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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL  
EFECTUADA EL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2019 

 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 13/2019 
Caràcter: Ordinari 
 
 
A les 20:35 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió Ordinària, que 
presideix l’Alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda. 
 

Sra. Montserrat Riera Rojas 

Sra. Erica  Busto Navarro 

Sr.  Santiago  Albert Seseña 

Sra. Mercè Alòs Lladó 

Sr. Jordi López Sánchez 

Sra. Olga Parra Ordaz 

Sr. Francesc Ribas Paris 

Sra. Maria Núria Andinyac Lladó 

Sr. José David Basi Limiñana 

Sr. Joaquin Roca Agost 
 

Sr. Jordi 
Casanovas Garcia, que s’incorpora a la sessió  en el 
punt 5è de l’ordre del día, quan són les 20:43 hores. 

 

Sra. Gemma 
Rosell Duran, que s’incorpora a la sessió en el punt 10è 
de l’ordre del día, quan són les 21:16 hores 

 
 
Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr. José Maria Blanco Ciurana i per la 
interventora municipal, Sra. Anna Moreno Castells. 
 
Oberta la sessió, s’entra a tractar els temes inclosos a l’ordre del dia i s’adopten els 
següents acords: 
 
 

I. PART RESOLUTÒRIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 

 
1.1. PLE2019/10 Ordinària 26/09/2019 
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Vist l’esborrany de l’acta de la sessió de la reunió ordinària del passat dia 26 de 
setembre de 2019. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda la seva aprovació en 
la versió original, sense introduir rectificacions. 
 
 
 
1.2  PLE2019/11 Extraordinària i urgent 16/10/2019 
 
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió de la reunió extraordinària i urgent del 
passat dia 16 d’octubre 2019. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria dels regidors assistents, el 
vot favorable de l’alcalde i nou regidors que pertanyen als grups municipals de 
Cat+ERC. JuntsxCat, GT i PSC-CP i l’abstenció del regidor del grup municipal de 
Cs, per no haver assistit a la referida sessió plenària, acorda la seva aprovació en 
la versió original, sense introduir rectificacions. 
 

 

 

1.3 PLE2019/12 Extraordinària 22/10/2019 
 
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió de la reunió extraordinària del passat dia 22 
d’octubre 2019. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda la seva aprovació en 
la versió original, sense introduir rectificacions. 
 

 

 

 
Dictàmens 

 
Àrea 1 
 

2. PRP2019/1481   Nova aprovació del conveni de col·laboració i delegació de 
competències al Consell Comarcal del Maresme  en relació al projecte 
L'herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la 
comarca, a cofinançar  pel Fons Europeus de desenvolupament regional 
(Programa Operatiu Feder 2014-2020). 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 14 de novembre de 2019, en 
relació a la proposta de nova aprovació del conveni de col·laboració i delegació de 
competències  al Consell Comarcal del Maresme  en relació al projecte L'herència 
del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar  
pel Fons Europeus de desenvolupament regional (Programa Operatiu Feder 
2014-2020). 
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Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 26 de 
setembre de 2019, en el qual es va aprovar el següent: 
 

“” 

PRIMER.- APROVAR la delegació al Consell Comarcal del Maresme per a la 
contractació dels estudis, redacció de projectes, la contractació de l’execució 
d’obres i implementació d’accions en relació al projecte l’Herència del 
Maresme. Rutes Turístiques pel Patrimoni Cultural de la Comarca, a 
cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional – Programa 
Operatiu Feder 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. 
 

SEGON.- APROVAR l’esborrany de conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Maresme i aquest Ajuntament, i la delegació de competències 
per a la contractació dels estudis, redacció de projectes, la contractació de 
l’execució d’obres i implementació d’accions en relació al projecte l’Herència 
del Maresme. Rutes Turístiques pel Patrimoni Cultural de la Comarca, a 
cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional – Programa 
Operatiu Feder 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. 
 

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa d’import 2.940,60 €, 
corresponent a la quota de l’exercici 2019 d’aquest Ajuntament, fixat al pacte 
dotze del referit conveni de col·laboració, a favor d el Consell Comarcal del 
Maresme, amb càrrec a la partida 340 3360 7800000 del Pressupost General 
de Despeses vigent, condicionada a l’aprovació definitiva de l’expedient de 
modificació de crèdit núm. 6. 
 

QUART.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa d’import 8.821,80 € i 7.841,60 
€ corresponent a la quota dels exercicis 2020 i 2021, respectivament, d’aquest 
Ajuntament fixat al pacte dotze del referit conveni de col·laboració a favor del 
Consell Comarcal del Maresme, amb càrrec a la partida 340 3360 7800000 del 
Pressupost General de Despeses de l’exercici corresponent, restant 
subordinada a l’existència de crèdit al Pressupost Municipal dels referits 
exercicis de 2020 i 2021. 
 
CINQUÈ.- AUTORITZAR al senyor alcalde-president per a la signatura del 
referit conveni de col·laboració i delegació i de quants documents siguin 
necessaris en execució dels anteriors acords. 
 

SISÈ.- TRAMETRE certificació dels acords adoptats i còpia del conveni de 
col·laboració a la Direcció d’Administració Local del Departament de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’article 
309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme. 
“” 
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Vist l’ofici enviat pel president del Consell Comarcal del Maresme, de data 24 
d’octubre de 2019, en el qual es fa constar que s’han introduït noves 
modificacions de redactat a l’esborrany de conveni enviat als Ajuntaments, 
demanant a tots aquells que ja ho tenen aprovat que ho tornin a aprovar amb les 
modificacions introduïdes al nou esborrany que s’adjunta. 
 
Atès que l’article 25.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local atorga als municipis competències en els termes previstos per 
la legislació estatal o autonòmica en matèria de promoció de la cultura i 
equipaments culturals. 

 
Atès que l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
correspon al Consell Comarcal del Maresme les competències que li deleguin o 
li encarreguin de gestionar els municipis. Les delegacions o els encàrrecs de 
gestió han d’anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per 
a exercir-los. 

 
Atès que els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic, s’atorguen potestats a les administracions públiques per 
formalitzar entre elles convenis interadministratius, fixant l’article 49 i el seu 
contingut. A més, en l’article 50.1 es determinen els aspectes claus que han de 
reflectir aquesta memòria, així com la necessitat de compliment de tot el previst 
en la mateixa Llei. 

 
Vist el nou esborrany de conveni de col·laboració i delegació de 
competències al Consell Comarcal per a la contractació dels estudis, redacció 
de projectes, la contractació de l’execució d’obres i implementació d’accions en 
relació al projecte l’Herència del Maresme. Rutes Turístiques pel Patrimoni 
Cultural de la Comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional – Programa Operatiu Feder 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. 

 
Vist l’informe d’intervenció municipal núm. 169/2019, de data 16 de setembre, 
amb resultat de fiscalització FAVORABLE amb les observacions contemplades 
a l’apartat 5.1, en el que es transcriu el següent: 
“”L’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa queda 
condicionat a l’entrada en vigor de la modificació 006/2019.“” 

 

 
Vist l’informe favorable de Secretaria,  Ref. 17/2019, de data 17 de juliol de 2019. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, 
adopta els següents acords: 
 
Primer.- APROVAR el nou esborrany de conveni de col·laboració i delegació 
de competències al Consell Comarcal per a la contractació dels estudis, 
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redacció de projectes, la contractació de l’execució d’obres i implementació 
d’accions en relació al projecte l’Herència del Maresme. Rutes Turístiques pel 
Patrimoni Cultural de la Comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional – Programa Operatiu Feder 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6. 
 

Segon.- MANTENIR la resta d’acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament, en sessió 
ordinària del dia 26 de setembre de 2019, en relació al referit conveni de 
col·laboració i delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme, 
al no estar afectats per les modificacions introduïdes en la nova redacció del 
conveni. 
 

Tercer.- AUTORITZAT el senyor alcalde-president per a la signatura del referit 
conveni de col·laboració i delegació i de quants documents siguin necessaris en 
execució dels anteriors acords. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme. 
 
 
 
 
 

3 PRP2019/1535   Encomanda  de gestió a la Diputació  Provincial de 
Barcelona per l'assumpció de la gestió informatitzada del Padró 
d'Habitats (AGIPH) 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 12 de novembre de 2019, en 
relació a la proposta d’encomanda de gestió a la Diputació Provincial de Barcelona 
per l'assumpció de la gestió informatitzada del Padró d'Habitats (AGIPH) 

 
Atès que en relació a les competències de les Diputacions Provincials, l’article 
36.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  (LBRL), estableix que la Diputació “Dona 
suport als ajuntaments per a la tramitació de procediments administratius i realització 
d’activitats materials i de gestió, assumint-les quan aquells les hi encomanin. 
 
Atès que en la concreció d’aquestes funcions genèriques d’assistència i cooperació 
local, al darrer paràgraf de l’article 17.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, -LRBRL-, 
estableix el següent: 

“La gestió del Padró municipal es portarà pels Ajuntaments amb mitjans 
informàtics. Les Diputacions Provincials assumiran la gestió informatitzada dels 
padrons dels municipis que, per la seva insuficient capacitat econòmica i de gestió, 
no puguin mantenir les dades de forma automatitzada” 

 

Vist l’esborrany de conveni-tipus sobre l’assumpció de la gestió informatitzada del 
Padró d’Habitants dels ens locals  (AGIPH) per la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’informe de Secretaria, ref. 2019/28, de data 8 de novembre de 2019, sobre el 
procediment legalment aplicable per portar a terme l’encomanda de gestió a la 
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Diputació Provincial de Barcelona, el qual incorpora la corresponent proposta 
d’acord. 
 
Vist el que disposa l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic – LRJSP-,  en relació a  l’encomanda de gestió, així com l’article 
47.2.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que 
requereix acord plenari amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres que composa la Corporació. 
 
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.-  Encomandar a la Diputació Provincial de Barcelona, a l’empara del que 
preveu l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic -LRJSP-,  la gestió informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH), tenint en 
compte els següents motius que la justifiquen: 

 
a) Insuficient capacitat econòmica i de gestió del municipi per mantenir les 

dades del padró de forma automatitzada (article 17.1, tercer paràgraf LBL) 
 

b) Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió automatitzada del 
padró d’habitants (article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic). 

 
Els actes de caràcter material i tècnic que s’encomanden són els següents: 

a) Manteniment de la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària. 
b) Centralització d’una base de dades 
c) Recepció i processament de dades provinents d’altres Administracions o 

Organismes, d’acord amb la normativa vigent sobre padró d’habitants i cens 
electoral. 

d) Emissió de les dades per a l’actualització del cens electoral. 
e) Conservació de les dades històriques des que la Diputació de Barcelona 

tingui assumida la gestió del Padró. 
f) Descentralització de determinades operacions (com ara, l’obtenció de 

documents impresos, la mecanització del registre de població o altres), 
mitjançant l’accés telemàtic dels Ajuntaments, subordinada en tot cas al nivell 
d’implementació i a la concurrència de raons tècniques que ho facin 
aconsellable. 

g) Totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis d’informació 
digital amb altres Administracions que derivin de la gestió del padró 
d’habitants. 

h) En general, totes aquelles actuacions formals que resultin necessàries i 
vinculades amb la gestió del padró d’habitants. 

 
Segon.-  L’encomanda de gestió que s’atorga no suposa cessió de titularitat de la 
competència, sent responsabilitat dels òrgans municipals competents dictar quants 
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actes o resolucions de caràcter jurídic donin suport a la concreta activitat material 
objecte d’encomanda. 
 
Tercer.- Aquesta encomanda de gestió entrarà en vigor l’endemà de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, una vegada formalitzat el conveni 
entre aquest Ajuntament i la Diputació Provincial de Barcelona, i el seu termini de 
vigència serà indefinit. 
 
Quart.-  Aprovar el conveni tipus d’encomanda de gestió sobre l’assumpció de la 
gestió informatitzada del padró d’habitants dels ens locals (AGIPH) per la Diputació 
de Barcelona,  que s’adjunta com Annex a aquest acord i facultar al senyor alcalde 
per a la seva signatura i la de quants actes requereixi la seva formalització. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Diputació Provincial de Barcelona, als efectes  
que per la seva part es procedeixi a l’acceptació de l’encomanda aquí conferida. 
 
Sisè.- Una vegada acceptada l’encomanda de gestió per la Diputació de Barcelona, 
aquest acord es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, per a general 
coneixement. 
 
Setè.- Trametre una còpia del conveni formalitzat al Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

 

4. PRP2019/1541   Expedient MC 10/2019 de Suplements de crèdit i crèdits 
extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 12 de novembre de 2019, en 
relació a l’expedient MC10/2019, de suplement de crèdit i crèdits extraordinaris. 
 
Vista la providència de data 7 de novembre de 2019, d’inici d’expedient de 
modificació de crèdits núm. 010/2019 mitjançant suplements de crèdits i crèdits 
extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria.  
 
Vist l’informe favorable emès per la interventora núm. 233/2019, de data 7 de 
novembre de 2019. 
 
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del grup municipal de 
JuntsxCatalunya manifesta que s’abstindrà en la votació pels següents motius: 
“Fa, no se si un parell de plens, que hi va haver una altra modificació pressupostària i ja 
vàrem demanar que s’incrementés la partida del fons de contingència que de fet està 
dirigit a aquests tipus d’actuacions que ara hagués anat bé i no haver de tirar una altra 
vegada de romanent, que també ens agradaria saber quina part de romanent portem, a 
les alçades que estem, incorporat al pressupost. Ja em respondreu quan pugueu 

siusplau. I per tant, ens abstenim.” 
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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 de nou 
regidors que pertanyen als grups municipals de Cat+ERC, GT, Cs i PSP-CP i el 
vot d’abstenció del regidor del grup municipal de Junts per Catalunya, adopta els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 010/2019 mitjançant 
suplements de crèdits en el Pressupost de l’exercici 2019, de la següent forma: 
 

Partides que incrementen  
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

160 9340 3520000 Interessos de demora 245,00 € 

101 9200 2330000 Altres indemnitzacions 48.399,94 € 

330 1510 6810000 Terrenys i béns naturals 4.914,68 € 

   
Partides d'ingrés   

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

87000 
Romanent de tresoreria amb 

finançament general 
53.559,62 € 

 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 010/2019 mitjançant crèdits 
extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria en el Pressupost de l’exercici 
2019, de la següent forma: 
 

Partides que incrementen  
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

320 1600 6090000 Clavegueram 17.000,00 € 

   
Partides d'ingrés   

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

87000 
Romanent de tresoreria amb 

finançament general 
17.000,00 € 

 

Tercer.- Que l’expedient núm. MC 010/2019 de suplements de crèdits i crèdits 
extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria 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 010/2019 de de suplements 
de crèdits i crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria. 

 
 
Àrea 2 
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5. PRP2019/1546   TEIANENC DE L'ANY 2019 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 12 de novembre de 2019, en 
relació al Teianenc de l’any 2019. 
 
Realitzat el procés participatiu per proposar candidats al/la  
TEIANENC/TEIANENCA de l’any 2019, les propostes de la ciutadania validades 
per la comissió de garanties han estat: 
 
Sílvia Aranda, actriu professional. “Per haver triomfat en el paper de Pilar Fuster 
a la obre de teatre Tancats”. 
 
Mateu Crisol, jugador de bàsquet format a l'Agrupació Esportiva Teià. “Campió 
de Catalunya de Minibàsquet de la temporada 2018/2019 amb el club bàsquet 
Maresme 3 Viles”. 
 
Ignacio Gil, president del Club Futbol Joventut Teià. “Pel gran impuls que ha 
donat al futbol durant el 2019 amb la creació de nous equips”. 
 
Xavi Pich, rector de Teià. “Per la seva tasca i compromís en la parròquia, 
església i Caritas; per obrir l’església al poble i a les persones amb mobilitat 
reduïda, i per la cessió al poble per al seu ús de la casa de Cal Senyor Cinto”. 
 
Atès el procés de votacions per escollir al/la  TEIANENC/TEIANENCA de l’any 
2019 i vist el reconta de vots realitzat el dia 5 de Novembre, el guanyador ha estat 
Mn. Xavi Pich. 
 

(*El regidor Sr. Jordi Casanovas Garcia s’incorpora a la sessió quan són les 20:43 hores.) 

 
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.- Declarar guanyador del TEIANENC de l’any 2019 a Mn. Xavi Pich segons 
la proposta de la ciutadania més votada. 
 
Segon.- Fer constar a la placa la següent inscripció:  
 
“” 

TEIANENC de l’any 2019 
“Per la cessió al poble de la casa de Cal Senyor Cinto i per la seva tasca i compromís amb el 
poble de Teià” 

EPICET LP 
CLeMENTIS 

Del segle II dC       Al 2019 
Epitec, esclau de Luci Pedani   Xavi Pich-Aguilera i Roca           “” 
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6. PRP2019/1531   Concessió TEI DE PLATA 2019 
 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, der data 12 de novembre de 2019, en 
relació a la concessió del Tei de Plata 2019. 

 
Vist l’acord adoptat per la Comissió Informativa Plenària reunida en data 18 de 
juliol de 2019 de concessió del TEI DE PLATA 2019 a L’AE MINTAKA,  I ATÈS 
QUE: 
 

- L’Agrupament Escolta Mintaka va ser fundat l’1 de febrer de 1969 a Teià 
pel Pere Duran com a “centre excursionista Pompeu Fabra”. L’A.E. Mintaka 
forma part de l’Associació Escoltes Catalans, que és l’associació laica de 
l’escoltisme català, des del 1974 i forma part de la Federació Catalana 
d’Escoltisme i Guiatge. L’escoltisme és un moviment infantil i juvenil que 
aplega gairebé 40 milions de persones i té presència a gairebé tots els 
països del món. 

 
- El seu objectiu és posar l’infant al centre de l’acció educativa, tenint en 

compte l’entorn i què hi està passant, fent que els infants i joves puguin 
entendre els esdeveniments amb una mirada crítica i que s’impliquin per 
canviar aquells aspectes de la societat que no els agrada.  

 
- Al llarg del temps han treballat amb les persones refugiades  quan va 

començar l’anomenada “crisi dels refugiats”,  s’ha participat en el projecte 
de “La Murga” ”, impulsat pels Escoltes Catalans i que permet conèixer què 
és el quart món, els Claners, de 18 anys;  van participar de la neteja de les 
platges a Galícia quan hi va haver l’accident del Prestige. 

 
- A nivell local han  fet activitats de col·laboració amb l’ADF o el CMC de 

Teià i forma part del Consell Educatiu Municipal i ha col·laborat amb el de 
Consell de Cooperació, promoguts des de l'Ajuntament de Teià. 

 
- Amb l’objectiu de teixir xarxa i de conèixer altres realitats, el Cau també 

aposta pel treball amb altres agrupaments de la zona i organitza trobades 
d’infants i joves de la mateixa edat entre diferents caus, també a nivell 
nacional (Catalunya). Així, Teià va acollir l’Assemblea General Ordinària 
d’Escoltes Catalans el 1996 o la Trobada de Formació de tots els Caps 
d’Escoltes Catalans el 2010. 

 
CONSIDERANT: 

- La tasca d’educació en el lleure desenvolupada per l’Agrupament Escolta Mintaka 
a Teià durant 50 anys. 

- L’acció de fomentar, a través de l’educació en el lleure, que s’apoderi els infants i 
joves perquè s’impliquin al seu entorn i puguin transformar-lo. 
 



 

 
11 

 

- I pels valors inestimables que l’entitat transmet als infants i joves amb la seva 
activitat al municipi, com són: El respecte cap a un mateix, tant físicament com 
mentalment, el respecte mutu, la sinceritat, l’honestedat, l’esforç, la 
responsabilitat, l’autonomia. La capacitat de saber compartir, el treball en equip, la 
solidaritat, la llibertat, la justícia i l’esperit crític. Així com, la importància d’estimar i 
protegir la natura, de participar activament de la vida col·lectiva i de la implicació 
amb l’entorn, el poble i el país. 
 
El regidor Sr. David Basi Limiçana, en representació del grup municipal Cs, 
manifesta que s’abstindrà en la votació pels següents motius: 
“”Felicitar també als guanyadors, tot i que, atès que el guanyador és proposat pel govern 
municipal amb molt poc marge de negociació, però sense voler deslluir els mèrits dels 
guanyadors, el nostre vot serà d’abstenció.“” 

 
El regidor Sr. Joaquin Roca Agost, en representació del grup municipal PSC-CP, 
manifesta que s’abstindrà en la votació pels següents motius: 
“”Partint de  la base que jo des de molt petit vaig ser escolta i encara me’n recordo de la 
primera excursió amb 10 o 11 anys que vaig fer al Castell de Burriac, per tant a mi tot el 
que sigui el Mintaka i aquest Cau em té el cor robat, però en aquest cas penso que 
haguéssim pogut parlar més sobre altres persones que han fet coses també al respecte i 
us dic a pesar que em té el cor robat, per això m’he d’abstenir en aquesta ocasió,” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres que composa la Corporació, el vot favorable de l’alcalde i nou regidors 
que pertanyen als grups municipals de Cat+ERC, Junts per Cat i GT i el vot 
d’abstenció de dos regidors que pertanyen al grup municipal de Cs i de PSC-.CP, 
adopta els següents acords: 
 
 
Primer.- CONCEDIR el Tei de Plata 2019 a l’A.E. MINTAKA.  
 
El Tei de Plata és la màxima distinció que atorga l’Ajuntament de Teià i té per 
objectiu distingir aquelles persones o entitats que al llarg de la seva vida hagin 
destacat pels seus extraordinaris mèrits personals o col·lectius i hagin contribuït al 
desenvolupament cultural, educatiu, esportiu, participatiu, del medi ambient o 
social en benefici de la nostra vila.  
 
Segon.- FER CONSTAR en el Tei de Plata la següent inscripció: 
 

“ A L’A.E. MINTAKA,  el Cau de Teià, en reconeixement a la trajectòria 
de 50 anys de formació en el lleure i en valors dels infants i joves de 
Teià. 
Teià, 11 de Novembre de 2019”. 

 
 

 

 
Àrea 3 
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7. PRP2019/1482   Aprovació pròrroga del contracte del Servei de recollida 
i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Teià 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 14 de novembre de 2019, en 
relació a l’aprovació de la pròrroga del contracte del Servei de recollida i transport 
de residus sòlids urbans del terme municipal de Teià 
 
Vista la instància presentada per D. D. i F., actuant en nom i representació de 
l’UTE URBASER, SA i l’ARCA DEL MARESME EI, S.L.L., amb NIF: U-66570003, 
de data 13 de setembre de 2019, registre d’entrada núm. 2019/7438, en la qual es 
sol·licita l’aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de recollida i transport 
de residus sòlids urbans del terme municipal de Teià, fins el dia 31 de març de 
2021, atès que la durada de quatre anys del contracte finalitza el 31 de març de 
2020. 
 
Vist el que disposa la clàusula desena dels Plecs de clàusules administratives 
particulars que regeixen el contracte del servei de recollida i transport de residus 
sòlids urbans del terme municipal de Teià, així com el pacte quart del contracte 
administratiu subscrit amb l’UTE URBASER, SA I L’ARCA DEL MARESME EI, 
S.L.L., formalitzat en data 15 de febrer de 2016, el qual determina el següent: 
 

“”QUART.- Es fixa la data d’inici de la prestació del servei el dia   1 d’abril de 2016 i 
la seva durada serà de quatre  anys comptats a partir d’aquesta data, prorrogable 
per períodes d’un any, fins a un màxim de dues anualitats, per mutu acord de les 
parts abans de la finalització del contracte, sense que pugui produir-se el 
consentiment tàcit de les parts, de conformitat amb  el que determina la clàusula 

10a  del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la 
contractació.”” 

 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal, de data  28 d’octubre de 2019, en el 
qual es fan constar els següents extrems: 
 
“”Informe:  

El CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PUBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT 
D'ESCOMBRARIES amb l’empresa UTE: URBASER — LARCA DEL MARESME es va 
iniciar 01/04/2016 i finalitzà el proper 31/03/2020 

 

Vist l’escrit presentat per la UTE RSU Teià en data 13/09/2019 el tècnic que subscriu 
informa: 

L'empresa sol·licita prorroga fins el 31/03/2021. 

A data d'avui no és possible adjudicar el nou servei abans del 31/03/2020. 

Conclusions  

A criteri del tècnic que subscriu es pot informar favorablement la prorroga sol licitada fina el 
31/03/2021. 
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El contracte preveu un nova prorroga màxim fins el 31/03/2022. “” 

 
 
Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació, ref. 26/2019, de 30 
d’octubre, en relació a la procedència d’aprovar la pròrroga del referit contracte de 
serveis. 
 
Vist l’informe de fiscalització de la interventora municipal, ref. 229/2019, de 31 
d’octubre, amb resultat de fiscalització de favorable. 
 
 
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 pròrroga del contracte del servei de recollida i transport de 
residus sòlids urbans del terme municipal de Teià, pel termini d’un any fins al dia 
31 de març de 2021, en les mateixes condicions en que es trobava el contracte 
formalitzat en data 15 de febrer de 2016, amb la UTE URBASER SA i ARCA DEL 
MARESME EI,S.L.L. 
 
Segon.- INDICAR a la UTE URBASER, SA i ARCA DEL MARESME EI, S.L.L. que 
de conformitat amb  el que disposa la clàusula 10 dels Plecs que regeixen la 
referida contractació, es podrà acordar una segona i última pròrroga del contracte 
fins el dia 31 de març de 2022, en el suposat que sigui instada pel contractista. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al contractista per al seu coneixement i als 
efectes pertinents. 
 
 
Propostes 
 
 

8. PRP2019/1390   Moció del grup municipal de Ciutadans de Teià de 
condemna de la violència i el terrorisme en democràcia. 
 
El regidor Sr. Jose David Basi Limiñana, en representació del grup municipal de 
Cs, manifesta que retira la moció de condemna de la violència i del terrorisme en 
democràcia, pels motius següents: 
“Aquesta Moció lògicament ha perdut la seva vigència temporal. És una Moció que 
nosaltres vàrem presentar fa un mes i una mica més. No té cap sentit en aquests 
moments plantejar-la.” 
 

 

 

9. PRP2019/1520 Moció del grup municipal PSC-CP, a favor del retorn al 
diàleg polític i l’entesa dins el marc legal de l’Estatut i la Constitució. 
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Vista la Moció presentada pel grup municipal PSC-CP, de data 20 d’octubre de 
2019, a favor del retorn al diàleg polític i l’entesa dins el marc legal de l’Estatut i la 
Constitució, que no ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de l’àrea 1, 
havent quedat justificada la urgència de la seva inclusió a l’ordre del dia d’aquesta 
sessió plenària en la intervenció realitzada pel regidor Sr. Joaquin Roca Agost. 
 
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, 
acorda ratificar la inclusió en l’ordre del dia de la referida moció del grup municipal 
PSC-CP, de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF. 

** 

Vista la Moció del grup municipal PSC-CP, de 20 d’octubre de 2019, que 
seguidament es transcriu: 
 

“” 

El judici i la sentència del Tribunal Suprem que hem conegut, són producte del 
fracàs de la política. Fa massa temps que Catalunya es troba en una situació 
d’atzucac. La sentència ha d’esdevenir el punt d’inflexió necessari per obrir una 
nova etapa, de retorn a la legalitat i a les institucions. Tots i totes nosaltres, 
com a representants públics, hem de vetllar pels drets i deures del conjunt de la 
ciutadania. Per això és la nostra obligació cercar una sortida pactada assolint 
un compromís ferm amb la negociació i el diàleg dins la llei, com a elements 
bàsics per a la convivència, alhora que reprenem el consens polític i la unitat 
civil que sempre ens han definit com a país. Una mostra d’això són els acords i 
pactes transversals entre formacions polítiques diferents en molts dels nostres 
governs municipals i supramunicipals, que han possibilitat, durant molts anys, 
l’entesa i el treball conjunt en favor de la ciutadania.  
 
Per tot l’esmentat, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
proposa al Ple de l’Ajuntament de Teià, l’adopció dels següents ACORDS : 
 
1. Vivim en un Estat de dret amb separació de poders, i l’actuació del poder 

judicial es desenvolupa des del respecte als drets i llibertats emparats per 
la Constitució, amb les màximes garanties i total transparència. Tal i com 
ha reconegut, en relació al judici, i ha recordat també l’associació de 
Jutgesses i Jutges per a la Democràcia. 

2. Acatem la sentència i defensem el compliment de la llei perquè només hi 
ha democràcia des del respecte a la legalitat i als mecanismes de reforma 
de la llei, el que garanteix la nostra llibertat enfront de l’arbitrarietat del 
poder. 

3. Totes les sentències són opinables, i el nostre Estat de Dret empara la 
llibertat d’expressió i els drets de reunió i manifestació d’aquestes opinions, 
sempre i quan es produeixin amb civisme, tolerància i respecte. 

4. Rebutgem qualsevol intent d’enfrontar la legitimitat de les resolucions 
judicials amb el caràcter representatiu de les institucions, que han de 
representar al conjunt de la ciutadania.  
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5. Cridem a la calma i serenor ciutadanes -també entre les entitats i 
moviments-  per assolir una situació de consens i de suma, a la que han de 
sentir-se cridades totes les forces polítiques democràtiques representades 
al Parlament de Catalunya i a les Corts espanyoles. 

6. Vetllarem per assegurar la convivència i el pluralisme en l’espai públic del 
nostre municipi i la neutralitat del nostre ajuntament. 

7. Demanem a les institucions del país i del conjunt de l’Estat retornar a la 
política per cercar solucions a un problema que és de naturalesa 
eminentment política. 

8. Garantirem el respecte a la legalitat i a l’actual marc institucional, fins que 
no hi hagi el necessari consens per reformar-lo a través dels mecanismes i 
les majories establerts.   

9. Traslladarem aquests acords al Parlament, al Congrés dels i les Diputades, 
al Senat, als Governs de la Generalitat i de l’Estat, a les entitats 
municipalistes catalanes, a les principals entitats cívic-polítiques catalanes, 
i a les entitats veïnals del nostre municipi. 

“” 
 

El regidor Sr. Francesc Ribas Paris, portaveu del grup municipal JuntsxCatalunya-Teià, 
justifica el seu vot en contra, manifestant el següent: 
“”Estem molt a favor del diàleg, però diàleg sense cap condició.” 
 
La regidora Sra. M. Núria Andinyac Lladó, del grup municipal Gente de Teià, manifesta el 
seu vot en contra, indicant el següent: 
“”Evidentment estem a favor del diàleg, de la no violència i justament el títol d’aquesta 
moció és a favor del diàleg i creiem que justament és el que no hi ha des del Govern 
Central i és el primer que s’ha de canviar.“” 
 
El regidor Sr. José David Basi Limiñana, del grup municipal Cs, justifica el seu vot en 
contra, fen constar el següent: 
“”Lamentablement  hi ha punts en aquesta Moció que no podem subscriure” 
 
La regidora Sra. Montserrat Riera Rojas, portaveu del grup municipal CaT+ERC, justifica 
el seu vot en contra, exposant el següent: 
“”També en aquest sentit d’aquesta Moció, Cat+ERC presenta en aquest Ple una Moció 
d’urgència en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de 
Catalunya.“” 
 

 
El Ple de l’Ajuntament, acorda rebutjar la referida moció presentada pel grup 
municipal PSC-CP, de data 20 d’octubre de 2019, amb els vots del senyor alcalde 
i deu regidors que pertanyen als grups municipals de Cat+ERC, Junts per 
Catalunya, GT i CS  i el vot a favor de la seva aprovació del regidor del grup 
municipal del PSC-CP. 
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10. PRP2019/1587 Recurs de reposició contra l’aprovació definitiva del 
Projecte tècnic d’arranjament Pista Esportiva A.E. Teià. 

 

(*La regidora Sra. Gemma Rosell Duran s’incorpora a la sessió quan són les 21:16 hores) 

 
Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 18 de novembre de 2019, referent al recurs 
de reposició contra l’aprovació definitiva del projecte tècnic d’arranjament pista 
esportiva A.E. Teià, que no ha estat dictaminada per la Comissió Informativa 
corresponent. 
 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch Rodoreda, fa justificació de la urgència de la seva 
inclusió a l’odre del dia de la present sessió plenària. 
 
El regidor Sr. Joaquin Roca Agost, en representació del grup municipal PSC-CP, 
manifesta el seu vot en contra de la urgència d’incloure la proposta a l’ordre del 
dia d’aquesta sessió plenària pels següents motius: 
“”Nosaltres tot el que hem fet fins ara, agrairíem que no es passés en aquest Ple que es 
deixés primer parlar sobre aquest tema abans de portar-lo aquí. Per tant, estem en contra 
que es ratifiqui la seva inclusió. ““ 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que 
composa la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde i d’onze regidors 
que pertanyen als grups municipals de Cat+ERC, Junts per Catalunya, GT i Cs, i 
el vot en contra del regidor del grup municipal PSC-CP, acorda ratificar la inclusió 
a l’ordre del dia de la referida proposta de l’Alcaldia, de conformitat amb el que 
disposa l’article 82.3 del ROF. 
 

*** 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 18 de novembre de 2019, referent al recurs 
de reposició contra l’aprovació definitiva del projecte tècnic d’arranjament pista 
esportiva A.E. Teià, que transcrita literalment diu el següent: 
 
“” 
Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 26 de 
setembre de 2019, en el qual es va disposar el següent: 
 
“” 

PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions formulades pel Sr. Joaquin Roca Agost, actuant en nom i 
representació del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés (PSC-CP), en escrit de data 13 de setembre de 2019, amb registre d’entrada núm. 
2019/7540, de data 14 de setembre de 2019, pels motius que consten a l’informe emès pel 
Servei Tècnic Municipal, de data 20 de setembre de 2019, anteriorment transcrit. 
 
SEGON.- APROVAR definitivament el projecte tècnic anomenat: “ARRANJAMENT PISTA 
ESPORTIVA A.E.TEIÀ”. de data de juliol de 2019, elaborat per l’arquitecte F.N.G., amb un 
pressupost de contracte per import de 268.790,25 €, IVA inclòs, desglossat de la següent forma: 
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FASE 1: Treballs de millora de l’accessibilitat i de seguretat en la utilització i de les instal·lacions 
Pressupost: 229.984,86 € 
 
FASE 2: Treballs de millora de l’accessibilitat de la façana nord i implantació del sistema 
d’ombra. 

  Pressupost: 38.805,39 € 
 
TERCER.- PUBLICAR el corresponent anunci de l’acord d’aprovació definitiva del mencionat 
projecte tècnic en el BOPB, DOGC, web municipal i e-Tauler, de conformitat amb el que disposa 
l’article38.2 del Reglament d’Obras, Activitats i Serveis. 
 
QUART.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat que ha formulat al·legacions amb indicació 
dels recursos que siguin procedents. 

“” 
 
 

Vist el recurs de reposició interposat pel Sr. Joaquin Roca Agost, actuant en nom i 
representació del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés (PSC-CP), de data 26 d’octubre de 2019, amb registre 
d’entrada núm. 2019/8781, de 27 d’octubre de 2019, en contra de l’acord adoptat 
pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2019, pel 
qual  es va aprovar definitivament el projecte tècnic d’arranjament pista esportiva 
A.E. Teià, formulant les següents al·legacions: 
 

1. Ruïna de la pista i contracte aprovat el 15 de març 2018. 
2. Manca de l’informe de prevenció d’incendis 
3. Manca de memòria de seguretat 
4. Manca de Pla d’autoprotecció 
5. Falta de tramitació de l’expedient per a la implementació del nou servei 

municipal. 
6. El Pla d’Ordenació Urbanística estableix que, en el lloc de la pista, 

l’Ajuntament crearà un espai públic qualitatiu amb un aparcament soterrat. 
 
 

Vist l’informe emès per l’assessor jurídic de la Corporació, Sr. Miquel Àngel 
Pigem, de data 18 de novembre de 2019, en el qual es fan constar els següents 
extrems: 
 
“” 
ANTECEDENTS.- 
 
En data 8 de febrer de 2018 l’Ajuntament de Teià signà amb l’Agrupació Esportiva Teià un conveni 
de cessió del Dret de superfície a favor de l’ajuntament de la finca situada al Passeig de la Riera 85 
(pista de basquet), propietat de dita entitat. 
 
La cessió de caràcter gratuït es formalitzà amb la finalitat de que el beneficiari del dret de 
superfície rehabilités l’immoble per destinar-lo a finalitats esportives i procedís a la seva 
legalització. 
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El dret de superfície contempla la disponibilitat de les instal·lacions, sense cap limitació, per part  
de l’Ajuntament de Teià per a destinar-les a activitats esportives, de lleure, culturals, o de 
qualsevol índole que siguin d’interès general de la població. 
 
El dret de superfície es constituí per cinquanta anys, prorrogables altres vint-i-cinc. 
 
El Ple de l’Ajuntament accepta la cessió en sessió ordinària de data 15 de març de 2018. 
 
El dret de superfície s’elevà a públic mitjançant escriptura notarial en data 8 d’octubre de 2018, i 
es procedí a la seva inscripció al Registre de la Propietat. 
 
En la sessió plenària de data 26 de setembre de 2019 L’Ajuntament de Teià va acordar l’aprovació 
definitiva del projecte d’obres per l’arranjament de la pista de bàsquet de l’Agrupació Esportiva 
Teià, de conformitat amb els acords convencionals, amb un pressupost de 268.790,25 € (IVA 
inclòs).  
 
Contra dit acord l’Agrupació local del Partit dels Socialistes de Catalunya presentà, en data 27 
d’octubre de 2019, recurs de reposició. 
 
L’objecte del present informe es respondre a les al·legacions contingudes en dit recurs de 
reposició. 
 
   
FONAMENTS DE DRET.- 
 
Al·legació primera – manca de l’informe de Prevenció d’incendis. 
 
L’al·legació manté, en resum, que no consta a l’expedient administratiu que l’Ajuntament 
hagués sol·licitat el preceptiu informe de prevenció d’incendis a la “Direcció General de 
Prevenció Extinció d’Incendis i salvaments”, amb caràcter previ a l’aprovació definitiva, i per 
aquest motiu conclou que l’aprovació definitiva no es troba ajustada a dret i hauria de ser 
anul·lada. 
 
RESPOSTA A L’AL·LEGACIÓ:  
 
Amb caràcter previ a resoldre l’al·legació s’ha d’establir quin es l’objecte i abast del projecte 
d’obres d’arranjament. L’objecte i l’abast de les obres determinarà en quin del supòsits genèrics, 
dels  especificats en l’annex 1 de la de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 
matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (LPSI), “Supòsits sotmesos 
al control preventiu de l’administració de la Generalitat”, es podria subsumir.  
 
Un cop determinat el supòsit, en funció de les característiques constructives -grandària i 
aforament possible-, es conclourà si el mencionat informe era preceptiu. 
   
Respecte a l’objecte, tal i com s’especifica en la memòria descriptiva -punt 3.4 “ objecte del 
projecte”-: realitzar les reformes que permetin deixar la instal·lació esportiva en condicions d’ús 
acceptables i adequar-la a la normativa actual en relació al nivell bàsic de compliment. 
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Així mateix, en el punt 3.8 “Ús de les instal·lacions” de la memòria s’especifica que l’objecte és el 
de la pràctica esportiva no federada, inclosos, tornejos organitzats per entitats privades. Aquesta 
instal·lació, en definitiva, es destinarà primordialment a la practica esportiva. 
 
L’activitat principal la podem englobar dintre de l’ús de pública concurrència, i en conseqüència, 
genèricament, ens trobaríem a l’epígraf 17, de l’annex 1, de la de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, 
de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis 
(LPSI), “17. Establiments d’activitats recreatives o de pública concurrència, d’acord amb el Codi 
Tècnic de l’edificació, de més de 500 m2 de superfície o amb un aforament de més de 500 
persones”. 
 
Cal examinar, doncs, l’aplicabilitat epígraf 17 de l’annex 1, al nostre supòsit; i establir, si el 
projecte d’obres contempla, en realitat, més de 500 m2 de superfície o un aforament de més de 
500 persones. 
 
Primer precepte, “per tenir més de 500 m2 de superfície”:  
 
S’ha de distingir si el paràmetre legal -“m2 superfície”- es refereix a m2 de planta a l’aire lliure o a 
m2 de sostre edificat. 
 
La resposta es troba en el propi Codi Tècnic de l’Edificació, DB SI. En dita norma, quan es refereix a 
usos de pública concurrència, als efectes de fitxar els llindars de compliment en relació a 
qualsevol del les normes o apartats d’obligat compliment, es refereix sempre a la superfície 
construïda i mai a la superfície útil, excepte òbviament, en el cas del càlcul de l’ocupació, que és 
en funció de la “superfície útil” (no es pot ocupar l’espai construït per les parets, per exemple). 
Per tant, hem de concloure que el precepte “per tenir més de 500 m2”, és en funció dels m2 
construïts de “sostre” de la instal·lació que estem analitzant. En el cas que ens ocupa, els m2 de 
sostre construït de la instal·lació són 130 m2, molt inferiors als 500 m2 de sostre construït, en 
conseqüència no és d’aplicació el primer precepte. 
 
S’ha de fer esment, complementàriament, que per part del Serveis Tècnics Municipals, en el 
transcurs dels treballs de redacció del projecte d’obres, es va formular una consulta verbal a la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments -Regió d’Emergències 
Metropolitana Nord-, que va indicar que el paràmetre de 500 m2 de superfície es referia a 500 m2 
de sostre edificat. 
 
 
Segon precepte, “ per tenir un aforament de més de 500 persones “:  
 
En la instal·lació esportiva que ens ocupa, desenvolupant-se un ús esportiu en la mateixa, amb el 
càlcul de l’aforament, d’acord amb el DB SI, en particular, la secció SI3.2 –càlcul de l’ocupació-, 
resulta una ocupació en la zona d’espectadors de 398 persones: 186 persones a la grada inferior i 
212 a la superior. Si afegim l’ocupació a les diverses dependències del complex esportiu, 33 
persones addicionals: 10 persones al bar, 2 als lavabos, 2 al despatx; i 19 als vestuaris. Un 
aforament en total de  431 persones. Si, finalment, afegim els esportistes que estan fent l’activitat 
esportiva: 12 persones per equip més l’àrbitre, resulten 25 persones addicionals, i un còmput 
total d’aforament de 456 persones,  folgadament inferior a les 500 persones especificades en el 
segon precepte en l’epígraf 17,  de l’annex 1 de la (LPSI). Hem de concloure, per tant, la no 
aplicabilitat d’aquest precepte.  
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En conseqüència, atenent a l’ús esportiu primordial de la instal·lació, no es superen els llindars 
especificats el l’epígraf 17, de l’annex 1 de la de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i 
seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (LPSI), i no 
era, ni és preceptiu, per tant, el control preventiu de l’administració de la Generalitat. 
 
Procedeix la desestimació de la primera al·legació. 
 
 
Nota bene, que no afecta a la desestimació de l’al·legació:  
 
En el cas d’activitats de caràcter esporàdic o puntual, -ús extra- esportiu, lúdic, cultural o 
qualsevol altre d’interès general-, com s’apunta en l’apartat 3.8 de la memòria tècnica del 
projecte d’obres, dites activitats es podran fer sempre que compleixin amb les condicions del Pla 
d’Autoprotecció corresponent i els aforaments determinats pel CTE DB SUA. 
 
El projecte d’obres especifica un aforament màxim teòric de 864 persones per a tot el recinte. 
Impossible d’assolir desenvolupant-se una activitat esportiva en la pista de joc. En el cas de 
desenvolupar activitats de caràcter esporàdic o puntual, no esportives, li serà d’aplicació l’article 
23 previst en la pròpia Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (LPSI). En particular, l’apartat 3 de 
l’article 23, que especifica que serà l’Administració que ha d’autoritzar l’activitat corresponent, la 
que ha de sol·licitar a la Direcció General competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis 
l’informe de prevenció amb l’antelació que es determini per reglament, amb un mínim de 15 dies 
hàbils d’antelació a la realització de l’acte.  
 
 
Al·legació segona – manca memòria de seguretat.  
 
L’al·legació, en resum, manté que el Reglament d’espectacle públics i activitats recreatives, 
aprovat per Decret 112/2010, de 31 d’agost (REPAR), en el seu article 42.1, estableix que: “Els 
establiments i espais oberts al públic on es realitzen les activitats recreatives musicals que 
tinguin un aforament autoritzat superior a les 150 persones i, en tot cas, els establiments de 
règim especials, independentment de quin sigui el seu aforament autoritzat, han de disposar 
d’una memòria de seguretat”. 
 
RESPOSTA A L’AL·LEGACIÓ:  
 
L’al·legació fa esment a: “Els establiments i espais oberts al públic on es realitzen les activitats 
recreatives musicals que tinguin un aforament autoritzat superior a les 150 persones i en tot cas, 
els establiments de règim especial “. 
 
....”on es realitzen activitats recreatives musicals”. En cap cas, les obres del projecte 
d’arranjament de la pista esportiva AE Teià tenen com objectiu principal, primordial o bàsic les 
activitats recreatives musicals. La pista de bàsquet existent no es pot considerar, en cap cas, un 
“establiment de règim especial”, dels definits en el  Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives, aprovat per Decret 112/2010, de 31 d’agost (REPAR). En el seu Annex I, capítol III, 
apartat a) 11) Establiments de règim especial estableix que: son aquells establiments d’activitats 
musicals que estan subjectes a un horari especial, que es caracteritzen pel fet de poder romandre 
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oberts al llarg del dia, tenint en compte les dues hores de tancament obligatori de cada 24 hores, 
previstes en aquest Reglament, per tal de realitzar les tasques de neteja i ventilació. 
 
En conseqüència, no és aplicable al cas que ens ocupa, doncs el projecte tècnic objecte de 
l’al·legació, es d’arranjament d’una instal·lació esportiva existent per a un ús esportiu. No es 
contemplen activitats recreatives musicals. Si aquestes s’han desenvolupar com activitat de 
caràcter esporàdic o puntual,  prèviament, s’haurà d’elaborar la memòria de seguretat a la que fa 
referència la al·legant, però no abans. 
 
Finalment fer esment que al tractar-se d’una activitat esportiva, aquesta no està sotmesa a 
l’article 42.1 de la Llei 112/2010. 
 
Procedeix la desestimació de la segona al·legació. 
 
Nota bene: Si en un futur es volen realitzar altres usos esporàdics i/o puntuals, s’hauria de 
tramitar d’acord al Decret 112/2010, de 31 d'agost, l’autorització d’Espectacles públics i activitats 
recreatives de caràcter extraordinari.  
 
 
Al·legació tercera – manca de pla d’autoprotecció. 
 
L’al·legació fa esment al Reglament d’espectacle públics i activitats recreatives, aprovat per 
Decret 112/2010, de 31 d’agost (REPAR), que estableix en el seu article 46.3 (en realitat 43.2): 
“Els establiments oberts al públic amb un aforament autoritzat comprès entre 500 i 2.000 
persones han de fer un pla d’autoprotecció, el contingut mínim del qual és el previst a la 
normativa especifica abans esmentada reguladora dels plans d’autoprotecció. (...) Els 
espectacles públics i activitats recreatives a l’aire lliure en espais tancats també n’han de 
disposar en el cas que l’aforament autoritzat sigui igual o superior a 500 persones i inferior a 
5.000 persones, ..i segons el criteri de l’al·legant, el projecte d’obres per l’arranjament de la 
pista de bàsquet aquí impugnat, també hauria de comptar amb l’esmentat pla d’autoprotecció. 
 
RESPOSTA A L’AL·LEGACIÓ 
 
Atès que ens trobem en el mateix supòsit, ja examinat a l’al·legació primera, ens remetem 
íntegrament al seu contingut.  
 
Procedeix la desestimació de la tercera al·legació. 
 
 
Al·legació quarta - Falta de tramitació de l’expedient per a la implantació del nou servei 
municipal. 
 
RESPOSTA A L’AL·LEGACIÓ 
 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 
de Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
estableix en el seu article 26: 
 
«1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 



 

 
22 

 

 
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y 
pavimentación de las vías públicas. 
 
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca 
pública y tratamiento de residuos. 
 
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, 
evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones 
deportivas de uso público. 
 
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo 
urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 
 
L’Ajuntament de Teià, doncs, no es troba obligat a tenir constituït el servei de instal·lacions 
esportives d’ús públic.   
 
No obstant l’anterior, el servei d’instal·lacions esportives d’ús públic es troba constituït des de la 
inauguració del poliesportiu El Cim i del complex Sant Berger -petanca, piscina i camp de fútbol-.  
 
Totes les instal·lacions són gestionades per la regidoria d’esports i dotades pressupostàriament 
seguint els criteris de sostenibilitat establerts a la Llei 27/2013. 
 
La incorporació de la pista de l’AE Teià al servei d’instal·lacions esportives d’ús públic municipals 
es produirà amb la finalització de les obres de reacondicionament i legalització de la mateixa. En 
aquell moment es tramitarà el corresponent expedient per incloure-la com una instal·lació més. A 
dia d’avui no és incorporable, atès que en l’actualitat no reuneix les condicions físiques ni 
normatives per assolir la condició d’instal·lació esportiva d’ús públic municipal. 
 
Procedeix la desestimació de la quarta al·legació. 
 
 
Al·legació cinquena: El POUM estableix que en lloc de la pista, l’Ajuntament crearà un espai 
públic qualitatiu amb un aparcament soterrat. 
 
RESPOSTA A L’AL·LEGACIÓ 
 
Aquesta al·legació presentada en el recurs de reposició té molta similitud (a part del títol que és 
idèntic) amb l’al·legació primera presentada en el període d’informació publica del projecte 
d’obres. Si bé ara, s’han introduït dos nous arguments en el seu nucli: la qualificació urbanística 
que especifica el POUM per aquest solar urbà: 
 

• Valoració de l’execució d’un pàrquing soterrat en l’indret de la pista de bàsquet, per justificar i/o 
descartar, que el pàrquing, no es faci per motius econòmics, doncs tal i com s’especifica en 
l’al·legació, “En una primera anàlisi, el propi grup municipal del PSC-CP va pensar que si l’equip de 
govern no havia previst dins del projecte la construcció de l’aparcament soterrat, potser era 
perquè construir-lo tenia un cost elevadíssim.”    
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• Les regles d’interpretació del planejament urbanístic. 
 
  

En relació a la valoració d’un pàrquing soterrat. 
 
Amb el POUM, executiu des de la seva publicació en el DOGC numero 7203, de data 12 de setembre de 
2016, la clau urbanística (5.5*), és a dir, a l’actual qualificació urbanística del solar on està ubicada la pista 
de bàsquet de l’AE Teià, en les confluències del Passeig de la Riera i el carrer Pere Noguera, es pot 
desenvolupar un projecte d’obres per l’arranjament de la pista poliesportiva existent atenent a la seva 
qualificació urbanística. 
 

 
D’acord amb el plànol del POUM-2016, de la sèrie II.2, (Classificació urbanística del sòl i sectors de 
planejament –divisió general del territori: 
 
QUALIFICACIÓ PISTA AE TEIÀ SEGONS POUM -2016: 
5.5* Equipament esportiu d’ús públic o col·lectiu de titularitat privada 
 
 
Sistema d’equipaments amb assignació d’ús esportiu de titularitat privada, per tant, actualment,  
l’únic ús admissible és l’esportiu, fins a la tramitació de la figura de planejament urbanístic -pla 
especial- que tingui per objecte alterar la zonificació de l’equipament esportiu garantint el 
manteniment de la superfície i de la funcionalitat del sistema objecte de la modificació. 
 
En relació al nou argument de la valoració de l’execució d’un pàrquing, en el qual s’especifica que, 
“a grans trets”, i “amb el limitat assessorament tècnic que hem pogut aconseguir” resulta que la 
construcció d’aquest aparcament soterrat podria costar al voltant de 100.000 €, a afegir al 
pressupost actual de la pista que es de 268.790,25 € (IVA inclòs). 
 
És evident que el càlcul efectuat per la al·legant, tal com ja afirma en el seu escrit, és “a grans 
trets”, doncs d’acord amb el manual per l’obtenció simplificada de pressupostos d’execució 
material del COAC, tenint en compte els diferents coeficients correctors :  
 
Mb ( mòdul bàsic – 2019- (504,00 €/m2)); Cg( Ubicació geogràfica-0,95); Ct (coeficient tipològica-
1,10); Cq: (nivell d’acabats-1,00); Cu (ús de l’edificació1,20); Sup: (Superfície d’aplicació – 826,00 
m2), resulta : PREF= 504,00 € x 0,95 x 1,10 x 1,00 x1,20 x 826,00 m2 = 522.045,87 €. 
 
A aquets imports s’han d’afegir: 
   

• Despeses Generals (13 % ) = 67.865,96 € 

• Benefici industrial : (6%) = 31.322,75 € 

• Tenim un cost d’EXCUCIÓ MATERIAL (sense IVA) de : 621.234,58 €  

• IVA (21%) : 130.459,26 € 

• En total pressupost estimat (IVA) inclòs : 751.693,80 €.   

A part, s’hauria d’afegir el cost previst en el projecte que ens ocupa, que es de:  268.790,25 €. 
 
El que dona un cost de construcció total: 1.020.484,05 €,  molt lluny del previst, “a grans trets”, 
per l’al·legant de: 368.790,25 €, ...un 276% d’increment. 
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D’altre banda, com a cost afegit, s’hauria de procedir a la indemnització per expropiació (per 
mutu  acord o no), atès que no es pot procedir a la construcció del pàrquing sense expropiar 
formalment al seu propietari. 
 
Atenent que es tracta d’un sòl classificat de sòl urbà consolidat amb sòl vacant sense 
aprofitament lucratiu, la valoració resulta: Vrepercussió x aprofitament de l’entorn homogeni. 
 

• V repercussió: agafem el valor entremig del valor de repercussió dels sòls destinats a equipaments, 
en €/m2, per la zona A05 (Teià) segons el valor bàsics d’immobles urbans de 2019 de ATC, 
resultant un Vr = 385 €/m2. 

• Aprofitament de l’entorn homogeni: D’acord amb el POUM, l’aprofitament de l’entorn homogeni 
es l’edificabilitat de la zona 6a, és a dir, 1,2 m2 sostre/m2 de sòl.  

• Superfície del solar segons la fitxa cadastral de referència cadastral (3446002DF4934N0001ST): 
1.083 m2 de sòl.  

Valoració estimada a efectes d’expropiació : 385 €/m2 x 1,2 m2st/m2s x 1.083 m2 sòl = 500.346 €.    
 
S’ha d’afegir el premi d’afecció 500.346 € x 5% = 25.017,30 € 
 
Per tant, valoració cost de construcció més el cost d’expropiació: 1.020.484,05 € + 525.363,30 € = 
1.545.847,80 €. 
 
Si ho veiem des del punt de vista del nombre de places possibles: si es fa el pàrquing a nivell, de 
l’actual pista, resulten:783 m2 (superfície en planta )/ 25 m2 de repercussió per plaça = 33 places 
d’aparcament. 
 
Repercussió per plaça de 45.000 €, aproximadament. Des del punt de vist de la viabilitat 
econòmica, és evident que es troba fora de mercat.  
 
En relació a les regles d’interpretació.  
 
S’entén que no és d’aplicació l’article 10 del RLLUC, en particular el punt 1. 
 
El POUM a l’especificar com a un “desideràtum”, com a una proposta de millora urbana d’un 
indret, que no està reflectida o materialitzada, ni en la normativa urbanística, ni en els plànols 
d’ordenació de la qualificació del sòl (sèrie II.2 del POUM), i per tant no podem aplicar cap regla 
d’interpretació entre, insistim, “desideràtums” i normativa urbanística d’aplicació segons el 
planejament en vigor, per tant, no hi ha discrepància entre una qüestió i l’altre. Tampoc podem 
aplicar el mencionat article 10.1 de la LLUC, donat que no hi ha contradiccions entre documents 
del mateix rang normatiu, simplement perquè, “desideràtums” i qualificacions urbanístiques del 
sòl no estan al mateix nivell de rang normatiu.  
 
Procedeix desestimar l’al·legació. 
 
CONCLUSIONS.- 
 
S’informen desfavorablement les al·legacions i es proposa desestimar el recurs de reposició en la 
seva integritat. 

 
“” 
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Vist l’informe de Secretaria, de data 18 de novembre de 2019, realitzant nota de 
conformitat en relació a l’informe emès per l’assessor jurídic de la Corporació, en 
compliment del que disposa l’article 3.4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, 
regulador del règim jurídic del funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional. 
 
 
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal Junts per 

Catalunya, manifesta el següent: 

“”Volia demanar-li que per decència política, votés en contra,  ja no de l’emissió,  sinó del 
recurs perquè penso que s’hi ha vist involucrat enmig, que no és una cosa del Quim això, 
tot i que ell és el que representa el grup municipal Socialista, lògicament nosaltres votem 
a favor de tot el treball que ha fet el Servei Tècnic, de tot el treball que ha fet el govern i 
del treball que han fet els assessors en matèria urbanística i jurídica. 
Naturalment votem a favor. Ja vàrem expressar quina és la nostra posició quant a la 
reforma i a la cessió del dret de superfície, molt d’acord amb el conveni que es va establir 
amb l’Agrupació Esportiva Teià. No tenim res més que dir. Votem a favor.“” 
 

La regidora Sra. M. Núria Andinyac i Lladó, del grup municipal GT, exposa el 
següent: 
“”És que seguint insistint en aquest tema, realment, no sé si sabeu  una mica de Teià o 
no sabeu, no sé si sabeu l’estat en que està la pista, la necessitat que hi ha realment que 
aquest poble tingui un lloc on puguin anar els nanos a entrenar, on hi hagi un lloc on es 
puguin fer activitats. Hi hem estat treballant moltíssim des de l’anterior legislatura, tots els 
partits polítics, hem fet reunions amb la Junta de l’AE Teià per consensuar aquest 
projecte i sincerament, és la meva opinió, crec que és una falta de respecte a l’Agrupació 
i a tota la gent que hem estat treballant en aquest projecte i és un consens que ho vàrem 
aprovar per unanimitat i que al final nosaltres som els representants del poble que ens ha 
escollit i crec que és una deferència vostra que hauríeu de tenir i espero i confio que això 
no tiri endavant perquè definitivament hem de treure les pliques i hem d’arranjar la pista 
com Deu mana perquè s’hi puguin fer activitats. Per tant és a favor.“” 

 

El regidor Sr. José David Basi i Limiñana, del grup municipal Cs, indica el 
següent: 
“”El nostre posicionament és favorable a mantenir la pista de basquet al seu lloc i fins i 
tot, si fos necessari, a rescatar una entitat històrica amb recursos públics, però entenem 
que quan es fa ús d’aquests recursos han d’haver contraprestacions tangibles per a 
l’interès general. No oblidem que, a part del cost de l’obra, hi haurà un cost de 
manteniment anual com l’assegurança de responsabilitat civil, aigua, llum, manteniment, 
etc. Per això pensem que aprofitar les obres de la pista de l’Associació Esportiva Teià per 
a fer un pàrquing soterrat ajudaria a la sostenibilitat present i futura d’aquesta instal·lació, 
però, en qualsevol cas, el que si que pensem és que potser s’hauria de parar 
momentàniament i que ho parleu, perquè a mi el que em dona la sensació que uns per 
voler-ho fer, tirar-ho endavant i els altres per voler-ho recórrer, finalment crec que el 
resultat serà, com altres resultats que han passat al municipi en altres temes i finalment 
acabaran igualment endarrerint aquesta obra i possiblement sigui molt més costosa. Per 
això, per la falta de diàleg respecte al tema que s’està tenint, el nostre vot serà en 
contra.”” 
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El regidor Sr. Joaquin Roca i Agost, del grup municipal PSC-CP, manifesta el 
següent: 
“”Nosaltres, en principi, agraïm la presència aquí de l’Associació Esportiva de Teià perquè 
així podreu conèixer directament què pensem i què volem fer. 
Mireu, nosaltres el que volem és que quan abans possible es tingui la millor pista de 
bàsquet que puguem amb els nostres medis tenir a Teià, però, clar, d’entrada aquí se’ns 
va dir i aquí li recordo al senyor alcalde, se’ns va dir que com que tenien majoria 
s’aprovaria sí o sí. I nosaltres diem que sí o sí, aquí tindrem pista de bàsquet el més aviat 
que puguem, amb els recursos que tenim. Ara bé si jo ara llegeixo tot el que tinc preparat 
per rebatre l’informe o el recurs o la proposta de l’Ajuntament a través d’aquest advocat, 
doncs, clar, se’n complicaria una mica la cosa. Per tant, jo demano que de moment  
aquesta proposta es retiri d’aquest Ple i parlem a nivell polític i potser, estic segur, que 
arribarem a acords que seran per millorar el que hi ha i perquè abans del que pensem 
tots puguem tenir aquesta pista. Em puc estendre més però per no llegir ara tot el que 
tinc preparat, l’informe que tenim preparat per defensar el nostre recurs que també és 
llarg, potser ens cansarem una miqueta, els d’aquí jo ho puc passar, si aquí es tira 
endavant, ja el passaré perquè el tingueu i llavors sí que es pot allargar, cosa que no 
volem, per tant, repeteixo, volem que això en aquest Ple no es ratifiqui avui, que es pari, 
parlem o fem política i política de poble perquè el que volem, repeteixo, és que l’abans 
possible tinguem la millor pista que ens permetin els nostres recursos i per tant, en 
principi, voto que no, però ho deixo  a la majoria de l’equip de govern que prengui 
aquesta decisió. Penso que arribarem a acords i per part nostra si s’agafa aquest camí 
que anem de recurs d’al·legacions, possiblement ens trobem que hi ha dos camins, un 
que és el fàcil, que podem acordar i en quatre dies tindrem -bé en quatre dies, segons el 
contracte eren tres anys, ha  passat més d’un any, però en molt poc temps arribarem a un 
acord pel camí recte o pel camí bo. Si agafem el camí sense sortida, doncs clar, ens 
trobarem sense sortida, però penseu una cosa, tant si agafeu el camí correcte, que és el 
que a nosaltres ens agradaria, oi?, el polític i el d’arribar a acords, com si s’agafa el camí 
que no te sortida, ens trobareu sempre allà perquè us donarem la mà per sortir-ne i 
perquè surti bé la pista de Teià. Només dic això, demano que es retiri d’aquest Ple aquest 
punt de l’ordre del dia”” 

 
La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, portaveu del grup municipal Cat+ERC, 
manifesta el següent: 
“”Només recordar al regidor dels Socialistes, que ja l’hem ratificada, ja està inclosa. Ara 
només es tracta de votar a favor o en contra de la desestimació. El nostre posicionament 
jo crec que ha quedat molt clar i ben palès amb la intervenció contundent de l’alcalde, jo 

només dir que el nostre  vot és, naturalment, a favor de la desestimació.”” 

 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, exposa el següent: 
“Vull afegir un parell o tres de consideracions, d’acord amb les intervencions que he pogut 
escoltar del portaveu de Ciutadans i del portaveu del Partit dels Socialistes. De fet aquí hi 
ha una bona representació de la Junta directiva de l’Agrupació Esportiva Teià i per tant el 
que diré ara crec que hi ha prou testimonis i a més a més hi ha regidors i regidores que 
avui són a l’oposició i que varen viure en primera persona també la signatura del conveni 
de col·laboració entre l’Agrupació Esportiva Teià i l’Ajuntament de Teià  i, em sembla que 
ho apuntava la portaveu de Gent de Teià, si hi ha un conveni que des del minut zero fins 
a l’aprovació, li recordo al portaveu del partit dels Socialistes, des del minut zero fins a 
l’aprovació per sessió plenària del conveni entre l’Agrupació Esportiva Teià i l’Ajuntament 
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de Teià, si hi ha un conveni que va comptar amb unanimitat i amb totes les converses 
necessàries i amb les ratificacions, no únicament de la Junta actuant en aquell moment, 
sinó de l’Assemblea de socis i, el més important de cara a la sessió plenària, que al cap 
d’avall aquí estem representant també la nostra ciutadania a través de la representació 
que tenim els diversos grups municipals de la Corporació municipal, Si hi ha doncs un 
conveni que es va treballar de manera exhaustiva i unànime i prova d’això és que es va 
aprovar per unanimitat, doncs és aquest. Aquesta  és la primera consideració. 
Contraprestacions que estan previstes? Es que les contraprestacions que estan 
previstes, estan previstes ja en el conveni i per això les contraprestacions s’expliciten en 
el referit conveni i les contraprestacions ja n’hem parlat en diverses sessions plenàries, 
en diverses comissions informatives, per tant, ara no em digueu que no se n’ha parlat 
d’això, perquè s’ha parlat a posteriori amb tots els grups municipals de en què consistien 
aquestes contraprestacions que, d’acord amb el dret de superfície per 50 anys que ha 
registrat l’Ajuntament de Teià, doncs tindrà. Per tant, no únicament l’Agrupació Esportiva 
Teià podrà gaudir d’una instal·lació per a la pràctica des de fa una pila d’anys del 
bàsquet, sinó que podrem continuar celebrant-hi, provablement, els torneigs de futbol 
sala d’estiu, activitats relacionades amb la Festa Major, activitats relacionades, no ho sé, 
amb el Maridatge dels Sentits, activitats relacionades amb altres àmbits de la vida 
municipal i de la vida associativa, cultural i esportiva del nostre municipi; fins i tot activitats 
esportives que s’organitzen a vegades damunt de la pl. Cooperativa, potser també es 
podran organitzar en unes instal·lacions més adequades per a l’esport en aquesta pista 
que recuperem i que tot el municipi recuperarà, tot el municipi recuperarà. 
No entenc, perquè no ho ha explicitat així el portaveu de Ciutadans, no entenc, és a dir, el 
vot en contra ja l’ha justificat el portaveu, si és que d’això se’n pot considerar una 
justificació, però el que no entenc és la referència “atenent a altres resultats i  altres 
temes” i cito literalment “atenent a altres resultats i altres temes”. Jo si el portaveu de 
Ciutadans no m’especifica què vol dir atenent a altres resultats i altres temes, no sé a què 
es refereix. Perquè aquí vol dir posar en el sac doncs tota la porqueria que un d’alguna 
manera vulgui posar-hi i deixar a la veu pública a què es refereix? Ves a saber a què es 
refereix!. Per tant, jo li demanaria que quan diu altres resultats i altres temes especifiqui a 
què es refereix.” 

 

El regidor Sr. José David Basi Limiñana, del grup municipal Cs, indica el següent: 
“”Doncs per exemple em puc referir al tema de l’Institut, que va ser executat i després no 
hi havia consens i tot això ha portat a recursos i a tot el que sabem que ha anat passant i 
això té uns costos per a tothom que si d’alguna manera el partit dels Socialistes està 
plantejant unes diferències, que es parli i que es vegi, que ells també s’estan oferint per 
arribar a veure si us poseu d’acord, crec molt millor això que no anar via recursos, via 
contenciosa administrativa, al final tot això acabarà com acabarà. És l’únic que dic, 
esperem que això sigui el més tranquil possible i que porti els menys problemes 
possibles. És l’únic que jo vull dir, que pugui portar problemes un cop es comenci.”” 

 

L’alcalde continua la seva exposició, manifestant el següent: 
“”Portaveu del grup municipal Socialista, jo no sé quan he dit que s’aprovarà per majoria, 
s’aprovarà sí o sí. Jo aquesta frase no sé d’on ha sortit dita d’aquesta manera, però és 
clar, com que vostè me l’ha dita amb literalitat s’aprovarà per majoria, sí o si. Primera, jo 
difícilment podria dir “si o sí” en tot cas hauria dit: “tan sí com no”, però deixem-ho estar, 
això ja és per deformació professional, però li ben asseguro que jo no en vaig 
d’afirmacions d’aquesta naturalesa, per tant, no sé d’on ha sortit, si ha sortit d’una 
conversa, si ha sortit.. no ho sé, ho desconec, però en aquesta literalitat en que vostè l’ha 
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expressada dubto que jo l’hagi pronunciada. Insisteixo que la política de poble a la que 
feia referència el portaveu socialista, doncs jo la remeto a un acord aprovat per unanimitat 
i si la unanimitat que es va produir en data anterior no és fer política de poble, expliqui’m 
si us plau què és fer política de poble perquè a les hores si que no entenc res.  
I bé, el camí recte i el bo, és el del partit dels Socialistes. Doncs, enhorabona, però jo crec 
que la unanimitat en que es va aprovar el conveni en el mandat anterior i la majoria 
àmplia amb que s’aprova, amb que ja es va aprovar el projecte executiu i amb que 
s’aprova avui rebutjar aquest recurs de reposició, bé, sembla que el camí recte i bé és 
només el camí de Ciutadans i del Partit dels Socialistes. Cadascú que interpreti el que 
consideri. 
I a més a més, per tranquil·litat dels representants de l’Agrupació Esportiva Teià, que avui 
ens acompanyen i que naturalment agraeixo moltíssim que siguin aquí, avui amb el 
secretari i la interventora hem procedit a l’obertura de les cinc pliques del procediment 
d’adjudicació de les obres. Naturalment encara no hem adjudicat l’obra, però sí que hem 
obert les pliques per l’adjudicació de les obres i per tant ara ja és una qüestió de 
tramitació que passa, naturalment per la tramitació administrativa de Secretaria. 

 
El regidor Sr. Joaquin Roca i Agost, del grup municipal PSC-CP, manifesta el 
següent: 
“Primer, en l’afirmació del “sí o sí” com que ho he dit abans, ho he tornat a posar en 
paraules del senyor alcalde, però sí que recordo jo en una comissió informativa que se’ns 
va reprovar que havíem fet aquestes al·legacions i que s’aprovaria per majoria. Potser he 
col·locat aquest sí o sí de més perquè com ho he dit abans, se m’ha col·locat aquí. I això 
del sí o sí demano perdó, ho traíem de l’acta, cap problema. A partir d’aquí a nosaltres 
se’ns tanca la porta i diem bé, ja se’ns donarà o no les raons a les al·legacions que es 
varen presentar. 
Bé, envers el camí aquest,  no és que sigui millor el nostre, ni molt menys, però sí que hi 
ha que podem trobar-nos en un camí sense sortida, que repeteixo, allà estarem. On no hi 
hagi la sortida, allà estarem nosaltres per donar la mà per tenir sortida, la millor que sigui 
possible. Nosaltres des d’un principi hem respectat els temps. Vol dir, quan va ser el 
temps de les al·legacions, les vàrem presentar; ens vàrem assabentar que s’aprovaria 
per majoria, se’ns va tancar la portar. Vàrem presentar un recurs. Tot això, fins el 
moment, s’ha presentat dins d’aquesta casa i d’aquí no cal que surti, esperem. Per tant, 
repeteixo, si volem podem arribar a un acord polític al respecte. Estic segur que això ho 
arranjaríem molt ràpidament i seria un acord polític en el qual nosaltres ens hi veuríem 
implicats perquè ara sentim que se’ns ha apartat d’això de la pista perquè com es va dir 
en el seu dia i com vaig sentir, no recordo exactament qui ho va dir, que nosaltres no hi 
érem i que no vàrem dir res quan no hi érem. A veure, quan no hi érem no podíem dir res 
i fins que no s’ha obert el període d’al·legacions tampoc hem pogut fer res i quan es va 
presentar l’al·legació se’ns va dir que s’aprovaria per majoria. Bé, simplement dic això: 
D’acord que teniu la majoria, tireu endavant, però llavors ens obligueu a que nosaltres 
seguim fins que no trobem un acord i penso que el podem trobar. És polític i penso que 
no variarà gens o molt poc del projecte inicial que hi ha. Ara bé, hi ha unes mancances 
que són les que nosaltres hem vingut dient, que hi ha unes mancances, que ens podem 
trobar que aquesta pista no és pogués inaugurar  o que una vegada inaugurada es tornés 
a tancar. Per evitar tot això plantegem aquest diàleg, com a mínim entre els dos grups 
polítics.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que 
composa la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde i deu regidors que 
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pertanyen als grups municipals de Cat+ERC, Junts per Catalunya i GT i el vot en 
contra de dos regidors que pertanyen als grups municipals de Cs i PSC-CP. 
adopta els següents acords: 
 
Primer.- DESESTIMAR en la seva integritat el recurs de reposició interposat pel 
Sr. Joaquin Roca Agost, actuant en nom i representació del grup municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP), en escrit 
de data 26 d’octubre de 2019, amb registre d’entrada núm. 2019/8781, de 27 
d’octubre de 2019, pels motius que consten a l’informe emès per l’assessor jurídic 
de la Corporació, de data 18 de novembre de 2019, anteriorment transcrit. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al recurrent amb indicació dels recursos que 
siguin procedents. 
 
 
 

 

 
11. Mocions d’urgència 

 

11.1  Moció en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al 

Parlament de Catalunya 

 

Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 21 de novembre de 2019, referent a la 
moció en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de 
Catalunya, la qual no es troba inclosa a l’ordre del dia d’aquesta sessió ordinària 
per haver estat elaborada amb posterioritat a la convocatòria. 

L’alcalde  fa justificació de la urgència de la present moció per tal de ser tractada 
en aquesta sessió. 

El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que 
composa la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde i d’onze regidors 
que pertanyen als grups municipals de Cat-ERC, Junts per Catalunya, GT i PSC i 
el vot en contra del regidor del grup municipal Cs, acorda declarar la urgència de 
la referida proposta, de conformitat amb el que disposa l’article 83 del ROF. 

*** 

Vista la moció en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al 
Parlament de Catalunya, de data 21 de novembre de 2019,  que transcrita 
literalment diu el següent: 

“” 
La censura que el Govern espanyol -mitjançant el Tribunal Constitucional- pretén 
imposar al Parlament de Catalunya constitueix una vulneració inacceptable de 
l’autonomia parlamentària i del dret a la representació política dels diputats i les 
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diputades, els quals tenen dret a exercir la llibertat d’expressió i la iniciativa 
política sense coaccions de cap tipus. 
Al Parlament de Catalunya s’hi ha de poder parlar de tot i s’han de poder 
expressar totes les opinions, no només aquelles que agradin als poders de l’Estat. 

Els òrgans de representació política, escollits democràticament, han de poder 
expressar les seves opinions sobre els temes que considerin convenient. Si no fos 
així, es desvirtuaria el sentit de les institucions democràtiques que representen la 
voluntat de la ciutadania. I això és aplicable als ajuntaments, als consells 
comarcals, a les diputacions i, sobretot, al Parlament de Catalunya que representa 
el poble de Catalunya.  

Davant la deriva autoritària de l’Estat, que amenaça amb responsabilitats penals a 
la Mesa del Parlament de Catalunya per defensar el dret a la representació 
política i a la llibertat d’expressió dels diputats i les diputades, fem nostra la 
Proposta de Resolució del Parlament de Catalunya parcialment suspesa com a 
conseqüència dels incidents d’execució de sentència formulats pel Govern 
espanyol al Tribunal Constitucional.  

I com a exemple i reivindicació del dret dels òrgans de representació política, 
escollits democràticament, a pronunciar-se sobre les qüestions que considerin 
pertinents,  

Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció dels següents acords: 

PRIMER. Denunciar la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al 
Parlament de Catalunya, clarament incompatible amb l’autonomia i la inviolabilitat 
de la cambra.  

SEGON. Reivindicar el dret dels diputats i les diputades del Parlament de 
Catalunya, així com el dels membres d’aquest Ple, a poder debatre sobre tots els 
assumptes que interessen a la ciutadania, inclosos el dret a l’autodeterminació, la 
monarquia o la sobirania. 

TERCER. Considerar que davant les coaccions dels poders de l’Estat per intentar 
limitar els temes de debat al Parlament de Catalunya, no hi ha cap més opció que 
defensar el dret a la representació política i a la llibertat d’expressió de tots els 
diputats i diputades. Sense fissures. Perquè si la censura entra al Parlament de 
Catalunya, o a qualsevol altra òrgan de representació política, escollit 
democràticament, es desvirtua el sentit de les institucions. Per això, expressa i 
expressarà tants cops com ho vulguin els membres d’aquest Ple, la reprovació de 
la monarquia, la defensa del dret a l’autodeterminació i la reivindicació de la 
sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític.  
 
QUART. Entendre que les competències autonòmiques no poden definir els límits 
del que es pot parlar al Parlament de Catalunya, perquè els legítims representants 
del poble de Catalunya s’han de poder posicionar políticament sobre qüestions 
com la invasió de Turquia al Kurdistan, la crisi dels refugiats o l’emergència 
climàtica, per posar només alguns exemples. 
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CINQUÈ. Recordar que el Parlament de Catalunya ha aprovat desenes de 
resolucions polítiques sobre el dret a l’autodeterminació des de l’any 1989 sense 
que això hagi estat objecte de persecució i censura per part de les institucions de 
l’Estat. I considera que ho ha de seguir fent si aquesta és la voluntat dels diputats 
i diputades de la cambra.  
 
SISÈ. Constatar que altres parlaments de l’Estat es posicionen constantment 
sobre qüestions que desborden el seu àmbit competencial, fins i tot demanant la 
intervenció de les institucions catalanes, sense que això sigui objecte de cap 
impugnació per part del Govern espanyol. I defensar el dret d’aquests parlaments 
a seguir-ho fent, perquè la defensa del dret a la representació política i a la 
llibertat d’expressió té valor sobretot quan es fa pels que no pensen com 
nosaltres. 
 
SETÈ. Manifestar el seu suport i la seva solidaritat amb el president i la mesa del 
Parlament de Catalunya que estan sent amenaçats judicialment per defensar la 
llibertat d’expressió a la cambra.  
 
VUITÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Govern 
espanyol, i a la Presidència del Tribunal Constitucional.  
“” 

 

El regidor Sr. David Basi Limiñana, en representació del grup municipal Cs, 

justifica el seu vot en contra, manifestant el següent: 
“”Ens crida l’atenció de la vostra moció que manifesteu literalment que “els escollits 

democràticament han de poder expressar les seves opinions” quan nosaltres avui hem 

hagut de retirar una moció que havia perdut la seva vigència temporal atès que es va 

retardar en primer lloc argumentant que aquesta moció no es podia dictaminar en llengua 

castellana, això en primer lloc i posteriorment se’ns va dir que la moció no estàveu 

d’acord, que no agradava i per tant no es va deixar anar al Ple del mes passat. 

Lògicament la democràcia ha de ser d’anada i de tornada, no només d’anada, per això el 

nostre vot serà en contra. “” 

 

El secretari li respon el següent: 
“”Ja es va aclarir en els comunicats,  que ho vàrem estar mirant si procedia o no procedia 

i al final vàrem constatar que efectivament procedia, que qualsevol regidor pot presentar 

els  escrits en els idiomes que són cooficials. Posteriorment va passar per Comissió 

Informativa i després no es va dictaminar  

“” 

 

El regidor Sr. Joaquin Roca Agost, en representació del grup municipal PSC-CP, 

justifica el seu vot en contra, indicant el següent: 
“”Nosaltres com en aquesta moció que es presenta no s’ajusta o inclús surt fora del marc 

de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, donat això, votarem en contra. 

“” 
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El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que 
composa la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde i deu regidors que 
pertanyen als grups municipals de Cat-ERC, Junts per Catalunya i GT i el vot en 
contra de dos regidors que pertanyen als grups municipals de Cs i PSC-CP, 
acorda aprovar la moció en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política 
al Parlament de Catalunya. 
 

 

 

 

 

 
II. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE 

 
12. Donar compte de la relació de Resolucions de l’Alcaldia de la núm. 592  a 
la núm. 750/2019. 
 
Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia de la núm. 592 a la núm. 750/2019. 
 
La regidora Sra. Maria Núria Andinyac Lladó, demana informació sobre les 
resolucions de l’Alcaldia referents a informes clients vulnerables 
 
El secretari de la Corporació indica que els últims mesos s’ha incrementat molt les 
sol·licituds d’informes de clients vulnerables, encara que en la majoria de casos, 
l’informe que fa Serveis Socials és desfavorable a considerar-los clients 
vulnerables. 
 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 
assabentat de la relació de resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 592 a la núm. 
750/2019. 

 

 

13. Donar compte  dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes 
de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora 
municipal, que seguidament es detallen: 

Informe Data acord Junta 
de Govern 

Detall 

156/2019 19/09/2019 Pagament 25% restant subvenció entitats 
àrea Ensenyament 

164/2019 19/09/2019 Pagament 25% restant subvenció a entitats 
àrea de Gent Gran 

170/2019 26/09/2019 Relació ADO núm. 144 

173/2019 26/09/2019 Relació ADO núm. 149 

187/2019 10/10/2019 Relació ADO núm. 161 
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Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data 19 i 26 de setembre i 10 
d’octubre 2019,  anteriorment detallats i els informes d’intervenció amb  
reparament no suspensiu núm. 156,  164, 170, 173 i 187/2019. 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 
assabentat dels acords de la Junta de Govern Local, de data 19 i 26 de setembre i 
10 d’octubre 2019, i els informes d’intervenció amb  reparament no suspensiu 
núm. 156,  164, 170, 173 i 187/2019. 

 

 
14. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, amb informe de 

fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora 
municipal, que seguidament es detallen: 
Informe Resolució Data Detall 

217/2019 2019/696 25/10/2019 Incidències nòmines octubre 2019- locomoció 

 
Vista la resolució de l’Alcaldia núm. 2019/696, anteriorment detallada i l’informe 
d’intervenció amb reparament no suspensius núm. 217/2019. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 
assabentat de la resolució de l’Alcaldia núm. 2019/696 i l’informe d’intervenció 
amb reparament no suspensius núm. 217/2019. 
 
 

 
 
15. SUGGERIMENTS I PREGUNTES 
 

15.1 Agraïment a la jutgessa de Pau pels seus trenta anys de serveis 
 
L’alcalde trasllada l’agraïment de tots els grups municipals a la Sra. Maria Rosa 
Bertran Mas, per la seva dedicació al càrrec de Jutgessa de Pau de Teià durant 
els últims trenta anys, fent-li entrega del signaculum de plom. 
 
 
15.2 Agraïment als organitzadors i col·laboradors de la Festa Major de Teià 
2019. 
 
L’alcalde llegeix el comunica que va fer públic a través de les xarxes socials al 
final de la Festa Major de Teià 2019, que transcrit literalment diu el següent: 
“”És l'hora dels agraïments sincers i plens d'afecte... A la Comissió de Festes, en primer 
lloc, per la seva dedicació constant i diligent, riallera i encomanadissa; a les entitats i 
associacions locals, establiments i comerços, per la seva contribució; a tots els que heu 
omplert d'èxit els actes amb la vostra presència i participació; als serveis de Manteniment 
de l'Ajuntament de Teià i a tot el personal municipal que hi ha contribuït amb 
professionalitat, amb la bona tasca dels agents de la Policia Local inclosa. I l'enhorabona 
a la Regidoria de Cultura i a les altres regidories implicades del govern municipal, i molt 
especialment a la nova regidora de Cultura #OlgaParra i a la de Cicles de Vida i Igualtat 
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Èrica Busto, que han viscut amb intensitat aquesta seva primera festa major des de la 

responsabilitat organitzadora. “” 

 
 
15.3 Intervenció del regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del 
grup municipal de Junts per Catalunya. 
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, del grup municipal Junts per Catalunya, 
manifesta primer el seu agraïment i felicitació a la Sra. Maria Rosa Bertran pels 
seus trenta anys de dedicació al càrrec de Jutgessa de Pau de Teià. 
Segon, també fa constar el seu agraïment als organitzadors i col·laboradors de la 
Festa Major de 2019. 
En tercer lloc, formula el següent suggeriment al regidor de Participació 
Ciutadana, manifestant el següent: 
“Ja ho vàrem manifestar en Comissió Informativa; ja ha sortit durant el Ple, nosaltres 
considerem que s’ha de dotar amb més quantitat de diners la partida destinada a 
pressupostos participatius. Per què?, per un tema de la dinàmica que està adquirint 
aquest procés participatiu, que és molt enriquidor i que està molt bé, però està provocant 
col·lapse a serveis tècnics. 
Quan diem de dotar-lo més en la quantitat que el govern consideri oportú. Ens estan bé 
els 100.000 € que es doten cada any per Pressupostos participatius, però demanaríem 
que s’afegís una partida que no la sé quantificar i això els serveis tècnics us ho diran per 
poder externalitzar la valoració dels projectes que es presenten perquè amb la dinàmica 
habitual de serveis tècnics, afegint tota la dinàmica que s’està adquirint a través dels 
processos participatius està provocant un col·lapse que ens fa també anar que un any 
potser no es facin. Per què? Perquè estem a finals del 19, els del 18 no sabem si 
s’acabaran de fer, encara s’han de fer les votacions ens anirem a parar a primer trimestre 
de 2020 per tant, convocar els pressupostos de 2020 em sembla molt agosarat i em 
sembla que serveis tècnics ens ho agrairien si no es convoquessin per a l’any que ve. És 
el nostre suggeriment.” 

 
El regidor de Participació Ciutadana contesta el següent: 
“Recollim el suggeriment. Ho anirem parlant. Vàrem comentar que una de les 
possibles propostes seria aquesta”. 
 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
“Es cert que en aquests moments, tal com deies, l’execució dels pressupostos 
participatius del 2018, a executar el 2019, en aquest cas si que molt motivat per 
les eleccions i el canvi de legislatura, però pel col·lapse de serveis tècnics, s’estan 
executant, per exemple la setmana passada ja varen començar les obres del 
cobert del Casal de la Gent Gran, ara de memòria no els tinc tots al cap, però el 
ritme és entretingut i es provable que alguns d’aquests s’acabin executant el 
primer trimestre de 2020. 
 
 
15.4 Intervenció de la regidora Sra. Maria Núria Andinyac Lladó, en 
representació del grup municipal Gent de Teià. 
La regidora Sra. Maria Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal 
Gent de Teià, manifesta també la seva felicitació a la Sra. Maria Rosa Bertran 
Mas, pels trenta anys d’exercici del càrrec de Jutgessa de Pau. 
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Així mateix, felicita als organitzadors i col·laboradors de la Festa Major de 2019. 
 
 
15.5 Intervenció del regidor Sr. David Basi Limiñana en representació del 
grup municipal de Ciutadans. 
El regidor Sr. David Basi Limiñana en representació del grup municipal de 
Ciutadans manifesta la seva felicitació a la Sra. Maria Rosa Bertran Mas, pels 
trenta anys d’exercici del càrrec de Jutgessa de Pau. 
També manifesta el seu agraïment als organitzadors i col·laboradors de la Festa 
Major de 2019. 
 
15.6 Intervenció del regidor Sr. Joaquin Roca Agost, en representació del 
grup municipal PSC-CP 
El regidor Sr. Joaquin Roca Agost, en representació del grup municipal PSC-CP, 
indica que a la Taula territorial de salut mental al Maresme no va assistir cap 
representant de l’Ajuntament i que la subvenció es podria perdre. 
 
La regidora Sra. Mercè Alòsi Lladó, manifesta el següent: 
“”Tens una mica confoses les informacions, no són gaire correctes. Aquest tema és un 
projecte que va començar fa uns dos anys, més o menys, hi va assistir a algunes 
reunions la exregidora de Sanitat i Serveis Socials, la Gemma Rosell i anava 
acompanyada a alguna de les reunions amb la tècnica de Serveis Socials perquè en 
aquells moments Sanitat i Educació no tenien tècnic. És informació que ja em va 
traspassar l’exregidora. Aquest projecte el va endegar la Generalitat  conjuntament amb 
els ajuntaments del Masnou, Alella i Teià. La idea inicial era aconseguir el compromís de 
les entitats dels diferents pobles per col·laborar amb els metges per donar la possibilitat 
de que aquelles persones que els metges ho consideressin que ho necessitaven 
poguessin acollir-les aquestes entitats per fer activitats per tot el tema de millora de salut 
mental, d’acord?. Els metges dins d’aquesta taula que es va iniciar ja dic fa dos anys, 
l’únic que volien era un llistat d’entitats que volguessin col·laborar. Punt, res més. Llavors 
en un principi no es parlava ni de cap pressupost, ni de subvenció, ni de res de res, era 
una taula de treball. Apart que nosaltres tenim un conveni de 2000 € ja amb l’entitat de 
malalties mentals Esquima que ja atén tota la problemàtica de malalties mentals que hi ha 
al nostre poble, tan detectades per Salut com detectades des de Serveis Socials, abans 
ho calculàvem, és un 10% de la despesa d’aquesta entitat. Deu m’hi do, per ser 6000 
habitants estem destinant molts diners amb aquest tema. Que no vol dir que siguin pocs, 
ens semblen adequats i els correctes.  
També vull transmetre, paraules textuals Gemma si m’ho permets, aquesta taula anava 
molt lenta, costava molt que avancés i no se’n treia gaire profit. Tampoc fa gaire temps 
que has marxat, estem parlant de sis mesos. Actualment aquest projecte es treballa des 
de Sanitat; això ja ho vaig estar parlant amb la Dra. M. V. i vaig estar parlant també amb 
la regidora de Sanitat de l’Ajuntament del Masnou. És un tema que està bàsicament 
centrat en Sanitat. Però, com ens ha arribat a nosaltres aquesta demanda? Aquesta 
demanda ens va arribar per la nostra tècnica, que sí que hi va, que assisteix a aquesta 
taula, m’estranya que diguis que hi hagués una reunió on no hi anéssim, perquè la nostra 
tècnica ens va venir amb una demanda de fer una formació d’educació amb els mestres 
de les nostres escoles i ens demanava aportar 1.400 €. A mi el primer que em va 
sorprendre el mes de setembre que això no estigués programat i no ens hagués arribat 
des de la regidora d’Educació cap demanda en aquest sentit. Ho vaig consultar tan a la 
regidora d’Educació com a la regidora de Sanitat  i ningú en sabia res. Tot i així, la 
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regidora d’Educació, Montse Riera, va consultar la direcció de les escoles si tenien 
interès per aquesta formació. Evidentment, tota la programació escolar es fa a final de 
maig, principi de juny, quan es planifica tot, van a tope i quan se’ls hi va plantejar, 
evidentment jo me l’he llegit el projecte, és un projecte molt maco i a més a més és un 
projecte d’educació emocional, que està molt bé, però que no els hi entra, ho tenen tot 
pleníssim a l’agenda. Per tant, considerem que per aquest any, no hi cap aquest projecte. 
Jo no sabia que hi hagués cap subvenció enlloc, ni que perdéssim res, l’únic que perdran 
és el fet de fer-ho a Teià perquè aquest curs, el curs va de setembre a juliol, no té cabuda 
aquest projecte.  
Si des de la Taula de Salut es considera que és mot positiu i els mestres consideren que 
és molt positiu per a ells i ho eleven a la regidora que correspon o des de Sanitat, doncs 
de cara al 2021 possiblement ho podrem incorporar en els nostres pressupostos però és 
que enguany ens ha vingut a tots així de cop i ja hem buscat tota la informació perquè el 
que no voldríem, el vàrem llegir i és molt maco el projecte, però si era un guany no 
teníem perquè deixar-lo perdre però en realitat, em sap greu el que dius de la reunió dels 
mestres, ja ens assabentarem d’aquesta reunió.” 

 
La regidora Sra. Montserrat Riera Rojas, indica el següent: 
“Ells varen manifestar que no podien fer aquesta formació perquè no la tenien prevista. 
Parlant amb direcció de l’escola, concretament amb el cap d’estudis, em va dir que els hi 
havia proposat però que no entrava dins la seva planificació d’aquest curs fer aquesta 
formació.” 
 

La regidora Sra. Olga Parra Ordaz, exposa el següent: 
“En el mateix sentit. Ho entomarem des de Sanitat perquè en efecte com explicava la 
Mercè, entra més dintre de Sanitat i de cara als propers anys participarem a la Taula, 
comptant amb els mestres i la seva organització, ens hi adherirem sense problema. “ 

 
Seguidament, el regidor Sr. Joaquin Roca Agost manifesta el seu agraïment als 
organitzadors i col·laboradors de la Festa Major 2019. Així mateix, reitera la 
felicitació a la Sra. Maria Rosa Bertran Mas, pels seus trenta anys en exercici del 
càrrec de Jutgessa de Pau. 
 

 

 

15.7 Intervenció de la regidora de Cultura en relació a l’organització de la 
Festa Major de 2019. 
La regidora de Cultura, Sra. Olga Parra Ordaz, manifesta el següent: 
“”Fer referència justament a la Festa Major perquè, més enllà del meu neguit de la meva 
primera vegada, ha estat un procés molt engrescador i enriquidor, acompanyada 
naturalment per la Comissió de Festes, pels tècnics de Cultura però també per la 
participació de les diferents regidories cadascuna en la responsabilitat i el protagonisme 
que li pertocava.  
De fet, abans de començar pensava que llarga que serà la Festa Major i he de confessar 
que se m’ha fet curta, molt curta i que naturalment que sí que hi ha coses millorables i de 
fet ja hem fet a La Unió la primera reunió de valoració amb la Comissió de Festes i en 
tenim tot una colla d’anotades i per tant, espero que per a la pròxima, aquest serà el 
nostre interès, que sigui millor. 
Agraeixo en qualsevol cas en nom de tots: de la Comissió, dels tècnics, de les altres 
regidories, les felicitacions de tots aquells que les heu fetes i en particular, deixeu-m’ho 
dir, la d’en Francesc Ribes perquè és el meu antecessor i per tant coneix molt bé el teixit 
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de Festa Major, coneix el pa que s’hi dona i per tant és una felicitació que agraeixo 
especialment. “” 

 

 

 

 

 
Sense altres assumptes a tractar, quan són  les 22:46 hores del dia al començament 
indicat, el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta que  
llegida i conforme, signaran l’Alcalde i el Secretari, que ho certifica. 
 
 
El Secretari 
 


