22.494,72 €
720,15 €
1.010,12 €
466,00 €
5.000,00 €
2.628,09 €
1.216,05 €

150 9200 1200900
150 1500 1200900
150 1320 1200900
150 9310 1200900
150 9320 1200900
150 9340 1200900
TOTAL

3.241,18 €
1.413,50 €
6.026,98 €
1.339,25 €
1.074,92 €
716,23 €
175.492,38 €

Altres remuneracions
Altres remuneracions
Altres remuneracions
Altres remuneracions
Altres remuneracions
Altres remuneracions

Ingressos
APLICACIÓ
87000

DESCRIPCIÓ
Romanent de Tresoreria
despeses generals

Modificació
per

a

175.492,38 €
175.492,38 €

TOTAL

Crèdits extraordinaris
Partides que es creen
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
330 1500 2700000
Despeses imprevistes
410 2310 4890000
Conveni Càrites
Ingressos
APLICACIÓ
87000

DESCRIPCIÓ
Romanent de Tresoreria
despeses generals

Modificació
369.534,53 €
1.500,00 €
371.034,53 €
Modificació
per

a

369.534,53 €

TOTAL

369.534,53 €

Partida que disminueix
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
410 2312 2260900
Activitats culturals i esportives

Modificació
1.500,00 €
1.500,00 €

TOTAL
Transferències de crèdit
Partides que augmenten
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
210 3380 2269900
Altres despeses diverses
Reparació.
Manteniment
i
320 1532 2100000
conservació d'infraestructures i béns
naturals
Aportació al consorci de normalització
430 3260 467000
lingüística

19

Modificació
10.000,00 €
30.000,00 €
200,00 €

Partides que disminueixen
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
Fons de contingència d'execució
160 9290 5000000
pressupostària

Modificació
40.200,00 €

SEGON.- Que l’expedient de modificació pressupostària núm. MC/012/2015, de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria,
baixa de crèdits i transferència de crèdits entre partides, sigui exposat al públic
durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci públic en el tauler
d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província, podent els interessats examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
l’expedient de modificació pressupostària
núm. MC/012/2015 de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria, baixa de
crèdits i transferència entre partides en el Pressupost de l’Ajuntament de 2015.

7

Modificació composició de les Comissions Informatives Permanents

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 24 de setembre de 2015, en
relació a la modificació de composició de les Comissions Informatives
Permanents.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 1 de juliol de 2015, d’acord amb
la proposta formulada per l’Alcaldia, núm. 28/2015, de data 25 de juny, va adoptar
l’acord de creació de les Comissions Informatives Permanents i de la seva
composició, de conformitat amb el que determina l'article 125 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, així com al
nomenament de representants de la Corporació en òrgans Col·legiats.
Vista la instància presentada per la regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, portaveu
del grup municipal Gent de Teià, amb data 2 de setembre actual, registre d’entrada
2015/3268, en la qual, amb motiu de la presa de possessió del càrrec de regidor del
Sr. Abel Ballesteros Monferrer, es sol·licita la modificació dels representants
d’aquest grup municipal en les Comissions, en la següent forma:
Comissió Informativa àrea 2
Designar al Sr. Abel Ballesteros Monferrer com a suplent, en lloc de la regidora Sra.
Maria Núria Andinyac Lladó
Consell Municipal d’Esports
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Designar al Sr. Abel Ballesteros Monferrer com a vocal titular enlloc del regidor Sr.
Oriol Ribera i Esplugas
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació,
adopta els següents acords:

PRIMER.- MODIFICAR la composició dels membres de la Comissió Informativa:
Àrea 2.- Participació: Participació Ciutadana, Comunicació, Cultura, Joventut i Esports,
quedant formada pels següents membres:
Vocals titulars:
Sra. Silvia Marcos Llagostera, en representació del grup municipal Compromís amb
Teià+ERC
Sr. Oriol Ribera Esplugas, en representació del grup municipal Gent de Teià
Sr. Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal Convergència

Vocals suplents:
Sr. Andreu Porta Espelt, en representació del grup municipal Compromís amb
Teià+ERC
Sr. Abel Ballesteros Monferrer, en representació del grup municipal Gent de Teià
Sra. Anni Aparicio Schwab, en representació del grup municipal Convergència

SEGON.- APROVAR la modificació dels membres del Consell Municipal d’Esports, que
queda integrat de la següent forma:
Sr. Jordi Casanovas Garcia, en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC
Sr. Abel Ballesteros Monferrer, en representació del grup municipal GT
Sr. Francesc Ribas París, en representació del grup municipal Convergència
Suplents:
Sr. Andreu Porta Espelt, en representació del grup municipal Compromís amb
Teià+ERC
Sra. Bárbara Furment Tomás, en representació del grup municipal GT
Sra. Anni Aparicio Schwab, en representació del grup municipal Convergència

TERCER.- Notificar l’anterior acord als membres de la Comissió Informativa àrea 2 i al
Consell Municipal d’Esports.

8

Modificació parcial del catàleg retributiu de l’Ajuntament de Teià per
modificació de la Llei 16/1991, de Policies Locals de Catalunya.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 24 de setembre de 2015, de
modificació del Catàleg retributiu de l’Ajuntament de Teià.
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Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, de data 18 d’agost de
2015, referent a la modificació del Catàleg retributiu de l’Ajuntament de Teià, per
modificació de la Llei 16/1991, de Policies Locals de Catalunya, en el qual es fan
constar els següents extrems:
“”
Atès que la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administrati ves afegeixen una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/1991, de 10 de
juliol, de les policies locals, amb la que s'estableix que els funcionaris deis cossos de
policia local de les categories d'agent i caporal de l'escala bàsica es classifiquen, a
efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d'acord amb el que
estableix la normativa vigent en matèria de funció pública.
Atès que aquesta "equiparació" no afecta a la relació de llocs de treball ni a la
plantilla, doncs tant els caporals com els agents segueixen en el grup C2-Escala bàsica,
a aquests efectes i als efectes de titulacions i accés; seguint el criteri de l'Informe emès
per la Direcció General d'Administració de Seguretat; considerant que aquesta
reclassificació, a efectes administratius de caràcter econòmic, no suposa un
increment retributiu, atès que la diferència de les retribucions bàsiques es detreu de les
retribucions complementàries.
Es proposa,
La modificació del catàleg retributiu per adaptar els imports dels conceptes retributius a la
reclassificació esmentada, de la següent manera, amb la consideració que els efectes de la
reclassificació a efectes administratius de caràcter econòmic es refereixen a la data
d'entrada en vigor a la norma (amb efectes retroactius des del passat 14 de març de
2015):

CATALÈG RETRIBUTIU
Lloc de treball

Grup
EBEP

Nivell
CD

Sou
base

Complement
destinació

Complement
Específic

C.Esp. Cond
Treball

P.EXTRES

156,40

Salari
Mensual
Poposta
1.876,79

3.245,34

Salari
Anual
Proposta
25.766,82

AGENT POLICIA
LOCAL

C1

14

720,02

305,01

695,36

actualment

C2

14

599,25

305,01

802,95

156,40

1.863,61

3.403,50

25.766,82

“”
Vista l’acta de la reunió extraordinària del la Comissió de Seguiment, amb els
delegats de personal funcionari i laboral, en data 14 de juliol de 2015, en el qual
consta l’aprovació de la modificació del catàleg retributiu del lloc de treball d’agent
de la Policia local de la següent manera:

CATALÈG RETRIBUTIU
Lloc de treball

Grup
EBEP

Nivell
CD

Sou
base

Complement
destinació

Complement
Específic

C.Esp. Cond
Treball

AGENT POLICIA
LOCAL

C1

14

720,02

305,01

695,36

actualment

C2

14

599,25

305,01

802,95
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P.EXTRES

156,40

Salari
Mensual
Poposta
1.876,79

3.245,34

Salari
Anual
Proposta
25.766,82

156,40

1.863,61

3.403,50

25.766,82

Vista la normativa aplicable als efectes de modificació del catàleg retributiu, en
especial el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya i Decret 2014/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
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 inicialment l’expedient de modificació parcial del catàleg
retributiu de l’Ajuntament de Teià, per modificació de la Llei 16/1991, de Policies
Locals de Catalunya, en la forma detallada en l’informe emès per la tècnica de
Recursos Humans, de data 18 d’agost de 2015, anteriorment transcrit,
determinant que els efectes de la rectificació a efectes administratius de caràcter
econòmic tenen caràcter retroactiu des del passat 14 de març.
Segon.- EXPOSAR al públic l’expedient de modificació parcial del catàleg
retributiu de l’Ajuntament de Teià, pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir
de l’endemà de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el termini d’exposició pública els interessats podran examinar l’expedient i
presentar les al·legacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició
pública sense haver-se presentat al·legacions, l’acord adoptat quedarà
definitivament aprovat.
Tercer.- PUBLICAR íntegrament la modificació parcial del catàleg retributiu de
l’Ajuntament de Teià i els acords definitius en el Butlletí Oficial de la província i
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tauler d’anuncis de la Corporació, una
vegada acabat el període d’exposició pública, sense formalització d’al·legacions.
Quart.- REMETRE una còpia de l’expedient tramitat de modificació parcial de la
valoració de llocs de treball a la Subdelegació del Govern de Catalunya i al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- NOTIFICAR els anteriors acords als delegats del personal funcionari i
laboral d’aquest Ajuntament.

PROPOSTES
Àrea 3

9

Moció del grup municipal Gent de Teià, per portar a terme la
construcció de la nau de la Brigada Municipal.
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Vista Moció del grup municipal Gent de Teià per portar a terme la construcció de
la nau de la Brigada municipal, que no ha estat dictaminada per la Comissió
Informativa corresponent.
La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup municipal Gent de
Teià, manifesta el següent:
“A l’últim Ple quan vàrem parlar dels canvis de dades per aquest Ple, vaig entendre que
al canviar les Comissions Informatives de dia, serien extraordinàries i que no ho podíem
incloure allà, per això ens hem esperat a lliurar-ho a què entrés a l’ordre del dia del Ple.
Després em diuen que podia haver anat, no ho vaig entendre així, sinó hagués anat a
Comissió Informativa. Va ser un tema que aquell dia al traspassar el dia de les
Comissions, vaig entendre que serien extraordinàries i que no s’hi podia incloure.

El senyor alcalde, Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“”Des del punt de vista del govern municipal i abans de procedir a donar la veu
als grups municipals per votar sobre la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia,
demanaria al grup municipal de Gent de Teià, de retirar aquest punt de l’ordre del
dia i passar-lo en Comissió Informativa, a la propera Comissió Informativa, perquè
creiem que ara no es justifica aquest punt incloure’l en l’ordre del dia com una
urgència sobre una qüestió que crec que n’hem de poder parlar i debatre en
Comissió Informativa en profunditat. Aquesta és la petició que us fem.
La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup municipal Gent de
Teià, manifesta el següent:
“D’acord. Si és en la propera Comissió per debatre’l properament, doncs si.
El Ple de l’Ajuntament, deixa sobre la taula la moció del grup municipal de Gent
de Teià, per portar a terme la construcció de la nau de la Brigada municipal, a
l’objecte del seu estudi i dictamen per la Comissió Informativa corresponent, en la
pròxima sessió que es convoqui.

10

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

11

Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia:
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De la núm. 495 a la núm. 662/2015
Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 495/2015 a la núm.
662/2015.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de la referida relació de Resolucions de l’Alcaldia.

12

Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol
de 2015, de convocatòria de subvencions entitats 2015

Es dona compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de
2015, de convocatòria de subvencions a Entitats 2015
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat del referit acord de la Junta de Govern Local.

13

Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de
fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, que
seguidament es detallen:
Data Junta
23/07/2015
23/07/2015
09/09/2015
09/09/2015

Detall
Informe
Nòmina juliol 2015
115/2015
Nòmina agost 2015
116/2015
Justificació NPV-J material propi Festa Major 130/2015
2014
Justificació NPV-J Comunicació
131/2015

Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data 23 de juliol 2015 i 9 de
setembre de 2015, anteriorment detallats i els respectius informes de fiscalització
amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, ref. 115/2015,
116/2015, 130/2015 i 131/2015.
La regidora Sra. Maria Teresa Casellas i Abella, en representació del grup
municipal Gent de Teià, manifesta el següent:
“”Ens donem per assabentats, però sí que voldríem mostrar que ens estranya molt el punt
de material propi Festa Major, que es passi gaire bé un any després, o sigui, entenem
que és estrany vaja que hagi passat un any fins que hagi sortit la justificació aquesta,

25

que no és el normal. No se si hi ha alguna explicació, si ha passat alguna cosa estranya o
què, però realment és una cosa que ens ha cridat molt l’atenció.”

El regidor de Cultura, Sr. Francesc Ribas i Paris, manifesta el següent:
“De fet quan va aparèixer ens va sorprendre fins i tot a nosaltres mateixos, que ens
pensàvem que aquest document justificatiu ja estava passat. És una qüestió tècnica que
si voleu la preguntaré a la tècnica pertinent i us informaré properament, no cal arribar a la
Comissió Informativa. Ens va sorprendre fins i tot a nosaltres mateixos perquè sabem de
l’eficàcia de la tècnica de Cultura, que sempre compleix els terminis. Us donaré les
explicacions oportunes.”

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 la interventora
municipal, ref. 115/2015, 116/2015, 130/2015 i 131/2015.

14 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de
fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal,
que seguidament es detallen:
534/2015
535/2015
646/2015

Relació de personal núm. 24
Relació despeses quilometratge
Relació de personal núm. 25

113/2015
114/2015
140/2015

Vistes les Resolucions de l’Alcaldia, 534, 535 i 646 de 2015, a la part expositiva
detallades i els respectius informes de fiscalització amb reparament no suspensiu
de la interventora municipal, ref. 113/2015, 114/2015 i 140/2015.
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 la interventora
municipal, anteriorment referenciats.

15 SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
15.1 Suggeriment de la regidora Sra. Teresa Casellas i Abella
La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, en representació del grup municipal
Gent de Teià, formula el següent suggeriment:
“Suposo que es tindrà en compte en el Pressupost el conveni amb l’ADF, que no se
si aquest any han arribat a cobrar subvenció o conveni, o no, perquè no se com ha
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acabat. I també en quant a Càritas que sempre també he reclamat que no depengui
del que es reculli en un concert sinó que tingui una partida pròpia ha que està fent
un servei molt important. Llavors es va comentar que no ho havien demanat. És cert,
però sí que els agradaria un conveni, o sigui que si prepareu alguna cosa, o ho teniu
en compte perquè ho he comentat i els agradaria que hi hagués un conveni. Llavors
només deixar constància d’això.”

15.2 Manifestació del regidor Sr. Francesc Ribas i Paris.
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu de grup municipal Convergència i
Unió, manifesta el següent
“Aprofitant que avui és l’endemà, un agraïment al gairebé 84% de participació en
aquest municipi de Teià en les eleccions d’ahir, que va ser un festival de
democràcia i per part meva molt content,

15.3 Manifestació del senyor alcalde, Andreu Bosch i Rodoreda.
El senyor alcalde, Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“M’afegeixo com alcalde a la reflexió del portaveu municipal de Convergència en la jornada
post electoral per aquesta gran participació que hi ha hagut en les eleccions d’ahir
diumenge, perquè aquesta és una molt bona notícia”.

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 21:15 hores del dia al
començament indicat, el president aixeca la sessió, de la quan estenc, com a
secretari, aquesta acta.
El secretari
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