
 

 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 16  DE MARÇ DE 2017 
 
Identificació de la sessió: 

Núm.  2/2017 

Caràcter:  Ordinària 

 

 
 
A la Vila de Teià, quan són les 20:34 hores del dia 16 de març  de dos mil disset, 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 

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 i Sr. Francesc Ribas i 

Paris i Sra. Gemma Rosell Duran, 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 

 

1. Aprovació esborrany acta sessió ordinària del Ple del dia  9 de febrer 2017 
 

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 9 de febrer 2017. 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany de 

l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 9 de febrer de 2017, en la seva redacció 

original, sense fer rectificacions. 

 

 

DICTÀMENS 
 

Àrea 1 
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2. Expedient 3/2017, de reconeixement extrajudicial de crèdits.  
 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data  9 de març de 2017 en relació a 

l’expedient  3/2017, de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

 

Vista la provisió d’inici d’expedient núm. REC 003/2017 de la regidoria d’Hisenda, de 
data 6 de març, referit al reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 
2.677,05 €. 
 
Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació, núm. 5/2017 de data 6 de  març 
2017.  
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, núm. 36/2017, de data 6 de març de 
2017, en el qual es fan constar els següents extrems: 
 
“” 
PRIMER.- La normativa aplicable ve definida per: 

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

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

- Bases d’execució el pressupost, article 24. 
SEGON.- El principi d’anualitat referit a l’execució del Pressupost apareix consagrat a 

l’article 34 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i, respecte de les 

entitats locals, als articles 163 TRLHL, que estableix que “l’exercici pressupostari coincidirà 

amb l’any natural i a ell s’imputaran [...] b) les obligacions reconegudes durant el mateix”, i 

176.1 TRLHL, que estableix que “ Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada 

Pressupost només es podran contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis 

i altres prestacions o despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici 

pressupostari.  

Com a excepcions al principi d’especialitat temporal, l’apartat 2n de l’article 176 TRLHL 
estableix que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu 
reconeixement, les obligacions següents://a) Les que resultin de la liquidació 
d’endarreriments a favor del personal que percebi les seves retribucions amb càrrec als 
pressupostos generals de l’entitat local; // b) Les derivades de compromisos de despeses 
degudament adquirits en exercicis anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit 
establerts en l’article 182.3 [crèdits per despeses amb finançament afectat]”. 
De conformitat amb allò assenyalat en l’article 26 RD 500/1990,  

“Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada Pressupost només es podran 

contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o 

despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari (art. 

163 y 176 TRLRHL). 

No obstant allò disposat en l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost 

vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents: 

a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percebi 

les seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’entitat local (art. 

176.2.a) TRLRHL). 
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b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 

anteriors. En el supòsit establert en l’art. 47.5 es requerirà la prèvia incorporació dels 

crèdits corresponents. 

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

present Reial Decret.” 

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

“2. Correspondrà al Ple de l’Entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre 

que no existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de 

quita i espera.” 

TERCER.- De conformitat amb el principi d’anualitat, l’aplicació de despeses procedents de 

l’exercici anterior al pressupost vigent té caràcter excepcional, per la qual cosa s’han 

d’adoptar les mesures oportunes per reduir el seu import al mínim imprescindible: 

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

- Respecte de les despeses no autoritzades (art. 26.2.c) RD 500/1990), les mesures 
han de tendir a la seva eliminació, aplicant les Bases d’Execució del Pressupost 
Municipal i altra normativa vigent, realitzant, en tot cas, propostes de despesa i 
retencions de crèdit. 

QUART.- Aquesta intervenció considera que la lletra b) de l’article 176.2 TRLHL i 26.1 RD 

500/1990, i l’article 33, 2n paràgraf BEP (incorporacions de romanents de crèdit) es refereix 

a aquells supòsits en què, a 31 de desembre de l’any anterior, el creditor ja havia realitzat la 

prestació al seu càrrec o, en els supòsits d’obligacions recíproques, ja havia nascut el dret 

del creditor, de conformitat  amb els acords que en els seu dia van autoritzar i comprometre 

la despesa però que, per motius de diversa naturalesa no estaven reconeguts en dita data 

per l’òrgan competent de l’entitat local. D’aquesta manera, encara que la despesa 

degudament compromesa correspongui a un exercici anterior, la seva correlativa obligació 

s’imputarà, en el moment del seu reconeixement, als crèdits del pressupost vigent, prèvia 

modificació pressupostària en la modalitat d’incorporació de romanents, la qual en el cas 

dels crèdits amb finançament afectat, té caràcter obligatori. 

L’excepció al principi d’anualitat pressupostària consistent en el reconeixement extrajudicial 

de crèdits quedaria circumscrita a despeses realitzades en exercicis anteriors per les quals, 

a 31 de desembre, no s’hauria pogut aplicar al pressupost cap de les tres fases del 

procediment de despesa: autorització, disposició i reconeixement de l’obligació. El 

reconeixement extrajudicial de crèdits, quina aprovació correspon al Ple, constitueix una via 

de convalidació administrativa orientada a evitar un enriquiment injust de l’administració en 

detriment del proveïdor. 

CINQUÈ.- Les despeses contingudes en la relació no foren aplicades al pressupost de 

l’exercici en què es realitzaren.  

En tot cas, i sense perjudici de les responsabilitats que se’n derivin, per evitar l’enriquiment 

de l’Administració per despeses d’exercicis anteriors que es van realitzar sense cobertura 

legal procedeix tramitar expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
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SISÈ.- En el pressupost de l’exercici 2017 existeix crèdit adequat i suficient a les aplicacions 

pressupostàries de referència, a nivell de vinculació jurídica, per aplicar el reconeixement 

extrajudicial de crèdits.  

SETÈ.- Les factures que són objecte de reconeixement extrajudicial de crèdits han estat 

degudament conformades pel tècnic responsable.  

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

extrajudicial de crèdits és del Ple. 

Per tot això es fiscalitza amb FAVORABLE. 

“” 
 
 
Vist l’informe emès per la Interventora municipal,  núm. 44/2017 de 9 de març, 
incorporant a l’expedient dues noves factures, quedant l’import de l’expedient 3/2017 
fixat en la quantitat de  2.801,50 € 
 
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 2017, en relació a la tramitació dels expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per actes de convalidació administrativa.  
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 
 
PRIMER .- Aprovar l’expedient núm. 3/2017, de reconeixement extrajudicial de crèdit 
per actes de convalidació administrativa,  per despeses realitzades en l’exercici 
2016, i no contretes al seu moment, per import de 2.801,50  €, segons detall que 
apareix a l’annex. 
 
SEGON.- Aplicar amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici 
2017 els crèdits, per un import de 2.801,60  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. 
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3. Modificació parcial de la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Teià 
 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 9 de març 2017, de modificació 

parcial de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Teià. 

 

Atès que la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament, aprovada en sessió 

plenària del dia 21 de maig de 2002, ha de ser objecte de modificació parcial per la 

creació del lloc de treball de Caporal de la Policia Local, modificació de la fitxa del 

lloc de treball de tècnic/a de Promoció Econòmica i modificació del Catàleg retributiu 

de l’arquitecte tècnic, amb reconeixement de complement d’especial dedicació, la 

qual cosa determina la justificació de la tramitació d’aquest expedient, de conformitat 

amb el que disposa l’article 29 i concordants del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 

Atès que consta a l’expedient tramitat la descripció dels llocs de treball d’aquesta 

Corporació objecte d’aquesta modificació parcial  de la relació de llocs de treball, 

amb les seves característiques essencials i denominació, funcions assignades, 

requisits exigits per ocupar-les, jornada i règim de dedicació, nivell de complement 

específic i destí, forma de provisió i el catàleg retributiu derivat de l’aplicació de la 

valoració dels llocs de treball. 

 

Atès que la proposta de modificació parcial de la relació de llocs de treball ha estat 

objecte de negociació prèvia, amb la representació dels treballadors d’aquest 

Ajuntament, en la reunió del passat dia 3 de març de 2017, en aplicació del  que 

disposa l’article 34 i 37 – c) del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 

aprovat per Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (TREBEP) 

 

Atès que la proposta de modificació parcial de la relació de llocs de treball de 

l’Ajuntament de Teià no afecta a la plantilla aprovada amb el Pressupost Municipal 

de l’exercici 2017, en sessió plenària del dia 21 de desembre de 2016. 

 

Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, de data 7 de març de 2017. 

 

Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació, de data 8 de març de 2017. 

 

Vist l’informe emès per la interventora municipal, de data  9 de març 2017. 

 

Vista la normativa aplicable als efectes de modificació de la relació de llocs de 

treball, 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 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de personal al servei de les Entitats Locals de Catalunya. 
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la majoria 

absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 

següents acords: 

 

Primer.- APROVAR la modificació parcial de la relació de llocs de treball de 

l’Ajuntament de Teià, aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 

21 de març de 2002, que inclou les següents modificacions: 

 

1. Creació del lloc de treball de caporal de la Policia Local, valoració, fitxa del 
lloc de treball i catàleg retributiu. 

2. Modificació del lloc de treball de tècnic/a de Promoció Econòmica, fitxa del lloc 
de treball i actualització del catàleg retributiu. 

3. Modificació del lloc de treball d’arquitecte tècnic, modificació catàleg retributiu. 
 

Segon.- ORDENAR la publicació íntegra de les característiques essencials dels llocs 

de treball objecte de l’expedient de modificació parcial de la relació de llocs de treball 

i l’acord adoptat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, tauler d’anuncis i web municipal, a l’objecte que els 

interessats puguin interposar els recursos que considerin oportuns. 

 

Tercer.- TRAMETRE una còpia de l’expedient tramitat de modificació parcial de la 

relació de llocs de treball a la Subdelegació del Govern a Catalunya i al Departament 

de Governació de la Generalitat de Catalunya. 

 

Quart.- NOTIFICAR els anteriors acords a la representació de personal funcionari i 

laboral de l’Ajuntament. 

 
 

  Àrea 3 
 

4. Moció per la sobirania energètica 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 14 de març de 2017, en relació 

a la Moció per la Sobirania Energètica, amb la següent: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat espanyol 

ha duplicat l’increment de la mitjana de la resta dels Estats membres de la Unió 

Europea. El nou marc regulador del preu de l’electricitat ha provocat, per exemple, 

que al gener del 2017 el preu per MWh hagi estat un 117% més elevat que al gener 

de 2016.  

A més de l’energia consumida, el gruix del rebut de l’electricitat correspon al cost de 

les xarxes i altres costos del sistema. Entre aquests altres costos trobem la 
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cogeneració i residus i l’anualitat del dèficit tarifari. El model actual no prima, doncs, 

l’eficiència ni l’estalvi energètic ja que gran part del cost de l’electricitat no es basa 

en el consum. Els interessos econòmics de les elèctriques han passat fins ara per 

davant de l’interès general amb la connivència de l’Estat, explicant en gran part 

l’increment del rebut que paguen les famílies.  

La manca de competència real del model energètic espanyol es tradueix en una 

política tarifària erràtica que acaba penalitzant els actors més febles de la cadena, 

consumidors domèstics i petites empreses. En aquest sentit, segons el document de 

treball de la Comissió Europea “Progress towards completing the Internal Energy Market” 

el mercat energètic espanyol és dels pitjors valorats per la ciutadania a Europa. 

Entenem que és necessària una transició de l’actual mercat energètic oligopolístic 

cap a un model de competència real amb igualtat de condicions. Això permetria 

proporcionar energia de forma sostenible, assequible i fiable a tota la ciutadania 

sense afectar la competitivitat de la indústria catalana i protegir la població més 

vulnerable. El nou model també reduiria l’excessiva dependència energètica i les 

ineficiències econòmiques que genera. 

També cal tenir present que una aposta decidida per les energies renovables 

permetria un important abaratiment del cost de la producció elèctrica en comparació 

a altres mètodes molt més costosos i contaminants. L’actual model beneficia sempre 

l’energia més ineficient i contaminant, ja que dóna preeminència a l’energia més 

cara. Ara per ara, les limitacions normatives a l’autoconsum energètic dificulten que 

els usuaris domèstics puguin obtenir un cost més baix per l’energia que produeixen 

ells mateixos. En contraposició a les polítiques de l’Estat el món local té mecanismes 

per incentivar les energies renovables a les llars i les empreses. Cal tenir present 

que a mode d’incentiu el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RD 

legislatiu 2/2004, recull la possibilitat que els ajuntaments apliquin bonificacions 

sobre diverses figures tributàries pel fet de comptar amb sistemes d’autogeneració 

d’energia. La sobirania energètica a l’àmbit municipal suposa tenir municipis amb 

capacitat de decisió sobre l’energia que necessiten, respectuosos amb l’entorn i 

sostenibles energèticament. 

La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui pateix en 

major mesura aquesta situació. No només ha de suportar l’augment tarifari, sinó que 

a més pateix les implicacions sobre la salut provocades per un sistema basat en la 

generació a partir de combustibles fòssils. La implantació del bo social no ha estat 

suficient per atendre les necessitats de les famílies amb majors dificultats 

econòmiques. Les mesures per mitigar l’impacte de la pobresa energètica han 

comportat un esforç per part de les administracions locals que han intentat donar 

resposta a través d’ajuts per al pagament dels rebuts.  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_iem_communication_annex2.pdf
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Els operadors energètics estan obligats a garantir els drets de les persones més 

vulnerables segons el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 

urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 

Les operadores han d’informar necessàriament l’Ajuntament abans d’efectuar un tall 

de subministrament per fer prevaldre el principi de precaució. En aquells casos en 

què no se segueix aquest procediment, els ajuntaments poden iniciar un procés 

sancionador contra les empreses subministradores que fan talls de llum indeguts i 

que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies 

vulnerables, tal com ja està fent l’Ajuntament de Sabadell. 

 

La regidora Sra. Teresa Casellas Abella, portaveu del grup municipal Gent de Teià, 

manifesta el següent: 

“Abans de res, crec que hi ha un error en el redactat, a la segona pàgina a la part de 
dalt,  quan parla de la sobirania  posa sobirania energètica, crec que ha de ser la 
sobirania municipal o sigui el redactat està invertit. Posa la sobirania energètica en 
l’àmbit municipal, no crec que sigui sobirana l’energia. Hi ha alguna cosa que no 
lliga” 
 

El secretari municipal manifesta que el títol de la Moció és això: per la Sobirania 

energètica. 

 

La regidora Sra. Montserrat Riera Rojas, regidora de Medi Ambient, manifesta el 

següent: 

“Crec que està bé, que es refereix a aquesta sobirania energètica que estem 
reivindicant per aquesta nova República catalana en l’àmbit municipal, no que 
tinguem sobirania en l’àmbit municipal sinó que la sobirania energètica en l’àmbit 
municipal.” 
 

La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomàs, del grup municipal Gent de Teià, 

manifesta el següent: 

“Jo tinc una pregunta perquè aquí estem parlant de la sobirania energètica en l’àmbit 
municipal, tu acabes de dir de la nova República, també es fica la nova República, 
instes a l’Estat Espanyol, hi ha una sèrie de coses que no acabo de veure clar. Que 
tu instis a l’Estat Espanyol i que vulguis tenir una sobirania energètica municipal, 
perquè aquí estàs parlant de la sobirania energètica municipal i per un altre costat 
instes a l’Estat Espanyol a què? A donar suport  a canvi  d’una República.  
 
La regidora Sra. Montserrat Riera Rojas, manifesta el següent: 
“Sobirania energètica a l’àmbit municipal, no sobirania energètica municipal, que és 
diferent. Es la sobirania energètica entesa dins l’àmbit municipal, no que tinguem 
sobirania energètica des del municipi. Estem parlant d’un posicionament futur perquè 
això només és una declaració d’intencions per posar unes bases a un possible futur” 
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L’alcalde, Sr. Andreu Bosch Rodoreda, manifesta el següent: 
“El redactat és correcte, el del preàmbul, la sobirania energètica a l’àmbit municipal, 
suposa tenir municipis amb capacitat de decisió sobre l’energia que necessiten, 
respectuosos amb l’entorn i sostenibles energèticament, el document original és així 
i després en el segon acord, ara em comentava el secretari, si que hi ha aquest 
supòsit “donar suport al canvi de model energètic en el marc del procés constituent 
de la nova República Catalana, apostant per un model 100% renovable en base a 
energia distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà de consumidora, també 
productora i distribuïdora.” Aquest segon acord és diguem-ne un acord d’adhesió, de 
donar suport a un procés que està avançant, no actual.  
 
La regidora Sra. Teresa Casellas Abella, en representació del grup municipal Gent 
de Teià, manifesta el següent: 
“A banda  d’això, a mi em sembla molt bé tot, donar suport a l’Estat, donar suport al 
canvi de model suposant que es faci la nova República Catalana,  promoure als 
propers contractes de subministrament, però acabem de fer-ne un que durarà no sé 
quants anys, anem una mica tard, que hi ha un pla energètic a nivell municipal  que 
contempli l’estalvi en vehicles quan acabem de comprar-ne i són Diesel, em sembla 
que hem anat una mica tard a fer  això quan acabem de comprar vehicles que no es 
compren cada dia i acabem de fer un contracte amb la companyia Boquet que 
tampoc es fa cada dia i que està molt bé però que potser l’haguéssim d’haver fet 
abans, que anem una mica tard.” 
 
La regidora Sra. Montserrat Riera Rojas manifesta que és més una declaració 
d’intencions mirant al futur  que no el que tenim al present, al present tenim les 
condicions que tenim. 
 

La regidora Sra. Teresa Casellas Abella, manifesta el següent: 

“En la intenció estem d’acord però ens hagués agradat que s’hagués posat ja en 
marxa, que el vehicle que s’hagués comprat ja hagués sigut un vehicle mostrant 
aquesta voluntat. Que ja haguéssim començat a mostrar-la,. No només ara perquè 
algú  ha redactat això i ens ho ha enviat, votem a favor i ho enviem, sinó que de 
veritat hagués estat una cosa que estem implantant i estem volent fer.” 
 
La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, manifesta el següent: 
“Hi haurà segurament moltes coses que no s’avindran amb el contingut d’això, però 
sí que n’hi ha que si que s’avenen en el tema dels vehicles híbrids, en el tema 
d’algunes actuacions ja tenim un PAES que és un Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible, tenim algunes accions que s’han fet dintre d’aquest PAES, que són 
d’eficiència energètica, en el canvi de bombetes, o sigui que algunes accions si que 
es fan en aquest sentit, potser no tot està coordinat, però si que hi ha coses que es 
fan en aquest sentit d’eficiència energètica. “ 
 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, formula la següent precisió: 
“Al dir la compra del vehicle suposo que us referiu al de l’Ajuntament de Teià, el que 
utilitza l’agutzil i el Servei Tècnic, però especialment l’agutzil per notificar, clar aquest 
és un procés de renting que no ve pas d’ara, ja fa mesos que es va iniciar tot el 
procés de renovació de renting. No és de compra, és un vehicle de renting i no és de 
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fa quatre dies, el procés va començar a través de la compra agregada de 
l’Associació Catalana de Municipis. És ara que aprovem aquest document 
d’intencions, per tant, a partir d’ara procurarem entre tots tenir-ho en compte.” 
 

La regidora Sra. Teresa Casellas pregunta si no hi ha vehicles de renting que siguin 

híbrids. 

 

El regidor de Serveis, Sr. Jordi Casanovas Garcia, manifesta el següent: 
“El cost és molt més gran i avui per avui l’accés que hi tenim per aquests quatre 
anys tampoc ens aportava millores. 
I sobre el tema de Boquet, voldria fer una precisió en el tema de Boquet, Boquet el 
que subministra és el servei d’atenció a l’enllumenat però no ens subministra la part 
elèctrica. “ 
 
La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, en representació del grup municipal GT, 

manifesta el següent: 

“M’agradaria que es tingués en compte, ja que programem la nau de la Brigada, que 
ja hi hagi allà energia solar, aigua calenta, que es posi en marxa  en tot el que es 
pugui dintre tot el que anem fent a partir d’ara en les noves obres de l’Ajuntament.” 
 

L’alcalde manifesta que en prenen nota. 

 
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del grup municipal PDeCAT, 
manifesta el següent: 
“Tots estem d’acord que això és una declaració d’intencions i que el camí ja l’estem 
emprenen i de fet ja hem fet algunes accions que van en aquest sentit, però sí que 
es veritat que la Moció ens emplaça a fer molta feina, una feina que també va 
supeditada als recursos econòmics, que en aquest moment són els que tenim, però 
que ens dona molta molta feina en els pressupostos del 2018 perquè si hem 
d’implementar tot el que la moció, i hi estem d’acord tots, ens encomana, doncs els 
cost és important, l’estalvi i el guany en salut i en estalvi energètic segurament val 
molt més que tots aquests cales però és veritat que sí que ens emplaça a fer molta i 
molta feina. El vot és a favor i felicitats per la iniciativa.” 
 

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 a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un mercat 

energètic, amb control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus de les 

energies just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.  

Segon. Donar suport al canvi de model energètic en el marc del procés constituent 

de la nova República Catalana apostant per un model 100% renovable en base a 
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energia distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà de consumidora, també 

productora i distribuïdora.  

Tercer. Promoure als propers contractes de subministrament municipal que tinguin 

com a objecte proveir-se d’energia renovable. 

Quart. Crear un Pla Energètic a nivell municipal que contempli elements d’estalvi 

energètic, de foment de les energies renovables i d’impuls del vehicle elèctric i 

fomentar la creació d'agències locals i/o comarcals d'energia per a ajudar a fer la 

transició energètica als propis ens locals i a la ciutadania. 

Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en 

energies renovables aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO  

en favor d’aquells ciutadans o empreses que disposin de sistemes d’aprofitament 

d’energies renovables, així com també bonificar l’impost de circulació per als 

vehicles elèctrics i híbrids. 

Sisè. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i 

sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica. 

Setè. Iniciar un procés sancionador contra les empreses de subministraments que 

incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies 

vulnerables i per talls de llum indeguts com ja ha començat a fer l’Ajuntament de 

Sabadell. 

Vuitè. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i 

a les entitats municipalistes. 

 
 
 
5. Adhesió a l’Associació de Propietaris Forestals del Maresme 

 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 14 de març de 2017 referent a 
l’adhesió a l’Associació de Propietaris Forestals del Maresme. 
 
Atès que l’Associació de Propietaris Forestals del Maresme te com a finalitat el 
foment, protecció i conservació dels boscos i arbredes dels municipis del Maresme, 
així com fomentar i desenvolupar els plans de gestió, ordenació  i recuperació i 
valorització de les finques forestals dels associats, segons determina l’article 2 dels 
seus Estatuts. 
 
Atès que poden formar part d’aquesta Associació totes les persones físiques i 
jurídiques i administracions que siguin titulars o representants d’una finca o part 
d’una finca, de manera lliure i voluntària, que tinguin interès en les seves finalitats, 
segons regula l’article 4 dels seus Estatuts. 
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Atès que aquest Ajuntament és propietari de finques rústiques, i per tant té interès 
en formar part de l’Associació de Propietaris Forestals del Maresme. 
 
Vistos els Estatuts de l’Associació de Propietaris Forestals del Maresme, de data 3 
d’octubre de 2016, i considerant que els mateixos s’ajusten al que estableix la Llei 
4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques i la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 
d’associació. 
 
Atès que l’article 133 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, reconeix als ens locals el dret d’associar-
se en organitzacions per a protegir i promoure llurs interessos. 
 
 
La regidora de Medi Ambient, Sra. Montserrat Riera i Rojas, exposa el següent: 
“”Gairebé 25000 Ha són les hectàrees que hi ha de bosc al Maresme. Això 
representa un 65% de la superfície del Maresme. I d’aquestes, unes 8’00 Ha. han 
estat afectades, això també representa un 26,5% per una plaga, que és aquesta 
plaga que coneixem d’aquest escarabat, el Tomicus. 
Estem abocats a un canvi climàtic i aquest canvi climàtic ens provoca que els boscos 
pateixin d’estres hídric, pateixin de sequera de moltes temporades sense aigua i 
aquestes condicions de manca d’aigua ens provoquen una vulnerabilitat en els 
boscos, en els arbres i que fan aquesta vulnerabilitat a les plagues, plagues que ja 
són endèmiques, que ja són pròpies de la zona, com són del fong, de la 
processionària, però aquesta vegada ja es comença a notar aquest efecte del canvi 
climàtic i els arbres no estan en condicions, estan en baixes defenses, per dir-ho 
d’alguna manera i aquest escarabat que també és endèmic, que també és autòcton 
de la zona ara no tenen recursos per atacar-lo d’alguna manera  i un cop ha atacat 
l’arbre, l’arbre mort necessàriament. Per tant, s’ha d’eliminar i s’han de tallar els 
arbres i veiem la situació que estem veient en els boscos d’aquí de la comarca. 
La situació és molt complicada i els tècnics i els entesos segurament no es posen 
d’acord del tot amb com acabarà tot plegat i quin futur forestal ens espera, però sí 
que si hi ha  una cosa que hi ha unanimitat entre tothom és que el que s’ha de fer, 
l´únic camí possible i viable per afrontar aquesta situació és la gestió forestal. 
La propietat del bosc està molt atomitzada. és a dir que hi ha molts propietaris que 
tenen petites propietats i que això dificulta encara més aquesta gestió forestal 
perquè si hi haguessin grans latifundis seria molt més fàcil. El que hem de potenciar,  
doncs, és l’associacionisme, aconseguir que tots aquests petits propietaris s’associïn 
i per això ho hem començat a potenciar nosaltres des de l’Ajuntament. Bàsicament 
per dos motius, important, és tenir accés a les subvencions. Si no és a través 
d’associacions de propietaris no tenim accés a les subvencions per lluitar contra 
aquestes plagues i segon ser conseqüent amb el que demanem als propietaris és a 
dir que nosaltres anem fent una campanya a tots els propietaris del municipi, primer 
han estat els que tenien finques més grans, ara a tots els propietaris, per 
conscienciar-los i demanar això que si no és a través de l’Associació és molt difícil 
fer aquesta gestió de boscos i serà molt difícil també poder mantenir el paisatge que 
tenim ara gaire temps perquè la situació és molt complicada. 
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Per tant, aquesta adhesió a l’Associació de Propietaris no implica despesa 
econòmica i apostem per aquest model de gestió forestal que sembla ser que és 
l’únic camí possible i viable a salvar els boscos. “” 
 
 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
“”De fet, si no vaig errat, les actuacions que ja s’han fet en el nostre terme municipal 
en aquesta direcció han passat pels ajuts que han rebut els propietaris forestals a 
través de l’Associació de Propietaris Forestals del Parc Serralada Litoral Central.”” 
 
La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, indica el següent;: 
“Sí, dues finques que són la finca Cau de la Guineu i la finca de la Gabatxa. Són 
aquestes dues que estaven potser més afectades i que es va considerar que 
necessitaven una actuació d’aquests primers diners. Ara s’ha demanat molt més ajut 
a Generalitat i Diputació perquè ja només eliminar tota la fusta i tot, evidentment no 
es paga amb aquests  100.000 euros de subvenció que hi ha hagut, perquè només 
per tractar 1Ha es necessiten 1250 euros, tot i que es fa biomassa del que s’extreu i 
també hi ha un aprofitament, però no compensa, tot i així el mal és molt més ampli. “” 
 
La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup municipal GT, manifesta 
el següent: 
“”Gent de Teià no pot més que estar d’acord tenint en compte que va començar  les 
associacions de propietaris precisament estan a govern, llavors, evidentment, estem 
totalment d’acord.” 
 
 
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del grup municipal Pdecat, 
Manifesta el següent: 
“També a favor i ara parlo personalment, estic una mica preocupat, és un Ple una 
mica apocalíptic, estem parlant només de Medi Ambient, estem parlant que hem de 
prendre mesures quant a energies renovables, estem parlant que tenim uns boscos 
malalts i que volem que no continuï la seva devastació, lògicament votem a favor de 
totes les feines que es facin en el sentit de la conservació dels nostres boscos i de 
les energies renovables. Endavant. 

 

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.- ADHERIR-SE a l’Associació de Propietaris Forestals del Maresme, 
aprovant els seus Estatuts, de data 3 d’octubre de 2016. 
 
SEGON.- DESIGNAR a la regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas per a representar 
aquest Ajuntament davant l’Assemblea General de l’Associació, amb totes les 
facultats previstes en els Estatuts. 
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TERCER.- FACULTAR al senyor alcalde per signar els documents necessaris per a 
l’efectivitat dels precedents acords. 
 
QUART. TRAMETRE certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de 
Propietaris Forestals del Maresme domiciliada a la Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró. 
 

 
 

6. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 

Els regidors manifesten no tenir mocions d’urgència que presentar en aquesta sessió 

ordinària del Ple. 

 

 

 

     II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE  

 
 

7. Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: de la núm. 70 
a  la núm. 149/2017. 

 

Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la número 70 a la número 149/2017. 
 

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: 

Data Junta Detall Informe 

16/02/2017 Relació 6 de factures ADO núm. 02 28/2017 

23/02/2017 Aprovació nòmina mes de febrer 32/2017 

09/03/2017 Aprovació ADO 05 38/2017 

 

 

 

 

Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data  16 i 23 de febrer i 9 de març 
de 2017, anteriorment detallats i dels informes de fiscalització amb resultat 
d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref. 28, 32 i 38 de 2017 
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 
assabentat dels acords de la Junta de Govern Local, anteriorment detallats i dels 
informes de fiscalització amb resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal,   
ref. 28, 32 i 38 de 2017. 
 
 

 

 

9. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, amb informe de 
fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, 
que seguidament es detallen: 

Núm. 

Resolució 

Detall Informe 

114/2017 Gratificacions extraordinàries 

Compensació econòmica per excés 

hores jornada laboral d’una part de la 

plantilla de la policia local, exercici 2016 

30/2017 

31/2017 

 
Vista la resolució de l’Alcaldia núm. 114/2017 i els informes de fiscalització amb 
resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref.  30 i 31/2017 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 
assabentat de la resolució de l’Alcaldia 114/2017, anteriorment detallada i dels 
informes de fiscalització amb resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal,   
ref. 30 i 31/2017.  
 
 
 
 
10.- Suggeriments i preguntes 

 

10.1 Agraïments que formula  l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, en relació 

a la iniciativa “Els Gegants corren pels refugiats”  

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

“”En representació de tota la Corporació Municipal, en primer lloc voldria felicitar la 
iniciativa d’ “els Gegants corren pels refugiats”, ara podem dir, com això ja va ser 
diumenge passat, que “els Gegants han corregut pels refugiats”, una iniciativa d’en 
J.V. que va comptar amb una bona colla de corredors que van poder diumenge 
completar la Marató de Barcelona, de fet va haver-hi dotze corredors que van poder 
completar-la tota, els dotze que inicialment participaven del procés per culminar la 
iniciativa, per be que, al costat d’aquests dotze corredors hi va haver-hi molts altres 
corredors que s’hi van afegir i molts altres voluntaris que també s’hi van afegir des 
de col·laboracions molt diverses participant en la Marató, participant en el suport 
logístic, etc.  Agrair també la participació dels Gegant de Teià i de la colla gegantera, 
naturalment, agrair tots els suports rebuts per la iniciativa, suport rebut per la 
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Parròquia de Sant Marti de Teià, el suport rebut de col·laboradors, comerços etc., la 
col·laboració també de l’Ajuntament de Teià, des de diverses regidories i diversos 
àmbits i   al cap d’avall, va ser una activitat i una iniciativa que ens va omplir de joia i 
orgull, doncs perquè Teià va participar d’una manera molt evident i molt directe amb 
la Marató de BCN, que la iniciativa va ser molt exitosa, se’n va fer molt de ressò, i 
sobre tot que la iniciativa estava encaminada a contribuir en la mesura que ha estat 
possible per atenuar o per contribuir amb els refugiats sirians que tenim en els 
camps de Grècia, per tant no volia deixar passar aquesta oportunitat d’aquesta 
sessió plenària per reconèixer a tots, a tots, els que han fet possible aquesta 
excel·lent  iniciativa. “ 
 
La regidora, Sra. M. Teresa Casellas,  portaveu del grup municipal Gent de Teià, 
manifesta el següent: 
“Gent de Teià, voldria fer un agraïment, en concret,  que és el nostre cap de brigada 
i membre de l’ADF, que és F.C.,  que va muntar l’ “artilugi” que a més va ser, va tenir 
molt d’èxit, va ser molt fotogràfic, que pel que he vist en els diaris tothom s’hi fixava, 
que va permetre que els gegants poguessin córrer i els demés empènyer i que tot 
funcionés i anés bé. Penso que tenim una gran persona amb molt bones idees i volia 
fer un esment especial.” 

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

“Que consti en acta, que de fet per això deia que des de l’Ajuntament s’hi ha treballat 
des de moltes àrees i per tant tothom s’hi ha bolcat en la mesura que ha estat 
possible, recollim doncs també l’esment, per tant, no sé si m’he deixat altres 
col·laboracions, però diguem-n’ha, com hi va haver tanta col·laboració, crec que es 
bo que en fem esment. No sé si algun grup municipal vol afegir alguna més.” 
 

El regidor, Sr. Francesc Ribas París, portaveu del  PDeCAT, manifesta el següent: 

“”Sí, nosaltres com a partit PDeCAT, volem afegir-nos també a la felicitació per a la 
iniciativa i comprovar com una activitat que es treballa transversalment, com 
cooperació, esports, cultura, comunicació, serveis, comerços, voluntaris, gent cosint 
la samarreta pel gegant i per la geganta, vull dir que és tota una prova que el treball 
en comunitat doncs dóna bons fruits i més quan és per una finalitat com la que era, 
per l’ajuda dels refugiats sirians. Enhorabona a tots plegats” 
 

 

 

10.2  Manifestació de l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda en relació a la 

sentència d’inhabilitació 

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

“Permeteu-me també, com alcalde, que faci constar en aquesta sessió plenària el 

meu rebuig per la sentència d’inhabilitació del president Mas, de la vicepresidenta 

Ortega i la consellera Rigau, eh. No vull afegir res més, que manifestar com alcalde i 

d’acord amb totes les declaracions que hem aprovat, gaire bé per unanimitat, en les 

sessions plenàries de l’Ajuntament de Teià, doncs, mostrar el rebuig per aquesta 

inhabilitació absolutament injustificable i injusta.” 
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10.3 Suggeriment de la regidora, Sra. M. Núria Andinyac i Lladó,  en relació a la 

 dinamització de la Festa de Carnaval. 

La regidora Sra. M. Núria Andinyac i Lladó,  en representació del grup municipal GT, 

formula el següent suggeriment al regidor de Cultura: 

“”L’any passat ja no ho vaig dir-ho, però si que ho vull dir-ho aquest any, de fet crec 
que li vaig dir a la Montse.  Aquí Teià hi ha com dos grans festes on surten tots els 
nens al carrer, els que són del poble i els que no, que és la cavalcada de Reis i el 
Carnaval. Llavors respecta al Carnaval, el meu suggeriment i sol·licitud és que, 
totalment a favor que hi participin quantes més entitats, perquè la dinamitzin i tot, 
però be, m’agradaria que l’Ajuntament, una mica tornès a agafar les regnes  
d’aquesta activitat, si podés ser que portés un espectacle que dinamitzí el que és la 
festa, i  si pot ser una xocolatada que no s’hagi de pagar cada consumició que paga 
el nen, pues molt millor, perquè al final potser estem parlant d’un cost total de 800€, i 
potser llavors no hi haurien queixes no?, i llavores estem parlant de que si per la 
Festa Major tenim destinats 35.000 euros, potser amb 34.000 i els altres els 
destinem al Carnaval i així fem a tothom content. És una sol·licitud i com ja no ho 
vaig dir l’any passat, ho dic aquest any.” 
 

El regidor de Cultura, Sr. Francesc Ribas i París, manifesta el següent: 

“Be, Totalment d’acord en que l’Ajuntament s’hi hauria de.., com a regidor de Cultura 
ho entomo totalment. De fet aquest any vam intentar d’implicar-hi més entitats, i de 
fet vam fer contactes amb diferents entitats i no entitats sense ànims de lucre sinó, 
gent que per la seva feina de diari  aglutina molta gent jove i canalla, des del Casal 
de Joves fins l’escola Bibiana Morales, des de Cadença, Llar d’infants, el que passa 
que ha  quedat, el que ha quedat. I a més a més amb el recurs de que havent vist la 
cavalcada i aquell espectacle de llum i de color amb una carrossa i que ens arriben 
per correu cinta-mil d’espectacles per dinamitzar el Carnaval, de veritat, sí,  hi estem 
d’acord en que s’ha de potenciar això, el que passa es que val  molts calers. 
En quant els espectacles, potser si que n’hi ha de 600, però un espectacle que llueixi 
el Carnaval, per menys de mil cinc-cents, dos mil euros no el trobes. En aquest 
moment hi ha el pressupost que hi ha i no hi cap. I que intentarem que l’any que ve 
hi sigui, sí, ho intentarem, si arribarem? dependrà dels recursos econòmics què 
disposi la regidoria per fer un Carnaval més ben lluït. També hi ha la discussió de si 
interior, si exterior, si diumenge matí, si dissabte tarda, la intenció de fer-ho, volíem 
fer-ho dissabte tarda i interior, l’any passat ho vam fer i vam morir d’èxit perquè allà 
dins no s’hi cabia, llavors la vam treure fora, a més pintava un bon dia, va fer un bon 
dia, el que si es veritat que en el mes de febrer quan el sol  cau, fa fresca, però 
bueno, vam apostar-hi i vam intentar de què tingués una continuïtat després amb el 
ball de joves i que s’allargués una mica tota la jornada de carnaval. Jo prefereixo 
com va quedar l’any passat? Si ho prefereixo. Si que es veritat que hi havia molta 
gent i no s’hi estava massa a gust, potser la opció millor es fer-ho interior en un altre 
espai, potser passar-ho a dalt, a La Palma també ho vam intentar però tampoc s’hi 
podia fer per raons de seguretat que hi ha en aquest moment i que sapigueu que en 
converses amb els tècnics de cultura el tema de carnaval és un tema que hi donem 
cinquanta mil voltes i potser una mica perquè tenim el record dels últims anys 



sessió ordinària del Ple del dia 16/03/2017 

 

18 

 

anteriors que el carnaval era impressionable el dissabte, el diumenge i el dimarts 
no? el mateix dia de carnaval. Ara estem molt lluny d’aquells moments, segurament 
econòmics i segurament de l’amplia oferta que hi ha en carnavals d’arreu. Seguirem 
lluitant i intentarem millorar-lo.” 
 

La regidora, Sra. M. Núria Andinyac i Lladó, indica el següent: 

“No fa falta fer un gran espectacle i una  festa molt espectacular,  només per 
dinamitzar, podem posar mil exemples de gent que pot venir a fer espectacles que 
no són grans bandes musicals, només tenir entretinguts els nens durant dos hores i  
ja està.” 

El regidor de Cultura, Sr. Francesc Ribas i Paris, manifesta que en prenem nota. 

 

 

10.4 Suggeriment de la regidora, Sra. Bárbara Furment i Tomás, en relació a la 

poda  d’arbrat 

La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás, en representació del grup municipal GT, 

formula el següent suggeriment al regidor d’Obres i  Seveis: 

“”Amb el tema de la poda de la Riera, hi ha molta gent que comenta, i els altres anys 
hem anat veient que a mida que anaven podant, anaven netejant escorcells, anaven 
netejant tot això, ara no ho estan fent i la gent que té una mica d’al·lèrgia al pol·len, 
inclús la gent que no li té, es que no pots  caminar per la Riera no?. Abans sempre 
es feia no? Que acabaven una part i es netejava. Ahir a la tarda estava a la part 
d’allà dalt plena de pol·len de tot lo que havien tret, saps? Llavors una miqueta  que 
demaneu a veure si poden anar traient.   Perquè per exemple  jo  tinc al·lèrgia al 
pol·len i les passo...i  la nena també i em deia “es que no podia subir allí ”... l’altre dia 
anava a casa son pare  a dinar i es que no podia “salir a la calle”... saps perquè és 
asmàtica, Això, més que res que, en lloc de, no sé si ho fan al final del dia o, el dia 
següent la Brigada, però que els jardiners vagin una mica en compta amb el tema de  
netejar. “ 
 

El regidor d’Obres i Serveis,  Sr. Jordi Casanovas i García, respon el següent: 

“A veure, ho anem fent L’empresa que està fent  la poda, el que fa és recollir diguem  
la part més grossa i la parts més petita l’anem recullin nosaltres, des de la part de la 
Brigada, el que és evident que el que anem fem és el dia posterior. El que han deixat 
avui i que no hem recollit i demà ells es desplacen i demà netejant aquella zona 
perquè generalment ells han plegat de treballar. Una altre cosa és que, ens estem 
plantejant de cara a l’any que ve és muntar un torn de tarda, per poder evitar-ho.” 

La regidora, Sra. Bàrbara Furment i Tomás, indica que això poden fer-ho els mateixos 

jardiners,  amb l’aspiradora. 

El regidor d’Obres i Serveis,  Sr. Jordi Casanovas i García, manifesta el següent: 

“El que ens estem plantejant és poder fer un torn de tarda de cara a l’any que ve, i 
d’aquesta manera ells treballen pel matí, a la tarda acaben, nosaltres ens dediquem 
a fer tota la neteja intensiva i és menys incidència de cara a tot el veïnat. Sinó el 
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problema que tenim és que fins que ells no acaben, aquella zona no la podem atacar 
i quan l’ataquem, per horaris coincidim, ells treballen fins les cinc de la tarda ....” 
 

La regidora Sra. Bàrbara Furment i Tomás, indica el següent: 

“Com aquest any no ho havia vist mai. Ahir a les nou menys quart de la nit estava tot 
allà a la Cadença, que no podies sortir “ 

El regidor d’Obres i Serveis,  Sr. Jordi Casanovas i García, manifesta el següent: 

“L’any que ve n’hi haurà menys perquè aquest any s’ha fet una poda més intensiva, 
per tant l’any que ve hi haurà menys boles,  veníem de dos anys de podes més 
suaus i per tant menys intenses, hi havia molt acumulat i aquest any encara s’ha fet 
més crític. Llavors el què farem és intentar anar una mica més coordinats i posant 
aquet torn de tarda però aquest any no, no ha sigut capaç, però en vista dels 
resultats ho plantegem per l’any que ve.” 

 

 

10.5 Pregunta de la regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup 

municipal GT,  relació a  l’empresa de neteja de La Riera i centre del poble . 

La regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella, formula la següent pregunta al regidor 

d’Obres i Serveis: “Com tenim el tema de l’empresa que ens ha d’ajudar a netejar la 

Riera i el centre del poble?” 

El regidor d’Obres i Serveis, Sr. Jordi Casanovas i García, exposa el següent: 

“Estem acabant tota la part de documentació que ens havien demanat des de la part 
de Secretaria, el conveni que ens havien de facilitar fins el final d’any no l’havien 
consolidat l’empresa que com això, no sé si ho sabeu, però és el Consell Comarcal 
que lidera el projecte i és  51% CCM i 49% de l’empresa Ferrovial, estàvem 
pendents que ens enviés el protocol de treball que el tenien que redactar, el van 
redactar  a final d’any, ens l’han donat i han una sèrie de qüestions, estem ara 
treballant ara amb el Servei Tècnic, amb el servei de Secretaria i d’aquí un parell de 
dies ho tirem amb intervenció i, en quan tinguem tot això resolt, si tot està en ordre 
amb el que necessitem, doncs ho podrem iniciar.” 

 

 

10.6  Pregunta de la regidora Sra. M. Núria Andinyac Lladó, en relació a talls de 

llum repetitius 

 

La regidora Sra. M. Núria Andinyac i Lladó del grup municipal GT, formula la següent 

pregunta: 

“”Els talls de llum que hi han agut durant les tres últimes setmanes de quatre a cinc 
minuts, més que res perquè hi ha algú que ja m’ho ha preguntat  a mi i no sé si 
sabeu a què és degut “ 
 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, respon  el següent: 
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“Sí, ahir en vam parlar, jo tinc informació de dilluns perquè justament vam tenir una 
trobada d’alcaldes del Baix Maresme, i ens hi hem trobat tots, és a dir que no ha 
estat només a Teià,  no tot Teià, només una part, però ha afectat alguns pobles del 
Baix Maresme, ha afectat alguns pobles del Vallès Oriental, a la proximitat, no en sé 
ara encara les causes, però si que ha estat una afectació imputable al 
subministrament elèctric, no sé de quina determinada fase, una subestació, però ha 
de ser una subestació vinculada amb diversos municipis. Suposo que en breu 
tindrem algun informe d’Endesa. Els Serveis Tècnics, ja han fet les consultes perquè 
ens arribi aquesta informació. Ha durant poc, en tots dos casos va durar no sé quant 
de temps però molt poc, però ha afectat diversos municipis.  

 

La Regidora, Sra. M Núria Andinyac i Lladó  indica que hi ha  qui ho relaciona amb 

els helicòpters ... 

 

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

“”No, no, no té res a veure.  L’helicòpter forma part, no, no,  perquè a més a més 
l’helicòpter està dut de mossos d’esquadra, està dotat de càmeres d’infrarojos, que 
és la, apart d’altres mecanismes d’il·luminació i l’helicòpter forma part del Pla 
Operatiu Específic d’Habitatge que ha desplegat el Departament d’Interior i el cos de 
Mossos d’Esquadra per atenuar i per mirar de reduir el nombre de robatoris a interior 
de domicili que esta afectant el Baix Maresme I altres municipis.” 
 

10.6 Manifest del Regidor, Sr. Francesc Ribas i París. 

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del grup PDeCAT.  manifesta 

el següent: 

“Només sumar-nos a la indignació per la inhabilitació de Mas, Ortega i Rigau 
condemnar-la evidentment i que ens encoratgi encara molt més a continuar 
treballant per la sobirania d’aquest poble i a trencar molts ous i fer moltes truites” 
 

 
 
 

 
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  
 
 
 
 
 
 
Annexos: 
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