ACTA DEL PLE ORDINARI JULIOL
de 22.07.2021
Sessió núm.: 6/2021
Data: 22.07.2021
Hora inici: 20.32 h.
Hora fi: 21.28 h.
Caràcter: sessió ordinària
Lloc: per mitjans electrònics, a través de la plataforma «ZOOM», ex art.46.3 LRBRL
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Membres de la Corporació assistents (13):
BOSCH RODOREDA, ANDREU
RIERA ROJAS, MONTSERRAT
ALBERT SESEÑA, SANTIAGO
BUSTO NAVARRO, ERICA
MÍNGUEZ NOGUÉS, RAÜL
CASANOVAS GARCIA, JORDI
LOPEZ SANCHEZ, JORDI

PARRA ORDAZ, OLGA
RIBAS PARIS, FRANCESC
ROSELL DURAN, GEMMA
ANDINYAC LLADO, NURIA
BASI LIMIÑANA, JOSÉ DAVID
ROCA AGOST, JOAQUIM

President: Andreu Bosch i Rodoreda
Secretària: Laura Garcia Álvarez
Interventora: Anna Moreno Castells
Comprovat el quòrum per a la vàlida celebració de la sessió, el president obre la
sessió en la data i hora indicada en l’encapçalament d’aquesta acta i es passen a
tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia, que es relacionen a continuació.
I. PART RESOLUTÒRIA
1. Aprovació esborrany acta sessió anterior, corresponent al Ple extraordinari núm.
5/2021, de 17 de juny.
Propostes dictaminades:
Comissió Informativa de l’Àrea 1 (Hisenda) de 13.07.2021:
2. PRP2021/774. Proposta a l'alcaldia per la modificació de crèdits 07/2021.
3. PRP2021/813. Determinació de les Festes Locals per a l'any 2022.
4. PRP2021/777. Propuesta de acuerdo solicitando la inmediata baja del Ayuntamiento
de Teià en l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
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5. PPR2021/722. Proposta Jutge pau substitut.
Comissió Informativa de l’Àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) de 15.07.2021:
6. PRP2021/739. Conveni per a la millora del servei de transport de viatgers per
carretera a Teià 2021.
II. PART DE CONTROL
7. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 255/2021 al 351/2021, de 16.03.2021
a 15.07.2021.
8. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions
següents:
JGL núm. 18, ordinària, de 20/05/2021
JGL núm. 23, extraordinària, de 23/06/2021
JGL núm. 19, ordinària, de 27/05/2021
JGL núm. 24, ordinària, de 01/07/2021
JGL núm. 20, ordinària, de 03/06/2021
JGL núm. 25, ordinària, de 08/07/2021
JGL núm. 21, ordinària, de 10/06/2021
JGL núm. 26, ordinària, de 15/07/2021
JGL núm. 22, ordinària, de 17/06/2021
9. Mocions d’urgència.
10. Suggeriments i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
I. PART RESOLUTÒRIA
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, corresponent al Ple ordinari
núm. 5/2021, de 17 de juny.
S’aprova per unanimitat dels assistents, sense observacions.
Propostes dictaminades:
Comissió Informativa de l’Àrea 1 (Hisenda) de 13.07.2021:
2. PRP2021/774 a l’alcaldia per la modificació de crèdits 07/2021
ASSUMPTE: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 007/2021 CRÈDITS
EXTRAORDINARIS FINANÇAT MITJANÇANT BAIXES D’ALTRES PARTIDES DEL
PRESSUPOST I ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
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Vista l’expedient 2021/1081 que reflecteix el reconeixement de modificació
pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris finançats mitjançant baixa d’altres
aplicacions pressupostàries i romanent líquid de tresoreria.
Vist l’informe FAVORABLE de la interventora municipal 125/2021, del qual s’extracta:
«[...] SEGON.- Segons es desprèn de l’article 35 RD 500/1990, que desenvolupa
l’article 177 TRLHL, els suplements de crèdits i crèdits extraordinaris són “aquelles
modificacions del Pressupost de despeses en els que s’assigna crèdit per la realització
d’una despesa específica i determinada que no es pot ajornar fins a l’exercici següent,
i en relació a la qual el crèdit previst resulta insuficient.”
TERCER.- D’acord amb l’article 36, apartat 1r, del RD 500/1990, i sense perjudici de
les especialitats contingudes en els apartats 2 i 3r del mateix article, “els crèdits
extraordinaris i els suplements de crèdit es podran finançar, indistintament amb algun
o alguns dels següents recursos:
a)– Amb càrrec al Romanent Líquid de tresoreria [...]
b)-Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals
previstos en algun concepte del pressupost corrent
c)- Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost
vigent no compromeses, quines dotacions s’estimin reduïbles sense
pertorbació del respectiu servei.”
En l’expedient que es sotmet a aprovació, l’assignació de crèdit es finança mitjançant
la baixa en altres crèdits de despesa, sense que suposi pertorbació del servei.
QUART.- L’article 37 RD 500/1990 regula l’elaboració dels expedients de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en els següents termes:
“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
seran incoats, per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas, dels
Òrgans competents dels Organismes autònoms dependents de la mateixa, en les
unitats que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels
corresponents programes.
2. A la proposta s’haurà d’acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat
de la mesura que haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les
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partides pressupostàries a les quals afecta i als mitjans o recursos que han de
finançar-la, havent d’acreditar-se:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
posposar-la a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a
aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del
saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, en cas de suplement de
crèdit.
Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit s’haurà de verificar en el nivell en
que estigui establerta la vinculació jurídica.
c) Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o majors ingressos sobre els
previstos, que la resta de los ingressos es venen efectuant amb normalitat llevat
que aquells tinguin caràcter finalista.
[...]
3. La proposta de modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel
President a l’aprovació del Ple de la Corporació.
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En el cas de l’expedient que ens ocupa correspon a la baixa d’algunes partides
pressupostàries que estaven sobredimensionades.
CINQUÈ.- Pel que fa a l’aprovació dels expedients de crèdit extraordinari o suplements
de crèdit l’article 38 RD 500/1990, estableix:
“1. L’aprovació dels expedients pel Ple es realitzarà amb subjecció als mateixos
tràmits i requisits que els Pressuposts, havent de ser executius dins del mateix
exercici en què s’autoritzin.
2. En la tramitació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i dels
suplements de crèdit seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions
i publicitat aplicables a l’aprovació dels Pressupostos de l’Entitat a que es
refereixen els articles 20 i 22.
3. Igualment seran aplicables les normes referents als recursos contenciósadministratius contra los Pressupostos de l’Entitat a que es refereix l’article 23.
4. Els Acords de les Entitats locals que tinguin per objecte la concessió de crèdits
extraordinaris o suplements de crèdit, en casos de calamitat pública o de
naturalesa anàloga, d’excepcional interès general seran immediatament executius
sense perjudici de les reclamacions que contra els mateixos es promoguin.
Aquestes reclamacions s’hauran de substanciar dins dels vuit dies següents a la
seva presentació, entenent-se denegades de no notificar-se la resolució a
l’interessat dins d’aquest termini”.

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Signatura 1 de 2

27/07/2021 SECRETARI

CONCLUSIONS
En conseqüència, s’informa de forma FAVORABLE la proposta d'aprovació de
l'expedient de modificació número 07/2021, sota la modalitat crèdits extraordinaris
finançat mitjançant baixa d’altres aplicacions pressupostàries i romanent líquid de
tresoreria.»
En raó de les facultats delegades per l’Alcalde,
DISPOSO
PRIMER.- Aprovar l’expedient número 07/2021, de crèdits extraordinaris finançats
mitjançant baixa d’altres aplicacions pressupostàries i romanent líquid de tresoreria.
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SEGON.- Aplicar amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici 2021
els crèdits, per un import de 26.700 euros amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries que figuren a la referida relació de Modificacions de CE.
TERCER.- Que l’expedient núm. MC 07/2021 de crèdits extraordinaris finançat
mitjançant baixa d’altres aplicacions pressupostàries i romanent lliure de tresoreria, un
cop aprovat pel Ple de la Corporació 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 07/2021 de crèdits extraordinaris
finançat mitjançant baixa d’altres aplicacions pressupostàries i romanent lliure de
tresoreria.
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La regidoria d’Hisenda eleva la proposta núm. PRP2021/774. Sotmès el dictamen a
votació, s’aprova per majoria absoluta dels membres de la Corporació, amb el
resultat de la votació següent:
Vots a favor (12): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Santiago
Albert i Seseña, Èrica Busto i Navarro, Raül Mínguez Nogués, Jordi Casanovas i
García, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, i Núria Andinyac, Lladó, Francesc
Ribas i Paris, Gemma Rosell i Duran i Joaquim Roca i Agost.
Vots en contra (0):
Abstencions (1): José David Basi Limiñana
3. PRP2021/813 Determinació de les festes Locals per a l’any 2022.
Ref. Proposta dictaminada núm. PRP2021/813
Atesa la conveniència de la formulació de proposta de les festes locals per a l’any 2022,
a l’objecte de poder-ho comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per
a la seva posterior aprovació per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació.
La comissió Informativa de l’Àrea 1, en reunió de data 13 de juliol de 2021, al Ple de
l’Ajuntament proposa l’adopció dels acords següents:
Primer.- Proposar les dues festes locals d’aquest municipi per a l’any 2022, segons
s’indica a continuació:
6 de juny 2022 (Segona Pasqua)
11 de novembre 2022 (Sant Martí)
Segon.- Donar trasllat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva aprovació, de conformitat amb el que
estableix la normativa vigent.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
En relació amb aquest acord, es fa notar per part de la secretària que estén aquesta
acta que, en la proposta dictaminada per la comissió informativa 1, en data
13.07.2021, figura el «24 de maig 2022 (Segona Pasqua)», atès que la voluntat
política expressada és proposar com a un dels dos festius locals la «Segona Pasqua»,
seguint l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Teià, de 16.07.2020, essent
rectificada la proposta que s’eleva a aquest Ple, a proposta de l’alcaldia, la data
relativa a la segona Pasqua atès que, per a l’any 2022, escauria en data 6 de juny, no
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en 24 de maig. Tanmateix, es fa avinent posar de manifest que coincideix amb un dels
dies festius [veure lletra b)], que indica la nota del Departament d’Empresa i Treball.
4. PRP2021/777 PROPUESTA DE ACUERDO SOLICITANDO LA INMEDIATA BAJA
DEL AYUNTAMIENTO DE TEIÀ EN LA ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA
INDEPENDENCIA (AMI)
Fets
1. El 14.05.2021, mitjançant Registre d’entrada núm 3152/2021, el representant del
grup municipal de ciutadans presenta la proposta d’acord següent:
«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
El pluralismo político es un principio rector y superior regulado en nuestra Constitución
en el artículo 1.1 CE al establecer que:
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“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad
y el pluralismo político”
En el mismo sentido, en nuestro Estatuto de Autonomía, concretamente en el artículo
4.3 se establece que:
“Els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la
democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social,
l’equitat de gènere i el desenvolupament sostenible”
De esta manera, el pluralismo político es un principio instrumental que sirve como
garantía de nuestra democracia y, como tal, todos los poderes públicos deben
perseguir en su actuación tanto su respeto como su promoción en beneficio del
conjunto de la ciudadanía.
En consecuencia, tal y como se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo, las
corporaciones locales, así como los Ayuntamientos, deben, a través de sus actos y
acuerdos que emanen de sus órganos, perseguir la promoción del pluralismo político
en todo caso, y abstenerse en consecuencia, de promover cualquier iniciativa que, por
muy legitima que pudiera ser, implique separarse del absoluto e integro cumplimiento
de dicho principio.
Por ello, y tal y como ha recogido recientemente el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº1 de Tarragona, en su sentencia de 16/2017, por muy legítimos que
pudieran ser sus fines desde un punto de vista político para, al menos una parte de la
ciudadanía, un acuerdo del pleno de un Ayuntamiento que tenga valor de acto jurídico
de adhesión a la “Associació de Municipis per la Independencia” y del que se genere,
por ejemplo, la obligación de contribuir dinerariamente con dicha asociación con cargo,
al presupuesto público no es conforme con el principio de pluralismo político y, por
tanto, es nulo. Cabe también recordar la numerosa jurisprudencia al respecto, en
especial sentencias de 2018 y 2019 de recursos instados por la Delegación de
Gobierno que no únicamente declaran nulos los pagos a dicha entidad sino, la propia
adhesión.
En dichos términos y a recuerdo de la citada sentencia, la adhesión a dicha asociación
se aparta del ciclo competencial amplio pero delimitado por el art. 25 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local y además tampoco se
encuentra entre las que pudieran encontrarse en el art. 66 del Decret Legislatiu
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2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y
de régimen local de Cataluña, ya sea el art. 25.1 LRBRL, y el art. 66.1 del D. legislatiu
2/2003, lo que redunda en el alejamiento del interés general y cualquiera de los
principios administrativos a los que debe sujetarse cualquier actuación administrativa,
resolución o toma de decisión, obviándose igualmente que la obstinada disposición a
desobedecer el marco normativo municipal y el derecho administrativo en general
puede ser indicio de ilícito penal con independencia de la nulidad de pleno derecho en
el ámbito administrativo.
En conocimiento de este Grupo Municipal, el Ayuntamiento de Teià se adhirió a la AMI
según acuerdo de pleno 2/2012 de fecha 15/03/2012, aprobando también los estatutos
de dicha asociación y se ratificó según acuerdo de pleno 8/2015 de fecha 1/07/2015,
abonando a esta entidad, en concepto de cuotas, la cantidad de 6.709,50 €, en el
periodo comprendido desde 2012 hasta 2020.
Sea cual sea la situación económica del ayuntamiento, es indecente que se carguen
gastos a los ciudadanos sin cobertura legal para hacerlo, o que al hacerlo se aparten
del interés general y los principios del derecho administrativo.
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No es solo que no es la militancia dentro de la AMI un asunto municipal, es que
cualquier dinero apartado de las necesidades o prioridades legitimas hacen de su
malversación un hecho reprobable penalmente.
Mientras haya un solo elemento patrimonial, mueble o inmueble que necesite
inversión, obra o cuidado, todos los actos que se aparten de esa finalidad es una
traición al servicio público.
La AMI, no aporta nada ni a nuestro municipio ni a sus ciudadanos por lo que es del
todo innecesario y estéril para la población de Teià.
La adhesión es un caso de NULIDAD PLENA de un acto administrativo, pues la
administración sirve con objetividad y sometimiento pleno al derecho. El régimen de la
nulidad y la anulabilidad de los actos administrativos parte de lo dispuesto en los
Artículos 47-52 de la Ley 39/2015, alcanzando su plena operatividad en sede de
revisión de actos en la vía administrativa (Art.106-126) del mismo texto legal.
A nadie escapa que el principio de autotutela administrativa es el instrumento sin más
para que se corrija el acuerdo plenario en el que se acordó tal adhesión en toda su
extensión e incluso, sin que para ello sea requerida reunión plenaria alguna, ya que la
legalidad no se somete a votación, se ejerce por “lege imperium”, y sea por revisión de
los actos nulos, sea por autotutela demandada por la autoridad que ejerce la
Presidencia de este IItmo. Ayuntamiento, directa y asistida por el otro órgano que
asiste sobre la legalidad cual es la Secretaría General Municipal, dado que la forma
más acertada en derecho es en sí la restitución de las cuantías aportadas para que
sean restituidas al erario público devueltas por la AMI.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciutadans-Cs de Teià propone
revertir la ilegalidad que nunca debió tentar a ningún cargo público ni manchar la
institución que es la Corporación Municipal de Teià, para lo cual propone los siguientes
acuerdos para su aprobación en el Pleno Municipal:
PRIMERO: Acordar la baja inmediata del Ayuntamiento de Teià en la Associació de
Municipis per la Independencia (AMI), según marcan sus estatutos en su artículo 2.b
aprobados en el pleno 2/2012 de este ayuntamiento en fecha 15/03/2012.
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SEGUNDO: Comunicar a la Associació de Municipis per la Independencia la baja
inmediata y el cese del pago de las cuotas por parte del Ayuntamiento de Teià, según
marcan sus estatutos en su artículo 8.c aprobados en el pleno 2/2012 de este
ayuntamiento en fecha 15/03/2012.
TERCERO: Informar del resultado de esta propuesta de acuerdo en los medios de
comunicación públicos municipales (web, prensa, redes sociales, etc.) para que hagan
difusión de su contenido a los vecinos de este municipio.»
2. Vist l’informe de secretaria, emès en data 08.06.2021, del qual s’extracta el
següent:
«[...]
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Objecte de l’informe de secretaria
Als efectes de facilitar la comprensió de l’objecte d’aquest informe de secretaria,
s’indica que el regidor va presentar un primer escrit, en data 06.05.2021 (registre
d’entrada 2019/2021) i un segon escrit en data 14.05.2021 (3152/2021), essent objecte
d’aquest informe el segon dels escrits presentats i que es la proposta que indica que
eleva al Ple.
Preceptivitat de l’informe de secretaria
L’informe de secretaria és preceptiu, de conformitat amb el que disposa l’article 3.3
lletra c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, atès que
l’adopció de l’acord de renúncia a la condició d’associat exigeix per a la seva aprovació
la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, de conformitat
amb el que disposa l’article 2.2 lletra b) del Estatuts que es van aprovar, juntament amb
l’adhesió, en data 15.03.2012, els quals disposen: «b. Qualsevol associat podrà
renunciar en qualsevol moment a la seva condició, comunicant la baixa, que no tindrà
caràcter definitiu fins que no hagi transcorregut un mes a partir de la presentació de
l’acord corresponent. L’acord de baixa s’haurà d’adoptar per acord plenari del municipi
també per majoria absoluta», en relació amb l’article 47.2 lletra g) de la LRBRL.
Control economicofinancer: funcions pròpies i exclusives d’Intervenció
En la part resolutòria, el que proposa el representant del grup municipal de Ciutadans
és la «baixa de l’Associació», és a dir, la renúncia de qualsevol associat, segons el que
determina l’article 2.2 lletra b) dels Estatuts de l’AMI, extrem que és al que es limita a
informar aquest informe preceptiu de secretaria.
Tanmateix, es fa avinent posar de manifest que, tot i que el representant del grup
municipal de Ciutadans digui en la part expositiva de la proposa d’acord: «[...]
Ayuntamiento, directa y asistida por el otro órgano que asiste sobre la legalidad cual es
la Secretaría General Municipal, dado que la forma más acertada en derecho es en sí
la restitución de las cuantías aportadas para que sean restituidas al erario público
devueltas por la AMI [...]», s’ha de reiterar que el control de qualsevol despesa
correspon a la Intervenció, de conformitat amb les funcions, separades que determina
el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, en sengles
articles 3 (Secretaria), 4 (Intervenció) i 5 (Tresoreria).
Per tant, es reitera, que és Intervenció qui s’ha de pronunciar al respecte i, inclús,
Tresoreria, atès que ambdues funcions es veuen afectades en relació amb els fets que
exposa el representant del grup municipal de Ciutadans.
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Atès que es pot constatar, al menys, en relació amb els acords als quals s’ha tingut
accés en resposta amb la informació sol·licitada i facilitada al regidor, i es verifica que
figuren com a fiscalitzats en conformitat per la Interventora (Junta de Govern Local, de
22.02.2019 i de 23.07.2020, i Decret de l’Alcaldia núm. 129/2019, de 26.02.2019 i
Decret núm. 464/2020, de 28.07.2020), sessions a les quals assisteix, correspon a la
Interventora un pronunciament exprés al respecte, atès que és a la Intervenció i no a la
secretària a qui correspon el control i fiscalització interna de la gestió
economicofinancera i pressupostària.
El regidor, el Sr. David Basi, diu en la part expositiva de la proposta d’acord:
«[...] En conocimiento de este Grupo Municipal, el Ayuntamiento de Teià se adhirió a la
AMI según acuerdo de pleno 2/2012 de fecha 15/03/2012, aprobando también los
estatutos de dicha asociación y se ratificó según acuerdo de pleno 8/2015 de fecha
1/07/2015, abonando a esta entidad, en concepto de cuotas, la cantidad de 6.709,50 €,
en el periodo comprendido desde 2012 hasta 2020.
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Sea cual sea la situación económica del ayuntamiento, es indecente que se carguen
gastos a los ciudadanos sin cobertura legal para hacerlo, o que al hacerlo se aparten
del interés general y los principios del derecho administrativo.
No es solo que no es la militancia dentro de la AMI un asunto municipal, es que
cualquier dinero apartado de las necesidades o prioridades legitimas hacen de su
malversación un hecho reprobable penalmente […]».
Per tant, com s’infereix de la literalitat de l’extracte, el regidor incideix en l’aspecte
econòmic, és a dir, sobre el pagament de les quotes, responsabilitat que correspon a la
Intervenció, en els termes en què ella i sota la seva responsabilitat estimi oportuns i qui
és la única funció que pot formular objeccions, inclús amb caràcter suspensiu, extrem
que no es té constància que s’hagi produït. Al contrari, figura com a fiscalitzat en
conformitat.
Per a aquesta raó, la secretària sotasignant entén que procedeix un previ
pronunciament per part de la Interventora, atès que correspon a ella la funció
interventora, en els termes en que ella i sota la seva responsabilitat desenvolupi les
seves funcions i, pel que fa, estrictament, a l’acord de «baixa» s’ha d’adoptar per acord
del Ple per majoria absoluta.»
3.Vist l’informe d’intervenció, de 08.07.2021 que, literalment transcrit, diu:

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Signatura 1 de 2

27/07/2021 SECRETARI

«
Document
Matèria

Acta de fiscalització
Gestió de despeses

Nº informe / acta
Nº exp. / relació

126/2021
2021/733

Assumpte
Anualitat

Pagaments AMI
2021

Òrgan competent

Ple

Vista la Proposta 2021/777 sol·licitant la immediata baixa de l’Ajuntament de Teià de
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
Vista la manca de pronunciament jurídic en quant a la legalitat o no de pertinència a
l’Associació de Municipis per la Independència per part de la secretària de la
corporació.
La interventora habilitada de l’Ajuntament de Teià, de conformitat amb l’article article
214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós
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de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i sense perjudici d’allò que estableix
l’article 219.1 del mateix cos legal, emet el següent,
INFORME
PRIMER. La normativa aplicable ve fonamentalment definida per:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local -LRBRL(EDL 1985/8184).
- Sentència 643/2019, de 12 de juliol del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
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SEGON.- La Sentència 643/2019, de 12 de juliol del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya s’ha pronunciat sobre un cas d’idèntiques característiques, en concret,
establint:
“Ara bé, és clar que els objectius i finalitats de l’Associació de Municipis per la
Independència queden referits tots ells a la configuració política de Catalunya en el
seu conjunt, als interessos o al futur dels catalans com a tals, no als interessos
específics del municipi o dels seus habitants com a tal col·lectivitat local. Certament el
municipi s’integra a Catalunya, però es por deduir clarament que els interessos als que
serveix l’Associació, àdhuc en les seves funcions instrumentals, son interessos referits
a un subjecte polític i jurídic que no és la col·lectivitat local, els quals interessos com a
tal col·lectivitat constitueixen l’univers que delimita el camp d’actuació del municipi i,
específicament en allò que ací interessa, la finalitat a la que queda lligada la despesa
municipal.
En conseqüència, cal concloure que la afiliació a l’Associació de referència ultrapassa
l’àmbit de les competències locals i, per tant, esdevé un acte susceptible de ser
considerat nul de ple dret en els termes de l’article 62.1.b/ de la Llei 30/92. Una
circumstància que concorre igualment en la despesa ací impugnada, despesa que no
pot superar el control de legalitat abans esmentat.”
En conseqüència, s’informa de FAVORABLEMENT la proposta de donar de baixa el
pagament de les quotes a l’AMI per part de l’Ajuntament de Teià.»
A sol·licitud del representant del grup municipal de Ciutadans, s’eleva al Ple
l’adopció dels acords següents, dictaminats en la Comissió Informativa
corresponent a l’àrea 1, de 13.07.2021.
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PRIMERO: Acordar la baja inmediata del Ayuntamiento de Teià en la Associació de
Municipis per la Independencia (AMI), según marcan sus estatutos en su artículo 2.b
aprobados en el pleno 2/2012 de este ayuntamiento en fecha 15/03/2012.
SEGUNDO: Comunicar a la Associació de Municipis per la Independencia la baja
inmediata y el cese del pago de las cuotas por parte del Ayuntamiento de Teià, según
marcan sus estatutos en su artículo 8.c aprobados en el pleno 2/2012 de este
ayuntamiento en fecha 15/03/2012.
TERCERO: Informar del resultado de esta propuesta de acuerdo en los medios de
comunicación públicos municipales (web, prensa, redes sociales, etc.) para que hagan
difusión de su contenido a los vecinos de este municipio.
A sol·licitud de l’Alcaldia, es transcriu en aquesta acta l’informe llegit per l’alcaldia en la
pròpia sessió plenària i facilitat immediatament abans de la pròpia sessió (que s’ha
d’incorporar a l’expedient administratiu núm. 733/2021), per a la seva transcripció en
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aquesta acta, en l’assessorament rebut per l’AMI, de l’advocada TRS, «en nom i
representació de l’AMI», de data 30.05.2021, com l’alcaldia va anticipar que
sol·licitaria, en la sessió corresponent al Ple ordinari de maig 2021, informe que,
literalment transcrit, diu:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Signatura 1 de 2

27/07/2021 SECRETARI

Signatura 2 de 2

27/07/2021 ALCALDE

«ADHESIÓ AMI
Estem parlant de la nul·litat “de ple dret” d'una afiliació a una Associació legal de
caràcter municipalista que agrupa el 80% de municipis del territori català i en aquest
sentit volem indicar que l’Associació de Municipis per la Independència és una entitat
constituïda a l’empara del què estableix el Decret 110/1996 de 2 d’abril pel qual es
regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el
registre corresponent, que és la disposició reglamentària que desplega en TRLMRLC,
en específic el seus articles 133 i 134.
La Llei núm. 8/1987, exposava que el ple de la corporació tenia competència per a
associar-se a l'empara de l'art. 112-2 d, en tant podia aprovar la creació, modificació i
dissolució de mancomunitats o altres formes associatives, (formes que al llarg del text
es refereix a associacions ciutadanes en el foment de la participació política) en el seu
art. 118 es fixa la finalitat en la protecció i promoció d'interessos comuns, i mitjançant
la forma. I el seu art. 143.3 establia el finançament i l'ús dels mitjans públics fossin
utilitzats per les associacions en l'exercici de les seves funcions i gaudint de l'ajudes
necessàries a càrrec dels pressupostos corresponents. Fixant que aquesta assignació
es realitzés mitjançant criteris objectius d'acord amb la importància i la representativitat
d'aquestes entitats. Aquesta normativa s'ha mantingut mitjançant el DLEG 2/2003.
Precisament les indicacions que es realitza pel Grup Municipal de Ciudadanos fa
referència a la nul·litat d’adhesió a l’AMI, un supòsit que ja ha estat desestimat per la
pròpia Comissió Jurídica Assessora, citem en aquest sentit el dictamen 290/2016
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=766149desestimatori
del mateix.
En l’àmbit judicial hem de ressenyar que no existeix CAP impugnació ni dels Estatuts
ni cap acció d’il·legalització de l’esmentada associació, i CAP resolució ferma referent
a l’adhesió tota vegada que està pendent al Tribunal Suprem el recurs de Cassació
amb número 7017/2020 interposat contra la Resolució de la Secció 5ª TSJC dictada
en el procediment 134/2019.
La fonamentació precisament del Grup Municipal Ciudadanos fa referència a la llei
7/1985 LBRL centrant la seva argumentació en l’article 25, quan ens trobem,
contràriament en el dret d’associació municipal regulat a la “Disposición Adicional
Quinta de la Ley de Bases de Régimen Local aprobada por la Ley 7/1985 y que
dispone:
1. Las Entidades locales pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal o
autonómico, para la protección y promoción de sus intereses comunes, a
las que se les aplicará, en defecto de normativa específica, la legislación
del Estado en materia de asociaciones.
2. Las asociaciones de Entidades locales se regirán por sus Estatutos,
aprobados por los representantes de las Entidades asociadas, los cuales
deberán garantizar la participación de sus miembros en las tareas
asociativas y la representatividad de sus órganos de gobierno.
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Aquesta facultat atribuïda als ens locals no neix ex novo, sinó de la pròpia Constitució
Espanyola (22 CE) i de la LO 1/2002 de 22 de març que empara també a les persones
jurídiques (en aquest cas ens territorials locals).
Precisament perquè és un dels pilars bàsics de la Democràcia local el legislador ha
configurat tant la finalitat de l’associacionisme municipal amb una gran indeterminació i
estableix la facultat de creació d´associacions “per la protecció i promoció d´interessos
comuns”. I afegeix que han de regir-se pels seus propis Estatuts.
Aquest dret d´associació DA 5 LBRL no s’ha de confondre amb l´article 25 de la mateixa
LBRL ni amb el dret d´associar-se per execució d´obres i serveis de la seva
competència (art.44.1 LBRL) sinó que precisament s’ utilitza una fórmula oberta
“Interessos comuns” com indica també l’article 10.2 Carta Europea d´Autonomia Local.
El Comité de Ministres del Consell d’Europa precisament indica que el segon paràgraf fa
referència a associacions que van més enllà de consideracions funcionals
(https://rm.coe.int/1680719ca3).
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En definitiva, no procedeix la moció interessada.»
Sotmès el dictamen a votació, no s’aprova amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (2): José David Basi Limiñana i Joaquim Roca Agost.
Vots en contra (11): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Santiago Albert i
Seseña, Èrica Busto i Navarro, Raül Mínguez Nogués, Jordi Casanovas i García, Jordi López i
Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i Paris, Gemma Rosell i Duran.
Abstencions (0):

5. PRP2021/ 722 PROPOSTA DE GOVERNACIÓ Jutge de pau substitut
Expedient 748/2021

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

Fets
El 05.05.2021 (amb registre d’entrada núm. 2887/2021) té entrada en l’Ajuntament de
Teià, l’ofici remès per la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en què fa constar que, properament, finalitzarà el termini de quatre anys
per al qual va ésser nomenada la Jutgessa de Pau substituta.
En conseqüència, s’ha d’iniciar el procediment per elevar la proposta de
Jutge/Jutgessa de Pau, que s’ha de tramitar, de conformitat amb el Reglament 3/1995,
dels Jutges de Pau, de 7 de juny («RJP»), i les disposicions aplicables de la Llei
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial («LOPJ»).
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Vist l’informe de la secretària, de 06.05.2021.
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 244/2021, de 6 de maig, l’Alcaldia acorda iniciar el
procediment per a la proposta de nomenament de Jutge/Jutgessa de Pau substitut/
substituta del municipi de Teià i es fixa com a termini de presentació de les sol·licituds
20 dies hàbils des de la publicació de l’edicte en el BOPB.
Un cop consultats els assentaments del registre d’entrada de l’Ajuntament de Teià, no
es té constància de què s’hagi presentat cap sol·licitud durant el termini de presentació
de sol·licituds.
Fonaments de Dret
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Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial («LOPJ»). En particular,
arts. 99 a 103, 298.2, 302, 303, i 389 a 397.
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Paz («RJP»).
Articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.

Les vacants en el càrrec del Jutge de Pau titular i substitut (aquest cas) s'anunciaran
per l'Ajuntament amb la suficient antelació, mitjançant convocatòria pública, amb
indicació del termini i lloc de presentació d'instàncies.
Atès que no s’indica el termini mínim, es pren com a referència l’article 83 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques que disposa que «en cap cas pot ser inferior a vint dies» (hàbils, art. 30).
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S’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, en el Jutjat de Primera Instància i d’Instrucció del Partit o Jutjat Degà i en
el propi Jutjat de Pau (art. 5.1 RJP). Addicionalment, també es considera adient la
seva publicació en la seu electrònica de l’Ajuntament, en l’e-tauler. La data de
publicació d'aquest anunci és la que servirà per al còmput del termini de presentació
d'instàncies.
S’ha d’aportar, conjuntament amb la seva sol·licitud, declaració responsable en què el
sol·licitant, declarin sota la seva responsabilitat, que reuneix les condicions de
capacitat i de compatibilitat, així com la resta de requisits exigits per la LOPJ i pel RJP,
per tal de poder ésser proposat com a Jutge/essa de Pau substitut/a.
D’acord amb l’art. 101.2 de la LOPJ i 6 del RJP, l’elecció del Jutge de Pau substitut
s’efectuarà pel Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels
seus membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho hagin
sol·licitat en termini. Si no hi hagués cap sol·licitant, el Ple escollirà lliurement (article
101.2 de la LOPJ i arts 4 i 6 del RJP), amb subjecció als mateixos requisits de
procediment.
D’acord amb l’art. 101.4 de la LOPJ i l’art. 9 del RJP, si en el termini de 3 mesos a
comptar des que es produeixi la vacant, l’Ajuntament no efectués la proposta de
nomenament, serà la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
qui el designarà. En idèntics termes, quan la persona proposada per l’Ajuntament no
reuneixi, a judici de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i
una vegada escoltat el Ministeri Fiscal, les condicions exigides per la llei.
El 19.07.2021, mitjançant registre d’entrada núm 4768/2021, el Sr. Eduard Sáenz Ollé,
presenta instància en què manifesta el seu interès en ésser escollit com a jutge de pau
substitut, acompanya declaració responsable, signada, la qual s’incorpora a l’expedient
administratiu.
Es proposa al Ple:
PRIMER. PRENDRE coneixement que durant el termini de presentació d’instàncies no
s’ha presentat cap sol·licitud.
SEGON: ESCOLLIR lliurement el Sr. Eduard Sáenz Ollé de conformitat amb els
articles 101.2 LOPJ i 6 RJP, com a jutge de pau substitut.
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
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S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
L’alcaldia, el regidor, el Sr. Francesc Ribas, i la regidora, la Sra. Núria Andinyac, volen
fer constar expressament en acta i fer-li arribar el seu agraïment a la jutgessa de pau
substituta, la Sra. Gisela Clavell, nomenada pel període anterior.
Comissió Informativa de l’Àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 13.05.2021:
6. PRP2021/739 Conveni per a la millora del servei de transport de viatgers per
carretera a Teià 2021
Prp. Núm. 2021/739
Exp. núm.: 2021/929
Assumpte: CONVENI PER A LA MILLORA DEL SERVEI DE TRANSPORT DE
VIATGERS PER CARRETERA A TEIÀ 2021
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Fets
Vista la memòria justificativa signada amb data 13 de juliol de 2021, en la que es
justifica la necessitat i l’oportunitat de la subscripció del conveni entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori, l’Autoritat de Transport Metropolità, l’Ajuntament de Teià i
la societat Empresa Casas, S.A., per a la millora de les comunicacions mitjançant la
millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Teià, per a
l’exercici 2021.
Atès que el referit conveni preveu l’assumpció per part de l’Ajuntament del finançament
de la prestació del servei de transport especificat en aquest Conveni, calculat com la
diferència dels costos estimats d’explotació del servei i els ingressos obtinguts en
concepte de recaptació del servei que es detalla en el pressupost que s’acompanya
com a annex 2 xifrat en 154.046,93 € per a l’any 2021, amb l’objectiu de mantenir
l’equilibri econòmic financer de l’explotació del servei regular de transport de viatgers.
Vist l’informe emès per la interventora municipal, de data 14 de juliol de 2021, ref.
105/2021, amb resultat de fiscalització FAVORABLE amb les següents observacions:
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“Sobre l’expedient objecte de fiscalització, s’ha de tenir en compte que és un conveni
per un exercici ja començat el qual ja s’han carregat moltes les despeses que relatives
al present conveni.
El caràcter limitatiu dels crèdits pressupostaris té una triple vessant: qualitativa, això
és, no es podran adquirir compromisos de despesa per quantia superior a l’import dels
crèdits autoritzats en els estats de despeses, essent nuls de ple dret els acords,
resolucions i actes administratius que infringeixin aquesta norma, sense perjudici de
les responsabilitats que se’n derivin; quantitativa, en la mesura que els crèdits per
despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per la qual hagin estat
autoritzats en el pressupost general de l’entitat local o per les seves modificacions
degudament aprovades (art.172.1 TRLHL); i temporal, sense perjudici de les
excepcions de l’article 176.2 TRLHL, amb càrrec als crèdits de despeses de cada
exercici només es podran contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres,
serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin en l’any natural del
propi exercici pressupostari.”
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En l’expedient administratiu 929/2021 consta diligència de la secretària que estén
aquesta acta, signada en data 19.07.2021
CSV: 9ebdecd59c0046fabbdd59d8c5d7d60b001.
ES PROPOSA al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre el l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori,
l’Autoritat de Transport Metropolità, la societat Empresa Casas, S.A. i l’Ajuntament de
Teià, per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars
de transport públic de viatgers per carretera a Teià, per aquest exercici 2021.
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa en els termes que es relacionen en l’informe
d’intervenció.
TERCER.- Autoritzar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de l’esmentat conveni,
determinat a l’apartat primer.

27/07/2021 ALCALDE

QUART.- Notificar aquest acord a l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, a
l’Autoritat de Transport Metropolità i a la societat Empresa Casas, SA.
CINQUÈ.- Trametre certificació dels acords adoptats i còpia del conveni 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.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres de la
Corporació.
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A petició de l’Alcaldia també es vol remetre aquest acord a l'Associació de municipis
per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).
II. PART DE CONTROL
7. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 255/2021 al 351/2021, del
16.03.2021 a 15.07.2021.
8. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les
sessions següents:
JGL núm. 18, ordinària, de 20/05/2021
JGL núm. 19, ordinària, de 27/05/2021
JGL núm. 20, ordinària, de 03/06/2021
JGL núm. 21, ordinària, de 10/06/2021
JGL núm. 22, ordinària, de 17/06/2021
JGL núm. 23, extraordinària, de 23/06/2021
JGL núm. 24, ordinària, de 01/07/2021
JGL núm. 25, ordinària, de 08/07/2021
JGL núm. 26, ordinària, de 15/07/2021
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9. Mocions d’urgència.
10. Suggeriments i preguntes.
La sessió ha estat enregistrada i es pot consultar en l’enllaç següent:
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=knp4QI0ER0A
El portaveu de JxCat, el Sr. Francesc Ribas, informa de la defunció de mossèn Joan
Déu, Tei de Plata 2008. En conèixer la notícia, l’Alcaldia expressa el seu condol, al
qual es sumen la resta de membres de la corporació, que lamenten la seva defunció
alhora que volen fer constar en acta i lloar la seva trajectòria al capdavant de la
parròquia de Teià.
Sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a l’hora assenyalada en
l’encapçalament d’aquesta acta, la qual estenc, com a secretària, amb el vistiplau del
senyor alcalde.
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La secretària
Laura García Álvarez

Vistiplau, L’alcalde
Andreu Bosch i Rodoreda
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Teià, a 27 de juliol de 2021
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