ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2017
Identificació de la sessió:
Núm. 7/2017
Caràcter: Extraordinària
Expedient de convocatòria 6/2017

A la Vila de Teià, quan són les 21:03 hores del dia 26 d’octubre de dos mil disset, es
reuneix a la Sala de Plens de la Casa Consistorial i en primera convocatòria, el Ple
de l’Ajuntament a l’objecte de portar a terme la sessió extraordinària, segons
convocatòria notificada reglamentàriament.
Presideix l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, amb assistència dels regidors:
Sra. Montserrat Riera i Rojas, Sra. Silvia Marcos i Llagostera, Sr. Santiago Albert
Seseña, Sr. Jordi Casanovas i Garcia, Sr. Andreu Porta i Espelt, Sr. Oriol Ribera i
Esplugas, Sra. Maria Teresa Casellas i Abella, Sra. Bárbara Furment i Tomás, Sra.
Maria Núria Andinyac i Lladó, Sr. Abel Ballesteros i Monferrer i Sr. Francesc Ribas i
Paris i Sra. Gemma Rosell Duran, assistits del secretari de la Corporació Sr. José M.
Blanco i Ciurana i de la interventora, Sra. Anna Moreno i Castells.
Oberta la reunió i abans de la lectura de la Moció corresponent al punt 1, l’alcalde,
Sr. Andreu Bosch Rodoreda, formula un preàmbul, exposant el següent:
“Avui hem tornat a viure una d’aquelles situacions límit, agredolça, colpidora, i que ens
ha sacsejat de ple com la del passat 10 d’octubre en que el president Puigdemont en
seu parlamentària va ajornar la declaració d’independència atenent els resultats del
referèndum i cercant novament vies de consens, de diàleg i de mediació.
No només ningú no ens va dir que seria fàcil sinó que sabem que estem fent història i
marcant un precedent en ple segle XXI a favor de la democràcia, la llibertat i el dret
d’autodeterminació. En aquest sentit a Sardenya dissabte passat m’ho recordaven amb
certa emoció sards i algueresos amb aquests termes: “Esteu lluitant i marcant el camí de
l’Europa dels pobles i de les nacions sense estat.
Per tant, tot és legítim en dies com avui, neguits, pors, dubtes, estratègia política
interna, nacional, internacional, decepcions, som persones i tot un poble amb anhels de
llibertat i massa temps sotmès a la repressió i al menyspreu d’Espanya i sobre tot dels
seus governs i institucions i de la seva classe política. I amb l’aplicació de l’article 155,
sense dilació ni vergonya en tenim mostres novament avui de la vicepresidenta del
Govern espanyol, dels líders de Ciudadanos i del PSOE; no n’esperem res, res, de res.
Només som una colònia que se’ls envà i que marxarà i s’alliberarà del jou de l’Estat
espanyol i ho saben i sempre ens ajuden a mantenir-nos ferms i units i a relligar
escletxes entre nosaltres.

No he fet pública cap declaració fins ara, i fins a poder escoltar la compareixença del
President Puigdemont. I així ho he dit als meus companys de govern.
Unitat, fermesa i tenacitat. Demà l'AMI ens ha convocat als alcaldes al Parlament a les
11 del matí. Ha costat molt arribar fins aquí. Ens ha costat molt. Us ha costat molt... Des
del món local no defallirem, i no podem caure en la impaciència ni en el pessimisme.
Mireu: ens hi juguem ,tots nosaltres, el càrrec, per inhabilitació, i la llibertat, i ho sabem
des del primer dia i hi estem disposats... No farem passos enrere. Com no els vam fer
per arribar a l'1 d'octubre, amb la vostra complicitat, la complicitat de la societat civil i del
Govern de Catalunya. I avui, en aquesta sessió plenària, amb les dues mocions que
presentem, ens toca denunciar les brutals agressions de la policia espanyola i la
Guàrdia Civil; i les pràctiques abusives repressives que ahir precisament tots
denunciàvem al Ple. I avui exigim la llibertat dels Jordis i la llibertat de càrrecs electes
dels membres de la conselleria d'Economia, amb els càrrec d’imputació pensant en
moltes i en totes les seves famílies i en el neguit que estan vivint.
A Teià vam recollir més de 3.000 vots!, amb un resultat aclaparador del sí de 2.837, un
94%. I dimarts, dia 10, un miler de persones ens manifestàvem i ens concentràvem a
Teià per la democràcia, la pau i la llibertat i recorríem en silenci els tres col·legis
electorals. Una concentració mai vista!
I agraïm novament tots els qui ho heu fet possible a Teià: ANC, OC, CAT-ERC,
PDECAT, Demòcrates, gairebé tota la corporació municipal i l'alcalde i treballadors
municipals I també el Govern del president Puigdemont i del vicepresident Junqueras,
amb el suport de JuntsPelSí i la CUP. Seguim! No defallim! Per la nostra dignitat, la dels
nostres avis i pares, i pensant en un futur digne per als nostres fills.””

Seguidament s’entra a tractar els temes inclosos a l’ordre del dia d’aquesta sessió
ordinària, i es prenen els següents acords:
Àrea 1

1. Moció de condemna de la violència i repressió efectuada per part de la
policia aquest diumenge 1 d’octubre a Catalunya
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 19 d’octubre de 2017, de
condemna de la violència i repressió efectuada per part de la policia el diumenge dia
1 d’octubre a Catalunya.
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat
de setge i por.
Es fa constar la incidència produïda a les 21:12 h. en el decurs de la lectura del
dictamen consistent en la crida a l’ordre formulada per alcalde, Sr. Andreu Bosch i
Rodoreda, a un dels assistents, sol·licitant que el regidor de Governació sol·liciti la
presencia de la Policia per tal de mantenir l’ordre del públic assistent a la sessió.
S’absenta el regidor i s’interromp la sessió fins a les 21:16 hores, que retorna el
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regidor i es produeix la sortida voluntària de la Sala de Plens pel causant de
l’incident.
La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup municipal GT, manifesta
el següent:
“Com vàrem fer ahir i segons l’acord majoritari entre els membres que componen Gent de
Teià, el nostre vot avui és novament com a grup municipal, i és a favor.”

La regidora Sr. Bárbara Furment i Tomás, manifesta el següent:
“Jo no voto en nom de Gent de Teià perquè a més que això que es va decidir ho poso en
entredit, però be, és un problema nostre, Jo la veritat estic en contra de tota violència. De
tota, Tan d’un costat com d’un altre. Aquí es parla d’una sèrie de coses amb les quals no
estic d’acord. També podríem afegir que estem en contra de la violència que varen patir ahir
els estudiants o de la setmana passada. Suposo que això no es traurà. Hi ha hagut un
moments que ha parlat de vergonya, de respecte, respecte com el que va tenir el Parlament
els dies 6, 7 de setembre cap a la resta de regidors de l’oposició. Hi ha una sèrie de coses
en aquesta Moció que no puc votar a favor. El punt 6è “Deixar constància que els municipis
catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat d’allò que decideixin les institucions
catalanes, el Govern Català i Parlament de Catalunya”, jo això no ho puc aprovar mentre no
es mantinguin dintre de la Llei i com no s’estan mantenint dintre de la llei, el meu vot és en
contra.
I voldria afegir una altra cosa, sobre el parlament que ha fet abans de començar aquesta
Moció, com entrada al Ple, que diu que demà es reuneixen tots els alcaldes de Catalunya
que varen votar ahir a favor, no sé si és arrel de lo d’ahir o no se què, m’agradaria que no
parlés en nom de tots els teianencs sinó d’una part dels teianencs, ja que no tots estem a
favor d’això. “

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch Rodoreda, manifesta el següent:
“Consta en acta la seva intervenció i simplement en relació a aquest últim matis que afegeix,
crec recordar i tots els regidors de la Corporació municipal en qualsevol declaració que he
fet pública, sempre he parlat de tenir legitimitat com Ajuntament de Teià i com a alcalde de
Teià de 12 dels 13 regidors de la Corporació municipal.”

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal PDeCAT,
manifesta el següent:
“Evidentment el nostre vot també és a favor. Abans de llegir un petit text, és veritat que avui
per nosaltres, pel grup municipal del PDeCAT i per al PDeCAT nacional ha estat un dia
convuls, com suposo per a molta gent de la que ens trobem aquí, fins i tot hem tingut
moments de feblesa i de manca de confiança quan no ens en havia donat cap mostra per
tenir aquesta confiança amb el president Puigdemont. En nom meu com a portaveu del grup
municipal del PDeCAT a Teià havíem expressat a govern que primer esperàvem les
declaracions del president Puigdemont que s’han anat posposant per fer una renúncia o no
a la nostra acta de regidor, si més no abandonar el partit, també havia manifestat això a la
nostra executiva comarcal; sempre esperant escoltar la declaració que finalment ha fet avui
a les cinc de la tarda en el Parlament el president Puigdemont i que ens ha deixat molt és
alleugerits i suposo que hem pecat de inexperts, de no suportar la pressió, de llegir massa la
premsa, de llegir massa grups de whatsApp i masses twitter, però també volem dir com a
PDeCAT que rebutgem també tota la brutícia que s’ha llançat envers el president
Puigdemont abans de sentir la seva declaració, des de tots cantons, des de la gent que no
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és partidària del procés d’independència de Catalunya, com gent que teòricament està al
nostre costat.
Dit això, jo personalment tenia un text elaborat per expressar-lo avui aquí i fonamentar el
nostre vot a favor de la Moció que acabem d’escoltar i em remeto a un text que he recuperat
d’un post que vaig fer a facebook arrel de la jornada de l’1 d’octubre i que tal com deia la
regidora Bárbara Furment, com això va de democràcia i no parlem només en favor dels del
sí no a favor dels del no, som una comunitat que cadascú te la seva mentalitat i la seva
ideologia, jo vaig fer un escrit que em penso que reflecteix molt quina és la intenció del
referèndum de l’1 d’octubre. Us heu de remetre una mica al dia 2 d’octubre, l’endemà de tot
allò i el text el vaig titular:
Un petó per als 176.565 votants del “No”
Ara (llavors el 2 d’octubre encara amb els sentiments a flor de pell, lleganyes als ulls, amb
tremolors a les cames, i llàgrimes a les galtes després de veure les imatges de la repressió
policial, que no vaig voler veure ahir (és a dir l’1 d’octubre) i que no he pogut evitar veure
avui (2 d’octubre), i pensant i repensant amb què em quedo de l’experiència inoblidable
viscuda ahir, i orgullós de la feina feta en favor de la democràcia, aplaudeixo fervorosament
els 176.565 votants del “NO”. Un petó enorme i un 10 per vosaltres, i no és ironia! Us
aplaudeixo perquè vosaltres heu entès de què anava tot plegat. Heu lluitat pacíficament i
amb una papereta a les mans per l’opció que vosaltres creieu millor per a Catalunya, fent ús
de l’arma més potent que ens atorga la democràcia: el vot. Valents, sou molt valents, perquè
ho heu fet sabent que podíeu rebre cops de porra (i potser n’heu rebut) d’aquells que, a
priori, estan de part vostra, l’Estat Espanyol.
Però tingueu clar que no és així; vosaltres votants del “NO”, esteu de part nostra, de part del
vot per resoldre conflictes, i a l’altra banda, hi ha ells, els repressors de llibertats
democràtiques. Per això, ara, des d’aquestes línies us encoratjo a mantenir l’ús de la llibertat
de vot i a defensar democràticament les voluntats i cridant ben fort, “a por ellos”, perquè
esteu de part nostra, de la llibertat!.

La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, portaveu del grup municipal CaT+ERC,
manifesta el següent:
“”Ni oblit, ni perdó.
Pel que va passar l’1 d’octubre a Catalunya, ni oblit, ni perdó.
Pels que l’endemà van justificar l’actuació de la policia nacional i la guàrdia civil, que van
justificar la violència injustificable contra les persones, Ni oblit, ni perdó.
Ens van deixar clar el menyspreu cap a la població amb una brutal repressió i l’atac a les
llibertats i els drets fonamentals de la ciutadania. Es tracta de no voler veure i escoltar la
realitat de tot un poble que va sortit i surt al carrer exercint els seus drets, clamant per un
exercici ple de la seva sobirania.
A Teià no van arribar, encara que va planar l’amenaça durant tota la jornada electoral... Però
estàvem a punt. Érem moltes les persones que vam estar des de la matinada amatents,
defensant els tres col·legis electorals amb fermesa, valentia, pacíficament i alegre, amb
il·lusió, amb por també, però no pas una por que ens paralitzés, al contrari, ens va
esperonar Ens felicitem per això i donem les gràcies. Per la unitat i per la força de tothom
que va fer possible que a Teià es pogués votar.

Encara que hi ha moments encara de decepció i de desesperança, no defallirem.
Seguirem confiant en els nostres polítics i sobretot en la força de la gent, Per
dignitat, votem a favor. “”
El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que
composen la Corporació, el vot a favor del senyor alcalde president i 11 regidors dels
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grups municipals CaT+ERC, GT i PDeCAT i el vot en contra de la regidora Sra.
Bárbara Furment i Tomas, del grup municipal GT, adopta els següents acords:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre
d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot els recolzament i suport a les persones ferides durant les
càrregues policials d’ahir a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar
en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats
pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat
de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja
dipositat dins d’urnes requisades.
CINQUÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la
comunitat internacional perquè els catalans tenim dret a decidir el nostre futur.
SISÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes
estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i
Parlament de Catalunya.

2. Moció de Manifest de 17/10/2017 sobre empresonament dels presidents
d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 19 d’octubre de 2017, referent
a la Moció: Manifest de 17/10/2017 sobre empresonament dels presidents d’Òmnium
Cultural i de l’Assemblea Nacional.
El passat dilluns 17 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi
Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap
resoldre amb diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI.
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar
veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que
eren la base de la Constitució de 1978.
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Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot
de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir.
No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri
els mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la
llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan
algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar
pròpia d’una dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la
societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.

La regidora Sra. Teresa Casellas Abella, portaveu del grup municipal Gent de Teià
manifesta que Gent de Teià aprova la Moció.
La regidora Sra. Bárbara Furment Tomas, manifesta el següent:
“El meu vot segurament no seria en contra, primer que si hagués votat a favor no hagués
votat en nom de Gent de Teià, perquè Gent de Teià una de les coses que tenia molt clares
era que no es votarien mocions conjuntes a nivell supramunicipal. No me l’havia acabat de
llegir, no la votaré en contra. Votaré a favor perquè no ho trobo normal, com tampoc trobo
normal que estigui empresonat el Raúl Macià per temes polítics al revés, en l’altre sentit. No
trobo normal aquests empresonaments amb la qual cosa no puc votar en contra perquè no
entenc cap de les dues bandes, però hi ha una sèrie de punts en aquesta Moció quan diu:
volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió. La nostra cohesió social i divisió
com a poble ja fa un parell de mesos que està trencada, està des del 6/7 de setembre i
després la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació penso que també és per
ambdós costats. Només volia deixar constància d’això i dir que voto a favor però perquè no
estic d’acord amb aquesta, però igual que tampoc estic d’acord amb l’empresonament del
noi aquest de Balsareny i altres empresonaments que també hi ha hagut suposo per molts
motius d’aquests, o sigui, tant d’un costat com d’un altre, penso que la llibertat d’expressió
això sí però per tots costats.
Vull que quedi constància més que res de la meva declaració.”

El regidor Sr. Francesc Ribas Paris, portaveu del grup municipal PDeCAT, manifesta
el següent:
“PDeCAT també votem a favor. De fet aquesta Moció va intrínsecament lligada a la Moció
que vàrem presentar i aprovar ahir i per unanimitat dels presents
En ple extraordinari urgent, l’empresonament dels Jordis és a tots els llums una aplicació de
facto del 155 quan encara no estava aplicat. Que empresonin algú només per pensar
diferent i per opinar i fer arengues a la manifestació pacífica, és un estat totalitari. El nostre
vot és favor.”
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La regidora Sra. Montserrat Riera Rojas, portaveu del grup municipal CaT+ERC,
manifesta el següent:
“”Demanem votar i ens responen amb violència. Demanem diàleg i ens responen amb una
detenció injusta i il·legal perquè ens “serveixi d’exemple”. “Fixeu-vos el que som capaços de
fer”, ens volen dir. Prenen una decisió judicial que és política.
En Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez són Presidents de dues organitzacions i entitats socials,
Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana, (abans presidides per dues dones, Muriel
Casals, morta a causa d’un accident i Carme Forcadell avui Presidenta del Parlament de
Catalunya).
Són presos sense fiança acusats d’un delicte que no han comès. Se’ls aplica injustament un
delicte de sedició i el que han fet únicament és manifestar-se pacíficament i defensar unes
idees; són presos polítics.
Presos polítics no n’hi hauria d’haver cap a l’Europa democràtica del segle XXI.
De polítics presos n’hi haurien d’haver més tancats a les presons per haver robat diners
públics, per corruptes i d’aquests encara molts continuen gaudint de llibertat.
Demanem la llibertat immediata de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. No demanem clemència.
Exigim justícia!.””

El Ple de l’Ajuntament de Teià, per unanimitat dels regidors assistents, amb el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la
Corporació, adopta els següents acords:
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la
lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja
les idees i empresona de forma il·legal.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant
l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament
Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets
Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI), l’aprovació de la present moció.

3. Modificació Ordenança Fiscal núm. 17 – Taxa per les entrades de vehicles
a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 19 d’octubre 2017, en relació a
la proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 17 de la taxa per les entrades
de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Vista la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 pel
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
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 provisionalment per a l’exercici 2018 i següents, la modificació
de l’Ordenança Fiscal núm. 17 de la taxa per les entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena, segons es detalla a continuació:
Article 6è “Quota tributària” que quedarà redactat de la manera següent:
“La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Tarifa primera: Utilització de voreres per entrada de vehicles.
AMB GUAL SENYALITZAT, A L’ANY:

Fins a 4 metres

45,58 €

Per cada metre de més o fracció

12,67 €

Coeficients correctors a utilitzar en locals destinats a aparcaments comunitaris:
Fins a 3
vehicles de capacitat
De
4 a 8 vehicles de capacitat
De
9 a 15 vehicles de capacitat
De 16 a 20 vehicles de capacitat
De 21 a 30 vehicles de capacitat
De 31 a 50 vehicles de capacitat
De 51 o més vehicles de capacitat

1
2
3
4
5
6
7

Nota.- En el cas d’alta, a més de la taxa, els interessats hauran de pagar l'import de la
placa de senyalització.
Els Presidents de les Comunitats de copropietaris de locals destinats a aparcament
podran sol·licitar, amb acord previ dels copropietaris, que l'import del rebut anual
corresponent a la utilització de la vorera feta per la Comunitat es prorrategi entre
aquests en funció del nombre de places de la seva propietat.
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Els copropietaris dels locals destinats a aparcament respondran solidàriament dels
desperfectes que es puguin ocasionar a la vorera o a d'altres elements de vialitat per
motiu de la utilització de la vorera per entrada de vehicles en la seva propietat, quedant
obligats a reposició o a costejar les obres necessàries per aquesta.
D'igual manera vindran obligades totes aquelles persones que es gaudeixin d'aquesta
utilització.

Tarifa segona: Reserva de parada o estacionament de vehicles a la via pública.
AMB CARÀCTER PERMANENT, AL ANY:

A) Reserva d’estacionament:
Auto-Taxis i semblants.
63,30 €

Per vehicle

Altres vehicles per raó d'obres: per càrrega o descàrrega de materials de construcció,
runes, etc. en llocs degudament senyalitzats.
210,16 €

Per m²

C) Reserva per a maniobres:
Vehicles particulars, per a maniobra d'entrada o sortida a immobles de difícil accés per
carrers estrets, amb prohibició d'aparcament.
12,67 €

Per ml.

Per càrrega i descàrrega de mercaderia,
3,17 €

Per m² i hora

AMB CARÀCTER OCASIONAL, AL DIA:

A) Estacionament i reserva ocasional d’aparcament a la via pública de camions, grues
autopropulsades o remolcades i vehicles semblants.
0,82 €

Per m²
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Amb un mínim equivalent a l'ocupació de 20 m² per 2 dies.
Nota.- Les reserves per a parada o estacionament es concediran discrecionalment,
atenent a les circumstàncies del trànsit en cada via pública per a la qual es sol·licitin.

SEGON.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
TERCER.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius que,
una vegada transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com
el text de les ordenances modificades.

4. Establiment del preu públic per a la prestació de serveis de la Banda
Municipal de Música i aprovació de l’Ordenança núm. 59, reguladora dels
referits serveis.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 19 d’octubre de 2017, en relació
a la proposta de creació de l’Ordenança 59, reguladora del Preu Públic per a la
prestació de serveis de la Banda Municipal de Música
Vist l’informe emès per la Interventora núm. 209/2017, de 13 d’octubre.
Vista la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 pel
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,

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 amb caràcter provisional l’establiment del preu públic per a la
prestació de serveis de la Banda Municipal de Musica i l’aprovació provisional de
l’Ordenança 59 corresponent al preu públic per a la prestació dels referits serveis, el
text de la qual es recull a l’annex 1 d’aquesta acta.
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SEGON.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord,
així com l’expedient complet de l'Ordenança durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès
directe, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats passaran a definitius.
TERCER.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius que,
una vegada transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com
el text íntegre de l'ordenança aprovada.

5. Establiment de la taxa per recollida d’animals i aprovació de l’ordenança
fiscal corresponent núm. 15.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 19 d’octubre de 2017, en relació
a la proposta de creació de l’Ordenança 15, reguladora de la taxa per la recollida
d’animals.
Vist l’informe emès per la Interventora núm. 208/2017 de 13 d’octubre de 2017.
Vista la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 pel
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
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 amb caràcter provisional l’establiment de la taxa per recollida
d’animals i l’aprovació provisional de la corresponent ’Ordenança fiscal número 15
reguladora de la Taxa per la recollida d’animals, el text de la qual es recull a l’annex
2 de l’acta.
SEGON.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord,
així com l’expedient complet de l'Ordenança durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província.
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Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès
directe, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats passaran a definitius.
TERCER.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius que,
una vegada transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com
el text íntegre de l'ordenança aprovada.

6. Modificació de l’Ordenança núm. 58, reguladora del preu públic Servei de
Teleassistència
Vista la proposta de modificació de l’Ordenança 58, reguladora del preu públic de
servei de Teleassistència.
Vist l’informe emès per la Interventora núm. 211/2017 de 13 d’octubre de 2017.
Vista la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 pel
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i l’ordenança
en vigor, es proposa al Ple la aprovació de la següent proposta d’acord, per a la
seva entrada en vigor el 1 de gener de 2018.
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 provisionalment per a l’exercici 2018 i següents la modificació
de l’Ordenança núm. 58, reguladora del Preu Públic Servei de Teleassistència,
segons es detalla a continuació:
“Article 4 Quota tributària

L’aportació econòmica de l’usuari/a per a la prestació del Servei de Teleassistència
serà la corresponent al 50% del cost que assumeix l’Ajuntament. A aquest efecte
s’aplicaran els preus públics següents:
Usuari tipus A
3,72 € /unitat /mes
Usuari tipus B
0,55 € /unitat /mes
Usuari tipus C
0,27 € /unitat/mes”
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SEGON.- Es modifica la numeració de l’articulat ja que hi havia dos articles tres, i
els articles quedaran de la següent manera:
“Article 5 Naixement de l’obligació de pagament
Article 6 Gestió i recaptació”
TERCER.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord,
així com l’expedient complet de l'Ordenança durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès
directe, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats passaran a definitius.
QUART.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius que,
una vegada transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com
el text íntegre de l'ordenança aprovada.

Àrea 3

7. Delegació de competències de la deixalleria de la Mancomunitat
Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià a favor del Consell
Comarcal del Maresme (CCM)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 19 d’octubre de 2017, en relació
a la proposta de delegació de competències de la Deixalleria de la Mancomunitat
Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià a favor del Consell Comarcal del
Maresme (CCM).
Antecedents
La Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià gestiona, entre
d’altres, el servei de deixalleria tal i com preveu l’article setè dels seus Estatuts
(BOPB de 10 d’agost de 2010).
En l’actualitat s’ha considerat oportú delegar la gestió d’aquest servei al Consell
Comarcal del Maresme (CCM).
Vist l’informe conjunt de l’enginyer i del tècnic de medi ambient de la Mancomunitat
de data 28 de juliol de 2017 que literalment diu:
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“Atès que el Consell General de la Mancomunitat de Serveis d'Alella, El Masnou i
Teià tenen la intenció d'aprovar el conveni de delegació de competències a favor del
Consell Comarcal del Maresme en relació a la gestió del servei de deixalleria.
Atès que el pacte primer d'aquest conveni estableix que "Les condicions particulars
amb què es prestarà el servei estan definides al Pla de gestió del Servei".
Vist que el punt vuitè del Pla de gestió del servei de gestió de les deixalleries fixa i
mòbil mancomunades d'Alella, El Masnou i Teià determina que "L'empresa haurà de
presentar un projecte tècnic i econòmic de la gestió de la deixalleria."
Havent analitzat el Projecte tècnic i econòmic per la gestió de la deixalleria
mancomunada d'Alella, Masnou i Teià presentat pel Consell Comarcal del Maresme a
la Mancomunitat el dia 14 de juliol de 2017.
Atès que el projecte tècnic i econòmic presentat pel Consell Comarcal compleix els
requisits mínims recollits al Pla de gestió del servei de gestió de les deixalleries
mancomunades.
S'informa favorablement el Projecte tècnic i econòmic per la gestió de la deixalleria
mancomunada d'Alella, Masnou i Teià presentat pel Consell Comarcal del Maresme a
la Mancomunitat el dia 14 de juliol de 2017.”

Vist l’informe conjunt del secretari i de la interventora d’aquest Ajuntament de data 4
d’octubre de 2017 que literalment diu:
“Antecedents
La Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià gestiona, entre
d’altres, el servei de deixalleria tal i com preveu l’article setè dels seus Estatuts
(BOPB de 10 d’agost de 2010).
El Consell General de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i
Teià en sessió del dia 23 de febrer de 2009 va adjudicar el contracte per a la gestió i
explotació del servei de les deixalleries fixa i mòbil de la Mancomunitat a favor de
l’empresa CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos y Auxiliares S.A.
En data 4 de juny de 2009 es va formalitzar en document administratiu amb l’empresa
CESPA el contracte d’anterior referència, que finalitzarà el proper dia 17 de maig de
2017.
En l’actualitat s’ha considerat oportú delegar la gestió d’aquest servei al Consell
Comarcal del Maresme (CCM), qui la gestionarà mitjançant l’empresa mixta Residus
del Maresme Societat Limitada (RESMAR, SL).
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Aquesta empresa es va constituir el dia 27 d’abril de 2016, prèvia adjudicació per
acord del Ple del CCM de data 29 de setembre de 2015 del contracte a favor de
CESPA-Ferrovial com a soci privat d’aquesta societat mixta.
Vist l’informe conjunt de l’enginyer i del tècnic de medi ambient de la Mancomunitat
de data 28 de juliol de 2017 pel qual s’informa favorablement la proposta de servei.

-

Normativa d’aplicació
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals (ROAS).
Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià
(BOPB de 10 d’agost de 2010).
Fonaments de dret
Primer.- Competència en matèria de deixalleries
L’article 25.2.b) LRBRL atribueix competències pròpies als municipis en matèria de
medi ambient urbà, i en concret les relatives a parcs i jardins públics, gestió dels
residus sòlids urbans. I l’article 26.1.a) LRBRL determina com a servei de prestació
obligatòria per part de tots els municipis, entre d’altres, la recollida de residus.
En termes similars, es recullen aquestes previsions als articles 66.3.l) i 67.a)
TRLMRLC.
A nivell sectorial la regulació la trobem al Text refós de la Llei reguladora dels residus
que al seu article 52 determina com a obligatori el servei de deixalleria pels municipis
de més de cinc mil habitants, i que aquest servei es pot prestar independentment o
associadament. Davant doncs de l’obligació de prestar el servei i en ser Alella, El
Masnou i Teià municipis amb població superior als cinc mil habitants es va acordar
prestar-lo de forma mancomunada.
Segon Delegació de competències
L’article 9.4 TRLMRLC determina que les competències municipals poden ser
exercides per les comarques en els supòsits i amb els requisits establerts per les lleis.
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En el mateix sentit, l’article 25.1.c) TRLOCC estableix que correspon a la comarca
l’exercici de les competències que li siguin delegades pels municipis o les
mancomunitats de municipis.
Finalment, també l’article 167.1.b) ROAS preveu que la comarca, de conformitat amb
el seu programa d’actuació comarcal, pot prestar serveis de competència municipal
en virtut de delegació o conveni.
Tercer.- Justificació de la delegació
La Mancomunitat es va constituir l’any 2000 essent la primera de les seves finalitats
enumerades a l’article 7 dels seus Estatuts la gestió de la deixalleria, amb una clara
voluntat de mancomunar un servei obligatori pels tres municipis i que podia constituir
una positiva experiència en la prestació conjunta de serveis municipals i la
conseqüent generació d’economies d’escala.
A partir d’aquest moment, i sobre una propietat de l’Ajuntament de Teià, es va
construir la deixalleria amb un cost de 38.772.999 ptes (233.030,42 euros), que va ser
reformada l’any 2015 amb una nova inversió de 296.256,21 euros.
Per fer aquestes obres es van obtenir subvencions de la Junta de Residus per import
de 18.519.985 ptes i del PUOSC-2012 de la Generalitat de Catalunya per import de
164.000,00 euros. La resta de finançament la van assumir els tres ajuntaments.
Per tant, actualment per part dels tres municipis que integren la Mancomunitat s’ha
destinat una part important de recursos públics a la construcció d’aquest equipament
que a dia d’avui no està amortitzat.
Cal tenir en compte que és un principi general admès en dret administratiu que la
competència delegada no pot ser novament delegada per l’òrgan en el qual ha estat
delegada. És a dir, si els Ajuntaments van delegar la competència relativa a la
Deixalleria a la Mancomunitat aquesta, segons la interpretació literal d’aquest principi,
no la podria delegar novament a un altre ens.
Ara bé, considerem que en aquest cas en concret existeixen raons d’interès públic
que justifiquen, amb les degudes cauteles, la delegació al Consell Comarcal del
Maresme (en endavant CCM).
En primer lloc, si l’òrgan que va delegar la competència a favor de la Mancomunitat,
és a dir, el Ple de la Corporació de cada un dels tres Ajuntaments, autoritza la
delegació de la Mancomunitat a favor del Consell Comarcal en base a les raons
d’interès públic que a continuació s’exposaran, considerem que seria el mateix que si
aquest òrgan recuperés la competència –amb tot el que això comportaria- i la tornés a
delegar al CCM.
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Recuperar la competència per part dels Ajuntaments implicaria la liquidació de les
aportacions realitzades per la construcció de les obres (any 2001) i la seva
reforma/ampliació (any 2015) així com de les subvencions rebudes, tenint en compte
que la propietat és de l’Ajuntament de Teià. Cas de no fer aquesta liquidació
l’Ajuntament de Teià tindria un increment patrimonial en detriment dels altres dos
municipis.
Els Ajuntaments d’Alella i El Masnou haurien o bé de construir cada un la seva
Deixalleria o bé signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Teià, cosa
que no té sentit i ens porta a la necessitat de mantenir la col·laboració que s’articula
amb la Mancomunitat.
A més la Mancomunitat, sense la Deixalleria, que com hem dit va ser i ha estat el seu
principal motor perdria sentit, en un moment en el qual precisament s’ha vist la
necessitat de mantenir i enfortir aquests ens locals per a la prestació mancomunada
de serveis locals que permeten generar economies d’escala.
Per altra banda, la proposta de prestació del servei per part del CCM manté els
serveis que actualment presta la Deixalleria amb un increment del personal que
gestionarà aquest servei, repercutint en una millor gestió, vigilància i atenció a
l’usuari, i permetent obrir els dilluns, ja que fins ara no s’obria, el seu cost s’ajusta a
preus de mercat, i ha estat informat favorablement pels tècnics de la Mancomunitat
en data 28 de juliol de 2017.
Considerem que tots aquests motius justifiquen la delegació de la Deixalleria a favor
del CCM, sempre que de forma prèvia els plens dels tres Ajuntaments, com a òrgan
delegants inicialment, autoritzin aquesta delegació.
Quart.- Conveni de delegació
La delegació de la competència s’articularà a través del conveni de delegació que
consta a l’expedient i el qual s’adequa plenament a la legislació vigent. Pel que fa a la
seva durada, la clàusula cinquena determina que tindrà una vigència de quatre anys,
que en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini podrà ser
prorrogada per un període de fins a quatre anys addicionals.
Cinquè.- Consignació pressupostària
Les despeses derivades de les obligacions del conveni, aniran a càrrec de les
aplicacions pressupostàries del pressupost de la Mancomunitat de l’exercici 2018 i
següents.
Degut a que aquesta proposta suposa un canvi en la forma de gestió del servei, de la
mateixa manera implica la corresponent adequació pressupostària. Per tant, en
tractar-se d’una tramitació anticipada d’una despesa plurianual l’eficàcia de l’acord
17

resta subordinada a la corresponent consignació pressupostària per l’exercici 2018,
de conformitat amb l’article 174.2.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Sisè.- Òrgan competent i quòrum d’aprovació
L’òrgan competent per acordar aquesta delegació és el Consell General de la
Mancomunitat, prèvia autorització dels plens dels tres ajuntaments que integren la
Mancomunitat.
L’article 17 dels Estatuts de la Mancomunitat es remet a la legislació de règim local
vigent pel que fa a l’adopció d’acords, per tant, l’acord s’haurà d’adoptar per majoria
absoluta, en virtut de l’article 47.2.h) LRBRL i 114.3.e) TRLMRLC.
Conclusions
S’informa favorablement la delegació de la Deixalleria de la
Mancomunitat
Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià a favor del Consell Comarcal del
Maresme, així com el seu conveni regulador, sempre que prèviament els plens dels
tres ajuntaments que conformen la Mancomunitat autoritzin aquesta delegació.
Aquesta és l’opinió dels sotasignants que sotmeten a qualsevol altre de millor
fonament en dret. No obstant això, l’òrgan competent, resoldrà el que consideri
oportú.”

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.Autoritzar la delegació de competències de la Mancomunitat
Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià relatives a la gestió del servei de
la Deixalleria a favor del Consell Comarcal del Maresme, en els termes de la
proposta formulada per aquest ens comarcal.
SEGON.- . Declarar que l’autorització del punt anterior queda condicionada de forma
resolutòria a l’aprovació de dita delegació per part dels ajuntaments d’Alella i del
Masnou, així com per part del Consell General de la Mancomunitat qui, si s’escau,
aprovarà el conveni regulador de la delegació de competències a favor del Consell
Comarcal del Maresme.
TERCER.- Notificar aquests acords als ajuntaments d’Alella i del Masnou, i al
Consell Comarcal del Maresme.
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QUART.- Publicar aquests acords mitjançant anuncis al DOGC, BOPB i web de
l’Ajuntament de Teià.

8. Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana núm. 8 per l’ordenació
volumètrica de la parcel·la entre els carrers torrent de les Monges, La
Garrotxa i Rafael de Casanova.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 19 d’octubre de 2017, referent
a l’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana número 8 per l’ordenació
volumètrica de la parcel·la entre els carrers Torrent de les Monges, La Garrotxa i
Rafael de Casanova.
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 230/2017, de 7 d’abril, per la qual es va aprovar
inicialment el Pla de Millora Urbana número 8 per l’ordenació volumètrica de la
parcel·la entre els carrers Torrent de les Monges, La Garrotxa i Rafael de Casanova,
de data febrer de 2017, redactat per l’arquitecte Sr. P. G. i C., promogut per ABSIS
Inmuebles, SL, sotmetent-se al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de publicació del corresponent anunci al tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de data 25 d’abril
de 2017, al Diari El Punt de 21 d’abril, al DOGC núm. 7356 de 25 d’abril de 2017,
així com a la pàgina web de l’Ajuntament.
Vist que durant l’esmentat termini no s’han presentat al·legacions.
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona,
de data 5 d’octubre de 2017, així com els informes sectorials emesos pels
organismes afectats: Institut Cartogràfic i Geològic i Agència Catalana de l’Aigua.
Considerant allò establert en matèria de tramitació i aprovació dels Plans de Millora
Urbana als articles 85 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
Vist quant antecedeix, i vist l’informe emès pel secretari d’aquest Ajuntament, es
considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta a la legislació aplicable,
procedint la seva aprovació definitiva pel Ple d’aquest Ajuntament, de conformitat
amb allò previst a l’article 22.2 de la Llei 7d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local i article 52.2 c) 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.
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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 definitivament el Pla de Millora Urbana número 8 per
l’ordenació volumètrica de la parcel·la entre els carrers Torrent de les Monges, La
Garrotxa i Rafael de Casanova, de data febrer de 2017, redactat per l’arquitecte Sr.
P. G. i C., promogut per ABSIS Inmuebles, SL.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord amb remissió de tota la documentació tècnica i
administrativa del pla urbanístic derivat que s’aprova a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, a l’efecte d’informació coordinació i arxivament, en la
forma establerta a l’article 18.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
TERCER.- PUBLICAR a continuació aquest acord, juntament amb les normes
urbanístiques corresponents, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al DOGC, al Butlletí
Oficial de la Província i a la pàgina web de l’Ajuntament de Teià, en compliment del
que està establert a l’article 8.5c) i 88 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme

PROPOSTES

9.

Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya

Es fa constar que aquesta Moció va passar pel Ple extraordinari i urgent que va tenir
lloc en data d’ahir.

10. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1 – Impost sobre Bens Immobles.
Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 55, de data 23 d’octubre 2017, referent a
l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre Béns
Immobles, que no ha estat dictaminada per la Comissió Informativa corresponent
per haver estat elaborada amb posterioritat a aquesta.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels senyors regidors assistents, i amb el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres que composen la
Corporació, acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia
núm. 55 de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF.
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**
Vista la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 pel
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i l’ordenança
en vigor, es proposa al Ple la aprovació de la següent proposta d’acord, per a la
seva entrada en vigor el 1 de gener de 2018.
Vist l’informe emès per la Interventora núm. 216/2017 de 23 d’octubre de 2017.
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.- Modificació de l’article 7è “Determinació de la quota, els tipus impositius i
el recàrrec”, quedant el següent redactat:
“1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
2. El tipus de gravamen serà: el 0,78 per cent quan es tracti de béns urbans
i el 0,72 per cent quan es tracti de béns rústics.
3. El tipus de gravamen aplicable als bens immobles de característiques especials serà:
el 1,30 per cent.
4. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions
previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.
5. S’estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida per a aquells immobles d’ús
residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, i que compleixin les
condicions que s’establiran reglamentàriament en desenvolupament d’allò que disposa
l’article 72.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.”

SEGON.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord,
així com l’expedient complet de l'Ordenança durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès
directe, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats passaran a definitius.
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TERCER.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius que,
una vegada transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com
el text íntegre de l'ordenança aprovada.

11. Renúncia de la regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás al càrrec de regidora
de l’Ajuntament.
Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 53, de data 20 d’octubre 2017, en relació a la
renúncia de la regidora Sra. Bárbara Furment Tomás, que no ha estat dictaminada
per la Comissió Informativa corresponent, per haver estat presentada la renuncia
amb data posterior a la Comissió.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels senyors regidors assistents, i amb el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres que composen la
Corporació, acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia
núm.53, de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF.
**
Vist l’escrit presentat per la regidora Sra. Bárbara Furment Tomás, amb data 19
d’octubre 2017, registre d’entrada núm. 2017-7567 , en el qual manifesta la seva
renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament, número 4 de l’agrupació
d’electors Gent de Teià, pels motius indicats a l’escrit.
Atès que l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral
general, determina que en el suposat de renuncia d’un regidor, l’escó s’atribuirà al
candidat o, en el seu cas, al suplent de la mateixa llista a qui correspongui, atenent al
seu ordre de col·locació, correspon cobrir la vacant pel cessament de la regidora Sra.
Bárbara Furment Tomás, al setè de la llista electoral de l’Agrupació d’electors de Gent
de Teià, Sr. Alex Castan Delshorts.

La regidora Sra. Bárbara Furment Tomás, manifesta el següent:
“”Bona nit, com molts sabeu en un principi anava a dimitir de Gent de Teià i passar a
ser regidora no adscrita, ja que molta gent que em deia que algú havia de defensar i
representar als teianenc que no estan a favor del tema que està a l’ordre del dia. La
representació d’aquesta part de la població que és més o menys el 30 o 40% solament
tenia 1 regidor de 13, poc realista amb les decisions que es prenen des d’aquest
Consistori.
Però el dimarts de la setmana passada, parlant amb una persona que aprecio molt i a
més ho considero molt coherent i intel·ligent em va preguntar si em valia la pena lluitar
contra 12 i que a més jo sempre havia dit que em vaig presentar per treballar per al
meu poble, jo seguia encaparrada que sí, però quan vaig penjar el telèfon em vaig
posar a valorar la situació.
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Sí, jo em vaig presentar amb Gent de Teià perquè l’únic objectiu que teníem era
Teià. S’havia perdut l’esperit de poble que havíem viscut anys anteriors, el poble
estava brut, s’havien duplicat els impostos en 8 anys, la Festa major es feia en dos
dies i amb preses, l’Ajuntament s’havia endeutat i no pagava als proveïdors.... Podria
seguir però tots sabeu quina era la situació i el nostre objectiu.
Vàrem estar dos anys i mig governant, per a mi una experiència única, que l’altre dia
parlava amb el Iago que sobre tot portant Hisenda és una part molt maca, és molt
difícil però realment saps com funciona un estament públic, no és fàcil canviar una
farola, a casa teva se’t trenca una llum, la canvies i ja està; arribes a entendre
perquè una farola triga dos mesos a canviar-se, perquè ha de passar per molts, s’ha
de fiscalitzar molt i tot això. Durant els dos anys i mig, vàrem aconseguir quasi tots
els nostres objectius i entre Gent de Teià podia haver-hi alguna baralla, però pel
tema poble poques recordo, per no dir cap. Totes o la majoria de les discussions que
hi ha hagut o hi hagueren varen ser per política supramunicipal.
Durant aquesta legislatura poca oposició hem fet, clar que no és fàcil estar un equip
sol en l’oposició, amb un govern que ha treballat amb una mica d’ocultisme, que poc
ens han deixat col·laborar fins ara, gràcies al Pla de Participació s’ha anat adreçant,
jo no creia en el Pla de Participació, però realment com a primer exemple l’hem
tingut ara amb les ordenances hem pogut col·laborar, hem arribar a una entesa i
s’ha aconseguit aturar la pujada de l’IBI; els marges de temps que hem tingut
algunes vegades han estat molt curts per temes tan importants com són les
ordenances o els pressuposts, en Francesc sabrà que abans havíem donat bastant
de marge tant quan vam governar nosaltres, quan vàrem governar sols, com quan
vàrem governar amb la resta. La veritat, aquesta legislatura el tema aquest de marge
de temps hem tingut bastant poc. També considero que hi ha hagut poca presència
dels regidors en les comissions informatives per manca de temps. En canvi per
assumptes supramunicipals en els que poc o res pot influir al poble, sí he detectat
una major participació, tant per part del govern com per part dels meus excompanys
de GT.
Jo no em vaig presentar per salvar cap país, considero que per això ja estan els alts
estaments, em vaig presentar per treballar i intentar millorar el nostre poble i aquests
últims mesos el focus de l’acció política municipal tant per part dels que governen
com per part dels meus excompanys de GT s’ha desviat per no dir paralitzat.
Vull agrair a Joan Castán l’oportunitat que em va donar de poder tenir aquesta gran
experiència, la confiança que va dipositar en mi en tot moment i tot el que em va
ensenyar, com he dit, una experiència única.
Als meus companys de grup agrair-los els bons moments que passarem junts
treballant per al poble i construint aquell somni en el qual tots dipositàrem la nostra
confiança, que era “GT”. Llàstima que el tema que està a l’ordre del dia no només
hagi fracturat a la societat i trencat famílies, també ha fet perdre l’esperit de Gent de
Teià i l’ha dinamitat, perquè si hi havia alguna cosa clara era que mai es votaria una
moció supramunicipal en nom del grup que representa a teianencs de totes les
ideologies, o això és el que sempre havíem venut. Aprofito per demanar disculpes
als teianenc que ens votaren pensant en que el grup era així i últimament el grup els
ha fallat.
A tots, al Consistori, als treballadors de l’Ajuntament que m’he oblidat de felicitar la
feina, com faig cada any del Servei d’Intervenció amb el tema de les ordenances,
però a tots els treballadors, he treballat amb la Brigada, he treballat amb el Servei
Tècnic, amb tots pràcticament, els hi vull agrair els anys que he passat amb ells,
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dir-vos que ha estat un plaer poder treballar amb vosaltres i conèixer gent nova i que
me n’emporto una gran experiència.
Agrair a la meva mare el recolzament que m’ha donat aquest 6 anys i mig ajudantme amb els meus fills i animant-me a seguir, al meu pare que encara que no hi sigui
per veure-ho el recolzament incondicional que em va donar i als meus fills la
paciència que han tingut, ja que estar com a regidora et treu moltes hores d’estar
amb la família i demanar disculpes al meu fill Luca, que em va demanar que seguís
per defensar als que pensen com nosaltres, per no fer-ho.
Per tot això, deixo el càrrec de regidora i que entri el proper de la llista ja que he
perdut la il·lusió. Perquè ho sento, no puc fer el que a mi m’agrada””
La regidora Sra. Teresa Casellas Abella, portaveu del grup municipal GT, manifesta el
següent:
“Bárbara, ara fa vuit anys que vàrem iniciar un camí plegats, un camí ple de complicitat
i desitjos vers el nostre poble. Durant tots aquest anys hem aconseguit grans coses
sobretot el temps que vàrem estar a govern. Hores d’ara no cal recordar-les, però si
que podem repetir un cop més que estem més que orgullosos del que hem fet gràcies
també a tot el que tu has aportat. Volem agrair tota la feina que has fet, tant a Recursos
Humans com a Obres i Serveis i, com no? en el que ets única, a Hisenda. Gràcies per
la dedicació que has tingut durant tot aquest temps al nostre poble, Teià. Ens sap greu
la decisió que has pres, tot i que l’entenem i òbviament la respectem, però que ningú
dubti que seguim treballant per Teià. Potser és que les necessitats i inquietuds dels
nostres vilatans
han canviat, no nosaltres.””
El regidor Sr. Francesc Ribas Paris, portaveu del grup municipal PDeCAT, indica el
següent:
“Nosaltres agraïm que ha estat un plaer també compartir Plens, Comissions
I la feina durant aquests anys. Ho dic de cor, crec que el grup no perd només un
membre de la Corporació, sinó que semblava més un grup d’amics que no pas un grup
municipal i això suposo que és una decisió que us ha costat de prendre i lloar el
coratge i la presa de decisió i molta sort.””
El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, en representació del grup municipal
CaT+ERC, manifesta el següent:
“”Nosaltres ens coneixem en altres contextos i aquí ens vàrem trobar. No ha estat fàcil,
Bárbara, no m’ho has posat fàcil, a mi personalment, però el teu criteri ha estat un
criteri autèntic i interessant; i té valor el que fas. És un moment complex, respons més
a la teva ètica personal i jo ho respecto absolutament. El poc temps que hem compartit
que són dos anys i escaig aquí, home tret d’algun Ple en el que algun frec ha pogut
haver-hi, sempre ha estat correcte, sempre hem compartit coses, hem valorat punts de
vista i en aquest sentit he de dir que gràcies. És una decisió difícil i endavant, igual ens
tornem a trobar.””
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch Rodoreda, manifesta el següent:
“”Si em permet la regidora afegiré alguna consideració, més que una consideració, un
agraïment. Un agraïment com alcalde i per tant com alcalde també de la regidora que
avui ens deixa. Ser càrrec electe, tots els que ho som en aquesta taula, o tots els que
hem passat per aquesta taula, independentment del temps que ens ha ocupat la gestió
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pública i que hem estat doncs amb responsabilitats de govern o d’oposició, perquè al
cap d’avall és un servei públic que en una banda o altra requereix responsabilitat i com
deia la regidora requereix molts sacrificis a còpia de la família i de l’activitat professional
de cadascun de nosaltres. Per tant, com alcalde, s’ha d’agrair, t’hem d’agrair i
t’agraeixo moltíssim la dedicació d’aquests sis anys i mig gairebé al cap davant de la
teva activitat com a regidora d’Hisenda, de Governació, però també en aquesta etapa
que hem viscut en aquesta legislatura com a regidora també a l’oposició perquè jo crec
que més enllà de les diferències polítiques i de les diferències ideològiques, que només
faltaria que no hi fossin, hi ha hagut respecte i s’ha pogut parlar de tot en Comissió
Informativa i en les ocasions que la situació així ho requeria. Per tant, jo crec que
l’agraïment és com alcalde, l’agraïment en nom del govern municipal, l’agraïment en
nom de tota la Corporació municipal i naturalment dels companys i agraïment de tot el
municipi i et vull fer lliurament com alcalde d’un pin d’argent del municipi perquè
t’emportis aquest record.””
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.- PRENDRE coneixement de la renúncia i conseqüent cessament en el
càrrec de regidora presentada per la Sra. Bárbara Furment Tomás, que pertany a
l’agrupació d’electors Gent de Teià.
SEGON.- SOL·LICITAR a la Junta Electoral Central l'expedició de la credencial del
nou regidor, a favor del Sr. Alex Castan Delshorts, número set de la llista electoral de
l’agrupació d’electors de Gent de Teià, que haurà de cobrir la vacant produïda, de
conformitat amb el que preveu l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny
del Règim Electoral General i la Instrucció de la Junta Electoral Central, de data 10 de
juliol de 2003, sobre substitució de càrrecs representatius locals (BOE: 18-7-2003).

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 22:08 hores del dia al començament
indicat, el president aixeca la sessió, de la quan estenc, com a secretari, aquesta
acta.
El secretari
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ANNEX 1
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 59
PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA BANDA MUNICIPAL DE
MUSICA.
Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 2.1,e) i el 127 del Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix el preu públic per la prestació dels serveis de la Banda Municipal
de Música, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació dels serveis de la Banda
Municipal de Música que es regulen en aquesta ordenança.

Article 3
Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic els que sol·licitin la prestació de serveis de la
Banda Municipal de Música..

Article 4
Tarifes
A- Dins del terme municipal............................................................ 240 euros/hora.
B- Desplaçaments fora del terme municipal .................................. 240 euros/ hora
.
+0,76 euros/km.
Article 5
Exempcions
Estaran exempts de pagament del preu públic establer en aquesta Ordenança
l’Ajuntament de Teià, així com les entitats registrades en el registre general d’entitats de
l’Ajuntament de Teià.

Article 6
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Normes de gestió i recaptació
La gestió i cobrament del preu públic establert en aquesta ordenança es durà a terme
per l’Ajuntament de Teià, pel Servei de Recaptació. Es farà una paga i senyal 7 dies
abans de l’actuació del 50% de l’import.
La prestació dels serveis de la Banda Municipal de Música s’hauran de sol·licitar com a
mínim un mes abans de la data de l’actuació.
El pagament del preu es podrà fer mitjançant transferència bancària.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, una vegada aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació i
exposada al públic quedi aprovada definitivament, entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de
gener del 2018. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o la seva derogació expresses.

27

ANNEX 2
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 59
PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA BANDA MUNICIPAL DE
MUSICA.

Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 2.1,e) i el 127 del Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix el preu públic per la prestació dels serveis de la Banda Municipal
de Música, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació dels serveis de la Banda
Municipal de Música que es regulen en aquesta ordenança.
Article 3
Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic els que sol·licitin la prestació de serveis de la
Banda Municipal de Música..
Article 4
Tarifes
A- Dins del terme municipal............................................................ 240 euros/hora.
B- Desplaçaments fora del terme municipal .................................. 240 euros/ hora
.
+0,76 euros/km.
Article 5
Exempcions
Estaran exempts de pagament del preu públic establer en aquesta Ordenança
l’Ajuntament de Teià, així com les entitats registrades en el registre general d’entitats de
l’Ajuntament de Teià.
Article 6
Normes de gestió i recaptació
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La gestió i cobrament del preu públic establert en aquesta ordenança es durà a terme
per l’Ajuntament de Teià, pel Servei de Recaptació. Es farà una paga i senyal 7 dies
abans de l’actuació del 50% de l’import.
La prestació dels serveis de la Banda Municipal de Música s’hauran de sol·licitar com a
mínim un mes abans de la data de l’actuació.
El pagament del preu es podrà fer mitjançant transferència bancària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, una vegada aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació i
exposada al públic quedi aprovada definitivament, entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de
gener del 2018. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o la seva derogació expresses.
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