Aprovat en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en
data 28/9/2015.
Teià, 29/9/2015

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 16 DE JULIOL DE 2015
Identificació de la sessió:
Núm. 9/2015
Caràcter: Ordinària

A la Vila de Teià, quan són les 20:35 hores del dia setze de juliol 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 Lladó, 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.
Excusa la seva assistència la regidora Sra. Anni Aparicio Schwab, per ingrés
hospitalari i intervenció quirúrgica.
Oberta la reunió s’entra a tractar els punts inclosos dins l’ordre del dia d’aquesta
sessió ordinària:
I.- PART RESOLUTÒRIA
1

Aprovació esborranys actes:

1.1 Sessió constitutiva del nou Ajuntament del dia 13 de juny de 2015
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió constitutiva del nou Ajuntament del dia 13 de
juny de 2015.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany
de l’acta de la sessió constitutiva del dia 13 de juny, en la seva redacció original,
sense efectuar rectificacions.
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1.2 Extraordinària del dia 1 de juliol de 2015
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, del
dia 1 de juliol de 2015.
El secretari de la Corporació indica que s’ha detectat un error en el punt 1 de
l’esborrany de l’acte, apartat SISÈ, de l’acord adoptat, pàg. 9, havent de procedir
a la seva rectificació, en la següent forma:

On diu:
Ha de dir:

“CONSORCI DENOMINACIÓ D’ORIGEN D’ALELLA”
“CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURISTICA DEL TERRITORI DO
ALELLA”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany
de l’acta de la sessió extraordinària del dia 1 de juliol de 2015, amb la rectificació
indicada anteriorment.

2 Presa de possessió del Sr. Abel Ballesteros Monferrer com a regidor
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, amb data 1 de juliol de 2015, que
conté la designació del Sr. Abel Ballesteros Monferrer com a regidor de
l’Ajuntament de Teià, per estar inclòs dintre de la llista de candidats de l’Agrupació
d’Electors Gent de Teià, en les eleccions locals de 24 de maig de 2015, en
substitució per renúncia del Sr. Joan Castan i Peyron.
Es fa constar que amb data 9 de juliol de 2015 s’ha procedit pel Sr. Abel
Ballesteros Monferrer 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, registre d’entrada 2015/2731.
A continuació el Sr. Abel Ballesteros Monferrer, manifesta l’acceptació al càrrec
com a regidor de l’Ajuntament de Teià, del qual pren possessió, prèvia promesa
per imperatiu legal de complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb
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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, el
Sr. Abel Ballesteros Monferrer realitza la següent manifestació política:
“”Expresso la meva voluntat de restar a disposició del govern de Catalunya per
exercir, quan calgui, l’autodeterminació del poble català”
El senyor alcalde-president, en representació de tot el Consistori li dona la
benvinguda.

DICTÀMENS
Àrea 1
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Rectificació de formulació preavís de separació d’aquest Ajuntament
del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea 1, de data 9 de juliol de
2015, referent a la rectificació de formulació de preavís de separació d’aquest
Ajuntament del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 22 de gener de
2004, va acordar adherir-se al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
i aprovar els seus Estatuts.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Teià, en sessió ordinària de data 20 de
novembre de 2014, va adoptar l’acord de: “FORMULAR preavís de separació
d’aquest Ajuntament del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, de
conformitat amb el que disposa l’article 34 dels Estatuts del Consorci i a l’empara
del que disposa l’article 323 del Decret 179/1995, de 13 de juny”.
Atès que la “reorganització de les diferents àrees dels serveis assumits per aquest
Ajuntament” que determinava l’esmentat acord de Ple de 2014 no ha comportat
l’assignació de les tasques tècniques de promoció econòmica i turística a nou
personal laboral ni funcionari.
Atès que la quota de membre consorciat corresponent a l’exercici 2015, d’import
1.920,43 €, es va pagar en data 12 de maig de 2015.
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Atès que des de la Regidoria de Promoció Econòmica es considera important
mantenir-nos en el Consorci com a plataforma de promoció econòmica i turística
de Teià, tant pel que fa a l’oferta de restauració local en el marc de fires
gastronòmiques de difusió comarcal i l’oferta de fires comercials locals (com ara la
Fira de Sant Ponç), com pel que a la dinamització del turisme cultural per tal de
promocionar els actius del nostre municipi (Fons Batllori Jofré, celler romà de
Vallmora, patrimoni arquitectònic local, espai d’interès natural del parc de la
Serralada litoral, etc.); així com també disposar d’assessorament en l’àmbit de la
promoció turística a través de la gerència i personal tècnic del Consorci.
Atès que a l’acord de govern de 8 de juny de 2015 subscrit entre Compromís amb
Teià +ERC i CiU consta la necessitat d’assumir el següent eix programàtic: “d)
Posar en valor el nostre entorn natural i el patrimoni històric i arquitectònic local
com a actius de promoció econòmica i de dinamització cultural i turística del
nostre municipi (Parc de la Serralada Litoral, DO Alella i les vinyes, celler romà de
Vallmora, Catedral de la Costa, Fons Batllori, Espai Sant Martí, la Unió, Ca
l’Antiga, etc.)”; a més de la prioritat programàtic: “k) Dinamitzar, en el si de la
Mancomunitat de Serveis, el Centre d’Acollida Turística, i afrontar el manteniment
del jaciment del celler romà de Vallmora”.
La regidora Sra. Maria Teresa Casellas i Abella, en representació del grup
municipal Gent de Teià, manifesta el següent:
“”Gent de Teià, ja en el Ple del 20 de novembre de 2014 va mostrar el seu desacord
amb el preavís de separació d’aquest Ajuntament del Consorci de Promoció Turística
Costa del Maresme i va votar en contra doncs crèiem llavor si seguim pensant que
era una fórmula que teníem per donar a conèixer el nostre poble molt important. De
fet publicitàriament potser és la més important. I no hi estàvem d’acord llavors i ara
ens alegrem que tornem a recuperar-ho. O sigui, a favor.“”
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del grup municipal
Convergència i Unió, manifesta el següent:
“”Nosaltres tampoc hi estàvem d’acord però en el moment en què es va prendre la
decisió del preavís al Consorci estàvem en plena confecció del Pressupost 2015 i
realment va ser un Pressupost on vàrem mirar partida per partida per ajustar-lo al
màxim i era tant just que miràvem per 2000 euros que és el que puja aquesta quota.
Ara després de la confecció del nou govern i amb les propostes que tenim en l’acord,
doncs trobem molt normal continuar en aquest Consorci. Per tant, votem a favor.“”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació,
adopta els següents acords:
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PRIMER.- Deixar sense efecte la FORMULACIÓ de preavís de separació
d’aquest Ajuntament del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
adoptada en el Ple de l’Ajuntament de Teià de 20 de novembre de 2014.
SEGON.- Nomenar Andreu Bosch i Rodoreda representant titular de l’Ajuntament
de Teià al Consorci; i Francesc Ribas com a suplent.
TERCER.- FACULTAR el senyor alcalde-president perquè subscrigui tots els
documents que siguin necessaris per fer efectiu l’acord adoptat.
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Expedient núm. 2/2015, de reconeixement extrajudicial de crèdit.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea 1, de data 9 de juliol de
2015, referent a l’expedient núm. 2 de reconeixement extrajudicial de crèdit.
Vista la provisió d’inici d’expedient núm. REC 002/2015, del regidor d’Hisenda, de
data 22 de juny, referit al reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de
32.278,53 €.
Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació, núm. 20/2015 de data 7 de
juliol de 2015.
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, núm. 103/2015, de data 7 de juliol
de 2015, amb resultat de fiscalització d’objecció fiscal, pels incompliments
assenyalats en els apartats quart, segon paràgraf i sisè de l’informe.
Atès que l’article 26, en relació a l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril i article 176.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per la qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, determina
que amb càrrec als crèdits de l’estat de despesa de cada Pressupost, només es
poden contreure obligacions derivades d’adjudicacions, obres i altres prestacions
o despeses que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari i que
excepcionalment es poden imputar al pressupost en vigor obligacions
corresponents a exercicis anteriors, previ reconeixement extrajudicial d’aquests i
l’adopció del corresponent acord.
Vist el que disposa l’article 24 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal
per a l’exercici 2015, en relació a la tramitació dels expedients de reconeixement
extrajudicial de crèdits per actes de convalidació administrativa.
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Atès que l’article 67 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, determina
que l’Administració podrà convalidar els actes anul·lables, esmenant els vicis dels
quals pateixen.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació,
adopta el següents acords:
PRIMER .- Aprovar l’expedient núm.002/2015, de reconeixement extrajudicial de
crèdit per actes de convalidació administrativa, per despeses realitzades en
l’exercici 2014, i no contretes al seu moment, per import de 32.278,53€, segons
detall que apareix a l’annex.
SEGON.- Aplicar amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament de de
l’exercici 2014 els crèdits, per un import de 32.278,53 euros amb càrrec de les
aplicacions pressupostàries que figuren en l’annex.
TERCER.- Que es procedeixi per part de la Intervenció General a la seva
comptabilització.

Àrea 2
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Determinació de les Festes Locals per a l’any 2016

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea 2, de data 9 de juliol de 2015,
referent a la determinació de les festes locals per a l’any 2016.
Atesa la conveniència de la formulació de proposta de les festes locals per a l’any
2016, a l’objecte de poder-ho comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació, per
a la seva posterior aprovació per Ordre del Conseller d’empresa i Ocupació.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació,
adopta el següents acords:

Primer.- Proposar les dues festes locals d’aquest municipi per a l’any 2016, segons
s’indica a continuació:
DIA: 11 de novembre (Sant Martí)
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DIA: 12 de setembre
Segon.- Donar trasllat al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, als efectes de la seva aprovació, de conformitat amb el que estableix la
normativa vigent.
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MOCIONS D’URGÈNCIA

6.1 Declaració d’especial interès municipals les obres de dotació de sortida
d’emergència per a l’evacuació de la planta primera de l’edifici de l’Escola El
Cim.
Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 13 de juliol de 2015, referent a la
declaració d’especial interès municipal les obres de dotació de sortida
d’emergència per a l’evacuació de la planta primera de l’edifici de l’Escola El Cim,
que no ha pogut estar dictaminada per la passada Comissió Informativa, havent
de ser aprovat per raó d’urgència en aquesta sessió ordinària a l’objecte d’agilitzar
els tràmits administratius de l’expedient.
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 urgència de la proposta de declaració d’especial interès
municipal les obres de dotació de sortida d’emergència per a l’evacuació de la
planta primera de l’edifici de l’Escola El Cim.
+++
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 1 de juliol de 2015, en el qual es
disposa el següent:
“”PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la GENERALITAT DE CATALUNYA - SERVEIS
TERRITORIALS D'EDUCACIÓ MARESME-VALLES ORIENTAL, per a DOTACIÓ
SORTIDA EMERGÈNCIA PER EVACUACIÓ PLANTA PRIMERA, al CR JOSEP
PUIGORIOL 86 , sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència
resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística
municipal i les específiques marcades pels tècnics municipals.

“”SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva pels conceptes especificats a continuació:
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LIQUIDACIONS EN LLICÈNCIA URBANÍSTICA 47/2015:
Taxes per expedició de llicència d'obres ...........
240,71 €
Impost sobre construccions i obres....................
1.203,55 €
Placa d’Obres.....................................................
50,64 €
Dipòsit garantia afectació elements via pública .
451,33 €
Dipòsit garantia Decret 201/1994.......................
300,00 €

Vista la instància presentada pels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de data 12 de
juny de 2015, registre d’entrada núm. 2015/2390, de 18 de juny de 2015, en la
qual sol·licita al Ple de l’Ajuntament declari les obres de dotació de sortida
d’emergència per a evacuació de la planta primera de l’edifici de l’Escola El Cim,
com d’especial interès i d‘utilitat municipal, i que d’acord amb el que disposa
l’article 103 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, apliqui
la bonificació del 95% de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i Obres i
estableixi l’exempció de les taxes per a l’atorgament de llicències, així com pels
tributs i altres que puguin gravar l’activitat educativa.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 30 de juny de 2015, en el
qual es fan constar els següents extrems:
“”
Vista la sol·licitud formulada, en relació a la col·locació d’una escala per a la millora
de l’evacuació dels ocupants de la planta primera de l’edifici de l’escola El Cim, en el
seu llindar oest, amb una superfície d’actuació de 20,79 m2 i examinat el Pla general
d’ordenació, aprovat definitivament per Comissió d’urbanisme el 20/06/1990, (DOG
núm. 1382 de 19.12.1990) i el text refós de les normes urbanístiques del planejament
general aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona,
en la sessió de 20 d’abril de 2.005, (DOG núm. 4418 de 4.7.2005), que classifica la
parcel·la a on s’ubica l’equipament escolar de sòl urbà consolidat, amb les
característiques de solar i qualificat de sistema general d’equipaments, clau 5;
atenent a que l’obra s’ajusta a les necessitats funcionals de l’equipament,
S’INFORMA FAVORABLEMENT.
En quan a la sol·licitud de que el Ple de l’Ajuntament declari aquesta obra com
d’especial interès i d’utilitat municipal, i que, d’acord amb el que disposa l’article 103
del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, apliqui la
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bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, Instal·lacions, Obres, i estableixi
l’exempció de les taxes acreditatives per l’atorgament de les llicències, així com pels
tributs i altres que puguin gravar l’activitat educativa,
el sotasignat entén justificada la petició, i per tant informa favorablement l’elevació al
Ple de l’Ajuntament perquè declari aquesta obra com d’especial interès i d’utilitat
municipal, i que, d’acord amb el que disposa l’article 103 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, apliqui la bonificació del 95% de
l’impost sobre construccions, Instal·lacions, Obres.
“”

Atès que l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres, regula els aspectes materials i formal de la bonificació, en
els següents termes:
“”Article 7
Exempcions i bonificacions
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació en la quota de
l’impost en els termes que a continuació s’indiquen:
b) Circumstàncies socials o de foment de l’ocupació: Fins a un màxim del 90 per cent
La declaració d’especial interès o utilitat pública correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple
dels seus membres.””

Atès que l’Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, regula els
beneficis fiscals en els següents termes:
“”Article 7
Beneficis fiscals
1.
No es concedirà cap exempció ni bonificació fora dels determinats a l’article
6 en l’exacció de la taxa.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació,
adopta els següents acords:
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PRIMER.- DECLARAR d’especial interès municipal o utilitat municipal per
circumstàncies socials, les obres de dotació de sortida d’emergència per a
evacuació de la planta primera de l’edifici de l’Escola Pública El Cim, situada al c.
Josep Puigoriol, 86, expedient d’obres 58/2015, llicència urbanística 47/2015.
SEGON.- BONIFICAR fins el 90% la quota de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i Obres a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament,
en relació a les obres de dotació de sortida d’emergència per a evacuació de la
planta primera de l’edifici de l’Escola Pública El Cim, expedient d’obres 58/2015,
llicència urbanística 47/2015, deixant sense efecte l’import de 1.203,55 € aprovat
per la Junta de Govern Local, de data 1 de juliol de 2015, girat pel referit concepte
i girar una nova liquidació per import de 120,35 €, en substitució de l’anteriorment
anul·lada.
TERCER.- DENEGAR l’aplicació de bonificació o exempció al pagament de la
taxa per llicència urbanística i altres tributs que puguin gravar l’activitat educativa,
en relació a les obres de dotació de sortida d’emergència per a evacuació de la
planta primera de l’edifici de l’Escola Pública El Cim, expedient d’obres 58/2015,
llicència urbanística 47/2015, instada per la Generalitat
de Catalunya,
Departament d’Ensenyament, per no estar prevista la seva concessió per la
legislació i ordenances fiscals vigents.

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
7

Donar compte de la relació de resolucions de l’Alcaldia:
De la núm. 386/2015 (inicial) a la núm. 494/2015

Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 386/2015 (inicial) a la
núm. 494/2015.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de la referida relació de Resolucions de l’Alcaldia.

8

Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de
fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal,
que seguidament es detallen:
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Data Junta
19/05/2015
02/06/2015
25/06/2015

Detall
Aprovació nòmines maig 2015
Proposta RRHH d’ajut per formació a favor
d’una treballadora
Aprovació nòmina mes de juny 2015

Informe
78/2015
83/2015
97/2015

Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data 19 de maig 2015, 2 de
juny de 2015 i 25 de juny de 2015, anteriorment detallats i els respectius informes
de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, ref.
78/2015, 83/2015 i 97/2015.
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. 78/2015, 83/2015 i 97/2015.

9 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de fiscalització
amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, que seguidament
es detallen:
Resolució
431/2015
432/2015
433/2015
362/2015
379/2015

Detall
Informe
Relació de personal núm. 23
93/2015
Relació despeses quilometratge
91/2015
Relació personal
92/2015
Concessió de subvenció econòmica directa a 86/2015
l’Associació GRAM
Personal-Bestreta
88/2015

Vistes les Resolucions de l’Alcaldia, 431, 432, 433, 362 i 379 de 2015, a la part
expositiva detallades i els respectius informes de fiscalització amb reparament no
suspensiu de la interventora municipal, ref. 93/2015, 91/2015, 92/2015, 86/2015,
88/2015.
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.

10 SUGGERIMENTS I PREGUNTES.

11

10.1 Informació sobre proper Ple extraordinari
El secretari de la Corporació informa que està previst que el proper dia 3 d’agost
s’aprovi el Decret de convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya del
dia 27 de setembre. En el suposat que es realitzi la referida convocatòria, per
motiu de calendari electoral, s’haurà de realitzar el sorteig de les meses electorals
entre els dies 31 d’agost i 2 de setembre, per la qual cosa s’haurà de convocar
Ple extraordinari el 27 o 28 d’agost, indicant que els regidors que no es trobin a
Teià l’última setmana d’agost ho comuniquin a Secretaria, indicant el correu
electrònic on poder enviar la convocatòria.
Per altra part, es fa constar que en el referit Ple extraordinari s’inclourà a l’ordre
del dia la proposta d’Alcaldia referent a l’adjudicació del servei de recollida de
residus sòlids urbans.

10.2 Pregunta de la regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás.
La regidora Sra. Bárbara Furment Tomás, en representació del grup municipal de
Gent de Teià, formula la següent pregunta:
Sobre el tema de subvencions, les entitats ens estant dient que se’ls ha donat 48
hores per presentar una sèrie de documentació. Veiem aquí que hi ha una
concessió directa a una associació del GRAM amb reparament no suspensiu.
Llavors aquí engloba unes quantes preguntes: Què es farà amb les subvencions
que no hagin pogut presentar en les 48 hores que se’ls va donar la
documentació que se’ls havia requerit, que s’ha canviat tot el sistema, acostuma a
passar quan hi ha un interventor nou, cadascú te les seves formes. Qui no ho ha
pogut presentar, què es farà? L’altre tema és que si s’ha estudiat a l’hora de
justificar la subvenció a les entitats perquè cada cop està més difícil suposo per
Llei, d’intentar fer uns convenis com te el GRAM o com tenen algunes altres
entitats, en tot el que són esportives, culturals, totes aquestes entitats.
El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña manifesta que li contestarà la
interventora, que està treballant sobre el tema, però avança que el que està fent
és seguir rigorosament el que està previst. Hi ha associacions amb una falta de
documentació important, llavors ella s’ha encarregat de trucar a les associacions i
demanar que aportin la informació i, en principi així està passant en la major part
dels casos, no se si alguna es quedarà fora, no hem previst la contingència que
alguna es quedi fora, en el cas que això passi, veurem què fem, però la intenció
és facilitar-los el màxim la feina però sent rigorosos i escrupolosos a l’hora de la
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justificació de les despeses. Volem que, ja que és normatiu i així està descrit que
presentin memòria de l’activitat, etc. etc Això és el que s’està fent ara.
La interventora, Sra. Anna Moreno Castells, manifesta el següent:
“”El termini de presentació de justificants es va acabar el 31 de març i quan he arribat,
com corria presa que paguéssim el 25 % que queda, vaig començar a mirar tota la
documentació i hi havia moltes entitats, per no dir que només una ho havia presentat
tot correcta. Llavors, què he fet? He telefonat a les entitats i els hi he dit presenteum’ho el més aviat possible perquè el termini ja va acabar, o sigui, en realitat no hauria
de trucar i totes m’ho han presentat correctament menys dues o tres i llavors és
simplement perquè m’acabin de presentar cosetes per poder acabar de pagar el 25%.
Però això són les bases. Quan tu et presentes saps el que has de complir. No s’ha
complert. Hi ha entitats que si. Els he dit ràpid perquè ho vull pagar ràpid i perquè en
teoria són coses que ja haurien d’haver presentat.””
La regidora Sra. M. Núria Andinyac Lladó, del grup municipal Gent de Teià,
manifesta el següent:
“”Crec que les entitats, totes, saben el Reglament el que passa és que, com deia la
Bárbara, el problema és que cada vegada que ha entrat un interventor des del Joan,
el Lluis i ara l’Anna, clar de cop i volta jo crec que les entitats es troben que cada
vegada això és més ferragós i segurament si ara al començament sortís perquè al
final es decideix de no fer cap conveni i seguir fent l’adjudicació de subvencions com
fins ara, doncs segurament si es torna a fer amb la nova interventora, s’assentarà
amb cada entitat i s’ha de presentar tot això, i s’ha de presentar tot això, però ara el
problema és que com s’ha acabat el 2014 perquè ja estem al 2015 i les entitats crec
que totes ja s’han gastat els diners que se’ls havia adjudicat perquè així ho havia dit
l’anterior interventor, perquè jo recordo que fins i tot en una anterior Comissió
Informativa de l’anterior govern, que a les Entitats s’havia dit no ja està tot assignat i
es pagarà el 25% que falta. Entenc que a l’entrar la nova interventora digui la
normativa diu això i per tant clar, si em ve una inspecció al final l’última responsable
sóc jo. i són la que he de donar compte de si hi ha o no una documentació, però
simplement és pel fet que clar les entitats estan ara fins aquí buscant documentació
que una està, l’altra no està i per experiència pròpia ara vas a una empresa i li dius
em pots fer una factura del 2014 i et diuen doncs no. És una puntualització.””
La interventora Sra. Anna Moreno Castells manifesta el següent:
“En general les factures quasi tothom les ha presentat, puntuals els que no, i molt
puntual, el que demanàvem ara sobretot era memòria, justificació de l’activitat, que
això ho ha de tenir, al menys explicant els comptes als teus socis, la liquidació
econòmica que també quan tanques any ho has de tenir i els cartells que posi el logo
de Teià. No són factures d’haver de trucar a l’empresa, no, són tres documents que
en teoria ja haurien de tenir i a més a més a les bases ja hi era. No he fet res nou.””
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10.3 Pregunta de la regidora Sra. Maria Teresa Casellas i Abella
La regidora Sra. Maria Teresa Casellas i Abella, en representació del grup
municipal Gent de Teià, formula la següent pregunta:
Quan vàrem tancar l’últim exercici hi havia pendent un conveni amb l’ADF. De fet
la subvenció del 2013 la varen perdre, la del 2014 estava pendent de signar un
conveni i no se com ha acabat el tema. Perquè, clar, és molt diferent. Aquí no es
tracta de fer o de presentar justificants no només de les despeses sinó que
s’utilitzen eines a l’Ajuntament que són de l’ADF, s’utilitzen vehicles a l’Ajuntament
per la Brigada que són de l’ADF. Llavors com que hi ha una interrelació molt gran
es va dir que es signaria un conveni, però no se si s’ha signat i voldria saber si
aquesta entitat cobrarà la seva subvenció o tornarà a quedar penjada, perquè al
2013 ja no la va cobrar i al 2014 sembla que estem igual.
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“Aquest govern no pot donar compte del què va passar el 2013 i el què va passar el 2014.
Nosaltres tenim com a govern i la regidora de Medi Ambient s’ha de reunir amb l’ADF
precisament per analitzar tots aquests antecedents i veure com actuem a partir d’ara, La
voluntat d’aquest Govern, naturalment que és, com ja en el seu moment havíem fet amb
l’Agrupació de Defensa Forestal, doncs signar un conveni que determini tots aquests
paràmetres que ara comentàveu. La voluntat del govern serà aquesta. Ara, nosaltres fa
un mes que hem aterrat com a nou govern i per tant, encara estem en la fase d’adaptació
i em consta per la regidora que hi ha una reunió pendent amb l’ADF i començarem a
parlar. I aleshores, un cop hàgim parlat, us podrem informar de l’acord al qual hem arribat
o haurem arribat, però d’entrada ens sembla positiu arribar a un acord mitjançant la
fórmula del conveni.

10-4 Pregunta de la regidora Sra. Maria Teresa Casellas
La regidora Sra. Maria Teresa Casellas, en representació de grup municipal Gent de Teià
formula la següent pregunta:
“El Casal d’Avis fa molt de temps que demana la instal·lació de wifi. No sabem què està
passant ni quin és el problema que hi ha però si que voldríem veure com està el tema.
La regidora de Gent Gran, Sra. Silvia Macos i Llagostera, manifesta el següent:
“Com tots, estem en la fase de diagnosi, valorant totes les necessitats que tenen i la wifi
en concret se’ls ha passat l’accés, hi va anar el tècnic d’aquí i no es tracta que tinguin el
wifi sinó que volen un sistema per poder veure futbol en el casal, cosa que ens sembla
perfecte. Ara estem a l’espera que ells ens passin el seu proveïdor, que els hi va donar la
proposta, per veure com podem arranjar els sistema que hi ha allà a aquesta proposta i
estem en aquest punt.
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10-5

Lliurament del pin d’argent de Teià als regidors del nou Consistori.

Es fa constar el lliurament del pin d’argent de Teià per part del senyor alcalde als regidors
del nou Consistori que encara no el tenen.

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 21:20 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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