Identificació de la sessió:
Núm. 8/2017
Caràcter: Ordinària

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL
EFECTUADA EL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2017

A les 20:38 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió Ordinària, que
presideix l’Alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda.

Hi assisteixen els 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. Maria Núria Andinyac i Lladó
Sr. Abel Ballesteros i Monferrer
Sr. Francesc Ribas i Paris
Sra. Gemma Rosell i Duran
Sr. Alex Castan i Delshorts, que pren possessió del càrrec en el punt 2 de la
sessió.
Assistits del secretari de la Corporació Sr. José M. Blanco i Ciurana i de la
interventora, Sra. Anna Moreno i Castells.
Oberta la sessió, s’entra a tractar els temes inclosos a l’ordre del dia i s’adopten
els següents acords:
I.- PART RESOLUTÒRIA
1.

Actes anteriors

1.1 Esborrany acta sessió ordinària del dia 25 de setembre 2017
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany de
l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 25 de setembre de 2017, en la seva versió
original, sense fer cap rectificació.
1.2. Esborrany acta sessió extraordinària i urgent del dia 25 d’octubre 2017
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany de
l’acta de la sessió extraordinària i urgent del Ple del dia 25 d’octubre de 2017, en la
seva versió original, sense fer cap rectificació.

1.3 Esborrany acta sessió extraordinària del dia 26 d’octubre 2017
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany de
l’acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 26 d’octubre de 2017, en la seva versió
original, sense fer cap rectificació.

2. Presa de possessió del regidor Sr. Alex Castan Delshorts com a regidor
de l’Ajuntament de Teià.
El secretari de la Corporació dona compte de la rebuda de la credencial
expedida per la Junta Electoral Central, que conté la designació del Sr. Alex
Castan Delshorts com a regidor de l’Ajuntament de Teià, per estar inclòs dintre
de la llista de candidats de l’Agrupació d’electors Gent de Teià, en les eleccions
locals de 24 de maig de 2015, en substitució per renúncia de la Sra. Bárbara
Furment Tomás.
Es fa constar que amb data 17 de novembre de 2017 s’ha procedit pel Sr. Alex
Castan Delshorts a presentar la declaració de béns patrimonials i la declaració
sobre causa de possibles incompatibilitat i activitats, en els termes establerts a
l’article 75.7 de la Llei de Bases de Règim Local, modificat per la Llei Orgànica
1/2003, de 10 de març, registre d’entrada 2017/8380.
A continuació el Sr. Alex Castan Delshorts, manifesta l’acceptació al càrrec com
a regidor de l’Ajuntament de Teià, del qual pren possessió, prèvia promesa per
imperatiu legal de complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat.
El senyor alcalde-president, en representació de tot el Consistori, manifesta la
seva felicitació al Sr. Alex Castan Delshorts, pel seu nomenament de regidor de
l’Ajuntament, donant-li la benvinguda, fent-li lliurament d’un pin d’argent.
La regidora Sra. Maite Casellas i Abella, en representació del grup municipal
Gent de Teià, manifesta el següent:
“Com a portaveu de Gent de Teià, li volem donar la benvinguda a l’Alex Castan i
aprofitar per felicitar-lo per haver estat pare fa pocs dies i li desitgem que sigui profitosa
l’estada entre nosaltres. “”
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3.

Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals en les
Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017

De conformitat amb el que disposa l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral i complertes totes les formalitats legals establertes, es procedeix a
realitzar el sorteig corresponent mitjançant l’aplicació informàtica “CONOCE” facilitada
per l’Institut Nacional d’Estadística, el resultat del qual queda recollit en els documents
annexos 1 a 8 a aquesta acta.

4. Moció de declaració institucional per la llibertat de les preses i presos
polítics
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 16 de novembre de 2017,
referent a la Moció de Declaració institucional per la llibertat de les preses i presos
polítics.
El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència
Nacional i el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de
fons públics contra el Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del
Parlament de Catalunya, per haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.
Ahir, dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit
membres del legítim Govern de la Generalitat de Catalunya (un dels quals, a
més, president d’un partit polític amb 87 anys d’història, i un altre ex primer tinent
d’alcalde de Barcelona) i en va demanar la detenció de la resta.
Així mateix, el Tribunal Suprem ha decidit sotmetre a vigilància policial la
presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la major part dels membres de la
mesa fins a la seva declaració prevista per al proper 9 de novembre.
Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola
amb fins polítics, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i
Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per
haver organitzat la consulta del 9N.
L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta
contra els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans
proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre
del 1948, i també contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans
i de les Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i
ratificada per l’Estat Espanyol.
Des d’aquest consistori, i al llarg dels segles, sempre s’han defensat les
institucions de govern de Catalunya. El compromís de l’Ajuntament de Teià amb
la llibertat, la pau, el diàleg i Catalunya és ferm i innegociable.
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Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació, núm. 29/2017, de data 9 de
novembre de 2017, de supervisió jurídica amb informe desfavorable sobre la
Moció d’Alcaldia núm. 56/2017.

La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, portaveu del grup municipal
CaT+ERC, manifesta el següent:
“Des de Compromís amb Teià – ERC, no ens cansarem de denunciar l’aberració jurídica
que representa l’empresonament de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, avui fa trenta-set dies
i del vicepresident del Govern i dels set consellers, avui en fa 21 dies i demanem que no
normalitzem aquesta situació, que és injusta i anòmala. Denunciem-ho. No defallim fins
que surtin lliures, fins que tornin a casa. Per dignitat també, votem a favor.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la
majoria del nombre legal de membres que composa la Corporació, acorda
formular la següent:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
• Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració
immediata de tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat
sempre pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les
urnes.
• Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya,
encapçalat pel Molt Honorable president Carles Puigdemont i per
l’Honorable vicepresident Oriol Junqueras.
• Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han
vist desposseïts de les seves competències per l’aplicació indigna de
l’article 155 de la CE.
• Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar
l’arbitrarietat i l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot
pervertint la separació de poders que qualsevol Estat de Dret digne, ha de
garantir.
• Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.
• Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.

5.- Expedient 4/2017, de declaració de crèdits fallits i/o incobrables ORGT

4

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 16 de novembre de 2017,
referent a l’expedient núm. 4/2017 de declaració de crèdits fallits o/i incobrables.
Vista la proposta de declaració de crèdits incobrables i de baixa en comptes, per
insolvència i altres causes, formulada per l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, per un import de 14.497,38 euros.
Vist allò que disposen els articles 61 a 63 del Reglament General de Recaptació,
aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, els articles 16 i 80 de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i l’article 47 de
l’Ordenança fiscal general.
Vist l’informe emès per la interventora habilitada, en data 10 de novembre de
2017, número 227/2017.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la
majoria del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
Primer.- APROVAR la de declaració de crèdits incobrables per import de
14.497,38 euros, amb el detall per exercici, subjecte passiu i concepte que
s’expressa en l’Annex i llistats que obren en l’expedient DCI 4/2017, així com la
corresponent baixa en els comptes de drets reconeguts pendents de cobrament
mentre no es rehabilitin dins del termini de prescripció.
Segon.- ORDENAR que l’expedient sigui exposat al públic durant el termini de
quinze dies hàbils mitjançant anunci publicat 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’indicat expedient.

6.

Concessió Tei de Plata 2017

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 16 de novembre de 2017,
referent a la proposta de Concessió del Tei de Plata 2017.
Atesa la seva implicació amb el municipi, la seva participació en els Consells
Municipals de Cultura, Educació i Cooperació i per la seva predisposició a
col·laborar en les activitats del poble.
Atesos els valors que fomenta l’entitat, basats en l’altruisme i la recerca d’una
societat millor mitjançant l’educació en el lleure.
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Atès el seu paper com a element vertebrador dels infants i joves del municipi,
establint un vincle amb Teià i en favor de la cohesió social.
Destacar la seva tasca educativa en el lleure, desenvolupada durant 30 anys de
manera ininterrompuda.
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.- Concedir el Tei de Plata 2017 a l’Esplai Itaca.
Segon.- Fer constar en el Tei de Plata la següent inscripció:
A l’Esplai Itaca
Per la seva trajectòria educativa els darrers 30 anys i la participació
activa en el teixit sociocultural de Teià.

7.

Finalista a Teianenc de l'any 2017

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 16 de novembre 2017, referent a la
proposta de finalista a Teianenc de l’any 2017,

Ates al procés participatiu per proposar candidats al Teianenc de l’Any, les
propostes de la ciutadania i validades per la comissió de garanties han estat:
J. V.: Per seva idea de participar en la Marató de Barcelona amb els Gegants i
haver-ho organitzat amb gran èxit, implicant gràcies amb el seu tarannà a
diferents sectors i veïns de Teià, en favor de una causa humanitària.
C. C.: Cèlia Carbonell per haver estat proclamada la millor jugadora de la Final i
campiona d’Espanya de bàsquet en categoria cadet per segona temporada
consecutiva amb el CB Snatt’s Femení Sant Adrià.
Ates al procés de votacions per escollir el Teianenc de l’Any i vist el recompte de
vots el guanyador del Teianenc de l’Any 2017 és J. V. C.
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:
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La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la violència masclista sols
és considerada com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'exparella de la
dona. Que no atorga ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les dones i
infants víctimes de violència i que retalla la Llei d'Igualtat efectiva entre dones i
homes aprovada pel Parlament de Catalunya i sorgida del consens social.
Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les
eines que tingui a l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als
casos més flagrants -els assassinats i les violacions- com també totes aquelles
violències simbòliques i quotidianes -com la invisibilització de les dones o la
hipersexualització dels seus cossos- que suposen un menyspreu, una
discriminació i una desigualtat cap a les dones.
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i
amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres que
composa la Corporació, adopta els següents
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Teià manifesta el rebuig i condemna qualsevol forma
de violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones i que
representa una greu vulneració dels drets humans fonamentals.
Segon. Encoratjar tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers
qualsevol manifestació de violència.
Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de
violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents
implicats i les entitats de dones.
Quart. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota
la ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar especialment
a l’adolescència i jovent del municipi.
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la
Independència.

9. MOCIONS D’URGÈNCIA

Els regidors manifesten no tenir mocions d’urgència per tractar en aquesta
sessió ordinària

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
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10. Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: De la núm.
636 a la núm. 787.
Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la número 636 a la número
787/2017.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de la referida Resolució de Resolucions de l’Alcaldia.

11. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes
de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora
municipal, que seguidament es detallen:
Data Junta
14/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
11/10/2017
26/10/2017
02/11/2017

Detall
Relació factures ADO (14-09-2017)
Relació ADO (21-09-2017)
Nòmines setembre 2017
Relació 272 ADO (5/10/2017)
Nòmines octubre 2017
Relació 191 factures ADO (2-11-2017)

Informe
188
199
200
206
217
221

Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data 14 i 21 de setembre 2017, 11 i
26 d’octubre 2017 i 2 de novembre 2017, anteriorment detallats i dels informes de
fiscalització amb resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref. 188, 199,
200, 206, 217 i 221 de 2017.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per assabentat
dels acords de la Junta de Govern Local, anteriorment detallats i dels informes de
fiscalització amb resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref. 188, 199,
200, 206, 217 i 221 de 2017.

12. SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
12.1 Felicitació de l’Alcalde
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“”Em permetran els grups municipals que comenci aquest darrer apartat el Ple de
l’Ajuntament de Teià felicitant i felicitant-nos i felicitant-vos per la Festa Major de Sant
Martí d’enguany. Felicitar sobretot la Comissió de festes per la seva tasca impagable,
que no ens cansarem d’agrair i de lloar. Felicitar a associacions i entitats que hi
participeu de manera activa i exemplar i que al cap d’avall tan la Comissió de festes i
associacions i entitats constitueixen l’ànima d’aquesta Festa Major i naturalment felicitar
el regidor de Cultura, felicitar-lo per l’organització i la coordinació d’aquesta Festa Major
i a totes les Regidories de govern que hi están implicades, Serveis de manteniment,
Participació, etc, pràcticament totes les àrees i Regidories també doncs agrair la
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participació de tots els membres de la Corporació municipal i sobretot els qui feu viure la
Festa Major que sou els qui en gaudiu i la feu possible amb la vostra presencia.””

12.2 Manifestació de la regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, del grup
municipal GT.
La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup municipal GT,
manifesta el següent:
“Nosaltres volem subscriure la felicitació a tots els que han participat en la Festa Major,
principalment a la Comissió de Festa Major, però fent-la extensiva a tots els que hi
col·laboren.”

12.3 Suggeriment del regidor Sr. Abell Ballesteros i Monferrer al regidor
d’Esports
El regidor Sr. Abel Ballesteros i Monferrer, del grup municipal GT, formula el
següent suggeriment al regidor d’Esports:
“Ara que estem treballant el tema dels pressupostos i que estem a punt de començar
l’últim any de legislatura que queda, creiem que hi ha força projectes o temes a nivell
d’Esports als que s’ha de donar una solució, intentar veure si es poden solucionar i el
que ens agradaria seria tenir una trobada conjunta per parlar d’aquests temes amb més
tranquil·litat”

12.4 Pregunta de la regidora Sra. Teresa Casellas i Abella
La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup municipal GT,
formula la següent pregunta:
“Si sabeu quan ens passareu els pressupostos perquè ho puguem contrastar?
El regidor Sr. Santiago Albert Seseña respon que el més aviat possible indicant
que tenen una trobada l’equip de govern el dissabte i tan bon punt estigui
acabat, ho passaran, que es reunirà amb l’Abel, i li explicarà fil per ratlla tots els
detalls que vulgui.

12.5 Manifestació del regidor Sr. Francesc Ribas i Paris
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal PDeCAT,
manifesta el següent:
“Primer, agrair les felicitacions quant a l’organització de la Festa Major, felicitar una
vegada més a l’ànima de la Festa Major, la Comissió de Festes, les entitats que en són
l’engranatge principal, un alt percentatge i felicitar-nos que tot i el desànim d’estar
immersos sota el maleit article 155 que ens va fer plantejar fins i tot de suspendre la
Festa Major, però vàrem creure que potser no era oportú perquè la vida continua i tot
plegat no ens ha de fer defallir i hem de continuar endavant, malgrat tot, la festa ha sortit
prou reexida i d’això ens en hem de felicitar tots plegats, tot el poble.”
TEIA
El Secretari

, 24 de novembre de 2017
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