ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL
EFECTUADA EL DIA 25 DE JUNY DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm.:
8/2019
Caràcter:
Extraordinària

A les 21:05 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió extraordinària,
que presideix l’Alcalde, Sr. Andreu Bosch Rodoreda

Hi assisteixen els regidors:
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.

Montserrat
Jordi
Erica
Santiago
Mercè
Jordi
Olga
Francesc
Gemma
Maria Núria
José David
Joaquin

Riera Rojas
Casanovas Garcia
Busto Navarro
Albert Seseña
Alòs Lladó
López Sánchez
Parra Ordaz
Ribas Paris
Rosell Duran
Andinyac Lladó
Basi Limiñana
Roca Agost

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 atractar els temes inclosos a l’ordre del dia i s’adopten els
següents acords:

1. PRP2019/852. Periodicitat de les sessions de Ple, creació i composició de
les Comissions Informatives Permanents i nomenament de representants de
la Corporació en Òrgans Col·legiats.
Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 19 de juny de 2019, referent a la periodicitat de
sessions del Ple, creació i composició de les Comissions Informatives permanents i
nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats.
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El secretari de la Corporació indica que s’ha d’esmenar la proposta de l’Alcaldia en
relació a la denominació del grup municipal del PSC, substituint la denominació de PSCPSOE, per la de PSC-CP, atès que la denominació que ha proposat el seu representant
és de grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés
– PSC-CP.
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris indica que els diferents grups municipals de
l’oposició han decidit que el representant de l’oposició en la Mancomunitat Intermunicipal
de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià sigui un representant de l’oposició de cada grup
municipal diferent per cada any de mandat corporatiu, començant per ordre de major a
menor nombre de vots obtinguts en les passades eleccions municipals.
Atès que l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, estableix que dintre els trenta dies següents al de la sessió constitutiva,
el President ha de convocar sessió extraordinària del Ple per tractar els següents punts:
a) Periodicitat de sessions del Ple
b) Creació o composició de les Comissions Informatives permanents.
c) Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, que
siguin competència del Ple.
d) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments de
Tinents d'Alcalde, membres de la Comissió de Govern, així com de les
delegacions que l'Alcaldia estimi oportú conferir.
Atès que l’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local determina que el Ple portarà a terme sessió ordinària com a mínim cada dos mesos
en els Ajuntaments dels municipis d'una població entre 5.001 habitants i 20.000
habitants.
Atès que l'article 124.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals determina que les Comissions Informatives permanents són les que
es constitueixen amb caràcter general, distribuint entre elles les matèries que s'han de
sotmetre al Ple. El seu nombre i denominació inicials, així com qualsevol variació
d'aquestes durant el mandat corporatiu, es decidirà mitjançant acord adoptat pel Ple a
proposta de l'alcalde, i es tindrà cura, dins el possible, de la correspondència amb el
nombre i denominació de les grans àrees en que s'estructuren els serveis corporatius.
Atès que l'article 125 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats locals estableix que: "A l'acord de creació de les Comissions Informatives es
determinarà la composició concreta d'aquestes, tenint en compte les següents normes:
a)
L'alcalde és el president nat de totes elles. No obstant, la presidència
efectiva es podrà delegar en qualsevol membre de la Corporació, a proposta de la
pròpia Comissió, després de la corresponent elecció efectuada en el sí d'aquesta.
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b)
Cada Comissió estarà integrada de forma que la seva composició estigui
d'acord amb la proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics
representats a la Corporació.
c)
L'adscripció concreta a cada Comissió dels membres de la Corporació que
n'hagin de formar part en representació de cada grup, es farà mitjançant escrit del
Portaveu dirigit a l'alcalde i del qual es donarà compte al Ple.
Atès que l'article 57.5 en relació al 56.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, estableix que les Comissions estaran integrades per
membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació. el nombre de membres
serà proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament o igual per a cada grup. En
aquest últim cas s'aplicarà el sistema de vot ponderat.
Atès que l'article 127 de l'esmentat Reglament, estableix que la Comissió Especial de
Comptes és d'existència preceptiva i la seva constitució, composició, integració i
funcionament s'ajusta al que es troba establert per a la resta de Comissions Informatives.
Atès que l'article 134 de l'esmentat Reglament estableix que les Comissions Informatives
celebraran sessions ordinàries amb la periodicitat que acordi el Ple en el moment de
constituir-les, en els dies i les hores que estableixi l'alcalde o el seu respectiu president.

El regidor Sr. José David Basi Limiñana, en representació del grup municipal de
Ciutadans, manifesta que realitza un vot particular en contra de la designació d’un
representant d’aquest Ajuntament en l’Associació de Municipis per a la Independència,
atès que considera que no és una entitat d’interès general sinó que com el seu nom
indica és molt determinada, per això el nostre vot anirà en contra.
El regidor ¨Sr. Joaquin Roca Agost, en representació de grup municipal PSC-CP,
manifesta que també fa un vot particular en contra de la designació d’un representant de
l’Ajuntament en l’Associació de Municipis per a la Independència, ates que no és
independentista, votant a favor de la resta de la proposta de l’Alcaldia.
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-president i de deu regidors que
pertanyen als grups municipals de Compromís amb Teià-ERC, Junt per Catalunya i Gent
de Teià. I el vot particular del regidor del grup municipal de Cs i del regidor del grup
municipal de PSC-CP, en contra de la designació d’un representant de l’Ajuntament en
l’Associació de Municipis per a la Independència i a favor de la resta de la proposta de
l’Alcaldia, adopta els següents acords:

PRIMER.- Que el Ple de l'Ajuntament porti a terme les seves sessions ordinàries el tercer
dijous del mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les 20:30 hores.
No obstant això es faculta a l’alcalde perquè de forma excepcional pugui avançar o
retardar, com a màxim un mes, la convocatòria de les sessions ordinàries, sense que
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perdi el seu caràcter de sessió ordinària, havent de fonamentar en la Resolució de
l’Alcaldia de convocatòria de la sessió plenària, la justificació que motiva la modificació
de la data de la seva realització. Per a la determinació de la nova data de la sessió
ordinària, haurà de consultar-se prèviament amb tots els portaveus dels grups
municipals per tal de consensuar-la. En cas de discrepància, la nova data es decidirà
amb el vot ponderat del membres de la Junta de Portaveus.
Si en primera convocatòria no existís el quòrum necessari, s'entendrà convocada la
sessió, automàticament, a la mateixa hora, dos dies després. D'ésser festius o inhàbils
els dies assenyalats, les sessions se celebraran el dia hàbil següent i a la mateixa hora.

SEGON.- La creació de les Comissions Informatives següents:
Àrea 1. Gestió Econòmica: Hisenda, Recursos Humans, Promoció Econòmica i
Seguretat Ciutadana.
Àrea 2. Participació: Participació Ciutadana, Comunicació, Cultura i Esports.
Àrea 3. Territori i Sostenibilitat: Medi Ambient, Urbanisme, Patrimoni Històric,
Turisme, Mobilitat i Serveis.
Àrea 4. Atenció a les Persones: Educació, Serveis Socials, Cicles de Vida (Infància,
Joventut i Gent Gran), Sanitat, Cooperació, Ocupació, Habitatge, Igualtat i Drets
Civils.
Comissions Especials:

1. Comissió Especial de Comptes
2. Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions

TERCER.- Que les Comissions Informatives permanents celebrin les seves sessions
ordinàries amb periodicitat mensual, els dies i hores que estableixin els seus respectius
presidents, a excepció del mes d’agost.
QUART- Que cadascuna de les anteriorment esmentades Comissions Informatives
estiguin integrades per cinc membres, havent de designar els grups municipals un
membre per a cadascuna d'elles, aplicant per a l'aprovació dels dictàmens el sistema de
vot ponderat, quedant fixades de la següent forma:
Comissió Informativa àrea 1. Gestió Econòmica: Hisenda, Recursos Humans,
Promoció Econòmica i Seguretat Ciutadana.
Vocals titulars:
Santiago Albert Seseña, en representació del grup municipal CaT-ERC
Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal JuntsxCat-Teià
4

M. Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal GT
Jose David Basi Limiñana, en representació del grup municipal Cs
Joaquin Roca Agost, en representació del grup municipal PSC-CP

Vocals suplents:
Mercè Alòs Lladó, en representació del grup municipal CaT-ERC
Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal JuntsxCat-Teià
Comissió Informativa: Àrea 2.- . Participació: Participació Ciutadana, Comunicació,

Cultura, Esports.
Vocals titulars:
Jordi López Sánchez, en representació del grup municipal CaT-ERC
Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal JuntsxCat-Teià
M. Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal GT
Jose David Basi Limiñana, en representació del grup municipal Cs
Joaquin Roca Agost, en representació del grup municipal PSC-CP
Vocals suplents:
Olga Parra Ordaz, en representació del grup municipal CaT-ERC
Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal JuntsxCat-Teià
Comissió Informativa: Àrea 3. Territori i Sostenibilitat: Medi Ambient, Urbanisme,

Patrimoni Històric, Turisme, Mobilitat i Serveis.
Vocals titulars:
Andreu Bosch Rodoreda, en representació del grup municipal CaT-ERC
Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal JuntsxCat-Teià
M. Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal GT
Jose David Basi Limiñana, en representació del grup municipal Cs
Joaquin Roca Agost, en representació del grup municipal PSC-CP
Vocals suplents:
Jordi Casanovas Garcia, en representació del grup municipal CaT-ERC
Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal JuntsxCat-Teià
Comissió Informativa: Àrea 4.- Atenció a les Persones: Educació, Serveis Socials,

Cicles de Vida (Infància, Joventut i Gent Gran), Sanitat, Cooperació, Ocupació,
Habitatge, Igualtat i Drets Civils.
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Vocals titulars:
Mercè Alòs Lladó, en representació del grup municipal CaT-ERC
Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal JuntsxCat-Teià

Maria Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal GT
Jose David Basi Limiñana, grup municipal CS
Joaquin Roca Agost, grup municipal PSC-CP
Vocals suplents:
Erica Busto Navarro, en representació del grup municipal CaT-ERC
Francesc Ribas Paris, , en representació del grup municipal JuntsxCat-Teià

Comissions Especials:
1. Comissió Especial de Comptes
Vocals titulars:
Santiago Albert Seseña, en representació del grup municipal CaT-ERC
Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal JuntsxCat Teià
M. Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal GT
Jose David Basi Limiñana, en representació del grup municipal Cs
Joaquin Roca Agost, en representació del grup municipal PSC-CP
Vocals suplents:
Montse Riera Rojas, en representació del grup municipal CaT-ERC
Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal JuntsxCat-Teià

2. Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions::
Vocals titulars:
Jordi López Sánchez, en representació del grup municipal CaT-ERC
Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal JuntsxCat Teià
M. Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal GT
Jose David Basi Limiñana, en representació del grup municipal Cs
Joaquin Roca Agost, en representació del grup municipal PSC-CP
Vocals suplents:
Santiago Albert Seseña, en representació del grup municipal CaT-ERC
Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal JuntsxCat-Teià
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CINQUÈ.- Que la presidència de les Comissions Informatives permanent l'ostenti el Sr.
alcalde-president mentre no es faci proposta de delegació de la pròpia Comissió després
de la corresponent elecció efectuada en el sí d'aquesta.

SISÈ.- Procedir al nomenament dels representants de l'Ajuntament en els següents Òrgans
Col·legiats:
*Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià
*Consell Escolar de l’Escola Pública El Cim
*Consell Escolar del SES Turó d’en Baldiri de TEIA
*Consell Escola Bressol Municipal Els Galamons
*Consell Educatiu Municipal
*Consell Municipal d’Esports
*Consell Municipal de Cultura
*Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans:
*Consorci per a la Normalització Lingüística:
*Consorci Localret
*Entitat Urbanística de Conservació de la Unitat d'Actuació
núm. 1 i 2 del Pla Parcial Sant Berger:
*Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació Rials i Garrofers:
*Junta de Compensació Gran Vista de Teià:
*Agrupació de Defensa Forestal de Teià
*Consorci del Parc Serralada Litoral:
*Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de
la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU)
*Assemblea General de l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat.
*Xarxa Local de Consum
*Comissió de Cooperació de l’Ajuntament de Teià
Associació de Municipis per a la Independència
Consorci Denominació d’Origen d’Alella
*Representants Comissions de Garanties d’Admissió 2n cicle Educació Infantil, primària i
ESO
“Fons Català de Cooperació
*Junta de Compensació Provisional del PP Portal Urbà de Teià

de la següent forma.
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià
Alcalde: Andreu Bosch i Rodoreda
Regidor de l’equip de govern: Sra. Montserrat Riera Rojas
Regidor de l’oposició:
Sr. Francesc Ribas Paris
(1r any de mandat)
Sa. Maria Núria Andinyac Lladó
(2n any de mandat)
Sr. José David Basi Limiñana
(3r any de mandat)
Sr. Joaquin Roca Agost
(4t any de mandat)
Consell Escolar de l'Escola Pública El Cim:
Titular: Sra. Montserrat Riera Rojas
Suplent: Sra. Erica Busto Navarro
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Consell Escolar del SES TURÓ D’EN BALDIRI
Titular: Sra. Montserrat Riera Rojas
Suplent: Sra. Erica Busto Navarro
Consell Escolar Escola Bressol Municipal Els Galamons
Titular: Sra. Montserrat Riera Rojas
Suplent: Sra. Erica Busto Navarro
Consell Educatiu Municipal:
Sra. Montserrat Riera Rojas, grup municipal Cat-ERC
Sra. Gemma Rosell Duran, grup municipal JuntsxCat-Teià
Sra. Núria Andinyac Lladó, grup municipal GT
Sr. Jose David Basi Limiñana, grup municipal CS
Sr. Joaquin Roca Agost, grup municipal PSC-CP
Suplents:
Sra. Erica Busto Navarro,, grup municipal Cat-ERC
Sr. Francesc Ribas Paris, grup municipal juntsxCat-Teià
Consell Municipal d’Esports
Sr. Jordi López Sánchez, en representació del grup municipal Cat-ERC
Sr. Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal JuntsxCat-Teià
Sra. Maria Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal GT
Sr. Jose David Basi Limiñana, grup municipal CS
Sr. Joaquin Roca Agost, grup municipal PSC-CP
Suplents:
Sr. Jordi Casanovas Garcia, en representació del grup municipal Cat-ERC
Sra. Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal JuntsxCat-Teià

Consell Municipal de Cultura
Vocals:
Sra. Olga Parra Ordaz, en representació del grup municipal Cat-ERC
Sr. Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal JuntsxCat-Teià
Sra. Maria Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal GT
Sr. Jose David Basi Limiñana, grup municipal CS
Sr. Joaquin Roca Agost, grup municipal PSC-CP
Suplents:
Sra. Erica Busto Navarro, en representació del grup municipal Cat-ERC
Sra. Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal JuntsxCat Teià
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans:
Titular:
Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Suplent:
Sra. Montserrat Riera Rojas
Consorci per a la Normalització Lingüística:
Titular:
Sra. Montserrat Riera Rojas
Suplent:
Sra. Olga Parra Ordaz
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Consorci Localret
Titular:
Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Suplent:
Sr. Jordi Casanovas
Entitat Urbanística de Conservació de la Unitat d'Actuació
núm. 1 i 2 del Pla Parcial Sant Berger:
Titular:
Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Suplent:
Sr. Jordi Casanovas Garcia
Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació Rials i Garrofers:
Titular:
Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Suplent:
Sra. Montserrat Riera Rojas
Junta de Compensació Gran Vista de Teià:
Titular:
Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Suplent:
Sra. Montserrat Riera Rojas
Agrupació de Defensa Forestal de Teià
Titular:
Sra. Montserrat Riera Rojas
Suplent:
Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Consorci del Parc Serralada Litoral:
Titular:
Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Suplent:
Sra. Montserrat Riera Rojas
Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana
de Barcelona (AMTU)
Titular:
Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Suplent:
Sra. Montserrat Riera Rojas
Assemblea General de l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.
Titular: Sr. Andreu Bosch i Rodoreda
Suplent: Sra. Montserrat Riera Rojas

Xarxa Local de Consum
Titular:
Sra. Mercè Alòs Lladó
Suplent:
Sra. Montserrat Riera Rojas
Comissió de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Teia
Sra. Montserrat Riera Rojas, en representació del grup municipal Cat-ERC
Sra. Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal JuntsxCat-Teià
Sra. Maria Núria Andinyach Lladó, en representació del grup municipal GT
Sr. Jose David Basi Limiñana, grup municipal CS
Sr. Joaquin Roca Agost, grup municipal PSC-CP
Suplents
Sra. Erica Busto Navarro, en representació del grup municipal Cat-ERC
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Sr. Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal JuntsxCat-Teià

Associació de Municipis per a la Independència
Titular: Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Suplent: Sra. Montserrat Riera Rojas
Consorci Denominació d’Origen d’Alella
Titular: Sra. Mercè Alòs Lladó
Suplent: Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Representant de l’Ajuntament a les Comissions de Garanties d’Admissió
2n Cicle d’Educació Infantil, primària i/o ESO
Sra. Montse Riera Rojas
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Sra. Montserrat Riera Rojas
Junta de Compensació Provisional del PP Portal Urbà de Teià
Sra. Montserrat Riera Rojas

SETÈ.- Notificar l’anterior acord als organismes i òrgans afectats per la modificació dels
representants d’aquest Ajuntament.

2.- Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments:

2-1 Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/400, de 18 de juny, referent al nomenament
de tinents d’alcalde.
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/400, de 18 de juny, referent al nomenament
de tinents d’alcalde, que en la seva part dispositiva resol el següent:
“”Primer.- Nomenar Tinents d'alcalde, els següents regidors/regidores:
1a. Tinenta d'alcalde:
2n Tinent d'alcalde:
3a. Tinenta d’alcalde:
4a. Tinenta d’alcalde:

Sra.
Sr.
Sra.
Sra.

MONTSERRAT RIERA i ROJAS
SANTIAGO ALBERT i SESEÑA
ERICA BUSTO i NAVARRO
MERCÈ ALÒS i LLADÓ

Als Tinents/tinentes d'alcalde, com a tals, els correspondrà substituir a l'Alcaldia en la
totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament, en els casos d'absència,
malaltia o impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves funcions.
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Segon.- D'aquesta resolució se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que dugui a
terme i es notificarà, a més, personalment als designats, i es publicarà al Butlletí Oficial
de la província, sense perjudici de la seva efectivitat des de l'endemà d'aquesta
Resolució.
“”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, es dona per assabentat de la
Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/400, de 18 de juny, referent als nomenaments de
tinents d’alcalde.

2-2 Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/401, de 18 de juny, referent a la delegació
de funcions a favor de la Junta de Govern Local.
Visa la Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/401, de 18 de juny, referent a la delegació
de funcions a favor de la Junta de Govern Local, que en la seva part dispositiva resol
el següent:
“”
PRIMER.- Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, estarà
integrada per quatre regidors, nombre de regidors no superior al terç del nombre legal
d'aquests i que a continuació s'indiquen:
Sra. MONTSERRAT RIERA i ROJAS
Sr. SANTIAGO ALBERT i SESEÑA
Sra. ERICA BUSTO i NAVARRO
Sra. MERCÈ ALÒS i LLADÓ
El secretari serà el de la Corporació Municipal, Sr. José M. Blanco Ciurana.
SEGON.- La Junta de Govern Local tindrà assignades les següents atribucions:
a) L'assistència permanent a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que l'alcalde de forma expressa delega i que a continuació
s'expressen i d'acord amb el que s'especifica a l'article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, apartats g), j), ñ), o), i
p):
g) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la
Plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció
del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball
i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
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j) Les aprovacions dels instruments de planejament de
desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al
Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes
d'urbanització.
ñ) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import
no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en
qualsevol cas, els 6.000.000,00 €; incloses les de caràcter plurianual quan
la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat
de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.
o) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent
per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost.
p) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100
dels recursos ordinaris del Pressupost ni els 3.000.000,00 €, així com
l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats
en els següents suposats:
*La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el Pressupost.
*Les de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic,
l'alienació dels quals no es trobi en el Pressupost.

c) Les atribucions que l'Alcaldia de forma expressa delega i que a continuació
s'expressen i d'acord amb el que s'especifica en el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, art. 41, punts 5-7-9-1718-19-21 i 23:
5)

Fer complir les Ordenances i els Reglaments municipals.

7)

Exigir a tots els obligats l'exacte compliment dels serveis o
càrregues de caràcter públic, com estadístiques, padrons, censos,
pagatges, allotjaments i prestacions personals i de transport.

9)

La concessió de llicència d'obertura d'establiments fabrils,
industrials o comercials i de qualsevol altre classe i de llicència
d'obres en general, excepte que les Ordenances o les Lleis del
sector l'atribueixin al Ple.

17)

Disposar despeses dintre els límits de la seva competència i els
expressament previstos a les bases d'execució del pressupost,
ordenar tots els pagaments que es realitzin amb fons municipals i
autoritzar els documents que impliquin formalització d'ingressos a
Dipositaria.
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18)

Desenvolupar la gestió econòmica municipal d'acord amb el
Pressupost aprovat i rendir comptes a la Corporació de les
operacions realitzades en cada exercici econòmic.

19)

Organitzar els serveis de Recaptació i Tresoreria, sense
perjudici de la facultat del Ple per aprovar les formes de
gestió d'aquest serveis.

21)

Aprovar les factures que corresponguin al desenvolupament
normal del Pressupost i que haguessin estat rebudes pels Serveis
d'Intervenció.

23)

Sancionar les faltes d'obediència a la seva autoritat o per infracció
de les Ordenances Municipals, excepte en els casos que aquesta
facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

d) Les atribucions que li atribueixin les Lleis.

TERCER.- La Junta de Govern Local, de conformitat amb el que disposa l'article 1123, realitzarà les seves sessions ordinàries cada dijous a les 19:00 hores. Si en primera
convocatòria no existís el quòrum necessari, s'entendrà convocada la reunió
automàticament a la mateixa hora, dos dies després. D'ésser festius o inhàbils els dies
assenyalats, les sessions se celebraran l'endemà hàbil següent i a la mateixa hora.
QUART .- De la present Resolució se'n donarà coneixement al Ple en la primera
sessió que porti a terme, i es notificarà, a més, personalment, als designats i es
publicarà al Butlletí Oficial de la província, sense perjudici de la seva efectivitat des del
dia següent de la present Resolució, conforme s'indica al número 1 de l'article 23 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril i a l'article 52 4t. del Reglament d'Organització i
Funcionament de 28 de novembre de 1986.
“”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, es dona per assabentat de la
Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/401, de 18 de juny, referent a la delegació de
funcions a favor de la Junta de Govern Local.

2-3 Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/402, de 18 de juny, referent a la delegació
de funcions a favor de regidors.
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/402, de 18 de juny, referent a la delegació
de funcions a favor de regidors, que en la seva part dispositiva resol el següent:

“”
PRIMER.- Delegar en els regidors i regidores que seguidament es relacionen:
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1.-

Sra. MONTSERRAT RIERA i ROJAS, les regidories de Medi Ambient, Educació
i Cooperació.

2.- Sr. JORDI CASANOVAS GARCIA, les regidories de Serveis i Comunicació.
3.- Sra. ERICA BUSTO NAVARRO, les regidories de Cicles de Vida (Infància, Joventut
i Gent Gran), Habitatge i Igualtat i drets civils.
4.- Sr. SANTIAGO ALBERT SESEÑA, les regidories d’Hisenda, Recursos Humans i
Seguretat Ciutadana.
5.- Sra. MERCÈ ALÒS LLADÓ, les regidories de Promoció Econòmica, Ocupació i
Serveis Socials.
6.- Sr. JORDI LÓPEZ SÁNCHEZ, les regidories de Participació Ciutadana i Esports.
7.- Sra. OLGA PARRA ORDAZ, les regidories de Cultura, Patrimoni Històric i Sanitat.
les següents atribucions que l'alcaldia de forma expressa delega i que a continuació
s'expressen:
-Els punts 1 - 6 - 8 i 16 de l'article 41 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals corresponents a les següents matèries:

1) Representar a l'Ajuntament i presidir tots els actes públics que se celebrin en el
terme municipal. Delegar a cada Tinent d'Alcalde la seva representació
específica de l'àrea corresponent.
6) Dirigir, impulsar i inspeccionar les obres i serveis, l'execució de les quals hagués
estat acordada, recavant els assessoraments tècnics necessaris.
8) Dirigir la Policia urbana, rural, sanitària, de subsistència, de seguretat i circulació
i de costums, publicant ordres i circulars d'instruccions.
16) Formar els projectes de pressupost amb l'antelació necessària per tal que
puguin ésser aprovats per l'Ajuntament dintre dels terminis assenyalats.
Aquestes atribucions delegades als regidors, ho són referides al contingut de la
competència de cada regidor, la qual cosa vol dir que un regidor d'una àrea només podrà
representar a l'Ajuntament en activitats de la seva pròpia competència o àrea i mai en la
d'un altre.
La delegació abasta tant la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de
gestionar-los en general, exclosa la facultat de resoldre actes administratius que afectin
a tercers.
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SEGON.- L'Alcaldia conservarà les següents facultats en relació a les competències
delegades:
a) La de rebre informació detallada de la gestió de la competència delegada i dels
actes o disposicions derivats en virtut de la delegació.
b) La d'ésser informat prèviament a l'adopció de decisions de transcendència.

TERCER.- D'aquesta Resolució se'n donarà coneixement al Ple en la primera sessió que
porti a terme, amb independència de les publicacions que siguin procedents.
“”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, es dona per assabentat de la
Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/402, de 18 de juny, referent a la delegació de
funcions a favor de regidors.

2-4 Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/406, de 19 de juny, referent a la designació
de col·laboradors.
Visa la Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/406, de 19 de juny, referent a la designació
de col·laboradors, que en la seva part dispositiva resol el següent:
“”
Primer.-. DESIGNAR com a col·laboradors a les persones que seguidament es
detallen, amb indicació de les àrees a les quals prestaran la seva col·laboració:
Sr. Ricard Garrit Sabaté, Àrea 1, en la regidoria de Promoció Econòmica.
Sra. Nicola Widmer Andrews, Àrea 2, en les regidories de Participació Ciutadana i
Esports.
Sr. Marià Espel López, Àrea 2, en la regidoria de Cultura.
Sr. Albert Gallés Villaplana, Àrea 3, en la regidoria de Mobilitat.
Sra. Sílvia Marcos Llagostera, Àrea 2, en la regidoria de Participació Ciutadana; i Àrea
4, regidoria de Cicles de Vida (Gent Gran).
Sr. Raül Mínguez Nogués, Àrea 2, en la regidoria de Cultura (Cultura Popular); Àrea
4, en la regidoria de Cicles de Vida (Infància).
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La designació no inclou la facultat de realitzar actes que afectin a tercers, sense dret
a retribució per l’exercici de les indicades funcions i sota la dependència directa
d’aquesta Alcaldia i de la regidora de l’àrea de Sanitat.
SEGON.- INDICAR a les persones nomenades l’obligació de guardar reserva de la
informació i documentació que rebi per a la realització de la seva tasca i no divulgarla ni fer-la pública.
“”
Es fa constar que s’ha detectat un error en la resolució transcrita, que cal procedir a
rectificar en la següent forma:
Apartat Primer in fine, in diu:
“ i de la regidoria en l’àrea de Sanitat”
Ha de dir:
“i de la regidoria de l’àrea corresponent”.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, es dona per assabentat de la
Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/406, de 19 de juny, referent a la designació de
col·laboradors.

3.- Donar compte de la constitució de grups polítics municipals i de la
designació dels seus portaveus
Vistes les instancies subscrites per tots els regidors de l’Ajuntament, en les quals
manifesten la seva voluntat de constituir-se en grup polític municipal, amb designació
dels corresponents portaveus.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, es dona per assabentat de la
constitució dels grups polítics municipals i de la designació dels seus portaveus,
segons el següent detall:
Grup polític municipal:
Portaveu del grup:
Suplent:

COMPROMÍS AMB TEIA - ERC
Sra. Montserrat Riera i Rojas
Sr. Jordi Casanovas i Garcia

Grup polític municipal:
Portaveu del grup:
Suplent:

JUNTS PER CATALUNYA - TEIÀ
Sr. Francesc Ribas i Paris
Sra. Gemma Rosell i Duran

Grup polític municipal:
Portaveu del grup:

GENT DE TEIÀ
Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó

Grup polític municipal:
Portaveu del grup:

CIUTADANS - Cs
José David Basi i Limiñana
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Grup polític municipal:
Portaveu del grup:

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS
Sr. Joaquin Roca i Agost

4- PRP2019/849. Determinació de retribucions, indemnitzacions i assistències dels
membres de la Corporació.

Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 18 de juny de 2019, referent a la determinació
de retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació.
El secretari de la Corporació indica que s’ha detectat un error en la proposta que calia
esmenar, on fa referència a la data d’aprovació del Pressupost Municipal per a 2019,
ha de fer-se constar la data correcta de 18 de desembre de 2018.
L’alcalde de la Corporació, Sr. Andreu Bosch Rodoreda, manifesta el següent:
“De fet els criteris de retribucions, indemnitzacions i assistències continuen sent vigents en
aquesta proposta d’acord els mateixos que ja havíem aplicat al llarg del mandat anterior, de
la legislatura anterior, simplement que hi ha una redistribució diferent de les dedicacions
parcials dels membres del govern municipal, alguns amb dedicació parcial, com ara llegiré,
altres amb règim retributiu per assistència a òrgans col·legiats i les assignacions són dels
mateixos imports, de la mateixa quantificació que van ser vigents al llarg del mandat anterior,
i de fet també del mandat anterior, amb el ben entès que hem cregut oportú iniciar aquest
mandat sense fer aquests canvis, aquests ajustos retributius, tenint en compte que estem en
exercici pressupostari 2019 i que per tant traslladem en tot cas al pressupost del 2020 i prèvia
convocatòria de Junta de portaveus que ja convocarem oportunament, per comentar aquestes
qüestions, sobretot encaminades al fet que aquestes retribucions, aquestes indemnitzacions
per assistència a òrgans col·legiats no han variat des de fa un mínim de 8 anys, crec recordar,
i que oportunament a través de, sigui de la CI corresponent però prèviament a través d’una
Junta de Portaveus que ja convocarem passat l’estiu per analitzar aquesta qüestió o altres
qüestions, ja ho acordarem i ho fixarem.”

Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu
article 75; l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, en els
seus articles 13 i següents, estableixen que els membres de les Corporacions locals
tenen dret a percebre amb càrrec als seus pressupostos, retribucions i indemnitzacions.
a) Retribucions
Els membres de les Corporacions Locals han de percebre retribucions per l’exercici
dels seus càrrecs quan ho facin en règim de dedicació exclusiva o parcial i han de ser
donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social; les corporacions han
d’assumir el pagament de les quotes empresarials.
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Correspon al Ple corporatiu, a proposta del seu president, determinar, dins de la
consignació global continguda a aquesta finalitat dins del pressupost, la relació de
càrrecs de la Corporació que puguin desenvolupar en règim de dedicació exclusiva o
parcial, i per tant, amb dret a retribucions, així com les quanties que correspongui a
cadascun d’ells en atenció al seu grau de responsabilitat.
b) Indemnitzacions
Tots els membres de la Corporació, inclosos els que desenvolupin càrrecs en règim
de dedicació exclusiva o parcial, tenen dret a percebre indemnitzacions per les
despeses ocasionades per l’exercici del càrrec quan siguin efectives, i prèvia
justificació documental, segons les normes de general aplicació en les
administracions públiques i les que en aquest sentit aprovi el Ple.
c) Assistències
Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial
percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de que formin part, en la quantia que assenyali el Ple de la Corporació.
Atès que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim
local, determina la competència del Ple de l’Ajuntament per a la determinació dels
càrrec que porten aparellada la dedicació parcial i retribució dels regidors.
Considerant el saldo disponible de les partides de retribució dels càrrecs electes a 15
de juny de 2019 i tenint present l’objectiu de no superar la despesa pressupostada per
aquest concepte,
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-president i de deu
regidors que pertanyen als grups municipals de Compromís amb Teià-ERC, Junts per
Catalunya i Gent de Teià, i el vot d’abstenció del regidor del grup municipal de Cs i del
regidor del grup municipal de PSC-CP, adopta els següents acords:
PRIMER.- Reconèixer a l’alcalde, Andreu Bosch Rodoreda, a partir del proper mes de
juliol i fins al 14 de setembre de 2019, una dedicació parcial en el desenvolupament del
referit càrrec, amb dedicació de quinze hores setmanals, amb una retribució bruta de
1.364,55 €/mes i la part proporcional de la paga extra de Nadal.
Aquest mes de juny i a partir del dia 15 de setembre de 2019, serà retribuït en concepte
d’indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats d’aquest Ajuntament, establerta
a l’article 27 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a 2019, aprovat pel
Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 18 de desembre de 2018.
SEGON.- Reconèixer als regidors i regidores: Sra. Montserrat Riera Rojas, Sr. Jordi
Casanovas Garcia, Sra. Erica Busto Navarro, Sr. Jordi López Sánchez i Sra. Olga Parra
Ordaz, a partir del mes de juliol de 2019, una dedicació parcial en el desenvolupament
del càrrec per ostentar delegacions de l’Alcaldia, amb dedicació de quinze hores
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setmanals, amb una retribució bruta de juliol a desembre de 2019 de 750 €/mes, per
regidor, i la part proporcional de la paga extra de Nadal i donar-los d’alta en el règim
general de la Seguretat Social, amb efectes des del dia 1 de juliol de 2019.
Aquest mes de juny seran retribuïts en concepte d’indemnitzacions per assistència als
òrgans col·legiats d’aquest Ajuntament, establerta a l’article 27 de les Bases d’Execució
del Pressupost Municipal per a 2019, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió
extraordinària del dia 18 de desembre de 2018.
TERCER.- Aplicar als regidors i regidores Sr, Santiago Albert Seseña, Sra. Mercè Alòs
Lladó, Sr. Francesc Ribas Paris, Sra. Gemma Rosell Duran, Sra. Núria Andinyac
Lladó, Sr. Jose David Basi Limiñana i Sr. Joaquin Roca Agost, el règim
d’indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats d’aquest Ajuntament, establerts
a l’article 27 de les Bases del Pressupost municipal per a 2019, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 18 de desembre de 2018.
QUART- Ordenar la publicació íntegra de l’anterior acord en el Butlletí Oficial de la
Província, tauler d’anuncis de la Corporació i web municipal.

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 21:45 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
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